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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan  

  Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan hipotesis yang telah 

disusun dan telah diuji pada bagian sebelumnya,  maka kesimpulan yang dapat 

diambil dari penelitian ini adalah :  

1. Rasio Lancar dengan uji t berpengaruh terhadap perubahan laba 

perusahaan. dimana nilai signifikansi regresi antara variabel tersebut, 

yaitu 0,012 < signifikansi 0,05. Hal ini dapat menunjukkan bahwa 

perusahaan mampu membayar hutang lancar dengan aktiva lancar 

yang dimiliki. 

2. Rasio Hutang Terhadap Total Aktiva dengan uji t tidak berpengaruh 

terhadap perubahan laba perusahaan. dimana nilai signifikansi regresi 

antara variabel tersebut, yaitu 0,616 > signifikansi 0,05. Hal ini  

kemungkinan disebabkan tidak terlalu berfokus pada pengalokasian 

hutang dalam pembiayaan aktiva, melainkan bagaimana beban yang 

timbul atas hutang tersebut mampu dibayar oleh perusahaan. 

3. Rasio Margin Laba Bersih dengan uji t tidak berpengaruh terhadap 

perubahan laba perusahaan. dimana nilai signifikansi regresi antara 

variabel tersebut, yaitu  0,325 > signifikansi 0,05. Hal ini  

kemungkinan disebabkan karena kurang efisiensinya manajemen pajak 

sehingga memiliki nilai yang terlalu besar dan beban-beban lain yang 

harus dibayarkan setelah laba usaha. 
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4. Rasio Perputaran Aktiva dengan uji t berpengaruh terhadap perubahan 

laba perusahaan. bahwa nilai signifikansi regresi antara variabel 

tersebut, yaitu 0,040 < signifikansi 0,05. Rasio ini menghitung 

efektivitas penggunaan total aktiva. Rasio yang tinggi biasanya 

menunjukkan manajemen yang baik. 

5. Rasio Lancar, Rasio Hutang Terhadap Total Aktiva, Rasio Margin 

Laba Bersih, Rasio Perputaran Aktiva  dengan uji f berpengaruh 

terhadap perubahan laba perusahaan.  

  Dengan demikian, dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti 

tentang rasio keuangan, maka pihak intern maupun ekstern dapat melihat hal-hal 

yang banyak dioperasikan dalam perusahaan sehingga dapat memilih rasio 

keuangan untuk dijadikan alat analisis dan dapat dilihat dari akun yang ada 

ataupun akun yang banyak dioperasikan pada sebuah perusahaan. 
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5.2 Saran 

 Setelah mengkaji hasil penelitian ini maka implikasi manajerial yang dapat 

penulis ajukan sebagai berikut : 

1. Penelitian selanjutnya harus dapat memperhatikan faktor-faktor lainnya 

selain rasio keuangan khususnya Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas, 

Rasio Profitabilitas, Rasio Dan Aktivitas, yang dapat mempengaruhi Laba. 

2. Peneliti selanjutnya disarankan untuk meneliti pada jenis perusahaan yang 

lain, sehingga dapat diketahui dengan secara spesifik variabel-variabel  

yang mempengaruhi integritas laporan keuangan pada tiap jenis 

perusahaan. 

3. Evaluasi terus menerus seharusnya dilakukan untuk menilai kinerja 

perusahaan sehingga dapat diketahui adanya kenaikan atau penurunan dari 

kinerja perusahaan. Selain itu dengan adanya evaluasi maka pihak 

eksternal maupun internal dapat menentukan kebijakan yang tepat guna 

mencapai keuntungan yang optimal di masa yang akan datang. 

 

 

 

 

 

 

 

 


