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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mendapat bukti empiris 

pengaruh modal kerja dengan analisis rasio Debt to Equity Ratio, Return on 

Equity dan Working Capital to Total Asset terhadap pertumbuhan laba. Penelitian 

ini menggunakan sampel perusahaan otomotif  yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) selama periode 2013 sampai dengan 2017. Data sampel sebanyak 

7 perusahaan, analisis menggunakan aplikasi Eviews versi 10. Berdasarkan hasil 

analisis data dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Variabel independen yaitu modal kerja dengan analisis rasio DER, ROE, dan 

WCTA berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen yaitu 

pertumbuhan laba. Artinya setiap perubahan yang terjadi pada variabel 

inedependen yaitu DER, ROE, dan WCTA secara simultan atau bersama-sama 

akan berpengaruh pada pertumbuhna laba pada perusahaan otomotif yang 

terdaftar di BEI. 

2. Pengaruh DER, ROE, dan WCTA terhadap pertumbuhan laba berdasarkan 

hasil penelitian adalah sebagai berikut: 

a. DER tidak berpengaruh secara parsial terhadap pertumbuhan laba. Hal ini 

mengindikasikan bahwa perubahan yang terjadi pada DER tidak akan 

berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba. DER juga 

berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan laba. Apabila DER mengalami 

kenaikan maka pertumbuhan laba akan menurun dan sebaliknya apabila 
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DER menurun maka pertumbuhan laba akan meningkat. Hal ini juga 

menggambarkan bahwa H1 yang diajukan ditolak. 

b. ROE  tidak berpengaruh secara parsial terhadap pertumbuhan laba. Hal ini 

mengindikasikan bahwa prubahan yang terjadi pada ROE tidak akan 

berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba . ROE juga 

berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan laba. Pengaruh negatif yang 

ditunjukkan oleh ROE mengindikasikan bahwa apabila ROE mengalami 

kenaikan maka pertumbuhan laba akan menurun dan sebaliknya apabila 

ROE menurun maka pertumbuhan laba akan meningkat. Hal ini juga 

menggambarkan bahwa H2 yang diajukan ditolak.   

c. WCTA berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan laba. Hal ini 

mengindikasikan bahwa perubahan yang terjadi pada WCTA akan 

berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba. WCTA juga 

berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan laba. Pengaruh negatif yang 

ditunjukkan oleh WCTA mengindikasikan bahwa apabila WCTA 

meningkat maka pertumbuhan laba akan meningkat dan sebaliknya apabila 

WCTA menurun maka pertumbuhan laba akan menurun. Hal ini 

menggambarkan bahwa H3 yang diajukan diterima. 

3. Variabel yang berpengaruh paling dominan terhadap pertumbuhan laba adalah 

WCTA. Hal ini dapat dilihat pada 4.7 diman nilai signifikansi yang paling 

rendah dan kurang dari 0.05 adalah WCTA dengan nilai signifikansi sebesar 

0.0012. Hal ini juga menggambarkan bahwa  H4 diterima. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat diberikan saran-saran sebagai 

berikut : 

1. Bagi perusahaan dengan hasil DER dan ROE yang tidak berpengaruh terhadap 

pertumbuhan laba sehingga diharapkan perusahaan dapat memperhatikan nilai 

DER dan ROE dan agar perusahaan mampu mengelola equitasnya  secara 

efisien. 

2. Dalam penelitian ini rasio WCTA terbukti berpengaruh terhadap pertumbuhan 

laba. Oleh karena itu perusahaan yang telah efisien dalam mengelola 

aktivanya harus lebih ditingkatkan lagi dan dipertahankan agar laba yang 

diperoleh akan meningkat. 

3. Dan saran untuk penelitian selanjutnya diharapkan untuk menggunakan 

periode penelitian yang lebih panjang dan dapat memperluas dengan 

menambahkan variabel lain yang belum diteliti sehingga diharapkan dapat 

memperoleh hasil yang lebih akurat. 

 

 


