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BAB 5 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1  Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analasis data dan pembahasan yang telah diuraikan 

dalam bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan mengenai pengaruh 

current ratio,debt to equity ratio,total asset turnover dan return on asset terhadap 

perubahan laba sebagai berikut.  

1. Hasil dari uji parsial, pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependen secara parsial sebagai berikut: 

a. Hasil pengujian parsial (uji t) antara variabel total asset turnover 

dengan variabel perubahan laba menunjukkan nilai t hitung sebesar 

2,520 dan nilai signifikan sebesar 0,016 yang lebih rendah dari 0,05 

hal ini berarti bahwa total asset turnover berpengaruh signifikan 

terhadap perubahan laba. Sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa 

rasio total asset turnover berpengaruh signifikan terhadap perubahan 

laba dapat diterima. Semakin tinggi total asset turnover  maka 

semakin tinggi perubahan labanya. Semakin besar rasio ini semakin 

baik karena dianggap kemampuan perusahaan dalam mendapatkan 

laba cukup tinggi. 

b. Hasil pengujian parsial (uji t) antara variabel return on asset dengan 

variabel perubahan laba menunjukkan nilai t hitung sebesar 3,832 dan 

nilai signifikan sebesar 0,001 yang lebih rendah dari 0,05 hal ini 

berarti bahwa return on asset berpengaruh signifikan terhadap 

perubahan laba. Sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa rasio 

return on asset berpengaruh signifikan terhadap perubahan laba dapat 

diterima. Semakin besar return on asset, semakin besar pula tingkat 

keuntungan yang dicapai dan semakin lebih baik pula posisi 

perusahaan terebut dari segipenggunaan asset . Semakin tinggi return 

on asset maka semakin tinggi pula perubahan labanya. 

2. Hasil dari uji simultan  menunjukkan nilai F hitung sebesar 8,601 dengan 

nilai signifikansi (sig) sebesar  0,000. Karena nilai signifikansi lebih kecil 

dari 0,05 maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi 
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perubahan laba atau dapat dikatakan bahwa current ratio,debt to equity 

ratio,total asset turnover dan return on asset secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap perubahan laba. Sehingga hipotesis yang 

menyatakan current ratio,debt to equity ratio,total asset turnover dan 

return on asset  secara bersama-sama berpengaruh terhadap perubahan 

laba dapat diterima. 

 

5.2  Saran 

Dari hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan penelitian, berikut ini 

beberapa saran yang dapat dipertimbangkan : 

1. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menggunakan sampel yang 

lebih banyak dari berbagai sektor seperti keseluruhan sektor pada 

perusahaan manufaktur karena penelitian ini hanya pada perusahaan 

makanan dan minuman yang terdaftar di BEI dan juga memperpanjang 

periode penelitian agar dapat memperoleh informas yang lebih terbaru. 

2.  Penelitian yang akan datang juga sebaiknya menambah variabel 

independen, seperti quick ratio.debt to asset ratio, fixed asset turn over, 

retun on rquity sehingga dapat diketahui faktor-faktor lain yang dapat 

dipertimbangkan untuk mempengaruhi perubahan laba, dan masih 

berbasis pada laporan keuangan selain yang digunakan dalam penelitian 

ini dengan tetap berlandaskan pada penelitian-penelitian  sebelumnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


