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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh hutang dan persediaan terhadap 

return on equity pada perusahaan manufaktur subsektor otomotif dan komponen 

yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2010-2013,  maka dapat disimpulkan 

bahwa: 

1. Hasil pengujian hipotesis secara simultan mununjukan bahwa tinkat hutang dan 

juga persediaan berpengaruh secara signifikan terhadap return on equity (ROE) 

dengan koefisien regresi bertanda positif pada perusahaan manufaktur 

subsektor otomotif dan komponen yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 

2010-2013.  

2. Hasil pengujian secara parsial variable Hutang (DER) tidak berpengaruh 

terhadap variabel return on equity (ROE) dengan signifikasi sebesar 0,159 

yang berarti > 0,05 dengan koefisien regresi bertanda positif pada perusahaan 

manufaktur subsektor otomotif dan komponen yang terdaftar di bursa efek 

indonesia tahun 2010-2013. 
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3. Hasil pengujian secara parsial menunjukan bahwa variabel persediaan (ITO) 

berpengaruh positif terhadap return on equity (ROE) dengan signifikasi sebesar 

0,000 < 0,05 dengan koefisien regresi bertanda positif pada perusahaan 

manufaktur subsektor otomotif dan komponen yang terdaftar di bursa efek 

indoensia tahun 2010-2013. 

4. Hasil pengujian Koefisien Determinasi R2 menunjukkan bahwa  variabel 

independen yaitu  Hutang (DER) dan Persediaan (ITO) mampu menjelaskan 

variabel dependen yaitu return on equity (ROE) sebesar 31,4% dan sisanya 

68,6% yang dijelaskan oleh variabel lain yang tidak masuk dalam model 

penelitian ini. Nilai Adjusted R square sebesar 0,283 hal ini berarti 28,3% 

variasi perubahan variabel dependen (ROE) dijelaskan oleh kedua variabel 

yaitu hutang dan persediaan, sedangkan sisanya yaitu sebesar (100%-28,3% = 

71,7%) dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar model penelitian. 

 

5.2 Saran 

 

1. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa masih terdapat faktor lain yang dapat 

memengaruhi return on equity yang belum dimasukkan dalam model 

penelitian ini. Disarankan kepada peneliti selanjutnya yang meneliti tentang 

profitabilitas (ROE) perusahaan untuk dapat menambahkan variabel-variabel 

lain yang berpengaruh terhadap return on equity  sepert ukuran perusahaan, 

perputaran modal kerja, dan pertumbuhan penjualan. 

 

2. Berdasarkan pada hasil penelitian, perusahaan disarankan untuk lebih 

memerhatikan kemampuan perusahaan untuk lebih konsisten dalam mengelola 

hutang perusahaan, dengan mempertimbangkan tingkat bunga dan 
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pengembalianya. Agar dapat lebih efektif untuk menunjang profitabilitas 

perusahaan. Dan juga meningkatkan persediaan perusahaan untuk 

menghasilkan perputaran persediaan yang efektif, untuk menunjang kenaikan 

penjualan perusahaan sehingga dapat menaikan profitabilitas perusahaan. 

  

 

 

 


