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BAB V 

PENUTUP 
 

 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini menguji seberapa besar peluang perusahaan dalam 

menjelaskan  Laba Tedahulu, Penjualan, Total Asset, dan Ekuitas terhadap 

laba emiten papan utama dengan mengamati Laba Bersih pada tahun 2014-

2016 tercatat dalam Bursa Efek Indonesia yang terlihat turn around tetapi 

tidak semua emiten yang mengalami turn around seperti pada deskriptif 

penelitian. Dengan menggunakan sistem Du Pont tetapi dalam penelitian ini  

tidak menggunakan Rasio, melainkan menggunakan level dalam setiap Rasio-

Rasio sistem Du Pont. Setelah melakukan uji regresi penelitian ini 

menghasilkan sebagai berikut : 

1. Laba terdahulu berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap laba 

perusahaan. 

2. Jika pertumbuhan penjualan naik maka perubahan laba juga akan 

naik. Semakin tinggi penjualan ini maka laba bersih yang dihasilkan 

juga akan semakin meningkat. Tetapi pada penelitian ini penjualan 

berpengaruh tidak signifikan terhadap laba bersih karena terdapat 

heteroskedastisitas yang memperlebar standart eror sehingga 

menghasilkan p-value yang cukup besar . 
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3. Total Aset berpengaruh signifikan tetapi negatif terhadap laba 

bersih. Berpengaruh negatif kemungkinan dikarenakan pengaruh 

hutang yang menekan laba bersih perusahaan melalui biaya hutang. 

4. Ekuitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba perusahaan. 

Hal ini dikarenakan penambahan modal kerja perusahaan sample 

dapat digunkanan untuk membiayai operasi perusahaan yang 

akhirnya dapat menghasilkan laba serta pola investasi yang 

dilakukan oleh pihak perusahaan sample sangat tepat sehingga 

seluruh aktiva dapat di gunakan secara efisien begitu juga laba yang 

diperoleh menjadi maksimal. 

Jadi dalam penelitian ini perusahaan dapat mengembangkan, 

mengelola dan mengantisipasi kerugian secara tepat dengan 

menggunakan ekuitas perusahaan, karena ekuitas sangat besar 

pengaruhnya dan efisien dalam peningkatan laba perusahaan. 

 

5.2 Keterbatasan 

Penelitian ini mempunyai keterbatasan-keterbatasan baik dalam 

pengambilan sampel maupun dari pengukuruan varibel. Terdapat 

keterbatasan penelitian ini sebagai berikut : 

1. Heterokedastisitas memperlebar standart eror sehingga, misalnya, 

variabel Penjualan jadi insignifikan dan Total Aset signifikan tetapi 

negatif. 
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2. Jumlah variabel yang digunakan terbatas hanya pada laba terdahulu, 

Total Aset, Penjualan, dan Ekuitas. 

3. Terdapat laporan keuangan yang publikasi dengan menggunakan  

nilai dolar. 

 

5.3 Saran   

Berdasarkan kesimpulan dan  keterbatasan diatas, maka penulis akan 

memberikan saran sebagai berikut : 

1. Peneliti selanjutnya bisa melakukan penelitian dengan periode 

pengamatan sampel yang lebih lama dalam melakukan penelitian. 

2. Untuk penelitian yang akan mengambil tema yang sama, sebaiknya 

menggunakan variabel yang berbeda atau menambah jumlah variabel 

salah satu contoh variabel hutang. 

  


