
BAB VI
PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah penulis lakukan

pada bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan dari apa yang telah

penulis uraikan serta saran bagi pihak manajemen PT. Astra Agro Lestari, Tbk.

VI.1.   Kesimpulan

Adapun hasil evaluasi terhadap model penelitian dan pengujian yang

diajukan dalam penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan yang secara

ringkas disajikan sebagai berikut :

1. Modal sendiri dan modal asing terus mengalami peningkatan setiap

tahunnya, dengan rata-rata pertumbuhan modal sendiri sebesar 18,54%

setiap tahunnya dan rata-rata pertumbuhan modal asing sebesar 12,89%

setiap tahunnya. Rata-rata pertumbuhan modal sendiri yang lebih tinggi

dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan modal sendiri berarti bahwa

perusahaan memiliki dana yang cukup untuk menjalankan operasional

perusahaan, sehingga perusahaan tidak bergantung terhadap kreditur

dalam menjalankan operasionalnya. Return On Investment yang

cenderung berfluktuasi setiap tahunnya, karena peningkatan modal

sendiri lebih tinggi bila dibandingkan dengan peningkatan laba

perusahaan. Hal ini menjadi indikator bahwa perusahaan belum mampu

menggunakan dananya secara efektif dan tidak bisa memaksimalkan

aktiva yang ada untuk mendapatkan keuntungan yang diharapkan.
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2. Dari hasil perhitungan uji t terhadap variabel modal sendiri menunjukkan

bahwa t hitung variabel modal sendiri sebesar 4,227 dan t tabel adalah

2,447 sehingga diperoleh kesimpulan t hitung > t tabel, maka Ho ditolak

dan H1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial modal

sendiri memiliki pengaruh signifikan terhadap perubahan Return On

Investment. Sehingga hipotesis pertama (H1) dapat dibuktikan atau

dengan kata lain hipotesis pertama diterima. Diterimanya hipotesis I

mengidentifikasikan bahwa modal sendiri merupakan faktor penting

dalam membuat keputusan investasi pada PT. Astra Agro Lestari, Tbk

karena modal sendiri merupakan masalah penting bagi setiap perusahaan,

karena modal sendiri yang dimiliki berusahaan akan mempunyai efek

langsung terhadap posisi finansial perusahaan.

3. Dari hasil perhitungan uji t terhadap variabel modal asing menunjukkan

bahwa t hitung variabel modal asing sebesar -2,571 dan t tabel adalah -

2,447 sehingga diperoleh kesimpulan t hitung < t tabel, maka Ho

diterima dan H2 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa modal asing secara

parsial tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap perubahan Return

On Investment. Sehingga hipotesis kedua (H2) tidak dapat dibuktikan

atau  dengan kata lain hipotesis II ditolak. Ditolaknya hipotesis ini

mengidentifikasikan bahwa modal asing sepenuhnya belum dianggap

memiliki peranan yang penting dalam membuat keputusan investasi pada

PT. Astra Agro Lestari, Tbk. Karena modal asing mempunyai beban
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tetap setiap bulannya yang berupa biaya bunga dan perusahaan harus

mengembalikan pinjamannya bila sudah jatuh tempo.

4. Dari hasil perhitungan uji F terhadap variabel modal sendiri dan modal

asing menunjukkan bahwa F tabel variabel modal sendiri dan modal

asing adalah 5,143 dan F hitung adalah 9,540 sehingga diperoleh

kesimpulan F hitung > F tabel, maka Ho ditolak dan H3 diterima. Hal ini

menunjukkan bahwa secara simultan  modal sendiri dan modal asing

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Return On Investment. Hasil

analisis ini menunjukkan bahwa modal sendiri dan modal asing bersama-

sama berpengaruh terhadap profitabilitas. hal ini berarti kenaikan atau

penurunan tingkat modal sendiri dan modal asing tersebut mempengaruhi

terhadap profitabilitas  pada PT. Astra Agro Lestari, Tbk. Diterimanya

hipotesis ini menunjukkan bahwa secara umum modal sendiri dan modal

asing tersebut memiliki peranan penting dalam meningkatkan

keuntungan pada PT. Astra Agro Lestari, Tbk.

