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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. Pendapatan Usaha berpengaruh terhadap Laba Bersih pada perusahaan 

Perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017. 

Yang mana apabila Pendapatan Usaha mengalami peningkatan maka akan 

diikuti oleh peningkatan Laba Bersih, dan begitupun sebaliknya apabila 

Pendapatan Usaha mengalami penurunan maka akan diikuti oleh penurunan 

Laba Bersih pada periode tersebut. 

2. Perputaran Persediaan berpengaruh terhadap Laba Bersih pada perusahaan 

Perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017. 

Yang mana apabila Perputaran Persediaan mengalami peningkatan maka 

akan diikuti oleh peningkatan Laba Bersih, dan begitupun sebaliknya 

apabila Perputaran Persediaan mengalami penurunan maka akan diikuti 

oleh penurunan Laba Bersih pada periode tersebut. 

5.2 Saran 

5.2.1 Saran Praktis 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka 

penelitimemberikan saran yang dapat dijadikan masukan kepada perusahaan dan 

investor sebagai berikut : 
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1. Dalam meningkatkan Laba Bersih melalui Pendapatan Usaha maka 

perusahaan perlu memanfaatkan Pendapatan Usaha yang dimiliki dengan 

sebaik-baiknya. Seperti meningkatkan harga jual dengan menekankan biaya 

produksi, biaya distribusi dll, memanfaatkan fasilitas dan pendapatan yang 

diterima seefektif dan seefisien mungkin, dan meningkatkan penjualan 

dengan melakukan ekspansi atau perluasan kegiatan usaha, perluasaran 

pemasaran. Dengan begitu maka diharapkan perusahaan akan mampu 

meraup pendapatan yang lebih tinggi sehingga perusahaan akan 

memperoleh laba bersih yang tinggi pula. 

2. Dalam meningkatkan Laba Bersih melalui Perputaran Persediaan maka 

perusahaan perlu menggunakan strategi persediaan yang dimilikinya secara 

efisien agar meningkatkan perputaran persediaan dan juga laba bersih yang 

diperoleh dapat meningkat misalnya seperti meningkatkan penjualan 

produknya dengan memperbaiki/mempertahankan kualitas persediaan yang 

ada agar tetap baik atau layak untuk dijual, meningkatkan rata-rata 

persediaan, menurunkan HPP,  dan juga menerapkan metode persediaan. 

 

5.2.2 Saran Akademik 

1. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan memperdalam 

pengetahuanagar berguna bagi yang memerlukannya, terutama mahasiswa 

sertadiharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi atau 

pembandingyang dapat membantu dalam pengembangan penelitian terkait 

Total Pendapatan Usaha dan Perputaran Persediaan terhadap Laba Bersih. 
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Selain itu penulis juga menyarankan, untuk menambah hasil penelitian, 

menambah objek yangditeliti, juga menambah periode penelitian. 

2. Bagi Pengembangan Ilmu 

Hasil penelitian ini dapat menjadi informasi yang bermanfaat 

bagipengembangan ilmu khusunya pada bidang akuntansi keuangan 

dandiharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan 

mengenaipengaruh Total Pendapatan Usaha dan Perputaran Persediaan 

terhadap Laba Bersih, sertasebagai masukan dan tambahan referensi bagi 

pembaca. 


