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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 
 

5.1  Kesimpulan 

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah: 

1. Variabel independen debt to asset ratio tidak berpengaruh signifikan 

terhadap variabel dependen ROE. Hasil ini menunjukkan utang yang 

dibiayai oleh aset tidak mempunyai pengaruh terhadap profitabilitas 

perusahaan, sedangkan debt to asset ratio berpengaruh signifikan negatif 

terhadap ROA. Hal ini berarti semakin besar utang yang dimiliki 

perusahaan maka semakin rendah profitabilitasnya. 

2. Variabel independen debt to equity ratio berpengaruh signifikan negatif 

terhadap variabel dependen ROE dan ROA. Hal ini berarti semakin besar 

utang yang dimiliki perusahaan maka semakin rendah profitabilitasnya. 

3. Variabel independen interest coverage ratio berpengaruh signifikan positif 

terhadap variabel dependen ROA dan ROE. Hasil ini menunjukkan bahwa 

semakin tinggi interest coverage ratio suatu perusahaan maka semakin 

mampu perusahaan membayar beban bunganya. 

4. Variabel independen short term debt ratio tidak berpengaruh signifikan 

terhadap variabel dependen ROE. Hasil ini menunjukkan bahwa utang 

jangka pendek tidak mempengaruhi profitabilitas perusahaan. Namun 

variabel ini berpengaruh signifikan positif terhadap variabel dependen 

ROA. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi utang jangka pendek 

maka semakin besar profitabilitas perusahaan. 
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5. Variabel independen long term debt ratio tidak berpengaruh signifikan 

terhadap variabel dependen ROE. Hasil ini menunjukkan bahwa utang 

jangka panjang tidak mempengaruhi profitabilitas perusahaan. Namun 

variabel ini berpengaruh signifikan negatif terhadap variabel dependen 

ROA. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi utang jangka panjang 

maka semakin rendah profitabilitas perusahaan. 

6. Variabel independen board size tidak berpengaruh signifikan terhadap 

variabel dependen ROA dan ROE. Hasil ini menunjukkan bahwa besar 

kecilnya board size dalam suatu perusahaan tidak memberi pengaruh 

terhadap profitabilitas perusahaan. 

7. Variabel independen board composition berpengaruh signifikan positif 

terhadap variabel dependen ROE. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin 

banyak komisaris independen maka semakin besar profitabilitas 

perusahaan. Namun variabel ini tidak berpengaruh signifikan terhadap 

variabel dependen ROA yang berarti jumlah komisaris independen tidak 

mempengaruhi profitabilitas perusahaan. 

 

5.2  Keterbatasan 

 Berikut merupakan keterbatasan dalam penelitian ini: 

1. Periode pengambilan sampel terbatas, hanya menggunakan periode 2013 

sampai 2017. 

2. Variabel independen dalam model penelitian ini terbatas, masih ada 

variabel lain atau faktor lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini. 
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5.3   Rekomendasi 

 Rekomendasi yang dapat dipertimbangkan untuk penelitian selanjutnya 

adalah sebagai berikut: 

1. Memperluas periode pengambilan sampel sehingga hasil yang diperoleh 

akan lebih baik. 

2. Menambahkan variabel-variabel independen yang tidak terdapat dalam 

penelitian ini yang dapat memberikan pengaruh kuat terhadap variabel 

dependen sehingga akan mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik. 

Contohnya long term debt to total capital (Abor, 2005; Addae, 2013), 

short term debt to total capital (Abor, 2005; Addae, 2013), current ratio 

(Arshad & Gondal, 2013; Awan et al., 2014; Khidmat & Rehman 2014; 

Chukwunweike, 2014; Revathy & Santhi, 2016), quick ratio (Arshad & 

Gondal, 2013; Awan et al., 2014; Khidmat & Rehman, 2014; 

Chukwunweike, 2014), audit committee (Narwal & Jindal, 2015; Haider et 

al., 2015; Akeju & Babatunde, 2016). 
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