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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Pada bab ini akan dibahas simpulan dari hasil akhir penelitian dan 

pembahasan pada bab sebelumnya yaitu mengenai pengaruh variabel Current 

Ratio (CR), Debt to Equity Ratio (DER), Net Profit Margin (NPM) dan Total 

Assets Turnover (TATO) terhadap variabel Return On Equity (ROE). Berikut 

adalah beberapa kesimpulan yang dapat ditarik melalui penelitian ini : 

1. Pengaruh CR,DER,NPM dan TATO terhadap ROE secara Parsial: 

a. Secara parsial, variabel Current Ratio (X1) memiliki pengaruh yang 

negative namun tidak secara signifikan terhadap variabel Return On 

Equity (Y).  

b. Variabel DER memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ROE. 

Selain itu thitung yang bernilai positif menunjukan bahwa DER 

berbanding lurus terhadap ROE, apabila DER meningkat maka ROE 

juga meningkat. 

c. variabel NPM memiliki pengaruh positif dan signifikan pada variabel 

Net Profit Margin (NPM) terhadap variabel Return On Equity (ROE). 

Selain nilai thitung yang positif menunjukan bahwa NPM berbanding 

lurus terhadap ROE, apabila NPM meningkat maka ROE juga 

meningkat. 

d. Variabel TATO memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 

ROE. Selain itu thitung yang bernilai positif menunjukan bahwa TATO 

berbanding lurus terhadap ROE, apabila TATO meningkat maka ROE 

juga meningkat. 

2. Secara simultan variabel Current Ratio (CR), Debt to Equity Ratio (DER), 

Net Profit Margin (NPM) dan Total Assets Turnover (TATO) memiliki 

pengaruh yang positif dan signifikan secara simultan terhadap Return On 

Equity (ROE) , hal itu dibuktikan dengan hasil uji regresi simultan (Uji-F) 

dengan nilai Fhitung > Ftabel  ( 74.495 > 2.64 ), dengan nilai signifikan (0.000 

< 0,05) Selain itu, Fhitung yang bernilai positif menunjukan bahwa pengaruh 
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CR, DER, NPM, dan TATO berbanding lurus terhadap ROE atau dengan 

kata lain jika nilai Current Ratio (CR), Debt to Equity Ratio (DER), Net 

Profit Margin (NPM) dan Total Assets Turnover (TATO) meningkat maka 

nilai Return On Equity (ROE) juga akan meningkat. 

 

5.2  Saran  

 1. Bagi Peneliti Selanjutnya 

a. Sebaiknya perlu dilakukan penelitian menggunakan sampel yang lebih 

banyak dengan karakteristik yang beragam dari berbagai perusahaan 

manufaktur di Bursa Efek Indonesia, sehingga diketahui pengaruh 

variabel terhadap Return On Equity (ROE) apabila diterapkan pada 

perusahaan yang berbeda. 

b. Sebagai referensi dalam melakukan penelitian dan memperluas ilmu 

pengetahuan dibidangnya. 

c. Menambah Variabel lain yang dapat mempengaruhi Profitabilitas. 

2. Bagi Para Investor 

Investor sebaiknya memperhatikan nilai DER , NPM dan TATO sebelum 

memutuskan untuk menginvestasikan odalnya pada suatu perusahaan, 

karena dari nila DER, NPM dan TATO dapat menunjukan besarnya return 

dan resiko yang akan diterima oleh investor atas investasinya tersebut. 

 


