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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

a. Secara parsial current ratio (CR) tidak berpengaruh signifikan terhadap

ROE.

b. Secara parsial, variabel bebas yang berpengaruh positif terhadap ROE

adalah debt to asset ratio (DAR)

c. Secara parsial debt to equity ratio (DER) berpengaruh signifikan negatif

terhadap ROE. Hal ini karena rasio ini mencerminkan seberapa besar

hutang yang harus dibiayai oleh perusahaan baik dari asset maupun dari

modalnya sendiri.

d. Secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan antara curren ratio

(CR), debt to asset ratio (DAR) dan debt to equity ratio (DER) terhadap

return on equity (ROE) pada perusahaan property dan real estate yang

terdaftar di bursa efek Indonesia. Hal ini karena rasio merupakan pedoman

yang berfaedah dalam mengevaluasi posisi keuangan perusahaan dan

mengadakan perbandingan dengan hasil dari tahun-tahun sebelumnya atau

dari perusahaan lain.

5.2 Keterbatasan

1) Hasil menunjukkan pengaruh variabel independen dalam mempengaruhi

variabel dependen sangat kecil dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain

yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini sangat besar.
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2) Penelitian ini hanya menggunakan tiga konsep penilaian kinerja, yaitu

Current Ratio (CR), Debt To Asset Ratio (DAR), dan Debt To Equity

Ratio (DER)terhadap Return On Equity (ROE). Jika menggunakan banyak

variabel diharapkan penelitian akan lebih baik.

3) Pengujian pada penelitian ini hanya dilakukan pada lima tahun periode ini

merupakan waktu yang sangat terbatas maka hasil penelitian ini tidak

dapat digunakan untuk melihat kecenderungan dalam jangka panjang.

4) Penelitian ini hanya terbatas pada perusahaan property dan real estate,

sehingga hasilnya kurang bisa digeneralisasi untuk seluruh perusahaan

yang ada di Bursa Efek Indonesia.

5.3 Saran

Dari hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dikemukakan sebelumnya,

saran-saran yang dapat penulis berikan adalah:

1) Sebaiknya peneliti selanjutnya mempertimbangkan perluasan sampel di

luar sektor property dan real estate dan memperpanjang periode waktu

pengamatan, sehingga hasil yang didapat bisa generalisasi

2) Banyak nya faktor lain yang mempengaruhi profitabilitas agar perlu

dipertimbangkan oleh peneliti selanjutnya. Peneliti selanjutnya dapat

melakukan penelitian yang terkait dengan profitabilitas, dengan

menggunakan variabel-variabel yang relavan, yang tentunya berpengaruh

terhadap kinerja dan perkembangan profitabilitas suatu perusahaan.


