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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pengujian pengaruh 

Pertumbuhan Penjualan Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kebijakan Hutang 

pada perusahaan – perusahaan yang terdaftar di JII (Jakarta Islamic Index). 

Dengan Profitabilitas (ROA) Sebagai Variabel Intervening serta didukung 

dengan teori-teori yang melandasi pada bab-bab sebelumnya, maka penulis 

mengambil kesimpulan bahwa: 

1. Pertumbuhan Penjualan berpengaruh positif signifikan terhadap 

kebijakan hutang pada perusahaan – perusahaan yang terdaftar di JII 

(Jakarta Islamic Index). 

2. Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap kebijakan hutang pada  

perusahaan – perusahaan yang terdaftar di JII (Jakarta Islamic Index). 

3. Profitabilitastidak berpengaruh terhadap kebijakan hutang pada 

perusahaan – perusahaan yang terdaftar di JII (Jakarta Islamic Index). 

4. Pertumbuhan Penjualan tidak berpengaruh terhadap profitabilitaspada 

perusahaan – perusahaan yang terdaftar di JII (Jakarta Islamic Index). 

5. Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap profitabilitas pada 

perusahaan – perusahaan yang terdaftar di JII (Jakarta Islamic Index). 

6. Profitabilitas memediasi pertumbuhan penjualan terhadap kebijakan 

hutang pada perusahaan – perusahaan yang terdaftar di JII (Jakarta 

Islamic Index).
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7. Profitabilitas tidak memediasi ukuran perusahaan terhadap kebijakan 

hutang pada perusahaan – perusahaan yang terdaftar di JII (Jakarta 

Islamic Index). 

B. Saran 

Dalam penelitian ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh 

perusahaan-perusahaan JII (Jakarta Islamic Index) diantaranya sebagai 

berikut: 

1. Pertumbuhan penjualan  

Agar pertumbuhan penjualan semakin meningkat perusahaan harus 

memperhatikan produk atau pelayanan demi untuk meningkatkan daya 

tarik penjualan atau pendapatan. 

2. Ukuran Perusahaan  

Perusahaan harus memperhatikan  aset atau total aset demi untuk 

mempertahankan perusahaan agar perusahaan tetap dalam keadaan yang 

baik. Karena besar atau kecilnya suatu perusahaan bisa dilihat dari total 

aset. 

3. Kebijakan Hutang 

Perusahaan terutama manager keuangan harus benar-benar memperhatikan 

pendanaan modal dan pendanaan hutang dalam memenuhi kebutuhan 

operasionalnya. 

4. Profitabilitas 

Agar perusahaan mendapatkan keuntungan yang tinggi perusahaan harus 

menghindari pajak dengan cara memperbesar atau memperbanyak total 
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aset. Karena semakin besar aset perusahaan maka akan ada depresiasi atau 

penyusutan pajak dan akan menambah keuntungan bagi perusahaan. 

Dalam penelitian ini masih terdapat keterbatasan- keterbatasan yang 

memerlukan penyempurnaan untuk penelitian yang akan datang, antara lain : 

1. Penelitian ini dilakukan pada beberapa jenis perusahaan namun semua 

perusahaan-perusahaan tersebut adalah perusahaan yang memenuhi 

kriteria untuk masuk kedalam perusahaan JII (Jakarta Islamic Index). 

sehingga hasil penelitian ini kemungkinan tidak sama jika diaplikasikan 

pada jenis perusahaan sektor yang lain. Pada peneliti selanjutnya 

disarankan penelitian dilakukan pada jenis perusahaan yang terkonsentrasi 

satu jenis perusahaan. yaitu selain perusahaan JII (Jakarta Islamic Index), 

hal ini untuk mengetahui perbandingan dengan hasil penelitian 

sebelumnya. 

2. Variabel yang dugunakan dalam penelitian ini hanya empat variabel yaitu 

pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan, kebijakan hutang dan 

profitabilitas. Diharapkan pada penelitian selanjutnya menambah jumlah 

variabel penelitian. 

3. Periode pengamatan penelitian ini terbatas hanya tiga tahun yaitu tahun 

2015 - 2017, penelitian selanjutnya sebaiknya menambah tahun periode 

pengamatan untuk mendapatkan hasil prediksi yang lebih baik. 

 

 

 


