BAB V
PENUTUP
5.1

Kesimpulan
Kesimpulan ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh current ratio dan debt

to equity ratio terhadap return on asset pada perusahaan manufaktur sektor makanan
dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan hasil analisis,
maka dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Variabel current ratio (CR) diketahui nilai thitung sebesar 1,626 dengan sig 0,114
> (α) 0,05 atau taraf signifikansi lebih dari 0,05 maka H0 di terima berarti variabel
X1 tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA pada perusahaan manufaktur yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
Hal ini dikarenakan besarnya current ratio pada perusahaan manufaktur
sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa efek indonesia
pertumbuhannya relatif stabil, sehingga besarnya current ratio tidak memiliki
pengaruh terhadap Return on asset.

2. Variabel Debt to Equity Ratio Untuk Variabel leverage yang diproksikan dengan
Debt to Equity Ratio diketahui nilai thitung sebesar -2341 dengan sig 0,025 < (α) 0,05
atau taraf signifikansi kurang dari 0,05 maka H0 ditolak berarti variabel X2
berpengaruh signifikan terhadap ROA(return on asset) pada perusahaan manufaktur
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
Hasil ini menunjukkan bahwa hutang mempunyai dampak yang buruk
terhadap kinerja perusahaan, karena tingkat hutang yang semakin tinggi berarti
akan mengurangi keuntungan. Artinya Semakin tingginya jumlah hutang yang
digunakan untuk membeli asset akan menyebabkan semakin tingginya bunga
pinjaman yang akan ditanggung oleh perusahaan, sehingga akan menjadi
permasalahan dan semakin rendahnya laba yang diperoleh, karena semakin tinggi
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nilai DER atau hutang yang dimiliki oleh perusahaan, maka tingkat untuk
memperoleh keuntungan akan semakin rendah.

3. Variabel Current Ratio dan Debt to Equity Ratio secara simultan menunjukkan
bahwa variabel independen secara simultan kedua variabel berpengaruh terhadap
Return On Asset Berdasarkan hasil uji f, nilai Fhitung > Ftabel (4.569>3,28) dan
signifikansi < 0,05 (0,018<0,05), maka H0 ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa
Current Ratio dan Debt to Equity Ratio bersama-sama berpengaruh terhadap
Return On Asset.

5.2 Implikasi manajerial
Berdasarkan hasil penelitian, hasil pembahasan serta kesimpulan yang
diperoleh maka implikasi manajerial yang dapat dikemukakan sebagai berikut :
Bagi pihak perusahaan dapat memperbaiki nilai DER dengan mengurangi
penggunaan hutang yang besar dari pihak ketiga untuk oprasional perusahaan
karena penggunaan hutang yang besar tentunya akan menambah hutang perusahaan
yang dapat menyebabkan beban perusahaan. perusahaan harus bisa menggunakan
dana pinjaman dengan seefektif dan seefisien mungkin agar dana pinjaman tersebut
menjadi sebuah laba.
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