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ABSTRAK 

 

Heranov Royan W., NIM. 1522100930, Program Studi Akuntansi 

Fakultas Ekonomi Universitas Widya Dharma Klaten, Judul Skripsi: “Pengaruh 

Kepemilikan Asing, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, 

Kepemilikan Keluarga, Leverage, dan Pertumbuhan Penjualan Pada 

Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar 

Di BEI Tahun 2016-2017”. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji (1) pengaruh kepemilikan 

asing terhadap profitabilitas, (2) pengaruh kepemilikan manajerial terhadap 

profitabilitas, (3) pengaruh kepemilikan institusional terhadap profitabilitas, (4) 

pengaruh kepemilikan keluarga terhadap profitabilitas, (5) pengaruh leverage 

terhadap profitabilitas, (6) pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap 

profitabilitas. 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor 

industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-

2017. Pemilihan sampel dengan menggunakan teknik purposive sampling, 

diperoleh 60 perusahaan yang memenuhi kriteria sampel dalam penelitian ini. 

Metode analisis yang digunakan antara lain uji statistik deskriptif, uji asumsi 

klasik meliputi uji normalitas, uji multikolonieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji 

autokorelasi, analisis koefisien determinasi, uji regresi linier berganda dan uji 

hipotesis menggunakan uji F dan uji-t. 

Hasil penelitian ini menunjukkan kepemilikan asing tidak berpengaruh 

terhadap profitabilitas, tetapi kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap 

profitabilitas, sedangkan kepemilikan institusional dan kepemilikan keluarga tidak 

berpengaruh profitabilitas, leverage berpengaruh positif terhadap profitabilitas, 

dan pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. 

 

Kata Kunci : Profitabilitas (ROA), Kepemilikan Asing (FOR), Kepemilikan 

Manajerial (MAN), Kepemilikan Institusional (INST), 

Kepemilikan Keluarga (FAM), Leverage (LEV), Pertumbuhan 

Penjualan (GROW) 
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ABSTRACT 

 

 Heranov Royan W., NIM. 1522100930, Accounting Study Program of 

the Faculty of Economics, University of  Widya Dharma Klaten, Thesis Title: 

"Effects of Foreign Ownership, Managerial Ownership, Institutional 

Ownership, Family Ownership, Leverage, and Sales Growth in 

Manufacturing Companies in the Consumer Goods Industry Sector Listed on 

the Indonesia Stock Exchange in 2016-2017". 

The purpose of this study was to examine (1) the effect of ownership on 

profitability, (2) the effect of managerial ownership on profitability, (3) the effect 

of institutional ownership on profitability, (4) the effect of family ownership on 

profitability, (5) the effect of leverage on profitability, (6) the effect of sales 

growth on profitability. 

The population in this study is the consumption sector manufacturing companies 

listed on the Indonesia Stock Exchange in 2016-2017. Sample selection using 

purposive sampling technique, obtained 60 companies that meet the sample 

criteria in this study. The analytical methods used include descriptive statistical 

tests, classic assumption tests, normality tests, multicollinearity tests, 

heteroscedasticity tests, and autocorrelation tests, coefficient of determination 

analysis, multiple linear regression tests and hypothesis tests using the F-test and 

t-test. 

The results of this study indicate that ownership does not oppose profitability, but 

managerial ownership has a positive effect on profitability, while institutional 

ownership and family ownership do not involve profitability, leverage has a 

positive effect on profitability, and sales growth does not match profitability. 

 

Key words: Profitability (ROA), Foreign Ownership (FOR), Managerial 

Ownership (MAN), Institutional Ownership (INST), Family 

Ownership (FAM), Leverage (LEV), Sales Growth (GROW) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan dunia usaha saat ini semakin pesat, yang diikuti 

dengan pesatnya persaingan. Persaingan menyebabkan setiap perusahaan 

yang didirikan harus memiliki tujuan agar perusahaan terus dapat 

beroperasi dalam jangka waktu yang panjang. Pada umumnya tujuan 

perusahaan adalah memaksimalkan labanya. Oleh karena itu perusahaan 

perlu mengetahui perkembangan dunia usaha dari waktu ke waktu 

terhadap apa yang telah dicapai perusahaan pada masa lalu, masa 

sekarang, dan masa yang akan datang, sehingga diperlukan suatu tindakan 

korektif yang mengarah pada tujuan perusahaan (Elim, 2010). 

Dalam mencapai tujuan perusahaan tersebut salah satu cara yang 

digunakan yaitu dengan meningkatkan profitabilitas perusahaan tersebut. 

