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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan, maka terdapat beberapa 

kesimpulan yang berkaitan dengan penelitian dalam mengenai pengaruh arus kas 

terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 

tahun 2011-2015 sebagai berikut: 

1. Rata-rata arus kas perusahaan BUMN dari tahun 2011-2015 menunjukkan 

tren meningkat, tetapi pada tahun 2013 terjadi penurunan. 

2. Rata-rata pertumbuhan laba perusahaan BUMN dari tahun 2011-2015 

menunjukkan tren menurun, dengan penurunan yang sangat drastis hingga 

-177,46% terjadi pada tahun 2014.  

3. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa terdapat pengaruh arus kas 

terhadap pertumbuhan laba. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa arus kas 

menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan naik-turunnya pertumbuhan 

laba di periode tersebut. 

5.2 Saran 

Setelah melakukan pengujian, mendapatkan hasil penelitian, serta menarik 

kesimpulan dari pengaruh arus kas terhadap pertumbuhan laba, penulis 

mengemukakan beberapa saran, diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Perusahaan harus meningkatkan dari kegiatan arus kas operasinya agar bisa 

membayar segala kewajibannya. Sedangkan pada aktivitas investasi, pihak 

perusahaan dalam kegiatan investasinya harus dikelola secara efisien, 

efektif dan ekonomis. Dan dalam aktivitas arus kas pendanaan, sebaiknya 

setiap perusahaan harus mengendalikan utangnya supaya perusahaan 

tersebut tidak bangkrut karena tidak bisa membayar utang.   
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2. Dengan kurang tercapainya target laba BUMN di setiap tahun. Sebaiknya 

kebijakan di setiap perusahaan dapat mendukung dalam mengoptimalkan 

target labanya. Sehingga pertumbuhan laba dalam setiap tahunnya dapat 
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meningkat. Baik dalam meningkatkan kegiatan operasinya seperti volume 

penjualan, menekan biaya dan beban. Jika perlu, perusahaan bisa 

menghapus biaya-biaya yang tidak diperlukan atau bukan prioritas utama. 

Dengan demikian, perusahaan dapat memenuhi atau membayar segala 

kewajiban-kewajiban perusahaan sehingga perusahaan tersebut dapat going 

concern. 

3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan 

dalam penelitian yang berkaitan dengan pengaruh arus kas terhadap 

pertumbuhan laba. Dan diharapkan dapat menambahkan indikator-indikator 

atau variabel-variabel lain, seperti: variabel ukuran perusahaan, struktur 

modal dan tingkat inflasi. 

 

 


