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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan 

pada bab 4 di atas, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil uji hipotesis pengaruh secara parsial current ratio dan

debt asset to ratio terhadap net profit margin adalah sebagai berikut: 

a. Current ratio tidak berpengaruh secara parsial terhadap net profit

margin sehingga hipotesis yang diajukan ditolak hal ini dibuktikan

dengan nilai t sebesar 0,086 > 0,05. Dengan begitu hal ini

mengindikasikan bahwa perubahan yang terjadi pada current ratio

tidak berpengaruh signifikan positif pada net profit margin. Tidak

adanya pengaruh current ratio yang signifikan positif terhadap net

profit margin menunjukkan bahwa jika current ratio mengalami

peningkatan maka net profit margin tidak dipengaruhi oleh current

ratio, dan begitu juga sebaliknya.

b. Debt asset to ratio berpengaruh secara parsial terhadap net profit

margin sehingga hipotesis yang diajukan diterima hal ini dibuktikan

dengan nilai t sebesar 0,030 < 0,05. Dengan begitu hal ini

mengindikasikan bahwa perubahan yang terjadi pada debt asset to

ratio berpengaruh signifikan positif pada net profit margin. Pengaruh

debt asset to ratio yang signifikan positif terhadap net profit margin

menunjukkan bahwa jika debt asset to ratio mengalami peningkatan

maka net profit margin dipengaruhi oleh debt asset to ratio, dan begitu

juga sebaliknya.

2. Berdasarkan hasil uji hipotesis secara simultan variabel independen

yaitu current ratio dan debt asset to ratio tidak berpengaruh secara

simultan terhadap variabel terikat yaitu net profit margin selama
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periode penelitian. Hal ini dibuktikan dengan uji F, hasil uji F 

(simultan) dapat dilihat pada tabel di atas nilai F hitung diperoleh 

sebesar 3,709 dengan tingkat signifikansi 0,80 > 0,05. Karena tingkat 

signifikansi lebih besar dari 0,05 maka dapat dikatakan bahwa current 

ratio dan debt asset to ratio  terhadap kinerja keuangan tidak 

berpengaruh secara simultan (bersama-sama). Artinya setiap 

perubahan yang terjadi pada variabel independen yaitu current ratio 

dan debt asset to ratio secara simultan atau bersama-sama tidak akan 

berpengaruh pada net profit margin pada Koperasi Jasa Usaha 

Bersama Karyawan PT Arnotts Indonesia. Apabila Koperasi Jasa 

Usaha Bersama Karyawan PT Arnotts Indonesia dapat menunaikan 

kewajiban hutangnya maka Koperasi Jasa Usaha Bersama Karyawan 

PT Arnotts Indonesia dapat meningkatkan kinerja keuangannya yang 

pada akhirnya dapat mencapai pendapatan bersih yang meningkat 

pula. 

1. Berdasarkan hasil analisis regresi melalui uji koefisien determinasi 

(R²) dapat diketahui bahwa besarnya koefisien determinasi (R²) adalah 

sebesar 0,514. Hal ini menunjukkan bahwa net profit margin 

dipengaruhi oleh current ratio dan debt asset to ratio 51,4% dan 

sisanya sebesar 48,6% dipengaruhi oleh hal-hal lain yang tidak diteliti. 

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa analisis current ratio dan 

debt asset to ratio berpengaruh cukup besar terhadap variabel terikat 

yaitu net profit margin. 

5.2 Implikasi Manajerial 

Berdasarkan hasil penelitian, hasil pembahasan serta kesimpulan yang 

diperoleh maka implikasi manajerial yang diajukan berkaitan dengan hasil 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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A. Bagi pihak manajemen koperasi 

1. Koperasi Jasa Usaha Bersama Karyawan PT Arnotts Indonesia hendaknya 

mempertahankan current rationya dengan memenuhi kewajiban jangka 

pendeknya sehingga dapat membuat pertumbuhan net profit margin yang 

stabil. 

2. Koperasi Jasa Usaha Bersama Karyawan PT Arnotts Indonesia hendaknya 

mengoptimalkan debt asset to rationya seperti menambah fasilitas, bidang 

usahanya, serta asetnya dengan begitu diharapkan bahwa Koperasi Jasa 

Usaha Bersama Karyawan PT Arnotts Indonesia bisa lebih meningkatkan 

net profit marginnya. 

B. Bagi peneliti selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan penelitian 

dengan menambahkan data penelitian atau menggunakan subvariabel lain, karena 

subvariabel ini kurang mendukung secara uji parsial dan uji simultan. 
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