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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

 

A. Kesimpulan 

        Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil 

beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1.   Current ratio berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap 

pertumbuhan laba. Hal ini menunjukkan perusahaan memiliki aktiva 

lancar yang tinggi atau rendah tidak memberikan jaminan efisiensi 

penggunaan modal kerja terhadap perusahaan makanan dan minuman 

untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan, sehingga tidak 

berpengaruh terhadap kenaikan atau penurunan pertumbuhan laba. CR 

yang tinggi memang baik dari sudut pandang kreditur, tetapi dari sudut 

pandang pemegang saham kurang menguntungkan karena aktiva lancar 

tidak didayagunakan dengan efektif. 

2.   Debt to asset ratio berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap 

pertumbuhan laba. Hal ini menunjukkan perusahaan memiliki tingkat 

utang yang tinggi, tetapi perusahaan belum mampu memaksimalkan 

penggunaan utang untuk membiayai investasi pada aktiva dalam 

mendukung kegiatan operasional perusahaan, sehingga belum mampu 

dalam mempengaruhi pertumbuhan laba perusahaan. Selain itu, jumlah 

utang yang tinggi menyebabkan risiko keuangan perusahaan meningkat, 
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dimana perusahaan bisa mengalami likuidasi jika tidak dapat melunasi 

utangnya. 

3.   Return on assets berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan 

laba. Hal ini menunjukkan perusahaan semakin efisien dalam 

menggunakan aktiva yang dimiliki, yang berarti semakin efisien biaya 

yang dikeluarkan perusahaan untuk kegiatan operasionalnya, sehingga 

laba yang diperoleh perusahaan dari aktiva yang dimilikinya juga tinggi. 

ROA yang tinggi juga menunjukkan kinerja perusahaan yang semakin 

baik, karena tingkat pengembalian investasi dari seluruh aktiva yang 

diberikan pada perusahaan semakin besar.  

 

B. Implikasi 

        Variabel return on assets berpengaruh positif signifikan terhadap 

pertumbuhan laba. Untuk itu, perusahaan makanan dan minuman sebaiknya 

dapat mempertahankan dengan konsisten efisiensi penggunaan aktiva untuk 

keseluruhan operasi perusahaan, sehingga akan semakin tinggi laba bersih 

yang diperoleh perusahaan dari aktiva yang dimilikinya.  

 

C. Saran 

        Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa 

saran yang dapat diberikan dari penelitian ini, yaitu : 

1.  Nilai adjusted R-square dalam koefisien determinasi sebesar 0,1529, hal 

ini berarti variabel CR, DAR dan ROA hanya mampu menjelaskan 
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15,33% variasi variabel pertumbuhan laba, sedangkan sisanya 84,67% 

dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Oleh 

karena itu, bagi peneliti selanjutnya yang melakukan penelitian sejenis, 

sebaiknya menambah variabel lain seperti rasio aktivitas, ukuran 

perusahaan dan faktor ekonomi seperti tingkat inflasi, tingkat bunga dan 

sebagainya. 

2.  Bagi peneliti selanjutnya yang melakukan penelitian sejenis, sebaiknya 

menambah jumlah sampel perusahaan yang digunakan dan 

memperpanjang periode waktu pengamatan, sehingga dapat menghasilkan 

penelitian yang lebih akurat.  

 


