
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengatahui pengaruh kinerja operasi, 

pemanfaatan asset, likuiditas, dan leverage terhadap pertumbuhan laba. Penelitian 

ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari laporan tahunan perusahaan 

public non keuangan yang dipublikasikan di website Indonesia Stock Exchange. 

Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Dengan demikian 

sampel perusahaan telah memenuhi kriteria dengan periode penelitian 5 tahun 

(2012-2016) sebanyak 36 perusahaan. Dan total observasi sebanyak 180 observasi. 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dan mengacu pada perumusan serta tujuan 

penelitian, kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Kinerja operasi berpengaruh negative terhadap pertumbuhan laba. 

Pengaruh atas terjadinya naik atau turunnya kinerja operasi berpengaruh 

terhadap pertumbuhan laba. Semakin besar nominal kinerja operasi maka 

semakin kecil nominal pertumbuhan laba.  

2. Pemanfaatan asset tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan laba. 

Terjadinya naik atau turunnya pemanfaatan aset tidak berpengaruh 

terhadap pertumbuhan laba. Semakin besar nominal pemanfaatan aset 

tidak menunjukan semakin besarnya nominal pertumbuhan laba.  



3. Leverage tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan laba. Leverage tidak 

berpengaruh terhadap pertumbuhan laba. Terjadinya naik atau turunnya 

leverage tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan laba. Semakin besar 

nominal leverage tidak menunjukan semakin besarnya nominal 

pertumbuhan laba.  

4. Likuiditas tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan laba. Likuiditas 

berpengaruh positif terhadap pertumbuhan laba. Terjadinya naik atau 

turunnya likuiditas tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan laba. 

Semakin rendah nominal likuiditas tidak menunjukan semakin besar pula 

nominal pertumbuhan laba.  

 

B. Implikasi 

Atas hasil pengujian yang telah dilakukan maka peneliti akan memberikan 

implikasi terhadap pihak-pihak terkait. Implikasi tersebut diantaranya adalah: 

1. Investor diharapkan mampu mempertimbangkan pertumbuhan laba 

sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan investasi yang 

akan dilakukan kepada suatu perusahaan. Pertumbuhan laba memberikan 

gambaran mengenai kondisi kinerja perusahaan. Dengan laba yang terus 

bertumbuh maka kinerja perusahaan berjalan dengan baik. 

2. Perusahaan diharapkan mampu meningkatkan kemampuan pertumbuhan 

laba. Pertumbuhan laba yang pada dasarnya merupakan gambaran kondisi 

kinerja perusahaan akan mempengaruhi keputusan investor untuk 



berinvestasi pada perusahaan tersebut. Dengan laba yang terus bertumbuh 

maka kinerja perusahaan akan terlihat baik. 

 

C. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti dapat memberikan beberapa saran untuk 

menyempurnakan penelitian berikutnya. Saran-saran tersebut adalah sebagai 

berikut: 

1. Penelitian hanya menggunakan sampel yang berasal dari perusahaan 

manufaktur sektor industri barang konsumsi dan sektor industri dasar & 

bahan kimia. Selain itu periode penelitian juga hanya 5 tahun. Diharapkan 

bagi penelitian selanjutnya, objek perusahaan diperluas menjadi seluruh 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan periode 

penelitian diperluas menjadi 10 tahun.  

2. Pada hasil adjusted R2  dalam penelitian ini hanya 20.2% yang berarti 

bahwa variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen dalam 

penelitian ini. Diharapkan di masa depan, penelitian dengan variabel 

dependen pertumbuhan laba dapat menggunakan variabel-variabel lain 

yang berpengaruh terhadap pertumbuhan laba tersebut seperti net profit 

margin, operating income to total asset, current ratio, return on 

investment, dan  return on equity. 

 