Menurut Riyanto (2011) profitabilitas adalah kemampuan dari perusahaan 

dalam memperoleh laba melalui keseluruhan kemampuan dan sumber 

yang ada seperti penjualan, kas, modal, dan sebagainya. 

Profitabilitas merupakan Return on Assets (ROA). ROA 

merupakan rasio antara laba sebelum pajak terhadap total aset. Kinerja 

keuangan  dalam suatu perusahaan akan semakin baik apabila perusahaan 

tersebut dapat menjaga nilai ROA karena dengan  semakin  besarnya ROA 

maka tingkat pengembalian (return) yang diharapkan oleh
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perusahaan  akan semakin besar  dan  hasilnya  dapat dinikmati oleh 

pemegang saham. Kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba  atau 

ukuran efektivitas pengelolaan manajemen perusahaan (Wiagustini, 

2010: 76). 

Penggunaan rasio profitabilitas dapat dilakukan dengan 

menggunakan perbandingan antara berbagai komponen yang ada di 

laporan keuangan, terutama laporan keuangan neraca dan laba rugi. 

Pengukuran dapat dilakukan untuk beberapa periode operasi. Tujuannya 

adalah agar terlihat perkembangan perusahaan dalam rentang waktu 

tertentu, baik penurunan atau kenaikan, sekaligus mencari penyebab 

perubahan tersebut (Kasmir, 2012: 196). 

Menurut Wahyudi dan Pawesti (2006) struktur kepemilikan oleh 

beberapa peneliti dipercaya mampu mempengaruhi jalannya  perusahaan 

yang pada akhirnya berpengaruh pada kinerja perusahaan dalam 

mencapai tujuan perusahaan yaitu memaksimalkan keuntungan 

perusahaan. 

Struktur kepemilikan di Indonesia memiliki karakteristik yang 

berbeda dari perusahaan-perusahaan di Negara lain. Sebagian  besar 

perusahaan di Indonesia memiliki kecenderungan terkonsentrasi sehingga 

pendiri juga dapat duduk sebagai dewan direksi atau komisaris, dan 

selain itu konflik keagenan dapat terjadi antara manajer dan pemilik dan 

juga  antara pemegang saham mayoritas dan minoritas. Seperti yang di 

ungkapkan oleh Jensen dan Meckling (1976) bahwa Agency conflict 
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muncul akibat adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian 

perusahaan. Dimana dalam teori keagenan  dijelaskan  bagaimana pihak- 

pihak yang terlibat dalam perusahaan yakni manajer, pemilik  perusahaan  

dan  kreditor  akan berperilaku, karena pada  dasarnya  mereka  memiliki 

kepentingan yang berbeda. 

Menurut Myers dan Majluf (2001) yang dikutip Diana Roikha 

(2018), pecking order theory menyatakan bahwa perusahaan dengan 

tingkat profitabilitas yang tinggi justru tingkat utangnya rendah, 

dikarenakan perusahaan yang profitabilitasnya tinggi memiliki sumber 

dana internal yang berlimpah. Semakin tinggi tingkat rasio leverage 

maka bunga hutang perusahaan yang harus dibayarkan semakin tinggi 

dan nantinya akan berdampak terhadap penurunan kinerja keuangan 

perusahaan dalam memaksimalkan labanya. 

Menurut Kasmir (2011: 151) bahwa leverage merupakan rasio 

yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai 

dengan utang. Dalam penelitian ini leverage diukur oleh Debt Equity 

Ratio (DER). Rasio ini bertujuan untuk menilai utang dengan ekuitas. 

DER yang tinggi akan menimbulkan risiko yang tinggi pula bagi 

perusahaan karena perusahaan harus membayar biaya tetap berupa pokok 

pinjaman dan biaya bunga. Biaya bunga yang tinggi akan berdampak 

pada penurunan laba perusahaan (Zanora, 2013). 

Penjualan merupakan kriteria penting untuk menilai profitabilitas 

perusahaan dan merupakan indikator utama atas aktivitas perusahaan 
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(Andrayani, 2013). Pertumbuhan penjualan adalah kenaikan jumlah 

penjualan dari  tahun  ke  tahun  atau dari  waktu  ke  waktu  (Kennedy, 

2013). Pertumbuhan penjualan memiliki pengaruh yang strategis bagi 

perusahaan karena pertumbuhan penjualan ditandai dengan peningkatan 

market share yang akan berdampak pada peningkatan penjualan dari 

perusahaan sehingga akan meningkatkan profitabilitas dari perusahaan 

(Pagano dan Schivardi, 2003). 

