
45

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada bab IV pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan

sebagai berikut :

1. Variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Hal ini terlihat

dari nilai F hitung sebesar 9,462 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Karena

probabilitas jauh lebih kecil dari 0,05 atau 5%, maka dapat dikatakan bahwa Current

Ratio (CR) dan Debt to Equity Ratio (DER) secara bersama-sama berpengaruh

terhadap Return On Investment (ROI) pada perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa

Efek Indonesia 2009-2013. Sehingga dapat berhubungan dengan pencapaian investasi

perusahaan dalam masa sekarang tentang efektif dan efisiensi dan mencapai hasil

investasi sehingga dapat memperkirakan Return On Investment (ROI) dimasa yang

akan datang.

2. Secara Current Ratio (CR)  tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap Return On

Invesment (ROI) pada perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

periode 2009-2013, hal ini Berdasarkan hasil tersebut likuiditas yang tinggi belum tentu

perusahaan dalam keadaan baik karena hal ini dapat terjadi karena kas yang tidak

digunakan dengan sebaik mungkin atau kas yang menganggur. Hal ini juga bisa

disebabkan kurangnya aktivitas perusahaan dan berdasarkann hasil penelitian ini aset

lancar atau Current Ratio (CR) yang tinggi tidak mampu meningkatkan jumlah atas

pengembalian aktiva yang digunakan perusahaan yang dapat mengukur efektivitas dari

keseluruhan operasi perusahaan.

3. Secara variabel independen terdapat pengaruh yang signifikan antara Debt to Equity

Ratio (DER) terhadap Return On Invesment (ROI) pada perusahaan farmasi yang

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2013. Sehingga dapat berhubungan

dengan pencapaian investasi perusahaan dalam masa sekarang tentang efektif dan

efisiensi dan mencapai hasil investasi sehingga dapat memperkirakan Return On

Investment (ROI) dimasa yang akan datang.
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5.2 Saran

Setelah mengkaji hasil penelitian ini maka saran yang dapat diberikan penulis adalah

sebagai berikut :

1. Bagi investor atau calon investor disarankan untuk melakukan analisis terhadap rasio

keuangan terutama rasio-rasio keuangan yang berkaitan dengan pertumbuhan laba

karena laba yang diperoleh perusahaan akan menentukan besarnya pengembalian atas

invetasi yang dilakukan

2. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menggunakan sampel yang lebih banyak

dengan karaktreristik yang lebih beragam dari berbagai sektor dan memperpanjang

periode penelitian.

3. Penelitian yang akan datang juga sebaiknya menambah variabel independen yang masih

berbasis pada laporan keuangan selain yang digunakan dalam penelitian ini dengan

tetap berlandaskan pada penelitian-peneltian sebelumnya.


