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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, 

maka kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil uji statistik secara simultan atau bersama-sama variabel 

independen yaitu Current Ratio (CR), Cash Ratio (CAR), Return On 

Equity (ROE) dan Return On Investment (ROI) berpengaruh signifikan 

terhadap variabel Debt to Equity Ratio (DER). 

2. Berdasarkan hasil uji statistik secara parsial adalah sebagai berikut: 

a) Hasil pengujian parsial (uji t) antara variabel CR dengan variabel DER 

tidak terdapat pengaruh antara variabel CR terhadap variabel DER. 

Sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa rasio CR berpengaruh 

terhadap DER tidak dapat diterima.  

b) Hasil pengujian parsial (uji t) antara variabel CAR dengan variabel 

DER tidak terdapat pengaruh antara variabel CAR terhadap variabel 

DER. Sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa rasio CAR 

berpengaruh terhadap DER tidak dapat diterima. 

c) Hasil pengujian parsial (uji t) antara variabel ROE dengan variabel 

DER terdapat pengaruh antara variabel ROE terhadap variabel DER. 

Sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa rasio ROE berpengaruh 

terhadap DER dapat diterima. 

d) Hasil pengujian parsial (uji t) antara variabel ROI dengan variabel 

DER terdapat pengaruh antara variabel ROI terhadap variabel DER. 

Sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa rasio ROI berpengaruh 

terhadap DER dapat diterima.  
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5.2 Saran 

 Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, maka peneliti mengajukan 

beberapa saran antara lain: 

1. Bagi investor yang akan menanamkan investasinya pada perusahaan jasa 

hotel dan pariwisata sebaiknya harus benar-benar teliti dan tidak hanya 

memperhatikan data mengenai Current Ratio (CR), Cash Ratio (CAR), 

Return On Equity (ROE) dan Return On Investment (ROI) tetapi perlu 

juga memperhatikan faktor-faktor ekstenal yang dapat mempengaruhi 

Debt to Equity Ratio (DER) misalnya kondisi ekonomi, pengumuman 

laporan keuangan, nama baik perusahaan tersebut di mata investor, dan 

lain-lain.  

2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel independen 

lainnya, karena masih banyak variabel lainnya yang dapat mempengaruhi 

Debt to Equity Ratio (DER) atau struktur modal perusahaan tetapi tidak 

dimasukkan dalam penelitian ini. Serta diharapkan pula agar dapat 

memperluas sampel penelitian agar hasil penelitian selanjutnya menjadi 

lebih tepat dan akurat. Selain itu peneliti juga berharap agar periode 

laporan kuangan perusahaan pada penelitian selanjutnya dapat 

ditambahkan. 


