
BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Penelitian ini dibuat agar supaya tahu adakah pengaruh Likuiditas, 

Aktivitas dan Profitabilitas terhadap Pertumbuhan Laba. Berdasarkan hasil output 

atau pengolahan data yang telah dilakukan maka disimpulkan diantaranya; 

1. Rasio Likuiditas (Current Asset) tidak memiliki pengaruh pada 

Pertumbuhan Laba pada Perusahaan Perdagangan Grosir dan Ecer di BEI 

periode 2012 hingga 2016. Hal ini menandakan bahwa dalam pemenuhan 

hutang jangka pendeknya tidak dapat menjamin adanya modal kerja dalam 

menjalankan aktivitas operasional perusahaan. 

2. Rasio Aktivitas yang diwakili Inventory Turn Over berpengaruh + (positif) 

signifikan pada Pertumbuhan Laba pada Perusahaan Perdagangan Grosir 

dan Ecer di BEI periode 2012 hingga 2016. Hal tersebut berarti ITO  

(Inventory Turn Over) sudah efektif dan efisien dalam meningkatkan 

aktivitas operasional perusahaan terutama dalam hal kegiatan penjualan 

sehingga mampu meningkatkan Pertumbuhan Laba setiap periodenya. 

3. Rasio Profitabilitas yang diwakili Return On Asset berpengaruh + (positif) 

signifikan terhadap Pertumbuhan Laba pada Perusahaan Perdagangan 

Grosir dan Ecer di BEI periode 2012 hingga 2016. Hal tersebut bermakna 

aset atau aktiva perusahaan yang tinggi dapat meningkatkan aktivitas 

operasional perusahaan untuk memperoleh net income dari penjualan 

setiap periodenya. Sehingga net income yang diperoleh setiap tahunnya 



akan mengalami kenaikan dan akan mempengaruhi Pertumbuhan Laba 

pada periode-periode berikutnya.  

4. Berdasarkan Uji F (simultan atau bersama-sama) memperlihatkan bahwa 

Rasio Likuiditas, Aktivitas dan Profitabilitas secara bersama-sama 

mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap Pertumbuhan Laba. 

5.2. Saran 

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan hasil 

penelitian ini yakni sebagai berikut:  

1. Bagi perusahaan diharapkan dapat lebih memperhatikan seberapa mampu 

perusahaan dalam memperoleh keuntungan setiap periodenya dengan cara 

mengefektifkan dan mengefisienkan dalam menggunakan biaya, 

manajerial hutang perusahaan serta  mengatur pendanaan untuk 

pembiayaan operasi perusahaan di masa mendatang agar dapat 

mempertahankan modal kerja yang baik dan lebih efisien. 

2. Bagi investor yang ingin berinvestasi pada perusahaan Wholesale dan 

Retail Trade yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia, agar sebaiknya 

lebih memperhatikan faktor penting yang dapat mempengaruhi 

Pertumbuhan Laba selain rasio keuangan semisal dilihat dari umur 

perusahaan, ukuran perusahaan, tingkat penjualan, tingkat  inflasi dan 

kestabilan politik sehingga apabila investasi dilakukan maka akan 

terhindarkan dari resiko yang tinggi.  

3. Bagi penelitian selanjutnya, penulis menyarankan agar menggunakan alat 

ukur lain untuk  mewakili rasio keuangan yang akan digunakan sehingga 



dapat memberikan pengaruh yang lebih signifikan terhadap Pertumbuhan 

Laba perusahaan semisal Likuiditas (Quick Ratio, Cash Ratio), Leverage 

(Debt Asset Ratio, Debt Equity Ratio),  Aktivitas (Total Asset Turn Over, 

Fixed Asset Turn Over) dan Profitabilitas (Net Profit Margin, Return On 

Equity) serta mempertimbangkan faktor penting lainnya di luar rasio yang 

dapat mempengaruhi Pertumbuhan Laba perusahaan seperti umur 

perusahaan, ukuran perusahaan, tingkat penjualan, tingkat inflasi dan 

kestabilan politik.   

 


