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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan:

I. Umum

Rasio keuangan berpengaruh kuat terhadap pertumbuhan laba di masa 

yang akan datang. Oleh karena itu perusahaan industri telekomunikasi dapat 

memprediksi pertumbuhan laba di masa yang akan datang dengan menggunakan 

rasio keuangan. Terbukti dengan hasil perbandingan antara pertumbuhan laba 

sebenarnya dengan pertumbuhan laba menggunakan persamaan regresi 

menunjukkan bahwa prediksi pertumbuhan laba menggunakan rasio keuangan, 

hasilnya mendekati nilai yang sebenarnya. Hasil penelitian ini ditunjang oleh 

beberapa teori dan beberapa penelitian yang meneliti hal yang sama dalam jurnal 

riset akuntansi.

II. Khusus

1. Keadaan rasio keuangan selama tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 

pada kelompok perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di BEI secara 

keseluruhan baik. Rasio likuiditas, solvabilitas dan aktivitas selama tahun 

2005 sampai dengan 2007 yang paling baik adalah PT Infoasia Teknologi 

Global Tbk dengan nilai rata-rata sebesar 4.52 dan 0,56 serta 12,4. 

Sedangkan rasio profitabilitas yang baik adalah PT Telekomunikasi 

Indonesia Tbk dengan nilai rata-rata sebesar 18,1. 

2. Pertumbuhan laba selama tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 pada 

kelompok perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di BEI rata-rata 

bernilai positif. Pertumbuhan laba yang paling tinggi pada PT Bakrie 

Telecom Tbk dengan nilai rata-rata sebesar 75,07. Sedangkan 

pertumbuhan laba yang terendah pada PT.Infoasia Teknologi Global

dengan nilai rata-rata sebesar -1,57.
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3. Rasio keuangan berpengaruh kuat terhadap prediksi pertumbuhan laba di 

masa yang akan datang. 

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis mencoba 

memberikan saran-saran yang mungkin dapat digunakan sebagai dasar 

pertimbangan dan masukan bagi pihak perusahaan, investor dan penelitian 

selanjutnya. Adapun saran-saran tersebut sebagai berikut:

1. Bagi perusahaan, rasio keuangan dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam 

menentukan tujuan perusahaan, dalam hal ini menetapkan seberapa besar laba 

yang harus diperoleh di masa yang akan datang, khususnya satu tahun yang 

akan datang. tentunya juga memperhatikan faktor-faktor lain dalam 

memprediksi pertumbuhan laba di masa yang akan datang.

2. Bagi para investor, dengan adanya rasio keuangan maka para investor dapat 

memprediksi pertumbuhan laba di masa yang akan datang pada perusahaan, 

sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan 

investasi.

3. Bagi peneliti selanjutnya, hendaknya menggunakan rasio yang lebih banyak

agar hasil yang diperoleh lebih akurat dan menggunakan sampel perusahaan 

yang lebih banyak, agar hasilnya dapat diterapkan di semua industri yang ada.

.


