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 BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan pada 

bab sebelumnya, maka peneliti mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1) Modal Kerja memiliki korelasi positif dan berpengaruh signifikan terhadap 

Laba Bersih pada Perusahaan Sub Sektor Pertambangan Batubara yang 

terdaftar Di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018. Besarnya nilai Modal 

Kerja akan diikuti dengan meningkatnya Laba Bersih. Hal tersebut 

disebabkan karena dengan cukup tersedianya dana yang digunakan sebagai 

modal kerja maka dapat digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan 

dan dana tersebut diharapkan dapat memberikan keuntungan perusahaan. 

2) Penjualan Bersih memiliki korelasi positif dan berpengaruh signifikan 

terhadap Laba Bersih pada Perusahaan Sub Sektor Pertambangan Batubara 

yang terdaftar Di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018.  Besarnya nilai 

Penjualan Bersih akan sejalan dengan besarnya nilai Laba Bersih. Hal 

tersebut disebabkan karena semakin tinggi Penjualan Bersih maka Laba 

Bersih yang dicapai perusahaan akan semakin menurun karena laba bersih 

akan meningkat pesat pada saat penjualan meningkat, dan sebaliknya laba 

bersih akan menurun pesat pada saat penjualan turun. 
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5.2 Saran 

Setelah penulis memberikan kesimpulan dari hasil penelitian tentang 

Analisis Laba Bersih yang di pengaruhi oleh Modal Kerja dan Penjualan Bersih, 

maka penulis akan memberikan beberapa saran yang dapat digunakan oleh 

Perusahaan Sub Sektor Pertambangan Batubara yang terdaftar Di Bursa Efek 

Indonesia periode 2014-2018 sebagai berikut : 

5.2.1 Saran Praktis 

Bagi Perusahaan : 

1) Hasil penelitian telah membuktikan bahwa Laba Bersih dipengaruhi oleh 

Modal Kerja perusahaan. Ada baiknya perusahaan terfokus untuk 

mengefisiensikan, mengefektifkan seluruh sumber daya modal kerja yang 

tersedia, sehingga dapat mengoptimalkan dana yang menganggur, salah 

satunya dengan cara meningkatkan produksi, agar perusahaan selalu 

berupaya untuk terus meningkatkan perolehan laba setiap tahunnya. Karena 

modal kerja yang tinggi tidak selalu menjadi patokan bahwa perusahaan 

tersebut baik, namun sebaliknya, dengan terlalu banyaknya modal kerja bisa 

jadi perusahaan tersebut tidak mampu untuk mengelola dan memanfaatkan 

modal yang tersedia. Sehingga tidak mampu untuk mencapai target 

penjualan dan laba yang sudah ditetapkan oleh pihak manajemen 

2) Hasil penelitian telah membuktikan bahwa Laba Bersih dipengaruhi oleh 

Penjualan Bersih. Perusahaan harus meningkatkan strategi pemasaran untuk 

mendapat kepercayaan yang tinggi dari para distributor maupun konsumen 

dengan cara memberikan promo dengan waktu yang terbatas, pemasaran 
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dengan menggunakan sosial media, melakukan komunikasi after-sales 

yakni melakukan komunikasi kepada para konsumen baik itu konsumen 

baru maupun konsumen prioritas setelah mereka membeli barang dari 

perusahaan , selain itu juga harus dapat menekan jumlah beban yang harus 

dikeluarkan sehingga jumlah pendapatan yang diterima akan menunjukan 

nilai yang lebih besar daripada jumlah beban yang harus dikeluarkan. Selain 

itu perusahaan juga diharapkan bisa lebih membaca dan menganalisa 

kondisi perekonomian secara keseluruhan tidak hanya terpaku pada 

peningkatan kondisi fundamental atau kinerja perusahaan saja. 

 

5.2.2 Saran Akademis 

1) Bagi Pengembangan Ilmu 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan, 

sebagai sumber informasi dan sebagai sumbangan pemikiran dalam 

mengembangkan disiplin ilmu akuntansi keuangan, serta berkontribusi 

dalam pengembangan penelitian khususnya mengenai Modal Kerja, 

Penjualan Bersih dan Laba Bersih, serta sebagai masukan dan tambahan 

referensi bagi para pembaca khususnya dalam ilmu akuntansi keuangan. 

2) Bagi Peneliti Selanjutnya 

 Disarankan pada penelitian selanjutnya untuk melakukan penelitian dengan 

metode yang sama tetapi dengan variabel, unit analis dan sampel yang 

berbeda agar diperoleh kesimpulan yang mendukung teori dan konsep 

diterima secara umum. 


