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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian, maka dapat di tarik 

kesimpulan sebagai berikut:  

1. Hasil penelitian secara parsial menyatakan bahwa Rasio modal sendiri 

tidak berpengaruh terhadap ROI (Return On Investment) dan mendukung 

penelitian yang telah dilakukan oleh Sari Selfia Sefrika (2014) yang 

menyatakan bahwa dengan penggunaan hutang yang tinggi dalam modal 

perusahaan tersebut maka akan berpengaruh terhadap risiko keuangan 

yaitu ketidakmampuan perusahaan untuk membayar kewajiban-kewajiban 

dan kemungkinan tidak tercapainya laba yang ditarget perusahaan. 

2. Hasil penelitian secara parsial menyatakan bahwa rasio hutang tidak 

berpengaruh terhadap ROI (Return On Investment) dan mendukung 

penelitian yang telah dilakukan oleh Wibowo Agus (2012) yang 

menyatakan bahwa Sebagian besar perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di BEI lebih banyak menggunakan sumber dana dari dalam perusahaan 

dari pada dana pinjaman, sehingga besar kecilnya jumlah utang yang 

dimiliki oleh perusahaan tidak akan berpengaruh pada besar kecilnya 

profitabilitas yang diperoleh perusahaan. Oleh karena itu, untuk 

meningkatkan profitabilitas maka perusahaan tidak perlu meningkatkan 

jumlah hutangnya, karena leverage tidak berpengaruh terhadap 

profitabilitas perusahaan. 
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3. Hasil penelitian secara parsial menyatakan bahwa current ratio 

berpengaruh terhadap ROI (Return On Investment) dan mendukung 

penelitian yang telah dilakukan oleh soeroso (2013) yang menyatakan 

bahwa Current  Ratio yang rendah  biasanya dianggap  menunjukkan  

terjadinya masalah  dalam  likuiditas.  Sebaliknya jika perusahaan  yang 

current  ratio-nya terlalu  tinggi  juga kurang bagus,  karena menunjukkan  

banyaknya dana yang menganggur yang  akhirnya dapat mengurangi  

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. 

4. Hasil penelitian secara parsial menyatakan bahwa quick ratio berpengaruh 

terhadap ROI (Return On Investment) dan mendukung penelitian yang 

telah dilakukan oleh Elnisyah Fidayah (2014) Yang menyatakan bahwa 

Jika Quick Ratio pada suatu perusahaan tinggi kerugian besar bisa terjadi 

dan keuntungan  yang besar juga bisa terjadi. Dalam hal tersebut 

pengelolaan dana  quick ratio pada perusahaan tersebut  harus dilakukan 

dengan sangat baik sehingga dana tersebut bisa digunakan guna 

mendapatkan keuntungan yang lebih bagi perusahaan dan dampaknya 

pada profitabilitas perusahaan pun meningkat.  

5. Hasil penelitian secara parsial menyatakan bahwa total asset turnover 

ratio berpengaruh terhadap ROI (Return On Investment) dan mendukung 

penelitian yang telah dilakukan oleh Diantik (2014) yang menyatakan 

bahwa Rasio ini menunjukan besarnya kas yang dipunyai perusahaan 

ditambah asset – asset yang bisa berubah menjadi kas dalam waktu satu 

tahun, relatif terhadap besarnya hutang – hutang  yang jatuh tempo dalam 
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jangka waktu dekat  (tidak lebih dari 1tahun), pada tanggal tertentu seperti 

tercantum pada neraca. Semakin tinggi rasio ini maka semakin baik bagi 

perusahaan. 

6. Secara bersama-sama (simultan) rasio modal sendiri, rasio hutang, current 

ratio, quick ratio dan total asset turnover  ratio berpengaruh terhadap ROI 

(Return On Investment). 

 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Dalam melaksanakan penelitian ini peneliti mempunyai keterbatasan 

sebagai berikut: 

1. Penelitian ini hanya melakukan periode penelitian selama 2012 - 2016 

2. Penelitian ini hanya menggunakan 5 variabel independen (rasio modal 

sendiri, rasio hutang, current ratio, quick ratio dan total asset turnover 

ratio) dalam melihat bagaimana pengaruhnya terhadap ROI (return on 

investment).  

3. Sampel dalam penelitian ini hanya menggunakan perusahaan yang 

bergerak dalam bidang Industri Dan Bahan Kimia di Bursa Efek 

Indonesia. 

 

5.3 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka peneliti dapat memberikan 

saran kepada peneliti selanjutnya sebagai berikut: 

1. Untuk peneliti selanjutnya agar dapat memperluas atau menambah periode 

penelitian guna untuk melihat lebih luas dan secara terperinci bagaimana 
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perkembangan masing-masing rasio tersebut dapat menggambarkan 

perusahaan. 

2. Untuk peneliti selanjutnya agar memperluas rasio yang digunakan karena 

rasio dalam penelitian ini cenderung menggunakan rasio investasi dari 

pihak ke tiga seperti yang tertera pada hasil penelitian di atas. 

3. Dalam sampel penelitian ini hanya menggunakan satu sektor yang 

bergerak pada bidang Industri Dan Bahan Kimia, diharapkan untuk 

peneliti berikutnya agar mencoba sektor lain atau menambah sektor yang 

lain yang terdaftar di BEI. 


