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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

       Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui variabel mana sajakah yang 

mempunyai pengaruh terhadap pada ROI dan ROE. Dalam penelitian ini 

variabel bebas yang digunakan adalah variabel current ratio (X1), debt to 

equity ratio (X2), dan total asset turnover (X3) sedangkan variabel terikat 

yang digunakan adalah ROI (Y1) dan ROE (Y2).  

       Berdasarkan pada perhitungan analisis regresi linier berganda dapat 

diketahui: 

1. Terdapat pengaruh secara simultan (bersama-sama) dari variabel current 

ratio (CR), debt to equity ratio (DER), dan total asset turnover (TATO) 

terhadap return on investment (ROI) dan juga terdapat pengaruh secara 

simultan (bersama-sama) dari variabel current ratio (CR), debt to equity 

ratio (DER), dan total asset turnover (TATO) terhadap return on equity 

(ROE). Sehingga dapat disimpulkan bahwa pegujian terhadap hipotesis 

yang menyatakan adanya pengaruh secara bersama-sama (simultan) 

variabel bebas terhadap variabel terikat dapat diterima. 

2. Terdapat pengaruh secara parsial antara current ratio (CR), debt to equity 

ratio (DER) dan total asset turnover (TATO) terhadap return on 

investment (ROI) dan juga terdapat pengaruh secara parsial antara current 

ratio (CR), debt to equity ratio (DER) dan total asset turnover (TATO) 

terhadap return on equity (ROE). Sehingga dapat disimpulkan bahwa 
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pengujian terhadap hipotesis yang menyatakan adanya pengaruh sacara 

parsial variabel bebas terhadap variabel terikat dapat diterima. 

B. Saran 

       Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat dikemukakan beberapa saran yang 

diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan maupun bagi pihak-pihak lain. 

Adapun saran yang diberikan antara lain: 

1. Diharapkan pihak perusahaan dapat mempertahankan nilai current ratio, 

debt to equity ratio dan  total asset turnover-nya, karena variabel-variabel 

tersebut di atas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap return on 

investment (ROI) dan return on equity (ROE). Diantaranya dengan cara 

meningkatkan dan mempertahankan nilai current ratio, debt to equity ratio 

dan total asset turnover ratio agar tetap meningkat sehingga return on 

investment (ROI) dan return on equity (ROE) juga akan meningkat. 

2. Mengingat variabel bebas dalam penelitian ini merupakan hal yang sangat 

penting dalam mempengaruhi return on investment (ROI) dan return on 

equity (ROE) diharapkan hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan 

bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian ini dengan 

mempertimbangkan variabel-variabel lain yang merupakan variebel lain 

diluar variabel yang sudah masuk dalam penelitian ini. 

 

 

 