5. Berdasarkan perhitungan nilai koefisien determinasi diperoleh nilai (R )

sebesar 0,761. hal ini menunjukkan bahwa secara simultan modal sendiri

dan modal asing memberikan pengaruh sebesar 76,1% terhadap

perolehan Return On Investment pada PT. Astra Agro Lestari, Tbk.

Adapun sisanya sebesar 23,9% merupakan sumbangan variabel lain yang

tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

VI.2.  Saran
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Adapun saran-saran yang diberikan penulis berdasarkan hasil analisis

yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Perusahaan sebaiknya menekan penggunaan modal asing dalam

perusahaan agar mengurangi tingkat resiko yang harus dihadapi, karena

modal asing mengandung biaya tetap berupa bunga yang akan

mengurangi tingkat pendapatan dan laba bersih perusahaan.

2. Perusahaan sebaiknya lebih berusaha untuk meningkatkan atau

memperbesar modal sendiri dan mengurangi penggunaan modal asing

untuk meningkatkan Return On Investment demi untuk mencapai tujuan

yang telah ditetapkan perusahaan.

3. Profitabilitas dalam hal ini adalah Return On Investment sangat penting

bagi perusahaan karena menggambarkan kemampuan perusahaan dalam

menghasilkan laba melalui semua kemampuan dan sumber daya yang

ada. Oleh sebab itu pihak manajemen perusahaan diharapkan dapat

memperhatikan tinggi rendahnya tingkat perolehan Return On Investment

(ROI). Perolehan Return On Investment yang cenderung berfluktuasi

menunjukkan bahwa perusahaan perlu dibenahi agar mampu

menghasilkan laba yang tinggi

4. Sebaiknya perusahaan memperhitungkan penggunaan modal asing dalam

operasinya karena modal asing mempunyai beban tetap setiap bulannya

yang berupa biaya bunga dan perusahaan harus mengembalikan

pinjamannya bila sudah jatuh tempo. Dan perusahaan lebih berusaha

memperbesar modal sendiri terutama yang berasal dari laba tanpa
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mengurangi tingkat kesejahteraan para pemegang saham. Artinya

perusahaan tetap membagi Deviden pada saat laba perusahaan tinggi,

tetapi pada saat penambahan modal asing dirasa dibutuhkan, dengan

persetujuan pemegang saham maka Deviden ditangguhkan dari laba yang

diperoleh dan ditahan sebagai tambahan modal.

5. Pihak ekternal perusahaan (kreditor maupun calon investor) hendaknya

lebih jeli dan berhati-hati dalam mempelajari struktur keuangan suatu

perusahaan, mengingat perusahaan ini sangat sulit diprediksi dan

beresiko tinggi. Yaitu pada saat terjadi pertumbuhan ekonomi yang

tinggi, perusahaan ini mengalami booming, namun sebaliknya pada saat

pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan, secara sepat perusahaan

ini akan mengalami penurunana yang derastis pula.

6. Bagi penelitian selanjutnya, penelitian ini diharapkan mampu menjadi

tambahan literatur dan bahan referensi yang berguna bagi penelitian

selanjutnya.

VI.3.   Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan yang memungkinkan dapat

mempengaruhi hasil penelitian. Keterbatasan tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Objek penelitian yang hanya menggunakan satu perusahaan saja, yaitu

PT. Astra Agro Lestari, Tbk.
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2. Periode penelitian yang digunakan hanya terbatas pada 9 tahun yaitu

tahun 2004 sampai dengan tahun 2012

3. Penelitian ini hanya memperhatikan faktor-faktor internal perusahaan

saja, seperti profitabilitas, struktur keuangan, modal asing dan modal

sendiri tanpa memperhatikan faktor-faktor eksternal yang mungkin

sangat berpengaruh terhadap penelitian ini.


