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BAB 5 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai ”Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Perubahan 

Laba Perusahaan Farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2010-2014” 

maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: yaitu:  

1. Variabel Current Ratio tidak berpengaruh terhadap Perubahan Laba. Hal ini disebabkan 

karena fungsi rasio lancar adalah untuk mengukur kemampuan pembayaran hutang 

perusahaan. 

2. Debt to total Asset tidak berpengaruh  terhadap Perubahan Laba. Debt to Total Assets  

menunjukkan perbandingan antara total kewajiban dengan total aktiva. Tidak 

berpengaruhnya debt to total asset terhadap perubahan laba disebabkan oleh investasi 

perusahaan dibiayai oleh modal sendiri bukan oleh hutang sehingga tidak mempengaruhi 

perubahan laba.Secara umum perusahaan di sector farmasi lebih banyak menggunakan 

modal sendiri, terbukti dengan rendahnya angka DAR, dengan demikian besarnya bunga 

yang harus dibayar perusahaan tidak signifikan mempengaruhi laba perusahaan. 

3. Total Asset Turnover tidak berpengaruh terhadap Perubahan Laba. Tidak berpengaruhnya 

total asset turnover pada perubahan laba disebabkan tingkat penjualan berdasarkan total 

aktiva tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap perubahan laba jika dalam 

pemanfaatan keseluruhan aktiva tidak digunakan secara baik dan efektif. Hal ini dapat 

mempengaruhi proses produksi dan penjualan dalam menghasilkan laba. 

4. Inventory Turnover tidak berpengaruh terhadap Perubahan laba. Tidak berpengaruhnya 

inventory turnover terhadap perubahan laba menunjukkan bahwa inventory turnover yang 
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rendah memperlihatkan kurangnya pengendalian persediaan yang efektif. Rendahnya 

persediaan berputar dalam satu tahun yang menandakan rendahnya efektivitas 

manajemen persediaan yang dapat mempengaruhi proses produksi dalam meningkatkan 

penjualan atau pendapatan perusahaan. 

 

 

B. Saran 

1. Bagi Peneliti berikutnya yang akan melakukan penelitian dengan topik sejenis disarankan 

hendaknya untuk menambahkan tahun pengamatan dan menggunakan atau 

menambahkan variabel lain yang belum dimasukkan dalam penelitian ini. 

2. Bagi perusahaan, hendaknya penelitian ini bisa menjadi bahan pertimbangan dalam 

memprediksi Perubahan Laba dengan melihat Current Ratio, Debt to total Asset,Total 

Asset Turnover dan Inventory Turnover terhadap Perubahan Laba Perusahaan. 

3. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan khususnya 

tentang Current Ratio, Debt to total Asset,Total Asset Turnover dan Inventory Turnover 

terhadap Perubahan Laba. 


