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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan penelitian yang telah 

dilakukan oleh peneliti, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

1. Likuiditas tidak memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan laba 

berpengaruh pada perusahaan Pertambangan di Bursa Efek Indonesia pada 

periode 2015-2018. Hasil ini menjelaskan bahwa bertambah atau 

berkurangnya likuiditas belum mampu menjelaskan adanya pengaruh 

terhadap meningkat atau menurunya pertumbuhan laba perusahaan. 

2. Solvabilitas tidak memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan laba 

berpengaruh pada perusahaan Pertambangan di Bursa Efek Indonesia pada 

periode 2015-2018. Hasil ini menjelaskan bahwa bertambah atau 

berkurangnya solvabilitas belum mampu menjelaskan adanya pengaruh 

terhadap meningkat atau menurunya pertumbuhan laba perusahaan. 

3. Aktivitas memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan 

pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil ini menjelaskan 

semakin tinggi aktivitas yang dimiliki perusahaan maka perusahaan mampu 

memanfaatkan aktiva untuk menghasilkan penjualan yang akan 

mempengaruhi peningkatan laba. 
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5.2 Saran 

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan bagi peneliti 

lain untuk mengembangkan maupun mengoreksi dan melakukan perbaikan 

seperlunya. Mengacu pada hasil penelitian dan maka penulis memberikan saran 

sebagai berikut: 

a. Bagi Perusahaan  

Sebaiknya perusahaan menggunakan rasio aktivitas yang di proksikan ke dalam 

Total Assets Turnover agar perusahaan dapat memanfaatkan atau menggunakan 

aktiva yang dimilikinya secara efisien. Karena Semakin tinggi rasio aktivitas 

berarti semakin efisien penggunaan keseluruhan aktiva didalam menghasilkan 

penjualan dan sebaliknya semakin rendah aktivitas berarti tidak efisien 

penggunaan aktiva didalam menghasilkan penjualan 

b. Bagi penelitian selanjutnya 

Penelitian ini hanya dilakukan pada periode 4 tahun yaitu 2015, 2016, 2017, dan 

2018.  Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah variabel-variabel 

yang memiliki pengaruh lebih besar terhadap pertumbuhan laba seperti ukuran 

perusahaan, profitabilitas, dll. Serta dapat menambah periode penelitian dengan 

menggunakan periode yang lebih panjang sehingga total sampel yang digunakan 

lebih banyak. Pada penelitian ini terdapat R square yang rendah hanya sebesar 

11,8% yang mampu menjelaskan variabel yang terdapat pada penelitian ini 

sehingga sisanya 89,2% di jelaskan pada faktor lain di luar dari variabel pada 
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penelitian ini, hal tersebut menjadikan acuan pada penelitian selanjutnya bahwa 

menambahkan variabel lain yang masih berbasis 
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laporan keuangan, agar dapat digunakan sebagai informasi yang lengkap sebagai 

bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan. 

 


