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BAB V
SIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. Simpulan
Dari hasil analisis yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai
berikut :
1. Koefisien regresi PM sebesar 2,066 dan koefisien regresi TAT sebesar 22,549
artinya Koefisien bernilai positif antara PM dan TAT dengan return on equity,
artinya semakin tinggi atau naik nilai PM dan TAT maka nilai return on equity
semakin tinggi.
2. Berdasarkan pengujian hipotesis maka dapat diproleh hasil uji F, secara
simultan bahwa variabel PM, TAT, berpengaruh signifikan terhadap variabel
ROE. Dimana nilai F sebesar 21,986 dan nilai signifikan sebesar 0,000.
Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 5% maka hipotesis diterima.
3. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis hasil uji t. PM menunjukkan secara
parsial

berpengaruh signifikan positif terhadap ROE, dimana nilai

signifikansinya sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 dengan nilai t sebesar 5.690
sehingga hipotesis dapat diterima.
4. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis hasil uji t. TAT menunjukkan secara
parsial

berpengaruh signifikan positif terhadap ROE, dimana nilai

signifikansinya sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 dengan nilai t sebesar 4,084
sehingga hipotesis dapat diterima.
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5. Hasil analisis koefisien determinan dapat diketahui bahwa 31,3% variasi ROE
dapat dijelaskan oleh variasi dari kedua variabel independen (PM, dan TAT).
Sedangkan sisanya dijelaskan oleh sebab lain diluar model.

5.2. Rekomendasi
Dari hasil analisis yang telah diuraikan dan kesimpulan di atas, maka peneliti
memiliki beberapa rekomendasi sebagai berikut :
1. Bagi manajer perusahaan, hendaknya memberikan perhatian yang ekstra
terhadap perputaran aktiva perusahaan, karena jika perputaran aktiva
perusahaan rendah, maka dapat dikatakan bahwa perusahaan tersebut tidak
dapat mengelola aktivanya secara efektif sehingga akan mengganggu kinerja
perusahaan dalam menghasilkan laba.
2. Penelitian ini hanya menggunakan ROE untuk menilai kinerja perusahaan.
Untuk selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan
menilai rasio keuangan lainya yang dapat digunakan untuk menilai kinerja
perusahaan seperti ROA, ROI, EPS, deviden, dll.
3. Bagi penelitian selanjutnya, hendaknya menambah jumlah sampel penelitian
dan mendudukkan TAT sebagai variabel pemoderasi, serta mengidentifikasi
variabel lain yang dirasa memiliki pengaruh terhadap ROE.

