BABV

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Keslmpulan
1. Berdasarkan hasH perhitungan menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan
antara tingkat likuiditas (current ratio) terhadap tingkat profitabilitas (ROE) pada
perusahaan-perusahaan paper and allied products yang go-publik di PT.BES, yang
dilunjukkan pada besarnya r 2 sebesar 0.18779.
2. Berdasarkan hasil perhilungan menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan pula
anlara lingkal leverage (Iolal debt 10 tolal asset ratio) terhadap tingkat profitabilitas
(ROE) pada perusahaan-perusahaan paper and allied products yang go-publik di
PT. BES, yang ditunjukkan pada besarnya r 2 sebesar 0.28863.
3. Berdasarkan hasil perhilungan menunjukkan bahwa tingkat likuiditas (current ratio)
dan tingkat leverage (Iotal debt to total asset ratio) secara bersama-sama dan
signifikan mempengaruhi tingkat profitabilitas (ROE)

perusahaan-perusahaan

paper and allied products yang go-publik di PT. BES, yang ditunjukkan pada
besarnya R 2 sebesar 0.36789.
4. Berdasarkan hasil perhitungan, ternyata pengaruh tingkat leverage (Iotal debt to
total asset

ratio) lebih besar terhadap tingkat profitabilitas (ROE) daripada

pengaruh tingkat likuiditas (current ratio) terhadap tingkal profitabilitas (ROE)
perusahaan-perusahaan paper and allied products yang go-publik di PT. BES. Hal
ini ditunjukkan pada besarnya pengaruh tingkat leverage (total debt to total asset
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ralio)

terhadap tingka\ profilabililas (ROE)

sebesar 18.779 %, sedangkan

pengaruh tingkat likuiditas (current ratio) terhadap tlngkat profltabilltas (ROE)
sebesar 28.863 %. Selain itu ditunjukkan pada besarnya SEP (Sumbangan Efektif
masing-masing Prediktor), dimana SEP

X:z (tlngkat leverage), 24.028 %, nllainya

lebih besar daripada SEP X1 (Iingkat likuiditas), 12.761 %.

5.2. Saran
1. Para investor yang akan berinvestasi di saham industri paper and allied products
dlharapkan memperhatlkan tingkat IIkuldltas dan tlngkat leverage yang dlmlllki
perusahaan-perusahaan yang dituju, karena tingkat likuiditas dan tingkat leverage

mempunyai hubungan dan pengaruh terhadap lingkat profitabilitas.
2. Dalam kondisi ekonomi 'Yang menurun, diharapkan investor memperhilungkan dan
memperhalikan tingkat likuiditas yang dlmlliklnya, karena tlngkat IIkuldltas yang
rendah dapat mempengaruhl tingkat profitabilitas yang diharapkan.
3. Begilu pula pada tingkat leverage, tingkat leverage yang lingg! belum tentu akan
meningkatkan tingkat profitabilitas, karena tingkat leverage yang lingg! dapat pula
menyebabkan rendahnya tlngkat profitabllitas apablla kondlsl perekonomlan tldak
menguntungkan.
4. Selain itu, investor perlu memperhatikan pula fakt or-fa kt or

lain yang dapat

mempengaruhi tingkat profitabilitas , misalnya kondisi polilik, stabilitas keemenan,
kepastlan hukum, dan lain-lain.
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