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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Dalam penelitian menguji apakah NPM, TATO, FL dan DAR 

mempengaruhi ROE yang merupakan tingkat pengembalian atas ekuitas 

perusahaan. Tingkat pengembalian tersebut berupa dividen yang diberikan 

kepada para pemegang saham. Penelitian ini mengamati ROE pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-

2018. Terlihat beberapa perusahaan ada yang menghasilkan laba yang 

meningkat dan juga ada yang menurun bahkan sampai merugi. Melalui 

Sistem Du Pont, yang digunakan dalam penelitian ini, namun menggunakan 

rasio yang berupa level. Setelah melakukan uji regresi dalam penelitian ini, 

maka dapat disimpulkan sebagai berikut ini, yaitu : 

1. Tidak terdapat pengaruh NPM terhadap ROE. Marjin laba bersih 

sebuah perusahaan tidak berkontribusi dalam tinggi rendah ROE. 

2. Terdapat pengaruh TATO terhadap ROE secara signifikan. Perputaran 

antara penjualan dengan total aset yang meningkat akan membuat ROE 

pun juga ikut meningkat, karena penjualan dan laba bersih yang juga 

ikut meningkat. 
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3. Terdapat pengaruh FL terhadap ROE secara signifikan. Hal ini 

dikarenakan perusahaan yang efisien dalam penggunaan ekuitas dapat 

meningkatkan tingkat pengembalian atas ekuitas itu sendiri. Efesiensi 

perusahaan tersebut dapat dengan mudah untuk menemukan para 

pemegang saham dan meningkatkan laba bersih perusahaan. 

4. Tidak terdapat pengaruh DAR terhadap ROE. Penggunaan hutang 

perusahaan tidak berkontribusi dalam tinggi rendahnya ROE, karena 

perusahaan tersebut yang menggunakan hutang untuk memenuhi biaya 

total aset, pada akhirnya dapat menutup atau memenuhi hutang tersebut. 

 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai 

berikut ini, yaitu : 

1. Perusahaan harus mengelola dengan baik TATO dan financial leverage 

dari perusahaannya sendiri karena keduanya berpengaruh signifikan 

terhadap ROE. Walaupun bukti penelitian ini menunjukkan bahwa 

hutang berpengaruh tidak signifikan terhadap ROE, tetapi perusahaan 

tetap harus mempertimbangkan proporsi penggunaan modal asing atau 

hutang didalam membiayai total aset. Hal ini karena penggunaan 

hutang meningkatkan resiko kebangkrutan perusahaan. 
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2. Investor dapat memperhatikan TATO dan financial leverage 

perusahaan dalam menanamkan sahamnya karena kedua variabel 

tersebut berpengaruh signifikan terhadap ROE perusahaan. 

3. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan atau menambahkan 

variabel-variabel yang lain atau berbeda. 
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