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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris apakah 

debt to equity ratio (DER), total asset turnover (TAT), dan net profit margin 

(NPM) berpengaruh terhadap pertumbuhan laba perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di BEI. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dan mengacu 

pada perumusan serta tujuan penelitian, maka dapat disimpulkan yang dapat 

ditarik adalah sebagai berikut: 

1. Debt to Equity Ratio (DER) tidak berpengaruh signifikan 

terhadap Pertumbuhan Laba. Hal ini menunjukkan jika tingkat 

hutang yang dimiliki perusahaan tinggi yang menyebabkan 

beban perusahaan juga tinggi. Beban perusahaan yang tinggi 

berdampak buruk bagi kelangsungan perusahaan karena dapat 

mengurangi pertumbuhan laba. Apabila DER diatas 1,00 sampai 

lebih dari 2,00 maka berbahaya bagi perusahaan.   

2. Total Asset Turnover (TAT) berpengaruh signifikan terhadap 

Pertumbuhan Laba. Hal ini menunjukkan bahwa semakin cepat 

tingkat perputaran aktivanya maka laba bersih yang dihasilkan 

akan semakin meningkat sehingga perusahaan mengalami 

pertumbuhan laba.  

3. Net Profit Margin (NPM) berpengaruh signifikan terhadap 

Pertumbuhan Laba. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi 
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laba bersih yang didapatkan maka semakin besar nilai NPM 

begitu pula nilai pertumbuhan laba.  

 

B. Implikasi 

Adapun implikasi dari penelitian yang diharapkan menjadi evaluasi 

bagi pemerintah daerah dan arahan untuk penelitian selanjutnya. Berikut 

beberapa implikasi dari penelitian ini: 

1. Tingginya DER dalam penelitian ini menunjukkan bahwa 

perusahaan memiliki tingkat hutang yang tinggi. Tingginya 

hutang dapat mengurangi laba bersih yang diperoleh perusahaan 

karena beban yang harus dibayarkan perusahaan bertambah. 

Untuk itu diharapkan perusahaan dapat mengurangi jumlah 

hutang sehingga beban perusahaan akan semakin kecil.  

2. Tingginya TAT dalam penelitian ini menunjukkan bahwa 

perusahaan harus mampu bersaing dalam menghasilkan 

penjualan yang maksimal misalnya dengan memanfaatkan asset 

yang dimiliki perusahaan. Untuk itu diharapkan perusahaan 

dapat memaksimalkan penjualan dengan asset yang dimiliki.   

3. Tingginya NPM dalam penelitian ini menunjukkan bahwa 

perusahaan bersaing dalam meningkatkan penjualan. Untuk itu 

perusahaan lebih baik meminimalkan beban pengeluaran seperti 

beban pokok penjualan sehingga dapat membantu meningkatkan 
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laba perusahaan karena meminimalkan biaya yang dapat 

mengurangi pendapatan penjualan. 

 

C. Saran 

Berdasarkan keterbatasan penelitian yang ada, maka saran yang 

dapat diberikan adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian ini hanya menggunakan rasio solvabilitas yang diukur 

dengan DER, rasio aktivitas yang diukur dengan TAT dan rasio 

profitabilitas yang diukur dengan NPM sebagai variable 

independen. Sehingga penelitian selanjutnya diharapkan dapat 

menambahkan beberapa variable independen seperti rasio 

likuiditas dan market measure. 

2. Sampel dalam penelitian ini hanya 44 perusahaan yang 

memenuhi kriteria sehingga terdapat 132 jumlah observasi. 

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat melengkapi sampel 

dengan jumlah observasi yang lebih banyak atau melengkapi 

sampel perusahaan dengan memasukkan semua perusahaan 

manufaktur yang listed di BEI. 

3. Penelitian ini menggunakan perhitungan rasio keuangan yaitu 

DER, TAT dan NPM. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat 

menggunakan proksi lain dalam mengukur variabel dalam 

penelitian ini, sehingga dapat memperoleh hasil yang berbeda 

dengan penelitian ini. 



85 
 

 
 

4. Penelitian ini hanya menggunakan objek penelitian yaitu 

perusahaan manufaktur. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat 

meneliti perusahaan industri lain selain manufaktur sebagai 

objek penelitian agar dapat dijadikan sebagai perbandingan 

dengan hasil penelitian ini


