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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Dari penelitian yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, maka dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan data yang didapat rata rata nilai tukar 2008-2013 adalah Rp 

9704,- hal ini menunjukkan angka yang cukup tinggi namun tetap stabil.  

2. Hasil perhitungan didapat tingkat nilai rata-rata DER setiap periode 

sebesar 85,2% hal ini menunjukkan bahwa tingkat DER setiap periode 

2008-2013 masih dapat dikatakan kesehatan tetap terjaga oleh setiap 

perusahaan. 

3. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, Nilai Tukar dan Debt to Equity 

Ratio (DER) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Return on 

Asset (ROA).  

Pengujian hipotesis atau uji perbandingan F sig < α yaitu 0,02<0,05 maka 

Ho ditolak,  yang artinya bahwa terdapat pengaruh yang signifikan secara 

simultan antara Nilai Tukar dan DER terhadap Return On Asset (ROA). 

Berdasarkan hasil uji korelasi berganda (R) adalah 0,679 menunjukan 

bahwa dalam model regresi kesehatan perusahaan mampu menjelaskan 

67,9% varians Return On asset (ROA), sedangkan sisanya 32,1% di 

pengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian. 
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5.2  Saran 

 Berdasarkan hasil pengujian dan kesimpulan sebagaimana yang telah 

dijelaskan diatas, adapun saran yang dapat diberikan adalah: 

1. Bagi manajemen : 

 Pihak manajemen perusahaan harus berupaya untuk terus 

meningkatkan profitabilitas perusahaan dengan bertindak lebih 

cerdas dalam membaca pengaruh eksternal perusahaan terutama 

pergerakan Nilai tukar untuk menunjang kegiatan ekspor 

perusahaan. 

 Pihak manajemen perusahaan harus dapat meningkatkan 

profitabilitas perusahaan dengan lebih berhati-hati dalam 

pengelolaan manajemen hutang perusahaan. 

2. Bagi investor : 

Investor perlu memperhatikan pertumbuhan perusahaan dengan baik 

karena dalam sektor ini terbukti beberapa perusahaan masih belum stabil 

jika dilihat dari pertumbuhan Return On Asset (ROA) perusahaan. 

3. Bagi peneliti selanjutnya : 

Bagi peneliti lain yang tertarik dengan topik yang sama, penelitian ini 

masih perlu mendapat perbaikan, karena itu diharapkan bagi penelitian 

selanjutnya sebaiknya menggunakan data dengan periode waktu yang 

berbeda serta objek perusahaan yang berbeda, agar bisa menggambarkan 

kondisi secara umum dan mewakili keseluruhan, serta memperluas 

lingkup analisis. 


