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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan 

Dari hasil penelitian mengenai “PengaruhCurrent Ratio, Working 

Capital to Assets, Debt to Equity Rati dan Net Profit Margin terhadap 

Perubahan Laba pada Perusahaan Otomotif yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia” maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dari hasil pengujian secara parsial dapat disimpulkan bahwa Current 

Ratio (X1) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Perubahan Laba 

(Y) dengan total pengaruh sebesar  0,0893 atau 8,93%; 

2. Dari hasil pengujian secara parsial dapat disimpulkan bahwa Working 

Capital to Total Assets (X2) memiliki pengaruh namun tidak signifikan 

terhadap Perubahan Laba (Y) dengan total pengaruh sebesar  0,0342 

atau 3,42%; 

3. Dari hasil pengujian secara parsial dapat disimpulkan bahwa Debt to 

Equity Ratio (X3) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

Perubahan Laba (Y) dengan total pengaruh sebesar  0,0843 atau 8,43%; 

4. Dari hasil pengujian secara parsial dapat disimpulkan bahwa Net Profit 

Margin (X4) memiliki pengaruh namun tidak signifikan terhadap 

Perubahan Laba (Y) dengan total pengaruh sebesar  0,0568 atau 5,68%; 
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5. Dari hasil pengujian secara simultan dapat disimpulkan bahwa variabel 

X (Current Ratio, Working Capital to Total Assets, Debt to Equity 

Ratio dan Net Profit Margin)  memberikan pengaruh namun tidak 

signifikan terhadap variabel Y (Perubahan Laba), sebesar 26,5%, 

sedangkan sisanya sebesar 73,5% merupakan pengaruh dari faktor lain 

yang diabaikan penulis. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas mala penulis menyarankan sebagai 

berikut:  

a.  untuk pemakai laporan keuangan diaharapkan tidak menggunakan rasio-

rasio yang digunakan dalam penelitian ini saja. Untuk meningkatkan persentase 

yang lebih signifikan.Karena masih banyak rasio-rasio keuangan yang masih 

dapat digunakan. 

b.  Untuk perusahaan diharapkan lebih memperhatikan bagaimana caranya agar 

dapat memperoleh laba yang lebih baik dengan cara pengefektifan dan 

pengefisienan penggunanaan biaya, mengendalikan utang, dan 

mempertahankan modal kerja yang baik dan efisien. 

c.  Untuk peneliti selanjutnya dapat menggunakan rasio-rasiokeuangan yang 

lainnya dan memperbanyak sampel penelitian. 

  


