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BAB V  

SIMPULAN dan SARAN 

 
5.1       Simpulan 
 

            Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang dilakukan dengan 

menggunakan pengujian statistik metode regresi berganda (multiple linear 

regression method) serta pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka 

dapat ditarik simpulan sebagai berikut : 

1.      Secara Parsial 

a.    Return On Equity tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

laba. Secara parsial, Return On Equity mempunyai pengaruh terhadap 

laba sebesar 0,5625% dengan syarat tidak terjadi perubahan pada Return 

On Investment. 

b.    Return On Investment tidak mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap laba. Secara parsial, Return On Investment mempunyai 

pengaruh terhadap laba sebesar 2,6896% dengan syarat tidak terjadi 

perubahan pada Return On Equity. 

2.      Secara Simultan 

a.    Return On Equity  dan Return On Investment tidak mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap laba. 

b. Pengaruh Return On Equity dan Return On Investment terhadap laba 

sebesar -3,3% dan sisanya 103,3% dipengaruhi faktor-faktor lain di luar 

Return On Equity dan Return On Investment. Jadi rasio-rasio ini tidak 
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dapat digunakan secara simultan untuk memprediksi laba pada emiten 

industri manufaktur di BEJ. 

 

5.2.      Saran 

            Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan serta 

kesimpulan yang telah diberikan oleh penulis, maka penulis mencoba untuk 

memberikan saran-saran sebagai berikut : 

1. Bagi para investor dan pengguna laporan keuangan lainnya, dapat 

menggunakan rasio lainnya selain rasio Return On Equity dan Return On 

Investment untuk memprediksi laba dalam membuat keputusan investasi di 

pasar modal. 

2. Perusahaan dapat menggunakan rasio lain seperti Earnings  per Share, Price 

Earnings Ratio dalam mengukur tingkat laba dan informasi yang diperoleh 

dapat digunakan sebagai dasar untuk membuat kebijakan di masa yang akan 

datang. 

3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menggunakan rasio-rasio 

keuangan lainnya seperti Earnings  per Share, Price Earnings Ratio, dan 

rasio lainnya sebagai variabel penelitian untuk diuji pengaruhnya terhadap 

laba, serta memasukkan variabel ekonomi lainnya seperti inflasi. Selain itu 

disarankan pula untuk menambah jumlah sampel penelitian dengan proses 

pengambilan sampel secara random. 

 

  


