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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, penelitian ini 

menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Current ratio berpengaruh signifikan terhadap return on asset pada 

perusahaan otomotif dan komponennya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2013-2017 yang dibuktikan dengan angka signifikansi dari Current 

Ratio (CR) (X1) terhadap Return On Asset (ROA) (Y) sebesar 0,027 <  = 

0,05 dan t hitung = 2,284 > t tabel = 2,013. 

2. Total asset turnover berpengaruh signifikan terhadap return on asset pada 

perusahaan otomotif dan komponennya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2013-2017 yang dibuktikan dengan angka signifikansi dari Total asset 

turnover (TATO) (X2) terhadap Return On Asset (ROA) (Y) sebesar 0,000 

<  = 0,05 dan t hitung = 4,843 > t tabel = 2,013. 

3. Debt to equity ratio tidak berpengaruh terhadap return on asset pada 

perusahaan otomotif dan komponennya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2013-2017 yang dibuktikan dengan angka signifikansi dari Debt to 

equity ratio (DER) (X3) terhadap Return On Asset (ROA) (Y) sebesar 

0,090 >  = 0,05 dan t hitung = 1,735 < t tabel = 2,013. 

4. Current ratio, total asset turnover dan debt to equity ratio berpengaruh 

secara simultan terhadap return on asset pada perusahaan otomotif dan 
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komponennya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017 yang 

dibuktikan dengan angka signifikansi sebesar 0,000 <  = 0,05 dan F 

hitung = 14,942 > F tabel = 2,81.  

 

5.2. Saran 

Berdasarkan kesimpulan penelitian, penulis juga mencoba 

mengajukan beberapa saran yang mungkin dapat digunakan sebagai bahan 

referensi bagi perusahaan maupun bagi peneliti lain yang berminat, sebagai 

berikut : 

1. Bagi investor dan calon investor perusahaan otomotif yang terdaftar di 

BEI agar lebih seksama dan juga memperhatikan tingkat Return on Asset 

sebagai pertimbangan dalam melakukan investasi. Hal ini dikarenakan 

nilai ROA yang tinggi menunjukkan kinerja perusahaan yang baik dalam 

menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba, sehingga didapatkan 

nilai deviden yang baik pula. 

2. Sebaiknya pihak manajemen untuk dapat lebih memperhatikan Current 

Ratio dan Total Asset Turnover karena faktor tersebut berpengaruh 

terhadap Return on Asset. Hal ini dapat dilakukan dengan cara 

meningkatkan aset lancar dan penjualan serta meminimalkan hutang 

lancar. 

3. Untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan pada perusahaan sektor 

lainnya dengan menambahkan variabel-variabel lain yang akan 

mempengaruhi Return on Asset. 

 


