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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Simpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh total asset turnover, return 

on asset, current ratio, dan debt to equity ratio dengan perubahan laba. 

Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah: 

1. Total asset turnover memiliki pengaruh terhadap perubahan laba. Hasil 

ini dibuktikan dengan hasil uji statistic t yang menunjukkan nilai t 

sebesar -2,626 dan nilai sig dibawah 0,05, yaitu sebesar 0,017. Hal ini 

sesuai dengan penelitian Winarni (2015) yang menyatakan bahwa total 

asset turnover memiliki pengaruh terhadap perubahan laba. Meskipun 

penelitian yang dilakukan oleh Mirsa (2014) menyatakan tidak ada 

pengaruh total asset turnover rerhadap perubahan laba. 

2. Return on asset tidak berpengaruh terhadap perubahan laba. Hasil ini 

dibuktikan dengan hasil uji statistic t yang menunjukkan nilai t sebesar 

2,221 dan nilai sig diatas 0,05, yaitu sebesar 0,265. Hal ini sesuai dengan 

hasil penelitian yang dilakukan oleh Ika (2013) dan Mirsa (2014) bahwa 

return on asset tidak memiliki pengaruh terhadap perubahan laba. 

Sedangkan menurut Fatmawaty (2013) return on asset memiliki 

pengaruh terhadap perubahan laba. 

3. Current ratio tidak memiliki pengaruh terhadap perubahan laba. Hasil 

ini dibuktikan dengan nilai t current ratio sebesar 0,081 dan nilai sig 
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sebesar 0,218 yang berarti diatas 0,05. Hal ini tidak sesuai dengan hasil 

penelitian dari Agustina (2012), Ika (2013), Fatmawaty (2013), dan 

Mirsa Riski (2014) yang menyatakan bahwa current ratio memiliki 

pengaruh terhadap perubahan laba. Sedangkan hasil ini sesuai dengan 

hasil penelitian Winarni (2015) yang menyatakan bahwa current ratio 

tidak memiliki pengaruh terhadap perubahan laba. 

4. Debt to equity ratio tidak berpengaruh terhadap perubahan laba. Hasil 

ini dibuktikan dengan hasil uji statistik t yang menunjukan nilai t sebesar 

-0,208 dan nilai sig, yang diatas 0,05, yaitu 0,164. Hasil dari penelitian 

ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Agustina (2012), 

Ika (2013), dan Winarni (2015) yang menyatakan bahwa debt to equity 

ratio memiliki pengaruh signifikan terhadap perubahan laba. 

5. Total asset turnover, return on asset, current ratio, dan debt to equity 

ratio secara bersama-sama mempengaruhi tingkat perubahan laba. Hasil 

ini dibuktikan dengan hasil uji statistik F yang menunjukan nilai F 

sebesar 3,124 dan nilai sig, yang dibawah 0,05, yaitu 0,031.  

5.2. Keterbatasan 

Beberapa hal yang menjadi keterbatasan dalam penelitian ini adalah: 

1. Ruang lingkup dari sampel terbatas dengan perusahaan properti dan real 

estate yang terdapat di Indonesia hanya dari tahun 2013 dan 2014. 

Penelitian akan lebih optimal apabila menggunakan rentang waktu yang 

lebih panjang untuk mengetahui pengaruh. Hal ini disebabkan oleh 

beberapa perusahaan pada tahun 2015 mengalami penurunan laba yang 
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menyebabkan hasil perhitungan perubahan lama menjadi negatif 

sehingga data tersebut tidak dapat digunakan. 

2. Penelitian terbatas hanya pada sub sekor properti dan real estate. Masih 

ada banyak sub sektor dan sektor industri lain yang belum dibahas dalam 

penelitian ini. 

5.3. Saran 

Berikut ini adalah saran yang diajukan terkait dengan penelitian ini terhadap 

peneliti selanjutnya: 

1. Tahun penelitian mencakup 2013 dan 2014. Seiring dengan berjalannya 

waktu, maka penelitian ini akan menjadi usang dan tidak dapat 

digunakan lagi. Dengan menggunakan tahun yang lebih baru, penelitian 

ini dapat terus diperbarui. 

2. Menggunakan sektor industri lain. Selain dari sektor properti dan real 

estate, masih terdapat sektor industri lainnya, seperti perusahaan 

tambang, perusahaan manufaktur, dan lain-lain yang dapat digunakan 

untuk penelitian selanjutnya.
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