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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

1.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dalam bab sebelumnya 

mengenai Curret Ratio (X1), Total Asset Turnover (X2), Net Profit Margin (X3) dan 

Return On Asset (Y) , maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Hasil uji secara parsial (Uji t) menunjukkan bahwa Current Ratio (X1) 

memiliki nilai thitung > ttabel (1.725 > 1,68830) dan Curret Ratio (X1) 

mempunyai nilai signifikan sebesar 0,093. Nilai signifikan lebih besar 

dari nilai profitabilitas 0,05 (0,093 > 0,05) secara parsial berpengaruh 

secara positif dan  tidak signifikan terhadap Return On Asset (Y). Total 

Asset Turnover (X2) memiliki nilai thitung > ttabel (9,293 > 168830) dan 

Total Asset Turnover mempunyai nilai signifikan sebesar 0,000. Nilai 

signifikan lebih kecil dari nilai profitabilitas 0,05(0,000 < 0,05) secara 

parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Return On Asset (Y). 

Net Profit Margin (X3) memiliki nilai thitung < ttabel (16,278 > 168830) 

dan Net Profit Margin mempunyai nilai signifikan sebesar 0,000. Nilai 

signifikan lebih kecil dari nilai profitabilitas 0,05 (0,000 < 0,05) secara 

parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Return On Asset (Y). 

2. Hasil uji secara simultan (Uji F) menunjukkan bahwa variabel 

independen yaitu Current Ratio (X1), Total Asset Turnover (X2), Net 

Profit Margin (X3) secara simultan Fhitung > Ftabel (117,111 > 2,86) 

sehingga penelitian ini berpengaruh dan signifikan terhadap Return On 

Asset (Y) dengan nilai tingkat signifikansi sebesar 0,000. Dan 

berdasarkan uji R2 dengan hasil tabel model summary menghasilkan 

89,9% variabel independent yang diteliti dapat menjelaskan variabel 

dependen dan sisanya 10,1% dapat dijelaskan pada variabel lain diluar 

penelitian yang tidak diteliti pada penelitian ini. 
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1.2 Saran 

Adapun saran yang dapat disampaikan peneliti berkenaan dengan penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel 

Current Ratio (CR) berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap Return 

On Asset (ROA). Oleh karena itu sebaiknya perusahaan berupaya 

meningkatkan kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban – 

kewajiban jangka pendeknya. Dan variabel Total Asset Turnover dan 

Net Profit Margin yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Return On Asset, diharapkan perusahaan dapat mempertahankan nilai 

dari Total Asset Turnover dan Net Profit Margin guna menarik minat 

investor. Diketahui Total Asset Turnover dan Net Profit Margin dilihat 

dari penjualan, jika penjualan meningkat maka Total Asset Turnover 

dan Net Profit Margin juga meningkat. Namun perlu diperhatikan 

peningkatan penjualan bisa saja diperoleh dari tambahan lainnya, atau 

yang intinya bukan berasal dari kinerja perusahaan. Oleh sebab itu, 

invertor dianjurkan untuk tidak hanya melihat dari Total Asset Turnover 

dan Net Profit Margin saja. Aspek lainnya juga perlu untuk 

diperhatikan. 

2. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan 

penelitian ini dengan menggunakan variabel independen yang berbeda 

serta perusahaan yang berbeda pula atau menambahkan variabel, 

sampel penelitian sehingga lebih diketahui faktor – faktor yang 

berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada perusahaan - perusahaan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.  

 

 




