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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Penelitian ini menguji current ratio (CR) sebagai X1, gross profit margin (GPM) 

sebagai X2, return on equity (ROE) sebagai X3 dan total asset turnover (TATO) 

sebagai X4 terhadap perubahan laba (Y) pada perusahaan Food and Beverages dan 

perusahaan Pharmaceuticals yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI).  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan dalam bab IV. Adapun 

hasil analisisnya adalah sebagai berikut :  

1. Variabel current ratio secara parsial tidak berpengaruh terhadap perubahan 

laba. Sehingga current ratio tidak dapat digunakan untuk memprediksi 

perubahan laba yang akan datang. 

2. Variabel gross profit margin secara parsial berpengaruh terhadap perubahan 

laba. Sehingga gross profit margin dapat digunakan untuk memprediksi 

perubahan laba yang akan datang. 

3. Variabel return on equity secara parsial tidak berpengaruh terhadap perubahan 

laba. Sehingga return on equity tidak dapat digunakan untuk memprediksi 

perubahan laba yang akan datang. 

4. Variabel total asset turnover secara parsial tidak berpengaruh terhadap 

perubahan laba. Sehingga total asset turnover tidak dapat digunakan untuk 

memprediksi perubahan laba yang akan datang. 
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5.2 Keterbatasan  

Keterbatasan dalam penelitian ini antara lain : 

1. Sampel dari penelitian ini adalah perusahaan Food and Beverages dan 

perusahaan Pharmaceuticals yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

periode 2009 – 2011. Penelitian ini terbatas pada periode pengamatan yang 

terlalu pendek yaitu 3 tahun. 

2. Nilai R2 (Adjusted R Square) yang rendah hanya memiliki nilai sebesar 0,294 

yang berarti bahwa CR, GPM, ROE, TATO hanya 29,4% menjelaskan 

perubahan laba sisanya sebesar 70,6% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak 

dibahas dalam penelitian ini. Artinya banyak variabel lain yang dapat 

mempengaruhi perubahan laba selain variabel CR, GPM, ROE, TATO. 

 

5.3 Saran  

Berdasarkan hasil pelitian yang telah diuraikan dan kesimpulkan yang diperoleh, 

maka terdapat beberapa saran yang peneliti sampaikan yaitu :  

1. Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan variabel lain yang dapat 

mempengaruhi perubahan laba karena variabel CR, GPM, ROE, TATO hanya 

29,4% menjelaskan perubahan laba sisanya sebesar 70,6%. 

2. Untuk penelitian selanjutnya tidak hanya terbatas pada perusahaan Food and 

Beverages dan perusahaan Pharmaceuticals saja. Diharapkan penelitian 

selanjutnya diharapkan melakukan penelitian untuk semua perusahaan yg 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 
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3. Untuk penelitian selanjutnya menggunakan periode penelitian yang lebih 

lama. 


