
   
 

BAB 5 

SIMPULAN DAN SARAN 

    Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah dikemukakan pada 

bab 4, hasilnya data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdistribusi normal 

dan bebas dari multikolinearitas, heteroskedastisitas dan autokorelasi. Dari 

analisis data dan pembahasan juga dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Dari perhitungan pada tabel coefficient, maka dapat ditarik kesimpulan 

pengaruh variabel bebas terhadap ROA secara parsial, hal tersebut dapat 

diuraikan sebagai berikut:  

a. Dari perhitungan persamaan regresi linier berganda, hasilnya adalah 

thitung < ttabel maka  Ho diterima dan Ha ditolak artinya tidak ada 

pengaruh. Nilai probabilitasnya (sig.) >      yang berarti tidak 

signifikan. Variabel ini juga bersifat positif yang artinya jika CR naik 

maka ROA juga akan naik dan sebaliknya. Jadi kesimpulannya tidak 

ada pengaruh dan tidak signifikan antara Current Ratio terhadap 

Return On Asset. 

b. Dari perhitungan persamaan regresi linier berganda, hasilnya adalah 

thitung < ttabel maka  Ho diterima dan Ha ditolak artinya tidak ada 

pengaruh. Nilai probabilitasnya (sig.) < 0,05 artinya signifikan.. 

Variabel ini bersifat negatif yang artinya jika DER naik maka ROA 

akan turun dan sebaliknya. Jadi kesimpulannya tidak ada pengaruh 

signifikan antara Debt to Equity Ratio terhadap ROA.  

c. Dari perhitungan persamaan regresi linier berganda, hasilnya adalah 

thitung > ttabel maka Ha diterima dan Ho ditolak artinya terdapat 

pengaruh. Nilai probabilitasnya (sig.) < 0,05 maka signifikan.. Artinya, 

ada pengaruh Total Asset Turnover yaitu positif signifikan yang 

artinya jika TATO naik maka ROA juga akan naik dan sebaliknya.  

 



   
 

2. Berdasarkan hasil uji Silmultan (uji F) di peroleh hasil nilai FHitung > FTabel, 

maka H  ditolak dan Ha diterima sehingga dapat dikatakan bahwa terdapat 

pengaruh hubungan yang signifikan antara Current Ratio, Debt to Equity 

Ratio dan Total Asset Turnover terhadap Return On Asset secara simultan 

atau serempak. 

3. . Dari ketiga Variabel Current Ratio, Debt to Equity Ratio dan Total Asset 

Turnover yang mempengaruhi Variabel Return On Asset, yang paling 

dominan merupakan variabel Total Asset Turnover. Dari persamaan 

regresi linear berganda dapat dilihat bahwa variabel yang  paling dominan 

mempengaruhi ROA adalah Variabel TATO dengan nilai koefisien 

variabel sebesar      .  

 

    Saran 

Berdasarkan keterbatasan di atas, maka dalam penelitian ini diajukan 

saran sebagai berikut: 

1. Bagi Manajemen 

Dalam rangka meningkatkan profitabilitas perusahaan, pihak 

manajemen harus memperhitungkan komposisi-komposisi current ratio, 

debt to equity ratio dan Total Asset Turnover. Karena apabila ketiga rasio 

tersebut dalam kondisi optimal, maka kinerja operasional dan profitabilitas 

akan meningkat. Perusahaan harus menjaga porsi ketiga rasio tersebut 

dalam penentuan profitabilitas. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan melakukan pengembangan 

lebih lanjut dari penelitian ini dengan menggunakan jumlah sampel yang 

lebih banyak. Selain itu sebaiknya menambahkan variabel independen lain 

yang diduga mempengaruhi profitabilitas. 


