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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 
5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan 
dalam penelitian ini, maka terdapat beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perputaran total aktiva 
berpengaruh terhadap profitabilitas pada perusahaan jasa telekomunikasi 
yang terdaftar di BEI periode 2011-2015. Hal ini diketahui dari analisis 
Bootstrapping-Path Coefficients antara peprutaran total aktiva dengan 
profitabilitas yang menunujukkan nilai dari t hitung sebesar 2,330 lebih 
besar dari t statistik yang telah ditetapkan yaitu 1,960. Perputaraan total 
aktiva perusahaan sub sektor jasa telekomunikasi yang tinggi akan 
berdampak pada semakin meningkatnya profitabilitas perusahaan jasa 
telekomunikasi,yang dimana perusahaan harus mampu mengelola aktiva 
sehingga dapat mendongkrak produktifitas terutama pada penjualan. 
Namun pada penelitian ini perusahaan tidak efektif dalam pengelolaan 
total aktiva yang menyebabkan perputaran total aktiva sangat lambat. 

2. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa leverage berpengaruh terhadap 
perputaran total aktiva. Hal ini diketahui dari analisis Bootstrapping-Path 
Coefficients antara leverage dengan perputaran total aktiva yang 
menunjukkan nilai t hitung sebesar 3,972 lebih besar dari t statistik yang 
telah ditetapkan yaitu 1,960. Perusahaan jasa telekomunikasi lebih banyak 
menggunakan hutang dalam membiayai kegiatan operasionalnya, dan 
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pertumbuhan hutang ternyata tidak diikuti dengan peningkatan total aktiva 
yang pada akhirnya perputaran total aktiva sangat lambat.  

3. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa leverage berpengaruh terhadap 
profitabilitas dimana penggunaan leverage akan mempengaruhi 
profitabilitas. Hal ini diketahui dari analisis Bootstrapping-Path 
Coefficients antara leverage dengan profitabilitas yang menunjukkan nilai 
t hitung sebesar 5,758 lebih besar darit statistik yang telah ditetapkan yaitu 
1,960. Penggunaan hutang yang tinggi tidak tepat penggunaannya sebagai 
leverage (pengungkit) untuk menaikkan tingkat profitabilitas perusahaan, 
selain itu perusahaan juga terbebani oleh beban bunga dari hutang tersebut 
yang mengakibatkan profitabilitasnya menurun.  
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5.2 Saran 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka penulis memberikan 

beberapa saran untuk dijadikan  dan bahan pertimbangan yang berguna bagi 
pihak-pihak yang berkepentingan antara lain sebagai berikut: 

1. Perusahaan hendaknya dapat mengelola total aktiva dengan efektif dan 
efisien akan menghasilkan pencapaian yang maksimal. Jika perusahaan 
mendapatkan tambahan modal baik dari hutang maupun sumber modal 
lainnya, sebaiknya digunakan dengan baik dalam menjalankan produksi 
perusahaan sehingga dapat menaikkan profitabilitas. 

2. Perusahaan perlu memperhatikan penggunaan hutang yang dimiliki. 
Tingkat hutang yang terlalu tinggi dapat menurunkan profitabilitas 
perusahaan karena akan menambah beban bunga yang harus dibayar 
perusahaan dan mengurangi laba yang dimiliki perusahaan. Dan 
perusahaan harus tepat menggunakan hutang sebagai leverage 
(pengungkit) untuk menaikkan tingkat profitabilitas perusahaan. 

3. Perkembangan industry telekomunikasi saat ini yang ditandai dengan 
maraknya pembangunan jaringan telekomunikasi dan semakin banyaknya 
sarana operator telekomunikasi dengan beragam jenis fitur-fitur 
penunjang, diharapkan dapat meningkatkan performa perusahaan 
telekomunikasi yang ditunjukkan dengan peningkatan profitabilitas setiap 
tahunnya. 
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4. Bagi peneliti yang menggunakan analisis jalur (path analysis) untuk 
menganalisis data penelitian sebaiknya lebih memperhatikan dan 
memenuhi syarat-syarat ketentuan analisis jalur, sehingga tidak terjadi 
kesalahan dalam menganalisis data. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


