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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Penetian ini  bertujuan untuk melihat pengaruh net profit margin dan total 

asset turnover terhadap pertumbuhan laba laba baik secara parsial dan simultan . 

Dari hasil analisis data dari bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut:  

1) Net profit margin berpengaruh terhadap pertumbuhan laba pada

perusahaan sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia periode 2013 sampai dengan 2017. Hal ini dapat dilihat dari

hasil pengujian hipotesis pada hasil parsial (uji t). Nilai signifikansi net

profit margin 0,001 yang berarti 0,001 lebih kecil dari 0,05.

2) Total asset turnover tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan laba pada

perusahaan sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia periode 2013 sampai dengan 2017. Hal ini dapat dilihat dari

hasil pengujian hipotesis pada hasil uji parsial (uji t). Nilai signifikansi

total asset turnover 0,095 yang berarti 0,095 lebih besar dari 0,05.

3) Net profit margin dan total asset turnover berpengaruh secara signifikansi

terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan sektor industri dasar dan

kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013 sampai dengan

2017. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengujian hipotesis pada hasil uji

simultan (uji f). Nilai signifikansi sebesar 0,03 yang berarti 0,03 lebih

kecil dari 0,05. Hasil Koefisien Determinasi (R Square) pada penelitian ini

sebesar 11,5% variasi variabel pertumbuhan laba mampu diterangkan oleh

kedua variabel independen (Net profit margin dan total asset turnover).

Sedangkan sisanya yang sebesar 88,5% (100% - 11,5%) diterangkan oleh

variabel lain diluar model ini.
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5.2 Implikasi Manajerial  

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik implikasi 

manajerial yaitu : 

1. Tujuan menganalisa pertumbuhan laba adalah mengetahui persentasi 

pertumbuhan laba setiap tahun pada perusahaan sehingga dapat 

memprediksi peningkatan laba selanjutnya. Laba tersebut dibandingkan 

dengan laba sebelumnya yang digunakan untuk menghitung tingkat 

pertumbuhan labanya.  

2. Diharapkan penelitian ini, investor dapat melihat perusahaan bahwa 

perusahaan berkinerja dengan baik dengan menghasilkan laba bersih yang 

besar melalui aktifitas penjualannya. 

3. Bagi para pengambilan keputusan (eksekutif), diharapkan penelitian ini 

dapat dijadikan dasar penelitian dan dasar pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan di masa yang akan datang. 

5.3 Saran 

Mengacu pada kesimpulan di atas, maka diajukan saran-saran untuk perbaikan 

penelitian yang akan mendatang sebagai berikut: 

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

dengan menggunakan sampel perusahaan sektor industri dasar dan kimia 

yang terdaftar di Bursa Efek Inonesia periode 2013 sampai dengan 2017. 

Diharapkan penelitian selanjutnya dapat menambah kurun waktu 

penelitian yang lebih lama.  

2. Penelitian selanjutnya diharap dapat menggunakan variabel lain selain 

yang ada dalam penelitian ini yang diprediksi dapat mempengaruhi 

pertumbuhan laba.  

3. Penelitian selanjutnya diharap dapat menggunakan referensi yang lebih 

banyak jumlahnya, up to date dan valid untuk mendukung penelitian. 

Misalnya disertasi atau jurnal yang sudah terakreditasi nasional dan 

internasional.  
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