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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Ukuran perusahaan, Current 

Ratio, Debt to Equity ratio, Return on Equity dan Total Asset Turnover terhadap 

Pertumbuhan Laba pada perusahaan sektor Perdagangan, Jasa dan Investasi yang terdaftar di 

BEI tahun 2015-2017. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan terhadap 54 sampel, maka 

diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 

1. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan laba. Hal ini dapat 

diartikan besar atau kecilnya suatu Ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh 

terhadap Pertumbuhan Laba. 

2. Current Ratio tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan laba. Hal ini dapat 

dartikan Besar atau kecilnya Current Ratio tidak memiliki pengaruh terhadap 

Pertumbuhan Laba. 

3. Debt to Equity Ratio berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan 

laba. Debt to Equity Ratio digunakan untuk menilai utang dengan Ekuitas. Debt to 

Equity Ratio  yang rendah akan membebankan perusahaan pada biaya bunga yang 

rendah yang berarti biaya bunga yang dibayarkan oleh suatu perusahaan juga 

rendah sehingga laba yang dihasilkan akan meningkat dan berpengaruh terhadap 

pertumbuhan laba perusahaan. Sehingga dapat dikatakan bahwa Debt to Equity 

Ratio berpengaruh Positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Laba 

4. Return On Equity berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap Pertumbuhan Laba. 

Apabila terjadi peningkatan return on equity maka akan meningkatkan terjadinya 

aktivitas pertumbuhan laba, return on equity yang tinggi menunjukkan bahwa 
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perusahaan berusaha meningkatkan penjualan atau pendapatan sehingga 

pertumbuhan laba juga ikut meningkat. Hal ini diartikan semakin tinggi Return On 

Equity maka semakin tingggi pula pertumbuhan laba dalam suatu perusaahaan. 

Sehingga dikatakan bahwa Return On Equity berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Pertumbuhan Laba. 

5. Total Assets Turnover berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap Pertumbuhan 

laba. Semakin cepat tingkat perputaran aktivanya maka laba bersih yang 

dihasilkan akan semakin meningkat karena perusahaan sudah dapat memanfaatkan 

aktiva untuk meningkatkan penjualan yang berpengaruh terhadap pendapatan. 

Dengan semakin efektinya perputaran aktivanya maka akan memepengaruhi 

kinerja yang tinggi yang dapat meningkatkan pertumbuhan laba. Sehingga 

dikatakan bahwa Total Assets Turnover Berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Pertumbuhan Laba 

6. Ukuran Perusahaan, Current Ratio, Debt to Equity Ratio, Return On Equity, dan 

Total Asset Turnover bersama-sama berpengaruh terhadap Pertumbuhan Laba. 

 

5.2 Saran  

Berikut ini merupakan saran dari penulis untuk meningkatkan hasil penelitian 

selanjutnya : 

1. Penelitian ini hanya menggunakan 18 Sampel perusahaan, sehingga peneliti 

menyarankan untuk memperluas pengambilan sampel dengan menambah jumlah 

perusahaan agar penelitian lebih akurat. 

2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel dan periode 

pengamatan agar hasil penelitian bisa menggambarkan dengan tegas dan 

lingkupnya luas. 
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