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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan dari penelitian dan pengujian hipotesis yang digunakan maka dapat 

diberi kesimpulan sebagai berikut : 

1.  Hasil penelitian dari hasil koefisien determinasi     menunjukan bahwa adanya pengaruh 

pada variabel independen yaitu Current Ratio (CR), Inventory Turnover (ITO), Return on 

Equity (ROE) terhadap variabel dependen yaitu Earning After Tax (EAT) sebesar 8,5%. 

2.  Hasil pengujian menunjukan bahwa variabel independennya yaitu Current Ratio (CR), 

Inventory Turnover (ITO), Return on Equity (ROE) sangat berpengaruh signifikan terhadap 

variabel dependen yaitu Earning After Tax (EAT) pada perusahaan manufacture yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2017. 

5.2 Kekurangan 

 Berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan maka ada beberapa kekurangan 

dalam penelitian yaitu : 

1.  Jangka waktu periode untuk pengamatan terlalu pendek yaitu tiga (3) tahun, dengan 

periode pengamatan yang terlalu singkat dikhawatirkan tidak bisa mengambarkan reaksi 

pasar secara keseluruhan. 

2.  Jumlah sampel yang diteliti pada perusahaan manufacture terbatas dimana hanya 

perusahaan yang punya laba selama 3 tahun berturut-turut, sehingga penelitian sebelumnya 

belum bisa memberi gambaran yang maksimal. 
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3. Pada penelitian ini hanya menguji faktor-faktor intern perusahaan berupa variabel 

independen yaitu Current Ratio (CR), Inventory Turnover (ITO), dan Return on Equity 

(ROE) perusahaan tanpa memasukan faktor ekstern seperti aturan pemerintah yang bisa 

mempengaruhi kinerja perusahaan, kejadian luar biasa dan minat masyarakat yang bisa 

mempengaruhi ekonomi global yang mungkin akan berpengaruh pada profitabilitas 

perusahaan. 

5.3 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan di atas, penulis 

memberikan beberapa saran sebagai berikut : 

Dalam meneliti perlu diberikan waktu yang panjang sehingga dapat memberikan gambaran 

apakah hasil yang didapat konsisten dengan melakukan penelitian-penelitian yang terdahulu. 

Untuk peneliti lain disarankan bisa menambah jumlah sampel yang akan diteliti dan tidak 

hanya meneliti dengan jumlah yang terbatas pada perusahaan manufacture saja, sehingga 

peneliti dapat memberi gambaran yang maksimal. 

Penelitian ini hanya melihat pengaruh Current Ratio (CR), Inventory Turnover (ITO), dan 

Return on Equity (ROE) terhadap Earning After Tax (EAT) untuk beberapa periode waktu 

pengamatan yaitu dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 sehingga bagi peneliti yang 

akan melakukan penelitian lebih lanjut dalam hal menambah variabel independen lain yang 

berpotensi dapat berpengaruh dalam memberi kontribusi terhadap variabel depedennya. Maka 

dapat diketahui dari nilai Adjusted R Square tidak mencapai 100% karena masih banyak 

varibel independen lain yang dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan laba 

pada perusahaan manufacture seperti komposisi aktiva, biaya operasional, dan rasio keuangan 

lain yang bisa mempengaruhi profitabilitas pada perusahaan manufacture, karena bisa saja 

ada perbedaan hasil yang cukup tinggi untuk pengambilan keputusan dengan cermat. 


