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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan serta pembahasan hasil penelitian 

pada bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Current ratio memberikan konstribusi dengan hasil yang berlawanan pada hasil 

pertumbuhan laba yang diketahui. Semakin redah current ratio semakin tinggi pula 

pertumbuhan laba perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI 2016-2018.  

2. Debt to Assets Ratio memberikan kontribusi nyata dengan hasil yang berlawanan 

pada hasil pertumbuhan laba yang diketahui. Semakin rendah Debt To Assets ratio 

mengindikasikan semakin tinggi pertumbuhan laba perusahaan pertambangan yang 

terdaftar di BEI 2016-2018.  

3. Total Assets Turnover tidak memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan laba 

perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI 2016-2018. Sehingga seberapapun 

tinggi atau rendahnya TATO tidak selalu diiuti dengan pertumbuhan laba. 

5.2 Saran  

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka ada beberapa saran yang diberikan 

untuk dijadikan bahan pertimbangan oleh perusahaan antara lain : 

1, Bagi investor yang ingin menanamkan modalnya di pasar modal yang 

menjanjikan tingkat keuntungan yang tinggi maka investor harus melihat dengan 

baik kondisi keuangan perusahaan yang seharusnya, karena tingkat keuntungan 
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yang tinggi tentunya akan diikuti oleh risiko yang tinggi pula. Untuk meminimalisir 

risiko yang tinggi maka investor dalam berinvestasi membutuhkan informasi yang 

akurat, aktual dan transparan dari laporan keuangan. 

2. Bagi perusahaan sebaiknya meningkatkan kemampuan pengelolaan pendapatan 

yang stabil agar mampu mepertahankan tingkat laba perusahaan. 

3. Bagi perusahaan pertambangan yang ingin memiliki pertumbuhan laba yang 

meningkat, disarankan perusahaan memanfaatkan aktiva yang dimiliki perusahaan 

dengan meningkatkan aktiva lancar untuk kegiatan operasional agar penjualan 

meningkat dan laba yang diperoleh semakin tinggi. 

4. Bagi peneliti selanjutnya agar lebih disarankan untuk memperluas penelitian 

dengan menambah jumlah variabel, sampel, atau menggunakan variabel - variabel 

lain diluar faktor- faktor didalam laporan keuangan, tetapi juga faktor-faktor lain 

seperti tingkat inflasi, ukuran perusahaan, pertumbuhan ekonomi, dan lainnya agar 

hasilnya lebih representatif untuk mewakili kondisi perusahaan yang diteliti. 


