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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

1.1 Simpulan 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Current 

Ratio (CR), Total Debt Equity Ratio (DER), dan Total Asset Turnover (TATO) 

terhadap profitabilitas (ROE) suatu perusahaan pada perusahaan sektor manufaktur 

yang terdapat di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama 7 tahun dari tahun 2012-2018 

dengan menggunakan data laporan posisi keuangan tahunan. Berdasarkan hasil 

penelitian dan pembahasan, sehingga dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil uji hipotesis, dapat diketahui bahwa nilai t hitung Current 

Ratio (CR) sebesar -0.008 dengan signifikansi 0.994 > 0.005, maka dapat 

disimpulkan bahwa CR tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas 

(ROE) perusahaan secara parsial. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil 

penelitian ini sesuai dengan hipotesis. 

2. Berdasarkan hasil uji hipotesis, dapat diketahui bahwa nilai t hitung Total Debt 

Equity Ratio (DER) sebesar 1.660 dengan signifikansi 0.15 > 0.05, maka dapat 

disimpulkan bahwa DER tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas 

(ROE) perusahaan secara parsial. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil 

penelitian ini sesuai dengan hipotesis. 

3. Berdasarkan hasil uji hipotesis, dapat diketahui bahwa nilai t hitung Total Asset 

Turnover (TATO) sebesar 3.341 dengan signifikansi 0.002 < 0.005, maka dapat 

disimpulkan bahwa TATO berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas 



83 
 

(ROE) perusahaan secara parsial. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil 

penelitian ini sesuai dengan hipotesis. 

4. Berdasarkan hasil uji hipotesis, dapat diketahui bahwa nilai F hitung sebsesar 

5.282 dengan signifikansi 0.004 < 0.005, maka dapat disimpulkan Current 

Ratio (CR), Total Debt Equity Ratio (DER), dan Total Asset Turnover (TATO) 

berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROE) perusahaan secara 

simultan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian seusai dengan 

hipotesis. 

1.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis mengajukan saran, antara lain: 

1. Rata-rata nilai current ratio dalam perusahaan-perusahaan yang diteliti oleh 

peneliti mengalami fluktuatif, karena setiap tahunnya selalu tidak stabil dan 

dapat mempengaruhi profitabilitas menjadi kurang efektif. Oleh karena itu, 

seharusnya perusahaan dapat menstabilkan current ratio agar tidak terjadi 

kemacetan dalam membayar utangnya saat jatuh tempo. 

2. Rata-rata nilai total debt equity ratio dalam perusahaan-perusahaan yang diteliti 

oleh peneliti mengalami fluktuatif yang cukup drastis, karena rata-rata nilai debt 

equity ratio tidak stabil setiap tahunnya. Oleh karena itu, seharusnya perusahaan 

memperhatikan tingkat debt equity ratio untuk memaksimumkan profitabilitas 

perusahaan. 

3. Rata-rata rasio total asset turnover dalam perusahaan-perusahaan yang diteliti 

oleh peneliti mengalami fluktuatif yang cukup drastis, karena rata-rata rasio 

tidak stabil setiap tahunnya. Oleh karena itu, perusahaan tersebut harus lebih 
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meningkatkan dan menjaga rasio total asset turnover agar aktiva dapat lebih 

cepat berputar dan mendapatkan laba, kemudian memperlihatkan semakin 

efisiennya penggunaan semua aktiva dalam menghasilkan penjualan. 

4. Rata-rata return on equity dalam perusahaan-perusahaan yang diteliti oleh 

peneliti mengalami fluktuatif, return on equity yang menimbulkan fluktuasi dan 

banyak mengalami penurunan, maka harus adanya evaluasi atau perbaikan yaitu 

dengan meningkatkan kinerja keuangan yang terdapat pada perusahaan-

perusahaan manufaktur. Dengan harapan hasil penelitian ini dapat membantu 

bagi pihak internal maupun ekternal perusahaan untuk mengoptimalkan dan 

mengefisienkan dalam pengambilan keputusan dan pembuatan strategi. 

5. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan untuk memperhatikan keterbatasan-

keterbatasan yang ada dalam penelitian ini, adapun keterbatasan tersebut yakni: 

a. Peneliti hanya menggunakan beberapa variabel kinerja keuangan yaitu 

Current Asset (CR), Total Debt Equity Ratio (DER), Total Asset Turnover 

(TATO), dan Return On Equity (ROE). 

b. Peneliti hanya mengambil sampel sebanyak 10 perusahaan dari banyaknya 

perusahaan manufaktur yang ada di BEI. 

c. Peneliti hanya menggunakan data selama 7 tahun. 

Oleh karena itu, peneliti menyarankan agar peneliti selanjutnya dapat 

menggunakan semua variabel yang terdapat dalam rasio keuangan dengan 

menggunakan indikator yang lebih lengkap, dan dapat memperluas objek 

penelitian. 

 


