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BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Penelitian ini menguji pengaruh perputaran modal kerja, struktur modal, dan

ukuran perusahaan terhadap Return On Equity (ROE) dengan menggunakan

analisis regresi linier berganda. Berdasarkan hasil pengujian, maka dapat ditarik

kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel perputaran modal kerja, struktur modal, dan ukuran perusahaan secara

simultan atau serempak berpengaruh secara signifikan terhadap Return On

Equity(ROE), berarti hal ini hipotesis dalam penelitian ini diterima

2. Secara parsial bahwa variabel perputaran modal kerja dan struktur modal tidak

berpengaruh signifikan terhadap Return On Equity(ROE), berarti hipotesis

dalam penelitian ini ditolak.

3. Secara parsial bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap

Return On Equity(ROE), dengan demikian berarti hipotesis dalam penelitian

ini diterima.

5.2 Keterbatasan

Keterbatasan dari penelitian ini antara lain:

1. Jumlah sampel perusahaan yang diteliti terlalu sedikit sehingga penelitian yang

dilakukan belum memberikan gambaran yang maksimal.

2. Penelitian ini juga terbatas pada pengamatan yang pendek yaitu selama tiga

tahun dengan sampel yang terbatas yaitu 34 perusahaan. Disamping itu hanya
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menguji faktor-faktor intern perusahaan tanpa memasukkan faktor-faktor

ekstern seperti peraturan pemerintah yang mempengaruhi kinerja perusahaan.

3. Hasil analisis koefisien determinasi dapat diketahui bahwa 17% variasi

variabel dependen ROE dapat dijelaskan oleh variasi dari tiga variabel

independen yaitu perputaran modal kerja, struktur modal, dan ukuran

perusahaan. Sedangkan sisanya dijelaskan oleh sebab lain yang tidak

dimasukkan dalam model regresi sehingga banyak variabel yang berpengaruh

namun tidak dimasukkan dalam model regresi.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan dan kesimpulan yang diperoleh,

maka terdapat beberapa saran yang peneliti sampaikan sehubungan dengan

pengaruh perputaran modal kerja, srtuktur modal, dan ukuran perusahaan terhadap

return on equity beserta hal lainnya yang terkait, yaitu:

1. Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya menambahkan variabel lain yang

mungkin berpengaruh terhadap Return On Equity seperti resiko bisnis, umur

perusahaan, biaya produksi, dan leverage.

2. Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya menambahkan jumlah sampel dalam

waktu pengamatan yang lebih lama, misalnya selama 5 tahun sehingga

nantinya diharapkan hasil yang diperoleh dalam pengamatan bisa lebih

akurat.