Penelitian tentang profitabilitas telah banyak dilakukan antara lain 

penelitian yang dilakukan Yulius dan Yeterina (2015) meneliti tentang 

pengaruh struktur kepemilikan terhadap profitabilitas manufaktur di 

Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan struktur kepemilikan asing 

berpengaruh positif, sedangkan kepemilikan keluarga memiliki pengaruh 

negatif terhadap profitabilitas. Namun disamping itu struktur 

kepemilikan manajerial, dan struktur kepemilikan institusional tidak 

terbukti berpengaruh terhadap profitabilitas. Sebaliknya hasil penelitian 

Cahyono (2016), Handayani (2012), Ayub dan Alexander (2014) 

menyatakan bahwa struktur kepemilikan asing berpengaruh negatif, 

struktur kepemilikan institusional berpengaruh positif, struktur 

kepemilikan manajerial berpengaruh positif, dan struktur kepemilikan 

keluarga berpengaruh positif terhadap profitabilitas. 

Penelitian lain yang dilakukan Wela dan Ida (2015) meneliti 

tentang pengaruh leverage, pertumbuhan penjualan, dan ukuran 

perusahaan terhadap profitabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
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leverage dan pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif terhadap 

profitabilitas. Sedangkan hasil penelitian Ida dan Putu (2015) dan Rinny 

(2016) mengatakan bahwa leverage berpengaruh positif terhadap 

profitabilitas dan pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap 

profitabilitas. 

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, terdapat hasil penelitian 

yang tidak konsisten dan beberapa variabel belum banyak diteliti. Oleh 

karena itu peneliti ini meneliti kembali tentang profitabilitas dengan 

variabel independen struktur kepemilikan, leverage, dan pertumbuhan 

penjualan. 

Perbedaan dengan peneliti terdahulu adalah variabel independen 

yang diuji, tahun penelitian, objek penelitian. Variabel independen 

penelitian ini merupakan hasil dari penggabungan dua penelitian 

terdahulu dan memiliki variabel yang hasilnya tidak konsisten. 

Sedangkan periode penelitian ini yang digunakan dua periode yaitu tahun 

2016-2017. Untuk mengetahui gambaran profitabilitas perusahaan, 

dengan cara membandingkan rasio masa lalu dengan saat ini, atau masa 

yang akan datang untuk perusahaan yang sama (Jumingan, 2006). 

Dalam penelitian ini objek yang digunakan adalah perusahaan 

manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI. 

Perkembangan industri barang dan konsumsi di Indonesia pada saat ini 

terus mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan 

negara dengan jumlah penduduk terbesar ke-4 di dunia, sehingga 
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menghasilkan potensi konsumsi ayang sangat besar. Tingkat komsumsi 

yang besar dapat mempengaruhi profitabilitas suatu perusahaan terutama 

yang bergerak di bidang industri barang dan konsumsi, karena umumnya 

masyarakat Indonesia bersifat konsumtif (Chotimah dan Susiowibowo, 

2014). Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH 

KEPEMILIKAN ASING, KEPEMILIKAN MANAJERIAL, 

KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, KEPEMILIKAN KELUARGA, 

LEVERAGE, DAN PERTUMBUHAN PENJUALAN TERHADAP 

PROFITABILITAS PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN 

MANUFAKTUR SEKTOR INDUSTRI BARANG KONSUMSI YANG 

TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2016-2017”.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat bahwa masih terdapat 

perbedaan hasil penelitian (research gap) tentang faktor–faktor yang 

mempengaruhi profitabilitas perusahaan pada latar belakang di atas maka 

rumusan masalah penelitian sebagai berikut ini. 

1. Apakah struktur kepemilikan asing berpengaruh terhadap 

profitabilitas pada perusahaan manufaktur sektor industri barang 

konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2016-2017? 
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2. Apakah struktur kepemilikan institusional berpengaruh terhadap 

profitabilitas pada perusahaan manufaktur sektor industri barang 

konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2016-2017? 

3. Apakah struktur kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap 

profitabilitas pada perusahaan manufaktur sektor industri barang 

konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2016-2017? 

4. Apakah struktur kepemilikan keluarga berpengaruh terhadap 

profitabilitas pada perusahaan manufaktur sektor industri barang 

konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2016-2017? 

5. Apakah leverage berpengaruh terhadap profitabilitas pada 

perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang 

terdaftar di BEI tahun 2016-2017? 

