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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada Perusahaan Otomotif dan 

Komponennya yang terdaftar di BEI periode 2014-2016 dalam memprediksi 

Earning Per Share, diperoleh hasil dan dapat dibuat simpulan sebagai 

berikut: 

1. Rasio solvabilitas dilihat dari Debt to Assets (DAR) menunjukkan 

presentase total hutang yang lebih kecil dibanding total aset. Sebagian 

kecil memiliki rasio lebih kecil dari reratanya. Rasio solvabilitas dilihat 

dari Debt to Equity Ratio (DER) menunjukkan presentase total hutang 

lebih besar dibanding total ekuitas. Sebagian besar memiliki rasio lebih 

kecil dari reratanya dan rasio lainnya sangat tinggi. Pada rasio 

profitabilitas dilihat dari Return On Assets (ROA) menunjukkan 

presentase EAT lebih rendah daripada total aset. Sebagian besar rasio 

lebih kecil dari reratanya. Rasio profitabilitas dilihat dari Return On 

Equity (ROE) menunjukkan presentase EAT lebih kecil dibanding 

reratanya. Hanya ada sebagian kecil rasio yang dibawah reratanya. 

2. Debt to Assets Ratio (DAR) berpengaruh negatif dan signifikan secara 

parsial terhadap Earning Per Share (EPS). 

3. Debt to Equity Ratio (DER) berpengaruh negatif dan signifikan secara 

parsial terhadap Earning Per Share (EPS). 
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4. Return On Assets (ROA) berpengaruh positif dan signifikan secara parsial 

terhadap Earning Per Share (EPS). 

5. Return On Equity (ROE) berpengaruh positif dan signifikan secara parsial 

terhadap Earning Per Share (EPS). 

6. Debt to Asset, Debt to Equity, Return On Asset dan Return On Equity 

berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap Earning Per 

Share (EPS). 

4.2 Saran 

Saran-saran yang dapat diberikan sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagi perusahaan diharapkan untuk lebih berhati-hati dalam mengelola 

modal pinjaman atau hutang yang dimiliki oleh perusahaan karena jika 

tingkat leverage terlalu tinggi akan membuat perusahaan dalam kondisi 

yang kurang sehat.  

2. Bagi perusahaan dengan nilai Debt to Equity (DER) yang cukup tinggi, 

sampai melebihi angka 1, disarankan untuk mengurangi dana pinjaman 

(hutang) perusahaan atau jika ingin menaikkan dana pinjaman harus 

disertai dengan kenaikan total ekuitas, supaya dapat menutupi total hutang 

yang ada. 

3. Bagi perusahaan dengan nilai Return On Asset (ROA) dan Return On 

Equity (ROE) yang rendah bahkan sampai minus, disarankan agar lebih 

meningkatkan Earning After Tax (EAT).  
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4. Untuk melihat konsistensi hasil penelitian dari tahun ke tahun dan lebih 

kuat kebenaran hasil penelitian ini, sebaiknya dilakukan penelitian kembali 

di masa yang akan datang dengan menambah variabel independen atau 

menambahkan variabel intervening dan menambah jumlah sampel 

penelitian, juga memperluas periode penelitian yang akan diteliti. 


