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5.1. Simpulan 

Penelitian ini menguji Total Assets Turnover (TATO), Debt to Assets Ratio 

(DAR) , Return On Assets (ROA) dan ukuran perusahaan dengan menggunakan 

analisis path. Setelah dilakukan pengujian dalam penelitian ini, maka dapat 

diambil beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut : 

1. Total Assets Turnover (TATO) berpengaruh signifikan terhadap ukuran 

perusahaan pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang 

terdaptar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016. 

2. Debt to Assets Ratio  (DAR) tidak berpengaruh terhadap ukuran perusahaan 

pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaptar di Bursa 

Efek Indonesia tahun 2012-2016. 

3. Total Assets Turnover (TATO) tidak berpengaruh terhadap Return on Assets 

(ROA) pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaptar di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016. 

4. Debt to Assets Ratio (DAR) berpengaruh signifikan terhadap Return on 

Assets (ROA) pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang 

terdaptar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016. 

5. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap Return on Assets (ROA) 

pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaptar di Bursa 

Efek Indonesia tahun 2012-2016. 



6. Total Assets Turnover (TATO) tidak berpengaruh terhadap Return on Assets 

(ROA) melalui ukuran perusahaan sebagai variabel intervening pada 

Perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaptar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2012-2016. 

7. Debt to Assets ratio (DAR) tidak berpengaruh terhadap Return on Assets 

(ROA) melalui ukuran perusahaan sebagai variabel intervening pada 

perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaptar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2012-2016. 

 

5.2. Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan dan diambil kesimpulan, maka 

terdapat beberapa saran dari peneliti tentang penelitan pengaruh Total Assets 

Turnover (TATO) dan Debt to Assets Ratio (DAR) terhadap Return on Assets 

(ROA) melalui ukuran perusahaan dan hal lainnya yang terkait dengan penelitian 

tersebut yaitu sebagai berikut : 

1. Untuk meningkatkan laba, perusahaan harus meningkatkan struktur 

hutangnya.  

2. Untuk penelitian selanjutnya mengkaji hubungan variabel ukuran 

perusahaan terhadap Return On Assets (ROA) dengan menggunakan 

variabel mediasi atau moderasi. 

 

 

 

 


