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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, 

maka dapat ditarik kesimpulan dari penelitian ini adalah: 

1. Penelitian ini membuktikan bahwa hasil pengujian  t secara parsial atau 

secara individu variable Current Ratio (CR) dalam penelitian ini  

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yakni Return on 

Investment. Sementara itu, variable Debt to Equity Ratio (DER) secara 

parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yakni 

Return on Investment. Sedangkan, variable Total Assets Turn Over (TATO) 

secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen 

yakni Return on Investment.  

2. Berdasarkan hasil uji F, penelitian ini meunjukkan bahwa Dari hasil 

pengujian secara bersama-sama atau secara simultan dengan melakukan uji-

F , menunjukkan bahwa secara simultan variabel independen yakni Current 

Ratio, Debt To Equity Ratio, dan Total Assets Turn Over, berpengaruh 

terhadap variabel dependen yakni Return on Investment secara signifikan 

dengan nilai tingkat signifikansi sebesar 0,002, serta memiliki persentase 

pengaruh sebesar 27,132% terhadap variabel dependen yakni Return on 

Investment.  

 

5.2 Saran 

Berdasarkan Hasil dari kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka berikut 

ini penulis mencoba untuk memberikan saran-saran yang berhubungan dengan 

permasalahan yang dibahas, yaitu: 

1. Bagi para pemakai laporan keuangan yang akan mengambil suatu keputusan, 

hendaknya tidak hanya mengandalkan data mengenai Current Ratio, Debt to 

Equity Ratio, dan Total Asset Turn Over tetapi perlu juga memperhatikan 

fakor-faktor lain dan rasio-rasio lain dalam hubungannya dengan Return on 



55 
 

Investment seperti ukuran perusahaan, factor ekonomi, efek industri, rasio 

likuiditas lainya, rasiosolvabilitas lainya, rasio aktivitas lainya, dan juga rasio 

profitabilitas lainya. 

2. Bagi perusahaan diharapkan lebih memperhatikan kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan laba dengan car amengefektifitaskan penggunaan biaya, 

me-manage utang, mengatur penggunaan dana eksternal, dalam hal 

pembiayaan perusahaan dimasa yang akan datang, dan tetap mepertahankan 

modal kerja yang baik dan efisien. 

3. Bagi peneliti selanjutnya untuk menambah variabel-variabel rasiokeuangan 

yang lain di luar variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini, dan 

juga menambah periode penelitian serta sampel penelitian sehingga data dan 

hasil yang diperoleh akan lebih baik. 

 

 

 


