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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

       Penelitian ini meneliti tentang Pengaruh Debt to Equity Ratio dan 

Time Interest Earned Ratio Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan 

Pertambangan yang Terdaftar di BEI pada Tahun 2010 - 2013. 

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian ini yaitu : 

1. DER berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROE pada 

Perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. Karena DER berpengaruh negatif terhadap ROE 

menunjukkan bahwa dengan meningkatnya DER akan mengurangi 

ROE pada perusahaan pertambangan. 

2. TIER berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROE pada 

Perusahaan Sektor Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. Karena TIER berpengaruh positif terhadap ROE 

menunjukkan bahwa TIER merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi peningkatan ROE, dengan meningkatnya TIER 

maka keuntungan bagi para pemegang saham juga akan meningkat. 

3. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan 

bahwa Debt to Equity Ratio dan Time Interest Earned Ratio secara 

simultan berpengaruh signifikan terhadap Return  on Equity pada 

perusahaan sektor Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia.  
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B. Saran 

       Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas maka dapat 

diperoleh saran sebagai berikut : 

1. Perusahaan perlu meningkatkan jumlah hutang untuk memperoleh 

laba yang tinggi. Namun perusahaan dalam memutuskan seberapa 

besar hutang yang digunakan, perlu mempertimbangkan risiko 

yang akan dihadapi pada masa sulit. Perusahaan juga perlu 

mempertimbangkan proporsi sumber modal melalui hutang agar 

tidak melebihi modal yang bersumber dari para investor atau modal 

sendiri serta mempertimbangkan pula kemampuan perusahaan 

dalam membayar bunga. 

2. Investor sebaiknya memilih menanamkan saham pada perusahaan 

yang sebagian asetnya dibiayai melalui hutang. Namun perusahaan 

yang dipilih sebaiknya hutangnya tidak lebih besar dari modal 

sendiri dalam membiayai aset perusahaan. Hal ini dikarenakan laba 

yang diperoleh para investor lebih besar pada perusahaan yang 

hutangnya tidak lebih besar dari modal sendiri dalam membiayai 

aset perusahaan. 

3. Bagi peneliti berikutnya diharapkan menambah financial leverage 

dengan vaiabel lain yang dapat memepengaruhi dan meningkatkan 

tingkat profitabilitas seperti : EPS, DAR, DFL, DR, CR,dll. Hal ini 

dikarenakan hasil penelitian ini telah menjelaskan bahwa financial 

leverage dapat meningkatkan profitabilitas. 


