
52 
 

BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan pemaparan hasil analisis data bab sebelumnya, makadapat diambil 

kesimpulan antara lain: 

1. Hasil output SPSS menunjukkan bahwa analisis statistik untuk variabelCR 

yang menunjukkan koefisien sebesar -0,122 dan signifikansi sebesar 0,136 

lebih besar dari tingkat signifikansi yang digunakan yaitu sebesar 5%. 

Maka kesimpulannya adalah CR tidak memiliki dampak terhadap 

pertumbuhan laba. 

2. Hasil otput SPSS menunjukkan bahwa analisis statistik untuk variabel 

DAR yang menunjukkan nilai koefisien sebesar -0,468 dan signifikansi 

sebesar 0,007 lebih kecil dari tingkat signifikansi yang digunakan sebesar 

5%. Maka kesimpulannya adalahDAR berpengaruh terhadap pertumbuhan 

laba. 

3. Hasil otput SPSS memperlihatkan bahwa analisis statistik untuk variabel 

TAT yang menunjukkan nilai koefisien sebesar 0,501 dan tingkat 

signifikansi sebesar 0,003 lebih kecil dari tingkat signifikansi yang 

digunakan yaitu 5%. Maka disimpulkanbahwaTAT berpengaruh secara 

signifikan terhadap pertumbuhan laba. 

4. Hasil output SPSS menunjukkan bahwa analisis statistik untuk variabel 

NPM yang menunjukkan koefisien sebesar 0,265 dan signifikansi sebesar 

0,000 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi yang digunakan yaitu 5%. 
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Maka dapat diambil kesimpulanbahwa Net Profit Margin (NPM) 

berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan laba. 

5. Hasil output SPSS di atas menunjukkan bahwa analisis statistik untuk CR, 

DAR,TAT dan NPM secara simultan berdampak terhadap pertumbuhan 

laba. Berdasarkan hasil analisis diatas, diketahui bahwa analisis regresi 

berganda menghasilkan Adjust R2 sebesar 0,079 dengan tingkat 

signifikansi sebesar 0,000 yang lebih rendah dari tingkat signifikansi yang 

digunakan yaitu 5%. Hal ini menunjukkan bahwa secara signifikan 

pertumbuhan laba dipengaruhi oleh variabel CR, DAR, TAT, NPM sebesar 

7,9%, sedangkan sisanya sebesar 92,1% dijelaskan oleh variabel lain 

diluar model penelitian yang dilakukan. 

5.2 Rekomendasi 

1. Bagi Pihak Perusahaan 

Diharapkan perusahaan dapat melakukan evaluasi kinerja keuangan, membantu 

pemilik serta manajemen perusahaan untuk mengambil keputusan dan 

merencanakan strategi bersama-sama, dan saling mendapatkan laba dari tahun 

ketahun yang baik, dimana perusahaan memperhatikan carrent ratio,debt to asset 

ratio,total asset turnover dan net profit margin sehingga menjadi hubungan yang 

saling menguntungkan antara investor dengan perusahaan. 

2. Bagi penelitian selanjutnya 
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a. Tahun observasi menggunakan jangka waktu yang lebih lama hingga 

waktu yang paling baru, sehingga dapat lebih mengetahui keadaan 

perusahaan saat ini. 

b. Berdasarkan pengujian statistik yang dilakukan hanya terdapat satu 

variabel yang signifikan terhadap pertumbuhan laba. Sehingga peneliti 

selanjutnya bisa menambah lebih banyak perusahaan sebagai sampel 

penelitian untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. 

c. Diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel yang 

sudah ada dengan variabel lainnya yang belum diteliti untuk mengetahui 

pengaruhnya terhadap pertumbuhan laba. 

 

 

 

 


