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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan pada 

bab sebelumnya, maka peneliti mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1) Likuiditas memiliki korelasi positif dan berpengaruh signifikan terhadap 

Pertumbuhan Laba pada Perusahaan Sub Sektor Property dan Real Estate 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018. Besarnya nilai 

Likuiditas akan diikuti dengan meningkatnya Pertumbuhan Laba. Hal 

tersebut disebabkan karena semakin tinggi Likuiditas maka Pertumbuhan 

Laba yang dicapai perusahaan akan semakin meningkat karena perusahaan 

menggunakan ketersediaan aktiva yang ada untuk membiayai segala 

kegiatan operasionalnya guna mendukung tercapainya tujuan perusahaan. 

2) Debt to Equity Ratio memiliki korelasi negatif dan berpengaruh signifikan 

terhadap Pertumbuhan Laba pada Perusahaan Sub Sektor Property dan Real 

Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018. Besarnya 

nilai Debt to Equity Ratio akan berbanding terbalik dengan besarnya nilai 

Pertumbuhan Laba. Hal tersebut disebabkan karena semakin tinggi Debt to 

Equity Ratio maka Pertumbuhan Laba yang dicapai perusahaan akan 

semakin menurun karena perusahaan memiliki ketergantungan yang tinggi 

terhadap pendanaan pihak ketiga, dan juga semakin tinggi risiko yang harus 

ditanggung perusahaan seperti tingginya beban bunga. Oleh karenanya hal
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ini akan mengurangi laba bersih, sebaliknya semakin rendah Debt to Equity 

Ratio  maka akan mengurangi peminjaman modal dengan pihak luar 

sehingga beban perusahaan akan semakin kecil yang berdampak pada 

pertumbuhan laba perusahaan. 

 

5.2 Saran 

Setelah penulis memberikan kesimpulan dari hasil penelitian tentang 

Pertumbuhan Laba yang dipengaruhi oleh Likuiditas dan Debt to Equity Ratio, 

maka penulis akan memberikan beberapa saran yang dapat digunakan oleh 

Perusahaan Sub Sektor Property dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2014-2018 sebagai berikut : 

 

5.2.1 Saran Praktis 

a. Bagi Perusahaan : 

1) Bagi perusahaan Sub Sektor Property dan Real Estate yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia yang ingin memiliki pertumbuhan laba yang 

meningkat untuk menunjang kinerja perusahaan, sebaiknya perusahaan 

dapat memanfaatkan aktiva lancar yang dimiliki secara efisien, dan 

perusahaan harus berusaha memenuhi kebutuhan aktiva lancar agar dapat 

meningkatkan likuiditasnya. Apabila perusahaan kekurangan aktiva lancar 

dapat membahayakan kelangsungan hidup perusahaan yang bersangkutan 

sehingga tidak dapat membayar utang jangka pendek karena likuiditas 

perusahaan menurun. 
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2) Bagi perusahaan Sub Sektor Property dan Real Estate yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia yang ingin memiliki pertumbuhan laba yang 

meningkat, sebaiknya perusahaan menurunkan tingkat debt to equity ratio 

dengan meningkatkan kinerja dalam memaksimalkan kegiatan 

operasionalnya yaitu melalui penjualan dan meningkatkan kemampuan 

pengelolaan pendapatan yang stabil dengan menekan biaya seefisien 

mungkin agar mampu mempertahankan tingkat laba bersih perusahaan yang 

kemudian laba tersebut di alokasikan untuk kebutuhan aktivitas operasional. 

Selain itu juga perusahaan bisa mencari dana tambahan yang berasal bukan 

dari lembaga keuangan untuk menghindari tingginya risiko yang 

dibebankan atas pinjaman tersebut seperti halnya tambahan modal dari para 

pemegang saham, menjual saham dan obligasi perusahaan. 

b. Bagi Investor 

Investor dapat menggunakan Likuiditas dan Debt to Equity Ratio sebagai 

acuan dalam melakukan investasi. Tetapi hendaknya investor juga 

melakukan analisa pada indikator lain karena masih banyak indikator lain 

yang dapat mempengaruhi Pertumbuhan Laba, walaupun dalam penelitian 

ini Pertumbuhan Laba dipengaruhi secara signifikan oleh Likuiditas dan 

Debt to Equity Ratio, sehingga investor dapat lebih tepat dalam memilih 

keputusan investasinya. 
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5.2.2 Saran Akademis 

1) Bagi Pengembangan Ilmu 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan sebagai 

sumber informasi dan sebagai sumbangan pemikiran dalam 

mengembangkan disiplin ilmu akuntansi keuangan, serta berkontribusi 

dalam pengembangan penelitian khususnya mengenai Likuiditas, Debt to 

Equity Ratio dan Pertumbuhan Laba, serta sebagai masukan dan tambahan 

referensi bagi para pembaca khusunya dalam ilmu akuntansi keuangan. 

2) Bagi Peneliti Selanjutnya 

Disarankan pada penelitian selanjutnya untuk melakukan penelitian dengan 

metode yang sama tetapi dengan variabel, unit analisis dan sampel yang 

berbeda agar diperoleh kesimpulan yang mendukung teori dan konsep 

diterima secara umum. 

 


