
5.1. SIMPlJLAN 

BABS 

SIMPlJLAN DAN SARAN 

Berdasarkan uji statistik pada bab sebelumnya yaitu pada Bab 3, maka 

dapat diperoleh suatu simpulan sebagai berikut: 

I. Hasil perhitungan korelasi berganda (R2) yaitu sebesar 0,65935 yang 

berarti bahwa Iikuiditas dan financial leverage mempengaruhi rentabilitas 

modal sendiri sebesar 65,935% sedangkan sisanya sebesar 34,065% 

dipengaruhi oleh faktor-faktor diluar likuiditas dan financial leverage. 

Hasil tersebut diperkuat dengan uji signifikansi regresi Iinier berganda 

atau disebut uji F yang diperoleh dari hasil perhitungan SPSS 

menunjukkan bahwa likuiditas dan financial leverage mempunyai 

pengaruh yang signifikan. Jadi dapat ditarik suatu simpulan bahwa 

hipotesis yang kedua tersebut diterima. 

2. Hasil perhitungan korelasi parsial yaitu membandingkan antara t hitung 

dengan t tabel, dimana hasil tersebut diperkuat dengan uji t yaitu untuk 

likuiditas menunjukkan hasil bahwa Iikuiditas tidak mempunyai pengaruh 

yang signifikan, sedangkan untuk/inancialleverage menunjukkan bahwa 

financial leverage mempunyai pengaruh yang signifikan. Jadi dapat ditarik 

suatu sirnpulan bahwa hipotesis yang ketiga tersebut diterima. 

3. Hasil perhitungan dari Chow Test menunjukkan hasil bahwa tidak ada 

perubllhan ,truktural baik dalam kelldnan ekonomi normal maupun krillill 
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ekonomi. Jadi dapat ditarik suatu simpulan bahwa hipotesis yang keliga 

tersebut ditolak karena temyata tidak mengalami perubahan struktural 

yang bermakna. 

5.2. SARAN 

Berdasarkan simpulan di atas, maka dapat diajukan beberapa saran dengan 

harapan dapat berguna bagi perusahaan dalam memecahkan masalah yang 

dihadapi. Adapun saran-saran tersebut antara lain: 

I. Dalam keadaan ekonomi normal, maka perusahaan yang menggunakan 

modal asing akan memberikan atau mengakibatkan profitabilitas 

perusahaan yang makin besar dan sebaliknya bila keadaan ekonomi buruk 

sebaiknya perusahaan tidak menggunakan modal aslt1g karena 

kemungkinan profitabilitas perusahaan tidak makin besar. 

2. Perusahaan dalam menanamkan modal seyogyanya terlebih dahulu 

mengukur efektifitas perusahaan dalam memanfaatkan sumber dayanya 

atau mengelola modal yang tersedia untuk mengukur tingkat keuntungan 

dari investasi tersebut. 

3. lJpaya 'untuk memaksimalkan dana dari pemegang saham dengan 

menggunakan modal aslt1g, maka perusahaan disarankan untuk 

memperhatikan akibat dari modal asing terhadap laba bagi pemegang 

saham, batas-batas resiko yang ditanggung oleh perusahaan, sikap 

manajemen dan pemegang saham terhadap resiko sehingga perusahaan 
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dapat menentukan kebijakan-kebijakan yang mungkin dapat memberikan 

keuntungan jangka panjang yang tertinggi bagi pemegang saham. 

4. Dalam menggunakan uji statistik regresi linier berganda dan korelasi 

parsial 'dapat melakukan peramalan variabel tergantung berdasarkan 

variabel bebas yang telah ditentukan sebelumnya. 

5. Untuk peneliti yang akan melakukan penelitian tentang likuiditas 

disarankan agar model tinier ditransformasikan ke model non Iinier yaitu 

dalam kuadratik ataupun kubik, sehingga hasil yang diperoleh menjadi 

signifikan. 
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