
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. Hasil uji F  diperoleh nilai Fhitung sebesar 4,879 dan nilai signifikan sebesar 0,015 (1,5%). 

Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 (5%) maka hipotesis (H1) diterima. Artinya 

secara bersama-sama (simultan) variabel-variabel independen yaitu Perputaran Kas 

(CTO) dan Perputaran Total Aset (TAT) berpengaruh signifikan terhadap variabel 

dependen yaitu Return on Investment (ROI). 

2. Hasil uji secara parsial untuk variabel Perputaran Kas (X1) diperoleh nilai thitung sebesar -

2,621 dan nilai signifikansi sebesar 0,014 (01,4%). Karena nilai signifikansi lebih kecil 

dari 0,05 (5%) . Maka hipotesis (H2) diterima, itu artinya terdapat pengaruh secara 

signifikan antara variabel Perputaran Kas terhadap Return on investment (ROI). 

3. Hasil uji secara parsial untuk variabel Perputaran Total Aset (TAT) diperoleh nilai thitung 

sebesar 1,085 dan nilai signifikansi sebesar 0,287 (28,7%). Karena nilai signifikansi lebih 

besar dari 0,05 (5%) maka hipotesis (H3) ditolak, itu artinya tidak terdapat pengaruh 

antara variabel Perputaran Total Aset (TAT) terhadap Return on Investment (ROI). 

 

5.2 Saran 

 Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, maka peneliti mengajukan bebearpa saran 

antara lain : 

1. Sebaiknya bagi pemakai laporan keuangan yang akan mengambil keputusan hendaknya 

tidak hanya memperhatikan data mengenai Perputaran Kas (Cash Turn Over) dan 

Perputaran Total Aset (Total Asset Turn Over) tetapi perlu juga memperhatikan rasio-

rasio lain dalam hubungannya dengan Return on Investment (ROI). 

2. Sebaiknya perlu dilakukan penelitian terhadap faktor-faktor lain yang dapat memberikan 

pengaruh lebih besar terhadap return on investment sehingga dapat diketahui faktor mana 

yang paling berpengaruh dalam upaya peningkatan return on investment.   

3. Sebaiknya perlu dilakukan penelitian menggunakan sampel yang lebih banyak dengan 

karakteristik yang lebih beragam dari berbagai sektor, sehingga diketahui perputaran kas 



dan perputaran total aset terhadap return on investment apabila diterapkan pada 

perusahaan berbeda. 

4. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel independen lainnya, 

karena terdapat variabel yang tidak digunakan dalam penelitian ini yang berpengaruh 

terhadap return on investment perusahaan. Serta diharapkan dapat memperluas sampel 

penelitian agar hasil penelitian selanjutnya menjadi lebih tepat dan akurat. 

 

 


