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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan  

Dari hasil penelitian terhadap variabel-variabel independen yang diantaranya 

Debt to Total Equity Ratio (DER) dan Debt to Total Asset Ratio (DAR) yang 

diduga mempengaruhi Return on Equity (ROE) telah diperoleh beberapa 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Secara parsial Debt to Total Equity Ratio (DER) menunjukan memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap Return on Equity (ROE), sebagaimana ditunjukkan oleh 

angka signifikansinya sebesar -0,043 setelah dilakukan uji T. 

2. Secara parsial Debt to Total Asset Ratio (DAR) ) menunjukan memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap Return on Equity (ROE), sebagaimana ditunjukkan oleh 

angka signifikansinya sebesar -0,205 setelah dilakukan uji T.  

3. Secara simultan Debt to Total Equity Ratio (DER) dan Debt to Total Asset Ratio 

(DAR) memiliki pengaruh yang signifikan yang searah terhadap Return on 

Equity (ROE). Dengan demikian menunjukan kenaikan Debt to Total Equity 

Ratio (DER) dan Debt to Total Asset Ratio (DAR) akan diikuti oleh  kenaikan 

Return on Equity (ROE). 
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5.2 Saran  

 Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti mencoba memberikan beberapa saran: 

1. Bagi Peneliti selanjutnya 

Penelitian ini terbatas hanya pada 23 perusahaan dan hanya menganalisis 3 

variabel saja selama 3 tahun yaitu tahun 2009, 2010, 2011. Seperti yang kita 

ketahui, masih banyak perusahaan diluar sampel penelitian ini. Selain itu, 

variabel independen yang dapat digunakan masih banyak selain yang digunakan 

pada penelitian ini, seperti LDER, EPS, Ukuran Perusahaan, dan sebagainya. 

Saran bagi peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian yang sama atau 

serupa dengan menambah jumlah sampel penelitian, maupun periode penelitian. 

Selain itu, peneliti lain pun dapat menambahkan atau mengganti variabel yang 

digunakan agar didapatkan hasil yang lebih baik.  

2. Bagi Investor dan calon investor  

Investor dapat menggunakan penelitian ini untuk dapat dijadikan patokan dalam 

berinvestasi. Namun, tetap harus memperhatikan faktor lain diluar penelitian ini 

mengingat besarnya pengaruh yang didapat dari penelitian ini tidak besar 

sehingga tidak dapat mengakomodir keseluruhan faktor yang mempengaruhi  

return on equity. 
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3. Bagi Perusahaan  

Perusahaan harus memperhatikan keputusan dalam pengaturan pembiayaan 

struktur modal (DER dan DAR), sehingga dapat menghasilkan profit yang 

maksimum dan melalui penelitian ini perusahaan dapat menghitung sendiri 

pengaruhnya terhadap profitabilitas.  

 

5.3 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki keterbatasan, yaitu:  

1. Penelitian ini hanya mengambil 2 buah variabel yaitu Debt to Total Equity 

Ratio (DER) dan Debt to Total Asset Ratio (DAR) sebagai variabel independen. 

Sebenarnya masih terdapat variabel lain yang dapat mempengaruhi 

profitabilitas. 

2. Periode pengamatan penelitian ini hanya mencakup tahun 2009-2011. 

Sebenarnya penelitian akan lebih akurat apabila mencakup periode yang lebih 

panjang. 

 

 

 

 

 

 


