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BAB V
KESIMPULAN, KETERBATASAN, IMPLIKASI

A. Kesimpulan
Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan hipotesis bahwa ada pengaruh
perubahan rasio keuangan terhadap perubahan laba untuk satu maupun dua tahun
mendatang baik secara individu maupun secara bersama-sama. Penelitian ini juga
bertujuan untuk membuktikan bahwa pengaruh perubahan rasio keuangan terhadap laba
untuk satu tahun mendatang lebih besar dibanding pengaruh perubahan rasio keuangan
terhadap perubahan laba untuk dua tahun mendatang. Dengan menggunakan data
perusahaan manufaktur yang listed di Bursa Efek Jakarta. penelitian ini berhasil
membuktikan hipotesis tersebut
Dari hasil analisa data dengan Regresi berganda metode stepwise dapat
dibuktikan bahwa rasio-rasio keuangan yang dapat mempengaruhi laba untuk satu tahun
mendatang adalah ROA dan ROE. Selain itu perubahan rasio keuangan juga dapat
mempengaruhi perubahan laba untuk satu tahun mendatang secara bersama-sama.
Perubahan rasio keuangan tidak dapat mempengaruhi perubahan laba, jika periodenya
diperpanjang dari satu tahun ke dua tahun. Jadi perubahan rasio keuangan dapat
mempengaruhi perubahan laba untuk periode satu tahun saja ( Jangka pendek).
Faktor-faktor yang mempengaruhi laba bukan hanya faktor mikro ekonomi saja,
tetapi kemungkinan faktor makro ekonomi juga mempengaruhi laba, seperti Masalah
pengangguran dan inflasi, masalah pertumbuhan ekonomi, masalah ketidakstabilan
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kegiatan ekonomi. Terutama pengangguran dan inflasi kemungkinan dapat berdampak
sangat besar, yaitu ketidakstabilan sosial dan politik, seperti meningkatnya kriminalitas,
huru hara dan lain-lain. Selain berdampak pada ketidakstabilan sosial dan politik,
pengangguran juga menyebabkan masyarakat kehilangan pendapatan,sehingga daya beli
masyarakat menurun. Hal inilah menyebabkan laba perusahaan juga menurun.

B. Keterbatasan dan Implikasi
Dibalik ditemukan bukti yang mendukung hipotesis yang menyatakan adanya
pengaruh dari perubahan rasio keuangan terhadap perubahan laba, peneliti juga
menyadari adanya beberapa keterbatasan seperti :
1. Penelitian ini tidak mempertimbangkan faktor-faktor ekonomi seperti tingkat inflasi,
suku bunga, subsidi pemerintah dan lainnya sebagainya, sehingga hal ini mungkin
mempengaruhi hasil penelitian.
2. Penelitian ini tidak mempertimbangkan besar-kecilnya perusahaan. Faktor perlu
dipertimbangkan, karena tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan besar
lebih tinggi dibandingkan perusahaan kecil. Selain tingkat kepercayaan masyarakat
faktor ini juga perlu dipertimbangkan karena tingkat kestabilan perusahaan besar
terhadap pengaruh-pengaruh faktor makro ekonomi lebih besar dibandingkan
perusahaan kecil. Oleh karena itu hal ini perlu dipertimbangkan, karena mungkin
dapat mempengaruhi hasil penelitian.
3. Jumlah rasio keuangan yang diambil sebagai model masih sedikit, karena mengacu
pada penelitian yang terdahulu, sehingga hal ini mungkin mempengaruhi hasil
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penelitian
Sedangkan implikasi dari penelitian khususnya ditujukan kepada :
1. Akademisi, yaitu agar memperbaiki keterbatasan-keterbatasan diatas.
2. Investor. Penelitian ini diharapkan dapat mejadi bahan pertimbangan dalam
mengambil keputusan berinvestasi

