
BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil analisis data dan pengujiaan hipotesis pada bab sebelumnya, maka

menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1.   Dalam penelitian ini mengunakan pertumbuhan laba sebelum pajak tahun sebagai

variabel dependen dan rasio Current Ratio dan Total Debt to Asset sebagai variabel

independen.

2.   Dalam ringkasaan hasil pengujiaan statistik di peroleh bahwa hasil CR

berpengaruhpositif  signifikan terhadap pertumbuhan laba sebelum pajak untuk tahun

kedepan.

3. Sedangkan  DAR di ketahui tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba

sebelum pajak untuk satu tahun ke depan.

4.   Dengan nilai Koefisien determinan R2 sebesar 0,068 yang berarti bahwa 6,8 %

pertumbuhan  laba untuk satu tahun kedepan mampu di jelaskan oleh kedua variabel

independen tersebut (DAR dan CR). Dari presentase tergolong rendah tersebut

menunjukan bahwa hasil terdapat pengaruh dari faktor lain yang tidak dapat dalam

penelitian.
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5.2 Keterbatasaan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasaan yaitu sebagai berikut :

1. Sampel yang digunakan hanya perusahaan – perusahaan manufaktur yang menerbitkan

laporan keuangan berturut – turut dari tahun 2009 – 2011. Sehingga hasil penelitian ini

cendrung tidak berlaku untuk perusahaan – perusahaan dari sektor lain.

2.   Rasio – rasio keuangan terbagi dalam banyak proksi beberapa diantaranya yaitu cash

ratio, inventory to net working capital, Total Asset trun over, dll. Namun dalam

penelitian ini rasio keuangan hanya di proksikan dalam dua variabel saja yaitu Current

Ratio dan Total debt to Asset, variabel independen belum dapat menjelaskan secara

keseluruhan.

5.3. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan dan keterbatasan, maka penulis menyarankan sebagai berikut :

1.   Untuk peneliti selanjutnya dapat mempertimbangkan variabel – variabel lain yang

mempengaruhi pertumbuhan laba.

2. Penelitian selanjutnya dapat memperoleh sampel yang lebih besar lengkap serta

memperpanjang waktu penelitian sehingga di harapkan dapat meningkatkan tingkat

keakurataan hasil penelitian.

3. Bagi  perusahaan di harapkan mampu memperhatikan kemampuan perusahaan dalam

menghasilkan laba dengan cara mengefektifikasi dan mengefesiensi penggunaan biaya,

mengelolah kewajiban, mengatur penggunaan dana eksternal dalam hal expensi dan

pembiayaan operasi perusahaan dimasa medatang serta mempertahankan modal kerja

yang baik dan efesien.


