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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini menguji apakah rasio keuangan memiliki pengaruh, baik 

secara parsial secara simultan terhadap Return On Equity pada perusahaan 

Industri Logam dan Sejenisnya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dalam hal 

ini, rasio keuangan yang digunakan berupa Current Ratio, Debt to Equity Ratio 

dan Total Asset Turnover. Penelitian ini menggunakan sampel 10 perusahaan 

Industri Logam dan Sejenisnya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

 Bedasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dikemukakan 

dalam bab empat, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Secara parsial, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Current Ratio ada 

pengaruh negatif dan signifikan terhadap Return On Equity pada Industri 

Logam dan sejenisnya. Kemudian DER dan TATO dengan nilai tidak ada   

pengaruh secara parsial terhadap Return On Equity. 

2. Secara simultan penelititan ini menunjukkan bahwa Current Ratio, Debt to 

Equity Ratio dan Total Asset Turnover tidak ada pengaruh dan signifikan 

terhadap Return On Equity pada perusahaan Industri Logam dan Sejenisnya 

yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel independen yang lebih 

dominan terhadap Return On Equity adalah Current Ratio yang dapat menjadi 

dasar pengambilan keputusan investor untuk melakukan investasi pada suatu 

perusahaan. Tingkat aset lancar yang terjadi di perusahaan didukung dengan 

kewajiban lancar yang tinggi menunjukkan biaya yang dikeluarkan perusahaan 

efisien atau tinggi. Jadi, meskipun nilai CR perusahaan tinggi menyebabkan 

terjadinya penurunan ROE pada operasi perusahaan dan membuat investor  

tertarik untuk menanamkan modalnya. 
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5.2 Saran 

 Dari hasil penelitian tersebut beberapa saran yang dapat diberikan 

berkaitan degan hasil penelitian ini bagi perusahaan, investor dan calon investor, 

dan bagi peneliti selanjutnya 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. 


