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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka 

dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Perkembangan Financial Leverage, Return On Equity (ROE), Earning Per 

Share (EPS) pada PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk periode 2010 – 2014 

mengalami fluktuasi. Rata-rata perkembangan Financial Leverage selama 

periode penelitian adalah 0,18% atau nilai rata-rata sebesar 0,998. Rata-

rata perkembangan Return On Equity (ROE) adalah 3,14%. Sedangkan 

untuk rata-rata perkembangan Earning Per Share (EPS) adalah 3,16%. 

2. Financial Leverage memiliki pengaruh positif dan signifikan atau 

hubungan yang searah terhadap ROE yang artinya jika terjadi kenaikan 

Financial Leverage maka ROE juga naik, sebaliknya jika Financial 

Leverage turun maka ROE pun akan turun. Dengan nilai koefisein korelasi 

sebesar 0,697 dan nilai koefisien determinasi (R
2
) sebesar 0,486 atau 

48,6%. 

3. Financial Leverage memiliki pengaruh positif dan signifikan atau 

hubungan yang searah terhadap EPS yang artinya jika terjadi kenaikan 

Financial Leverage maka EPS juga akan naik, sebaliknya jika Financial 

Leverage turun maka EPS pun akan turun. Dengan nilai koefisein korelasi 

sebesar 0.661 dan nilai koefisien determinasi (R
2
) sebesar 0,437 atau 

43,7%. 
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5.2 Saran 

1. Perusahaan harus berani mengambil keputusan melakukan Financial 

Leverage, karena hasil penelitian menunjukan bahwa jika perusahaan 

melakukan Financial Leverage akan meningkatkan Return On Equity 

(ROE) dan Earning Per Share (EPS) sehingga akan lebih menguntungkan 

perusahaan. 

2. Bagi perusahaan harus memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi 

Financial Leverage sebelum melakukan keputusan Financial Leverage, 

misalnya: stabilitas penjualan, tingkat profitabilitas perusahaan, jumlah 

hutang perusahaan, hutang tersebut berbentuk valuta asing atau tidak, dan 

tingkat bunga hutang tersebut berapa. Dengan memperhatikan faktor-

faktor tersebut maka akan diketahui seberapa besar perubahan 

pendapatan/return yang diperoleh sebelum dan sesudah penggunaan 

Financial Leverage. 

3. Perusahaan harus dapat mengoptimalkan penggunaan Financial Leverage 

sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan yang tercermin pada 

peningkatan Return On Equity (ROE) dan Earning Per Share (EPS). 


