BAB V
SIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1

Simpulan

Penelitian ini menguji pengaruh Debt to Equity Ratio, Total Asset Turn Over dan
Devidend Payout RatioterhadapReturn On Asset dengan menggunakan analisis
regresi linier berganda. Berdasarkan hasil penelitian bahwa dapat ditarik
kesimpulan sebagai berikut :
1. Debt to Equity Ratio berpengaruh signifikan terhadap Return On Assetpada
perusahaan sektor jasatahun 2012-2015 di Bursa Efek Indonesia.
2. Total Asset Turn Over tidak berpengaruh signifikan terhadap Return On Asset
pada perusahaan sektor jasa tahun 2012-2015 di Bursa Efek Indonesia.
3. Devidend payout Ratio tidak berpengaruh terhadap Return On Asset pada
perusahaan sektor jasa tahun 2012-2015 di Bursa Efek Indonesia.
5.2

Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh maka dapat
disimpulkan rekomendasi adalah sebagai berikut :
5.1.1 Bagi Peneliti Selanjutnya
1. Berdasarkan nilai Adjusted R-Square yang hanya sebesar 37,5% maka
peneliti selanjutnya bisa menambahkan variabel independen lain yang
memiliki pengaruh terhadap Return on Asset seperti profit Margin. Menurut
Munawir (2007:89) Profit Margin, yaitu besarnya keuntungan operasi yang
dinyatakan dalam persentase dan jumlah penjualan bersih. Profit Margin ini
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mengukur tingkat keuntungan yang dapat dicapai oleh perusahaan di
hubungkan dengan penjualannya.
2. Total Asset Turn Over tidak berpengaruh signifikan terhadap Return on Asset
untuk peneliti selanjutnya perlu mengkaji tentang faktor-faktor yang
mempengaruhi hubungan Total Asset Turn Over terhadap Return on Asset
seperti memasukan variabel Net Profit Margin sebagai variabel intervening
karena variabel Net Profit Margin merupakan variabel yang mengukur laba
bersih setelah pajak terhadap penjualan yang akan mempengaruhi Return on
Asset seperti penelitian yang dilakukan oleh Putry dan Erawati (2013) yang
menunjukan bahwa variabel Net Profit Margin mempengaruhi Return on
Asset dan penelilian yang dilakukan oleh Syafitri (2015) menunjukan bahwa
variabel Total Asset Turn Over mempengaruhi Net Profit Margin.
3. Devidend payout Ratio tidak berpengaruh terhadap Return On Asset sehingga
perlu dikaji ulang bahwa Return On Asset berpengaruh terhadap Devidend
payout Ratio. Karena keuntungan/laba merupakan faktor pertama yang
menjadi pertimbngan direksi dalam penentu pembayaran dividen (Ang, 1997)
5.2.2 Bagi Investor
Bagi Investor, hasil penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan bahwa besarnya
hutang memiliki hubungan yang negatif dengan laba. Investor hendaknya
menanamkan sahamnya pada perusahaan yang memiliki struktur modal yang
rendah karena akan mempengaruhi meningkatnya laba perusahaan.
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5.2.3 Bagi Perusahaan
Bagi perusahaan, diharapkan dapat lebih memperhatikan tingkat return on asset
yang hendak dicapai. Return on asset sangat penting bagi perusahaan, karena
menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba oleh karena itu
perusahaan perlu melakukan analisis leverage tentang komposisi struktur modal
dimana hutang harus lebih kecil dari equity.

