
 

 

BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN  

  

5.1 Kesimpulan  

 Berdasarkan Rumusan Masalah yang terdapat pada bab 1 dan hasil serta pembahasan di bab 4 

maka dapat ditarik kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut:  

1. Rasio likuiditas yang diukur menggunakan current ratio (CR) tidak berpengaruh namun 

memiliki hubungan positif terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan sektor property dan 

real estate dengan nilai signifikasi 0,4951 > 0,05 dan koefisien regresi sebesar 3,967. Artinya 

apabila rasio likuiditas yang diukur dengan current ratio mengalami kanaikan atau penurunan 

maka akan memberikan dampak pada pertumbuhan laba  

perusahaan karena tujuan utama perusahaan adalah menghasilkan laba, laba perusahaan yang 

dihasilkan akan dibagikan dalam bentuk deviden, dan yang tidak dibagikan yaitu laba ditahan. 

Laba ditahan masuk di aktiva lancar. Semakin besar aktiva lancar semakin mudah perusahaan 

itu membayar hutang dan semakin tinggi current ratio menunjukkan pertumbuhan laba yang 

tinggi.  

2. Rasio profitabilitas yang diukur menggunakan return on assets (ROA) berpengaruh dan 

berhubungan positif terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan sektor property dan real 

estate dengan nilai signifikasi 0,0000 < 0,05 dan koefisien regresi sebesar 12,740. Artinya 

pemanfaatan aktiva yang besar dapat berpengaruh terhadap kenaikan laba yang diperoleh oleh  

perusahaan. Dimana perusahaan mampu mendapatkan pengembalian yang  
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besar dari penggunaan seluruh aset yang dimiliki oleh perusahaan. Pemanfaatan aktiva secara 

maksimal juga akan mempengaruhi laba yang diperoleh perusahaan sehingga semakin besar 

return on assets maka mencerminkan semakin tinggi laba yang diperoleh.  

3. Rasio aktivitas yang diukur menggunakan total assets turnover (TATO) tidak berpengaruh dan 

berhubungan negatif terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan sektor property dan real 

estate dengan nilai signifikasi 0,0915 > 0,05 dan koefisien regresi sebesar -203,238. Artinya 

total asset turnover yang merupakan bagian dari salah satu rasio aktivitas menunjukkan 

seberapa efektif perusahaan menggunakan aset yang dimiliki untuk menciptakan pendapatan. 

Total asset turnover menunjukkan bagaimana efektivitasnya perusahaan menggunakan 

seluruh aset untuk menghasilkan penjualan dalam kaitan hal ini adalah laba. Jika efektivitas 

perusahaan menggunakan aset untuk memperoleh tingkat penjualan yang tinggi, diharapkan 

perolehan laba perusahaan semakin banyak sehingga meningkatkan pertumbuhan laba yang 

signifikan. Namun hal ini tidak berlaku untuk perusahaan sektor property dan real estate 

karena perusahaan ini cenderung memperoleh pendapatan bukan dari penjualan saja melainkan 

juga dari aktivitas sewa yang mana produk mereka akan menjadi asset kembali saat masa sewa 

telah berakhir.  

  

5.2 Saran  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka saran yang dapat 

diberikan untuk penelitian selanjutnya dan pengguna penelitian ini adalah:  
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1. Dari penelitian diperoleh bahwa rasio profitabilitas merupakan faktor yang berpengaruh 

terhadap pertumbuhan laba oleh karena itu perusahaan harus terus mempertahankan 

profitabilitas perusahaan yang telah ada dan terus untuk meningkatkannya dengan mengurangi 

beban, meningkatkan margin atau keuntungan dan meningkatkan penjualan. Apabila anda bisa 

melakukan ketiga hal tersebut secara sekaligus, hal itu akan membawa hal yang lebih baik lagi 

untuk profitabilitas perusahaan sehingga pertumbuhan laba perusahaan akan meningkat karena 

peningkatan nilai ROA pada umumnya akan menyebabkan meningkatnya laba bagi 

perusahaan, artinya meningkatnya kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba akan 

menjamin bahwa pertumbuhan laba perusahaan akan meningkat, karena ROA merupakan rasio 

yang menunjukkan seberapa efektifnya perusahaan beroperasi. Hal ini akan menarik investor 

untuk beinvestasi serta akan menjaga keberlangsungan hidup perusahaan di masa yang akan 

datang.  

2. Dari penelitian diperoleh bahwa rasio aktivitas yang diukur dengan Total Asset Turnover tidak 

berpengaruh secara signifikan dan negatif terhadap pertumbuhan laba. Oleh karena itu, 

perusahaan khusunya perusahaan sektor property dan real estate harus dapat pengoptimalkan 

penggunaan assetnya dalam meningkatkan penjualannya, sehingga semakin banyak penjualan 

yang terjadi akan meningkatkan laba perusahaan. Kinerja perusahaan yang semakin baik 

mencerminkan dampak pada pertumbuhan laba perusahaan karena semakin tinggi total asset 

turnover yang dimiliki perusahaan akan menunjukkan bahwa perusahaan dapat 

mengoptimalkan penggunaan assetnya untuk melakukan penjualan sehingga pertumbuhan 

laba yang terjadi pada perusahaan tersebut cenderung meningkat.  

3. Sebagai bahan acuan untuk melakukan penelitian di masa mendatang yang berhubungan 

dengan Current Ratio, Return on Assets, dan Total Assets Turnover yang diduga berpengaruh 

terhadap pertumbuhan laba. 


