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BAB V 

SIMPULAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan analisis data dan pembahasan serta dari hipotesis yang telah disusun 

dan telah diuji pada bagian sebelumnya, maka dapat disimpulkan pengaruh 

variabel-variabel independen terhadap Return on Assets (ROA) sebagai berikut : 

1. Dari pengujian hipotesis tentang koefisien regresi dengan uji t hitung 

diperoleh nilai masing-masing variabel current ratio sebesar 1,160 debt to 

equity ratio sebesar -2,049 dan debt to asset ratio 3,195. Dari tiga variabel 

independen keseluruhan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap return 

on assets.  

2. Dari uji F hitung 3,47 > F tabel 2,40 berarti current ratio (X1), debt to equity 

ratio (X2) dan debt to asset ratio (X3), secara simultan berpengaruh terhadap 

return on assets (Y). 

3. Dari analisis data diperoleh hasil adjusted R square sebesar 0,133 ini dapat 

menunjukkan bahwa variabel current ratio, debt to equity ratio dan debt to 

asset ratio terhadap return on assets sebesar 13,3%. Sedangkan sisanya 86,7% 

dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam model penelitian ini. 

Hasil adjusted R square sebesar 13,3% menunjukkan bahwa variabel Current 

ratio, debt to equity ratio dan debt to asset ratio memiliki pengaruh terhadap 

return on assets. 

4. Variabel current ratio tidak berpengaruh terhadap return on assets. T hitung < 

t tabel (1,160 < 2,008) 
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5. Variabel debt to equity ratio berpengaruh negatif terhadap return on assets. T 

hitung > t tabel (-2,049 > 2,008) 

6. Variabel debt to asset ratio berpengaruh terhadap return on assets. T hitung > 

t tabel (3,195 > 2,008)  

7. Secara simultan bahwa variabel Current Ratio, Debt to Equity Ratio, dan Debt  

To Assets Ratio berpengaruh signifikan terhadap variabel Return On Assets 

pada perusahaan manufaktur sub sektor plastik dan kemasan yang listing di 

Bursa Efek Indonesia periode 2009-2013. 

5.2 Rekomendasi  

Dalam penelitian ini terdapat rekomendasi yang diajukan oleh penelitian, adapun 

rekomendasi tersebut sebagai berikut: 

1. Bagi emiten, agar memperhatikan debt to equity ratio dan debt to asset ratio 

untuk meningkatkan return on assets. 

2. Bagi penelitian selanjutnya di sarankan dengan menambah variabel 

independent disebabkan nilai R
 
Square 19,8%, sedamaka nilai sisa 80,2% 

disebabkan faktor lain yang tidak ada di dalam penelitian ini. 


