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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab 

sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1) Variabel Current Ratio (CR) secara parsial berpengaruh signfikan terhadap 

Return On Assets (ROA)  dengan arah negatif, yaitu nilai t hitung < t tabel 

(-2.540370 < 1.992543) dan signifikan 0.0176 < 0.05. 

2) Variabel Total Assets Turnover (TAT) secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap Return On Assets (ROA) dengan arah positif, yaitu t 

hitung > t tabel (4.286778 > 1.992543) dan signifikan 0.0005 < 0.05. 

3) Variabel Net Profit Margin (NPM) secara parsial berpengaruh signifikan 

terhadap Return On Assets (ROA) dengan arah positif, yaitu t hitung > t 

tabel (17.87379 > 1.992543) dan signifikan 0.0000 < 0.05. 

4) Variabel Debt to Equity Ratio (DER) secara parsial tidak berpengaruh 

signifikan terhadap Return On Assets (ROA) dengan arah positif, yaitu t 

hitung < t tabel (1.765234 < 1.992543) dan signifikan 0.0827 > 0.05. 

5) Variabel Debt to Assets Ratio (DAR) secara parsial berpengaruh signifikan 

terhadap Return On Assets (ROA) dengan arah negatif, yaitu t hitung < t 

tabel (-2.567421 < 1.992543) dan signifikan 0.0222 > 0.05. 

6) Variabel Current Ratio (CR), Total Assets Turnover (TAT), Net Profit 

Margin (NPM), Debt to Equity Ratio (DER) dan  Debt to Assets Ratio 

(DAR) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Return On Assets 
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(ROA), yaitu F hitung > F tabel (167.98857 > 2.338278) dan signifikan 

0.000000 < 0.05.  

6.2 Keterbatasan Penelitian 

1) Variabel yang dijadikan objek dalam penelitian ini terbatas, hanya variabel 

Current Ratio (CR), Total Assets Turnover (TAT), Net Profit Margin 

(NPM), Debt to Equity Ratio (DER), Debt to Assets Ratio (DAR) dan 

Return On Assets (ROA).  

2) Dalam penelitian ini hanya membatasi pada Industri  Tekstil dan Garment 

saja, sehingga hasil dari penelitian ini belum dapat digeneralisasikan pada 

perusahaan sektor lain. 

3) Periode penelitian ini hanya 5 tahun, sehingga hasil yang diperoleh 

kemungkinan tidak konsisten  dengan hasil penelitian sebelumnya. 

6.3 Saran 

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan pada penelitian ini, maka 

disampaikan beberapa saran sebagai berikut: 

1) Bagi Manajemen, dalam rangka meningkatkan profitabilitas perusahaan, 

pihak manajemen harus memperhitungkan komposisi-komposisi Current 

Ratio (CR), Total Assets Turnover (TAT), Net Profit Margin (NPM), Debt 

to Equity Ratio (DER), Debt to Assets Ratio (DAR) dan Return On Assets 

(ROA). Karena rasio tersebut dapat digunakan oleh para investor sebagai 

bahan pertimbangan sebelum melakukan investasi pada perusahaan. 

Karena apabila rasio-rasio tersebut dalam kondisi optimal, maka kinerja 

operasional dan profitabilitas akan meningkat. Perusahaan juga harus 
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menjaga struktur modal usaha dengan cara lebih banyak memanfaatkan 

modal sendiri dari pada menggunakan hutangnya. Untuk menjaga 

kestabilan rasio hutang, sebaiknya perusahaan dapat melihat bagaimana 

kondisi perekonomian Indonesia, karena keadaan ekonomi mempengaruhi 

profitabilitas yang dihasilkan oleh perusahaan. 

2) Bagi Investor, dalam menentukan strategi keuangannya dapat 

mempertimbangkan factor keputusan pendanaan yang berkaitan dengan 

porsi hutangnya. Investor hendaknya berhati-hati berinvestasi pada 

perusahaan dengan struktur hutang yang tinggi, karena memiliki resiko 

kebangkrutan yang tinggi. Investor lebih disarankan untuk memilih 

berinvestasi pada perusahaan besar yang lebih mapan dari sisi total asset 

dan perusahaan yang memiliki profitabilitas yang baik. 

3) Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan melakukan penelitian lanjutan 

dengan menggunakan rasio keuangan perusahaan yang berbeda, yang 

belum dimasukkan dalam model penelitian ini atau dengan menambahkan 

variabel independen lain yang diduga mempengaruhi profitabilitas. 


