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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh intellectual capital dan 

perputaran aset tetap terhadap net profit margin. Dari hasil analisis data dari bab 

sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1) Berdasarkan hasil penelitian Intellectual Capital terhadap Net Profit Margin

menyatakan bahwa VACA (Value Added Capital Employed) mempunyai

pengaruh signifikan terhadap Net Profit Margin karena nilai signifikansinya

sebesar 0,000. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengujian hipotesis pada uji

parsial (uji t). Nilai signifikan yang diperoleh 0,000 lebih kecil dari 0,05.

VAHC (Value Added Human Capital) tidak mempunyai pengaruh terhadap

Net Profit Margin karena nilai signifikansinya sebesar 0,394. Hal ini dapat

dilihat dari hasil pengujian hipotesis pada uji parsial (uji t). Nilai signifikan

yang diperoleh 0,394 lebih besar dari 0,05. STVA (Structural Capital Value

Added) memiliki pengaruh signifikan terhadap Net Profit Margin karena nilai

signifikansinya sebesar 0,014. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengujian

hipotesis pada uji parsial (uji t). Nilai signifikan yang diperoleh 0,014 lebih

kecil dari 0,05.

2) Perputaran Aset Tetap tidak memiliki pengaruh terhadap Net Profit Margin

karena nilai signifikansinya sebesar 0,643. Hal ini dapat dilihat dari hasil

pengujian hipotesis pada uji parsial (uji t). Nilai signifikansi yang diperoleh

0,643 lebih besar dari 0,05.

3) Berdasarkan hasil uji f nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05,

artinya Intellectual Capital (VACA, VAHC, STVA) dan Perputaran Aset

Tetap mempunyai pengaruh terhadap Net Profit Margin.
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5.2 Implikasi Manajerial 

 Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik 

implikasi manajerial yaitu: 

1) Diharapkan dalam penelitian, investor maupun kreditor dapat menjadikan 

dasar dalam menilai net profit margin untuk mempertimbangkan proses 

pengambilan keputusan investasi saham. 

2) Perusahaan yang lebih besar diharapkan mampu menggunakan sumber daya 

yang dimilikinya untuk membuat suatu perencanaan laba yang baik serta 

perusahaan dapat mengelola aset nya dengan baik. 

3) Bagi para pengambil keputusan (eksekutif), diharapkan penelitian ini dapat 

dijadikan dasar penelitian dan dasar pertimbangan dalam pengambilan 

keputusan di masa yang akan datang. 

 

5.3 Saran 

 Adapun saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1) Dalam penelitian ini jumlah sampel yang digunakan masih terbatas yaitu 

dengan menggunakan sampel perusahaan manufaktur sub sektor property 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2015 sampai dengan 

2017. Diharapkan penelitian selanjtnya dapat meneliti net profit margin pada 

sub sektor lainnya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) serta 

memperpanjang interval tahun penelitiannya.  

2) Diharapkan dalam penelitian selanjutnya, peneliti dapat menambah variabel 

dan periode pengamatan untuk lebih mengakuratkan data. 

3) Dalam penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi dan 

untuk mempelajari lebih banyak lagi referensi tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi net profit margin. 
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