6. Apakah pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap profitabilitas 

pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang 

terdaftar di BEI tahun 2016-2017? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka tujuan penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menguji pengaruh struktur kepemilikan asing terhadap 

profitabilitas pada perusahaan manufaktur sektor industri barang 

konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2016-2017. 
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2. Untuk menguji pengaruh struktur kepemilikan institusional terhadap 

profitabilitas pada perusahaan manufaktur sektor industri barang 

konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2016-2017.  

3. Untuk menguji pengaruh struktur kepemilikan manajerial terhadap 

profitabilitas pada perusahaan manufaktur sektor industri barang 

konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2016-2017. 

4. Untuk menguji pengaruh struktur kepemilikan keluarga terhadap 

profitabilitas pada perusahaan manufaktur sektor industri barang 

konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2016-2017. 

5. Untuk menguji pengaruh leverage terhadap profitabilitas pada 

perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang 

terdaftar di BEI tahun 2016-2017. 

6. Untuk menguji pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap 

profitabilitas pada perusahaan manufaktur sektor industri barang 

konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2016-2017. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberi jawaban atas masalah 

pokok dalam penyusunan penelitian ini, serta diharapkan dapat 

memberikan manfaat sebagai berikut ini. 

1. Bagi Investor 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dalam 

hal pengambilan keputusan, khususnya yang berkaitan dengan 
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pengaruh struktur kepemilikan, leverage, dan pertumbuhan 

penjualan terhadap profitabilitas. 

 

2. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini memberikan manfaat bagi manajemen untuk 

mampu mengelola labanya secara tepat agar dapat merefleksikan 

suatu kondisi laba yang persisten, karena hasil penelitian ini dapat 

digunakan oleh stakeholder perusahaan sebagai pertimbangan 

tambahan dalam mengambil keputusan terkait dengan 

kepentingannya pada perusahaan. 

3. Penelitian selanjutnya 

Diharapkan dapat menambah referensi informasi khususnya 

masalah pengaruh struktur kepemilikan, leverage, dan pertumbuhan 

penjualan terhadap profitabilitas perusahaan. 

4. Bagi Penulis 

Diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan 

peneliti tentang analisis pengaruh struktur kepemilikan, leverage, 

dan pertumbuhan penjualan terhadap profitabilitas perusahaan. 



 

 

 

 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis yang telah 

dilakukan oleh peneliti, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut ini. 

1. Kepemilikan asing tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas 

pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang 

terdaftar di BEI tahun 2016-2017. Diduga karena para pemilik saham 

asing tidak berorientasi pada profitabilitas perusahaan. Sehingga para 

pemegang saham asing hanya sebagai penanam modal saja, dimana 

mereka tidak ikut serta dalam upaya meningkatkan kinerja perusahaan 

dalam memaksimalkan profitabilitas perusahaan seperti yang 

dilakukan oleh dewan komisaris, direktur, dan manajer perusahaan. 

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aji (2016) yang 

menyatakan bahwa kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap 

profitabilitas. 

2. Kepemilikan manajerial berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

profitabilitas pada perusahaan manufaktur sektor industri barang 

konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2016-2017. Ini dikarenakan, 

Pihak manajemen dapat memberikan keputusan secara langsung 

terkait segala upaya yang dilakukan untuk meningkatkan profitabilitas 

perusahaan. Semakin tinggi kepemilikan manajerial maka akan 



 

 

 

 

mendorong manajer untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan 

karena mereka ikut merasakan secara langsung manfaat dari 

keputusan yang diambil dan ikut menanggung kerugian sebagai 

konsekuensi dari pengambilan keputusan yang salah guna 

meningkatkan profitabilitas perusahaan. Hal ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Handayani (2012) yang menyatakan 

bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap 

profitabilitas. 

3. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap 

profitabilitas pada perusahaan manufaktur sektor industri barang 

konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2016-2017. Diduga karena, 

pemilik mayoritas institusi ikut mengendalikan perusahaan dalam 

pengambilan keputusan, sehingga cenderung bertindak untuk 

kepentingan mereka pribadi meskipun dengan mengorbankan 

kepentingan pemilik minoritas. Adanya asimetri informasi atau salah 

satu pihak memiliki informasi lebih banyak atau lebih baik 

dibandingkan pihak lainnya, antara pihak pemegang saham dengan 

manajer menyebabkan manajer selaku pengelola perusahaan akan 

dapat mengendalikan perusahaan karena memiliki informasi lebih 

mengenai perusahaan dibandingkan pemegang saham. Sehingga 

adanya kepemilikan institusi tidak menjamin monitoring kinerja 

manajer dalam memaksimalkan profitabilitas perusahaan dapat 

berjalan efektif. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 



 

 

 

 

Yulius dan Yeterina (2015) yang menyatakan bahwa kepemilikan 

institusional tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. 

