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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik beberapa kesimpulan 

mengenai pengaruh arus kas operasi terhadap pertumbuhan laba pada Bank 

BUMN go public tahun 2007-2014 sebagai berikut: 

1. Rasio arus kas operasi menunjukan bahwa untuk setiap seratus rupiah 

kewajiban lancar dijamin dengan enam puluh tujuh rupiah arus kas operasi.  

Rasio tersebut menunjukkan bahwa arus kas operasi berada di atas satu yang 

berarti terdapat kemungkinan Bank BUMN mampu membayar kewajiban 

lancar, tanpa menggunakan arus kas dari aktivitas lain.  

2. Selain itu, rasio pertumbuhan laba yang diperoleh oleh Bank BUMN di 

periode berjalan mengalami peningkatan sebesar dua puluh tujuh persen 

dibandingkan periode sebelumya.  

3. Dari hasil penelitian, arus kas operasi berpengaruh positif terhadap 

pertumbuhan laba Bank BUMN. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, penulis dapat 

mengemukakan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Rasio arus kas operasi sebaiknya terus ditingkatkan. Karena menunjukan 

batasan kas yang dihasilkan dari operasi untuk melunasi pinjaman, membayar 

deviden. 

2. Dalam upaya mempertahankan, meningkatkan dan memaksimalkan 

pertumbuhan laba, Bank BUMN sebaiknya meningkatkan ekspansi usaha, 

meningkatkan layanan jasa, memberikan layanan jasa yang beragam dan 

meningkatkan dana dari pihak ke-3 (deposit). 

3. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan, 

khususnya mengenai arus kas operasi terhadap pertumbuhan laba, selain itu 
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diharapkan dalam penelitian selanjutnya untuk menambahkan variabel lain 

yang berpengaruh, baik langsung maupun tidak langsung terhadap 

pertumbuhan laba. Atau dengan kata lain, pada penelitian selanjutnya bisa 

ditambahkan variabel lain yang terkait dengan faktor pertumbuhan laba yang 

diperkirakan memiliki keterkaitan lebih besar seperti kinerja keuangan, 

permodalan, pembiayaan atau bunga bank. Pada penelitian selanjutnya bisa 

menggunakan jumlah sampel yang lebih banyak dan dapat dilakukan pada 

perusahaan lain selain Bank BUMN. 

 

 


