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BAB V  

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan 

sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Current Ratio (CR) tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan 

Laba pada perusahaan food and beverages yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2013-2017. Artinya kemampuan perusahaan food and 

beverages dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya tidak dapat 

memberikan jaminan ketersediaan modal kerja untuk mendukung aktivitas 

operasional perusahaan, sehingga perolehan laba yang ingin dicapai tidak 

seperti yang diharapkan.  

2. Debt to Equity Ratio (DER) tidak berpengaruh signifikan terhadap 

Pertumbuhan Laba pada perusahaan food and beverages yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017. Artinya proporsi modal yang 

dimiliki perusahaan lebih kecil dari pada kewajiban perusahaan atau 

adanya ketergantungan yang tinggi terhadap pihak luar. 

3. Total Asset Turnover (TAT) berpengaruh positif signifikan terhadap 

Pertumbuhan Laba pada perusahaan food and beverages yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017. Artinya efektifitas pengelolaan 

sumber daya yang dimiliki perusahaan dari ketersediaan total aktiva sangat 

baik, sehingga ketersediaan asset yang dimiliki dapat meningkatkan 
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aktivitas operasional perusahaan terutama dalam hal kemampuan untuk 

meningkatkan Pertumbuhan Laba perusahaan. 

4. Net Profit Margin (NPM) berpengaruh positif namun tidak signifikan 

terhadap Pertumbuhan Laba pada perusahaan food and beverages yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017. Artinya Net Profit 

Margin (NPM) pada perusahaan food and beverages rendah sehingga 

menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba bersih dari 

kegiatan penjualan rendah.  

5. Current Ratio (CR), Debt to Equity Ratio (DER), Total Assets Turnover 

(TAT), dan Net Profit Margin (NPM) secara simultan tidak berpengaruh 

signifikan terhadap Pertumbuhan Laba pada perusahaan food and 

beverages yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017.  

 

5.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, saran yang penulis berikan sebagai berikut: 

1. Jika perusahaan tetap menginginkan kelancaran efektifitas usahanya tidak 

terganggu, sehingga dapat meningkatkan laba disarankan jumlah aktiva 

yang dibiayai oleh pemilik perusahaan atau utang tidak terlalu besar justru 

sebaliknya modal perusahaan yang ada dapat diberdayakan untuk 

efektifitas perusahaan. 

2. Jika perusahaan ingin memiliki Pertumbuhan Laba yang meningkat untuk 

menunjang kinerja perusahaan, disarankan perusahaan dapat 

memanfaatkan aktiva yang dimiliki dengan meningkatkan perputaran total 

asset. 
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3. Bagi investor atau calon investor sebaiknya untuk melakukan analisis 

terhadap rasio keuangan, terutama yang berkaitan dengan Pertumbuhan 

Laba. Laba yang diperoleh perusahaan akan menentukan besarnya 

pengembalian atas investasi yang telah atau mau kita lakukan. 

4. Untuk peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah variabel, jumlah 

sampel, dan periode penelitian yang digunakan dalam penelitiannya, agar 

hasil yang didapat lebih representative untuk mewakili kondisi perusahaan 

yang diteliti. 


