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  BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

1.1 Simpulan 

Penelitian ini menguji pengaruh total asset turn over (X1) S.growth(X2), debt to 

equity ratio(X3), dan dividen payout ratio (X4) terhadap return on asset (Y) 

dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Berdasarkan hasil penelitian  

Bahwa dapat  ditarik kesimpulan sebagai berikut :  

1. Variabel TATO, S.GROWTH, DER, dan DPR secara simultan  berpengaruh 

secara signifikan terhadap ROA, sehingga hipotesis dalam penelitian ini 

diterima.  

2. Secara parsial maka dapat diketahui bahwa TATO memiliki pengaruh 

signifikan terhadap ROA, Hal ini dikarenakan nilai signifikan TATO 0,01 < α 

(0,05), sedangkan nilai t hitung TATO (3,402) dengan t tabel (1,98) yang 

berarti t tabel > t hitung. Berarti hal ini menunjukkan bahwa hipotesis dalam 

penelitian ini diterima.  

     DER memiliki pengaruh signifikan terhadap ROA. Hal ini dikarenakan nilai 

signifikan (0,05) < α (0,05), sedangkan nilai t hitung (2,884) dengan t tabel 

(1,98) yang berarti t tabel > t hitung. Berarti hal ini menunjukkan bahwa 

hipotesis dalam penelitian ini diterima.  

     DPR memiliki pengaruh signifikan terhadap ROA, Hal ini dikarenakan nilai 

signifikan (0,00) < α (0,05), sedangkan nilai t tabel  (3,758) dengan t tabel 

(1,98). Berarti hal ini menunjukkan bahwa hipotesis dalam penelitian ini 

diterima.  
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     sedangkan Sales Growth tidak. Hal ini dikarenakan nilai signifikan (0,093) 

yang berarti > α (0,05). kemudian untuk t hitungnya adalah (1,698) yang berarti 

< t tabel (1,98). berarti hipotesis dalam penelitian ditolak.   

5.2. Keterbatasan 

 

Berikut adalah beberapa keterbatasan dalam penelitian ini : 

1. Sampel penelitian ini adalah perusahaan manufaktur pada periode 2009 -2011. 

Penelitian ini terbatas pada periode pengamatan yang terlalu pendek yaitu 3 

tahun dan terbatas pula jumlah sampel yang diperoleh yaitu  30 perusahaan.  

2. Jumlah variabel independen yang dipergunakan terbatas, yaitu total asset turn  

over, sales growth,debt to equity ratio, kebijakan dividen. 

 

5.3 Saran 

 

Berdasarkan keterbatasan penelitian di atas, maka penulis memberikan beberapa 

rekomendasi sebagai berikut : 

1. Bagi manajer perusahaan, melihat hasil penelitian yang menyebutkan bahwa 

TAT, Sales Growth, DER, dan DPR berpengaruh signifikan terhadap ROA, 

maka penulis merekomendasikan agar manajer perusahaan dapat 

mempertimbangkan variabel-variabel tersebut dalam mengambil keputusan 

manajerial. 

2. Bagi penelitian selanjutnya disarankan menambah jumlah periode pengamatan, 

misalnya selama 5 tahun sehingga diharapkan dapat menambah jumlah sampel 

penelitian. Selain itu juga disarankan memperluas cakupan penelitian dengan 
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menggunakan variabel yang belum digunakan dalam penelitian ini misalnya : 

konsentrasi industri, size, cashflow, shareholder ownership dan lain 

sebagainya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


