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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan  

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh receivable turnover, debt 

to equity ratio, dan equity to total assets ratio terhadap return on invesment pada 

Koperasi Pegawai Republik Indonesia SMPN di Kota Padangsidimpuan pada 

periode 2012 – 2016. Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil analisis regresi dan 

pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Secara parsial variabel receivable turnover memiliki tingkat signifikan 

dibawah 0,05 yaitu sebesar 0,000, yang berarti menunjukkan adanya 

pengaruh yang signifikan terhadap return on invesment. Dengan demikian 

dapat diambil kesimpulan bahwa H1 mengenai receivable turnover 

berpengaruh signifikan terhadap return on invesment, diterima. 

2. Secara parsial variabel debt to equity ratio memiliki tingkat signifikan 

dibawah 0,05 yaitu sebesar 0,019, yang berarti menunjukkan adanya 

pengaruh yang signifikan terhadap return on invesment. Dengan demikian 

dapat diambil kesimpulan bahwa H2 mengenai debt to equity ratio 

berpengaruh signifikan terhadap return on invesmnet, diterima. 

3. Secara parsial variabel equity to total assets ratio memiliki tingkat signifikan 

diatas 0,05 yaitu sebesar 0,675, yang berarti menunjukkan tidak adanya 

pengaruh signifikan terhadap return on invesment. Dengan demikian dapat 

diambil kesimpulan bahwa H3 mengenai equity to total assets ratio 

berpengaruh signifikan terhadap return on invesment, ditolak. 
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4. Secara simultan variabel receivable turnover, debt to equity ratio, dan equity 

to total assets ratio secara bersama – sama memiliki tingkat signifikan 

dibawah 0,05 yaitu sebesar 0,000, yang menunjukkan adanya pengaruh yang 

signifikan terhadap return on invesment. Dengan demikian dapat diambil 

kesimpulan bahwa H4 mengenai receivable turnover, debt to equity ratio, dan 

equity to total assets ratio berpengaruh signifikan secara bersama – sama 

terhadap return on invesment, diterima. 

5. Hasil uji koefisien determinasi diperoleh nilai R Square sebesar 0,567 atau 

56,7%. Hasil ini menyatakan bahwa pengaruh variabel receivable turnover, 

debt to equity ratio, dan equity to total assets ratio hanya berkontribusi 

sebesar 56,7% terhadap return on invesment, sedangkan 43,3% sisanya 

dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

Berdasarkan nilai Adjusted R Square diperoleh sebesar 0,525 atau 52,5%. Hal 

ini menyatakan bahwa pengaruh variabel receivable turnover, debt to equity 

ratio, dan equity to total assets ratio hanya berkontribusi sebesar 52,5% 

terhadap return on invesment, sedangkan 47,5% sisanya dijelaskan oleh 

variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

5.2. Saran 

Berdasarkan hasil pengujian dan kesimpulan yang telah dikemukakan, saran 

yang dapat diberikan oleh peneliti adalah sebagai berikut: 

1. Bagi koperasi 

Diharapkan kepada Koperasi Pegawai Republik Indonesia SMPN di Kota 

Padangsidimpuan agar dapat lebih memperhatikan komponen – komponon 
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receivable turnover, debt to equity ratio, dan equity to total assets ratio 

karena komponen – komponen tersebut secara bersama – sama berpengaruh 

signifikan terhadap return on invesment. Penelitian ini juga diharapkan dapat 

menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan dimasa yang akan 

datang yang berkaitan dengan peningkatkan SHU koperasi. 

2. Bagi peneliti selanjutnya  

 Diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk dapat menambahkan 

variabel – variabel lain yang dapat mempengaruhi return on invesment 

seperti, variabel current ratio, quick ratio, debt ratio dan lain sebagainya 

untuk dapat mengetahui bagaimana pengaruh variabel tersebut terhadap 

return on invesment. 

 Diharapkan kepada peneliti selanjutnya agar menggunakan jenis koperasi 

pada instansi/perusahaan lain serta menggunakan periode yang lebih 

lama untuk memperoleh hasil yang lebih akurat tentang return on 

invesment. 

 


