
127 
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 KESIMPULAN 

 Berdasarkan hasil penelitian dari pengaruh Perputaran Total Aset (TATO), 

Pengembalian Modal (ROE) dan Rasio Utang terhadap Aset (DAR) terhadap 

Pertumbuhan Laba pada Perusahaan Sub-sektor Konstruksi dan Bangunan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019 maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut : 

1)     Perkembangan Perputaran Total Aset (TATO) pada Perusahaan Sub-sektor 

Konstruksi dan Bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2015-2019 cenderung mengalami Penurunan. Penurunan tertinggi terjadi 

pada tahun 2016 yang terjadi karena perlambatan pertumbuhan penjualan 

semen semen, impor material konstruksi, serta indeks rill penjualan eceran 

untuk material konstruksi. 

2) Perkembangan Pengembalian Modal (ROE) pada Perusahaan Sub-sektor 

Konstruksi dan Bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2015-2019 mengalami fluktuatif. Penurunan tertinggi terjadi pada tahun 2019 

yang terjadi karena PEMILU yang membuat tende sejumlah proyek mundur 

serta terjadinya depresiasi rupiah. 

3)  Perkembangan Rasio Utang terhadap Aset (DAR) pada Perusahaan Sub-

sektor Konstruksi dan Bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2015-2019 cenderung mengalami kenaikkan. Kenaikkan utang 
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tertinggi terjadi pada tahun 2017 yang terjadi dikarnakan proyek-proyek yang 

didanai oleh kontraktor sendiri yang akan dibayar pemerintah setelah proyek 

selesai. 

4) Perkembangan Pertumbuhan Laba pada Perusahaan Sub-sektor Konstruksi 

dan Bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019 

mengalami fluktuatif. Penurunan tertinggi terjadi pada tahun 2019 yang 

terjadi karena yang terjadi karena PEMILU yang membuat tende sejumlah 

proye mundur serta terjadinya depresiasi rupiah. 

5) Hasil Penelitian Pengaruh Perputaran Total Aset (TATO), Pengembalian 

Modal (ROE) dan Rasio Utang terhadap Aset (DAR) terhadap Pertumbuhan 

laba pada Perusahaan Sub-sektor Konstruksi dan Bangunan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019 secara simultan menunjukan 

adanya hubungan.  

 Secara parsial Perputaran Total Aset (TATO berbengaruh signifikan  

terhadap Pertumbuhan Laba pada Perusahaan Sub-sektor Konstruksi dan 

Bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019. 

Pengembalian Modal (ROE) berpengaruh positif signifikan terhadap 

Pertumbuhan Laba pada Perusahaan Sub-sektor Konstruksi dan Bangunan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019. Sedangkan Rasio 

Utang terhadap Aset (DAR) berpengaruh tidak signifikan terhadap 

Pertumbuhan Laba pada Perusahaan Sub-sektor Konstruksi dan Bangunan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019. 
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5.2 SARAN 

1) Perputaran Total Aset (TATO) berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan 

laba menunjukan apabila Perputaran Total Aset (TATO) mengalami 

penurunan maka akan diikuti oleh Pertumbuhan Laba yang juga akan turun. 

Sebaiknya perusahaan harus meningkatkan penggunaan asetnya dengan lebih 

efisien dan efektiv lagi agar dengan seluruh aset tersebut perusahaan mampu 

memperoleh pendapatan yang maksimal. 

2) Pengembalian Modal (ROE) berpengaruh terhadap Pertumbuhan Laba 

dengan arah positif yang artinya meningkatnya Pengembalian Modal akan 

diikuti oleh Pertumbuhan Laba. Untuk terus dapat meningkatkan laba 

sebaiknya perusahaan menginvestasikan modalnya kepada aset perusahaan 

seperti alat berat kontraktor dan lain-lain agar dalam kegiatan operasinalnya 

perusahaan mampu meningkatkan kinerja dan menghasilkan laba yang 

optimal. Dengan laba yang optimal tersebut diharapkan tingkatkan 

pengembalian modal akan meningkat sehingga dapat menarik investor untuk 

berinvestasi atau menanamkan modalnya. 

3)  Rasio utang terhadap aset berpengaruh terhadap Pertumbuhan Laba dengan 

arah negatif yang menunjukkan perubahan Pertumbuhan Laba akan menurun 

jika utang naik. Agar Pertumbuhan Laba meningkat, maka perusahaan 

sebaiknya menginvestasikan pinjaman untuk menambah aset seperti 

peralatan dan mesin sehingga dapat juga  mengembangkan perusahaan 
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dengan menambah lahan perusahaan agar perusahaan dapat meningkatkan 

laba.  

4)      Bagi  calon investor untuk berinvestasi sebaiknya memperhatikan Perputaran 

Total Aset (TATO), Pengembalian Modal (ROE), Rasio Utang terhadap 

Aset(DAR) dan Pertumbuhan Labasebelum mengambil keputusan untuk 

menginvestasi modalnya terhadap perusahaan serta juga memperhitungkan 

faktor-faktor lain. 

5) Bagi Peneliti selanjutnya selain menggunakan variabel TATO, ROE dan 

DAR dapat juga  menggunakan rasio keuangan lainnya dan dapat juga 

menambah sampel dan populasi yang diteliti sehingga dapat menambah 

penemuan dan wawasan baru. 

6)  Bagi Perguruan tinggi atau akademis, penelitian ini dapat digunakan sebagai 

informasi yang dapat mendorong perkembangan ilmu pengetahuan 


