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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan antara lain : 

1. Secara simultan ketiga rasio keuangan yaitu Current Rasio, Total dept to 

Equity Rasio, dan Total Assets Turnover dapat berpengaruh terhadap 

perubahan laba dengan kontribusi sebesar 0,028 < 0,05. 

2. Current Rasio secara parsial tidak berpengaruh terhadap perubahan laba 

pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic index dengan nilai 

signifikan uji variabel Current Rasio terhadap perubahan laba sebesar 

0,067 >0,05. 

3. Dept to Equity secara parsial berpengaruh negative terhadap perubahan 

laba pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index dengan 

nilai signifikan uji variabel Dept to Equity terhadap perubahan laba 

sebesar 0,004 <0,05. 

4. Total Asset  Turnover secara parsial tidak berpengaruh terhadap 

perubahan laba pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index 

dengan nilai signifikan uji variabel  Total Asset Turnover  terhadap 

perubahan laba sebesar 0,911 > 0,05. 
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5.2. Kererbatasan Penelitian   

Meskipun penelitian ini telah dirancang dengan sebaik-baiknya, 

namun masih terdapat beberapa keterbatasan, yaitu:   

1. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, 

sehingga peneliti tidak bisa mengendalikan dan mengawasi 

kemungkinan terjadinya kesalahan dalam perhitungan. 

2. Keterbatasan dalam mengambil variabel yang digunakan dalam 

penelitian, yaitu hanya terbatas pada variabel-variabel akuntansi saja 

dengan tidak melibatkan faktor-faktor ekonomi makro seperti tingkat 

suku bunga, tingkat inflasi, dan lain lain. 

3. Keterbatasan dalam menggunakan rasio keuangan perusahaan hanya 

diwakili oleh tiga buah rasio keuangan, yaitu Current Rasio, Debt to 

Equity, dan Total Aset Turnover.Sebab terdapat kemungkinan rasio-rasio 

keuangan lain yang lebih signifikan pengaruhnya terhadap perubahan 

laba.  

 

5.3. Saran  

Adapun saran-saran yang dapat diberikan melalui hasil temuan ini 

adalah  sebagai berikut: 

1. Bagi peneliti berikutnya diharapkan menambah rasio keuangan lainnya 

sebagai variabel independen, karena dimungkinkan rasio keuangan lain 
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yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini berpengaruh terhadap 

perubahan laba. 

2. Hendaknya lebih selektif dalam menentukan variasi variabel bebas (rasio 

keuangan).  Hal ini akan berpengaruh terhadap nilai signifikan masing-

masing variabel.   


