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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian seperti yang telah diuraikan pada bab 

sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Current Rasio (X1) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

pertumbuhan laba (Y). Artinya apabila CR meningkat akan cenderung 

diikuti dengan peningkatan pertumbuhan laba, sebaliknya apabila CR 

menurun maka pertumbuhan laba akan cenderung menurun. 

2. Debt To Equity Ratio (X2) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

pertumbuhan laba (Y). artinya variabel ini mempunyai pengaruh yang 

signifikan, apabila DER naik maka akan ada kecenderungan akan 

diiringan dengan pertumbuhan laba, sebaliknya apabila nilai DER 

menurun maka pertumbuhan laba akan cenderung menurun. 

3. Net Profit Margin (X3) tidak mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap pertumbuhan laba (Y). Artinya variabel ini tidak berpengaruh 

terhadap pertumbuhan laba. Namun, dari hasil perhitungan analisis 

menunjukkan bahwa adanya hubungan yang positif antar NPM dan 

pertumbuhan laba. Artinya apabila NPM meningkat maka akan cenderung 

diikuti dengan kenaikan pertumbuhan laba. 

4. Dana Pihak Ketiga (X4)  mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

pertumbuhan laba (Y). yang artinya variabel ini mempunyai pengaruh 

yang signifikan. 
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5. Non Performing Financing (X5) tidak mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap pertumbuhan laba (Y). Artinya variabel ini tidak 

berpengaruh terhadap pertumbuhan laba. Namun, dari hasil perhitungan 

analisis menunjukkan bahwa  adanya hubungan yang negatif antar NPF 

dan pertumbuhan laba. Artinya apabila NPF meningkat maka akan 

cenderung diikuti dengan penurunan pertumbuhan laba, 

5.2. Saran 

Berdasarkan kesimpulan pada penelitian ini, maka dapat disampaikan 

beberapa saran sebagai berikut:  

1. Bagi perusahaan yang diteliti hendaknya dilakukan evaluasi secara berkala 

untuk mengevaluasi kinerja perusahaan, sehingga dapat diketahui hal apa 

yang menyebabkan kinerja tersebut baik dan tidak agar nantinya dapat 

menentukan kebijakan yang tepat guna untuk mencapai keuntungan yang 

maksimal di masa depan.  

2. Penelitian selanjutnya diharapan menambahkan variabel lagi sehingga lebih 

dapat menggambarkan yang berpengaruh terhadap pertumbuhan laba. 

3. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk menambahkan  periode waktu 

yang panjang dan yang terbaru. 

  

 

 


