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BAB V  

SIMPULAN DAN SARAN  

 

5.1 Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab IV, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut:  

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

yaitu Current Ratio (CR), Total Asset Turnover (TAT), dan Net Profit 

Margin (NPM) secara simultan nilai Fhitung memiliki nilai yang lebih besar 

dari Ftabel (12,917>2,98) sehingga penelitian ini menunjukan  berpengaruh 

dan signifikan terhadap Return On Asset (ROA), dengan nilai tingkat 

signifikansi sebesar 0,000, serta memiliki persentase pengaruh sebesar 

59,8% terhadap Return On Asset (ROA) 

2. Hasil uji secara parsial (Uji t) menunjukkan bahwa variabel Current Ratio 

(X1) memiliki nilai thitung<ttabel (-1,471<1,706), tidak berpengaruh secara 

parsial terhadap Return On Asset (ROA) 

3. Hasil uji secara pasrial (Uji t) menunjukkan bahwa variabel Total Asset 

Turnover (X2), memiliki nilai thitung>ttabel (3,596>1,706), berpengaruh 

signifikan terhadap Return On Aasset (ROA) 

4. Hasil Uji secara Parsial (uji t) menunjukan bahwa variabel Net Profit 

Margin (X3), memiliki nilai thitung>ttabel (6,046>1,706), secara parsial 

berpengaruh dan signifikan terhadap Return On Asset (ROA)  

5. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa variabel independen yang lebih 

dominan terhadap Return On Assetadalah Total Asset Turnover dan Net 

Profit Margin yang dapat menjadi dasar oleh manajer keuangan untuk 

mengukur efektifitas keseluruhan dalam menghasilkan laba dengan aktiva 

yang tersedia 
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5.2 Saran  

 Setelah mengkaji hasil penelitian ini maka saran yang dapat diberikan 

penulis adalah sebagai berikut:  

1. Bagi manajer perusahaan, diharapkan tetap menjaga Current Ratio yang 

berfungsi untuk mengukur tingkat keamanan perusahaan walaupun tidak 

berpengaruh signifikan dalam menghasilkan labakarena apabila tingkat 

likuiditas baik, dapat menambah kepercayaan investor untuk berinvestasi 

pada perusahaan, selain itu manajer juga sebaiknya memberi perhatian 

terhadap kinerja perusahaan perputaran semua aktiva perusahaan (Total 

Asset Turnover) dan meningkatkan laba bersih dengan penjualan (Net 

Profit Margin) dalam menghasilkan laba karena kedua rasio ini 

berpengaruh signifikan terhadap penggunaan asset dalam menghasilkan 

laba (Return On Asset).  

2. Bagi penelitian selanjutnya sebaiknya menambahkan variabel, sampel 

penelitian, jenis perusahaan, umur perusahaan, sehingga lebih diketahui 

faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada 

perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.  
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