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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh 

perputaran total aktiva dan pendapatan usaha terhadap Laba bersih pada 

Perusahaan Manufaktur subsektor Textile dan Garment yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode 2011-2017, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1) Perputaran total aktiva berpengaruh rendah terhadap laba bersih pada 

Perusahaan Manufaktur subsektor Textile dan Garment yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2011-2017, dimana ketika jumlah 

perputaran total aktiva meningkat maka laba bersih perusahaan akan ikut 

meningkat.  

2) Pendapatan usaha berpengaruh sedang terhadap laba bersih pada 

Perusahaan Manufaktur subsektor Textile dan Garment yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2011-2017, dimana ketika jumlah 

Pendapatan usaha meningkat maka laba bersih perusahaan akan ikut 

meningkat. 

5.2 Saran 

5.2.1 Saran Operasional 

  Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka peneliti 

memberikan saran yang dapat dijadikan masukan kepada emiten dan investor 

sebagai berikut: 
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a)  Bagi Perusahaan : 

1. Agar perputaran total aktiva dalam menentukan laba tidak sangat rendah 

pada perusahaan manufaktur subsektor Textile dan Garment  yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2017, maka sebaiknya 

perusahaan tersebut perlu melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan 

penggunaan aktiva secara maksimal, yaitu manajemen perusahaan harus 

bisa mengelola aktivanya, dengan cara menstabilkan harga dan persediaan 

barang sehingga dapat menghasilkan penjualan yang tinggi, meningkatkan 

jumlah produksi dan kualitas produksi dengan diikuti peningkatan promosi 

agar produk yang dihasilkan bisa lebih bersaing dipasaran sehingga 

perusahaan bisa menghasilkan volume penjualan dan memperoleh laba 

bersih yang lebih besar.  

2. Agar pendapatan usaha dalam menentukan laba tidak sangat rendah pada 

perusahaan manufaktur subsektor Textile dan Garment  yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2011-2017, maka sebaiknya perusahaan 

tersebut perlu melakukan peningkatkan pendapatan usaha khususnya 

penjualan bersih agar mendapatkan laba bersih yang maksimal. Jika 

pendapatan atau penghasilan dihasilkan dari penjualan suatu produk, dan 

jika didukung dengan kecilnya pengeluaran atau biaya-biaya yang harus 

dibayarkan maka laba bersih akan naik atau besar jumlahnya.  
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b) Bagi Investor : 

1. Investor dapat menggunakan perputaran total aktiva dan pendapatan usaha  

sebagai acuan dalam melakukan investasi. Tetapi hendaknya investor juga 

melakukan analisa pada indikator lain karena masih banyak indikator lain 

yang dapat mempengaruhi laba bersih perusahaan, walaupun dalam 

penelitian ini perputaran total aktiva  dan pendapatan usaha berpengaruh 

terhadap laba bersih, sehingga investor dapat lebih tepat dalam memilih 

keputusan investasinya. 

5.2.2 Saran Akademik 

1. Bagi Pengembang Ilmu 

Disarankan pada penelitian berikutnya untuk melakukan penelitian yang 

sama, dengan metode yang sama tetapi unit analisis dan sampel yang 

berbeda agar diperoleh kesimpulan yang mendukung teori akuntansi 

keuangan dan konsep diterima secara umum. 

2. Bagi Peneliti Lain 

Diharapkan agar para peneliti lain dapat lebih memberikan bukti empiris 

dari konsep yang telah dikaji bahwa laba dipengaruhi oleh perputaran total 

aktiva dan pendapatan usaha yang baik. 