4. Kepemilikan keluarga tidak berpengaruh signifikan terhadap 

profitabilitas pada perusahaan manufaktur sektor industri barang 

konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2016-2017. Ini dikarenakan, 

konsentrasi kepemilikan keluarga yang tinggi dapat mengakibatkan 

pemilik dan manajer dapat bertindak untuk kepentingan mereka 

sendiri dengan mengorbankan kelangsungan perusahaan.  Hal tersebut 

dapat menurunkan profitabilitas perusahaan karena pemilik dapat 

bertindak seenaknya dengan mempertahankan keluarga yang duduk di 

manajerial yang kurang kompeten dan juga pemberian kompensasi 

yang tinggi yang dapat merugikan minoritas shareholder demi 

keuntungannya sendiri. Hal ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Fathina (2012) yang menyatakan bahwa kepemilikan 

keluarga tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. 

5. Leverage berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas 

pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang 

terdaftar di BEI tahun 2016-2017. Ketika perusahaan mengalami 

kekurangan dana untuk pembiayaan kegiatan operasional perusahaan 

maka perusahaaan akan mencari pinjaman dari luar perusahaan.  

Dengan  dana yang cukup, maka manajer termotivasi untuk bisa 

memanfaatkan  dana tersebut untuk meningkatkan kinerja  perusahaan  

melalui  laba  yang  nanti bisa didapatkan. Untuk menutupi pinjaman 



 

 

 

 

yang berasal dari luar maka manajer akan memaksimalkan laba. Hal 

ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan Ida dan Putu (2015) 

yang menyatakan bahwa leverage berpengaruh positif terhadap 

profitabilitas. 

6. Pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh signifikan terhadap 

profitabilitas pada perusahaan manufaktur sektor industri barang 

konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2016-2017. Ini dikarenakan, 

adanya ketidakstabilan penjualan dari tahun ke tahun selama periode 

2015-2017 pada perusahaan manufaktur sektor industri barang  

konsumsi, dimana hal ini akan berakibat terhadap laba yang diperoleh 

perusahaan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Rinny (2016) yang menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan tidak 

berpengaruh terhadap profitabilitas. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang diperoleh, dapat 

dikemukakan saran sebagai berikut ini. 

1. Bagi investor yang melakukan investasi pada perusahaan manufaktur 

sektor industri barang konsumsi sebaiknya memperhatikan 

kepemilikan manajerial dan leverage dalam mengambil keputusan. 

Karena variabel tersebut yang berpengaruh terhadap profitabilitas 

perusahaan. Investor hendaknya memperhatikan tingkat kepemilikan 

manajerial yang akan berdampak pada perusahaan terkait keputusan 



 

 

 

 

yang diambil pihak manajemen. Investor hendaknya berhati-hati 

berinvestasi pada perusahaan dengan struktur hutang yang tinggi 

(leverage) karena memiliki risiko kebangkrutan yang tinggi. Investor 

lebih disarankan untuk memilih untuk berinvestasi pada perusahaan 

besar yang lebih mapan dari sisi total aset dan perusahaan yang 

memiliki tingkat profitabilitas yang baik. 

2. Bagi perusahaan, sebaiknya lebih memperhatikan dan menganalisis 

faktor-faktor yang dapat mempengaruhi profitabilitas seperti 

kepemilikan manajerial dan leverage. Proporsi penggunaan hutang 

dalam perusahaan harus diperhatikan oleh pihak manajemen 

perusahaan selaku pemberi keputusan, karena penggunaan hutang 

akan menimbulkan beban bunga yang bersifat tetap, jika tidak dikelola 

dengan baik, maka penggunaan hutang akan menurunkan profitabilitas 

dan memperbesar risiko kebangkrutan bagi perusahaan. 

3. Bagi Peneliti selanjutnya, disarankan untuk menggunakan sampel 

yang lebih banyak dengan karakteristik yang lebih beragam dari 

berbagai sektor yang terdaftar di BEI dan memperpanjang periode 

penelitian, sehingga kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian 

tersebut memiliki cakupan yang lebih luas. Peneliti selanjutnya juga 

diharapkan menguji variabel lainnya seperti likuiditas perusahaan, 

modal kerja dan ukuran perusahaan yang diduga mempengaruhi 

profitabilitas. 
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