
60 

 

60 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Objek penelitian ini adalah perusahaan go public yang telah terdaftar pada 

Bursa Efek Indonesia pada periode 2012 - 2015 dan termasuk dalam perusahaan 

sektor otomotif yaitu sebagai penyedia ban, benang nilon dan polyester, rayon 

serta benang serat industri atau benang filament buatan untuk ban. Analisis yang 

dilakukan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif yang membahas 

pertumbuhan laba berdasarkan rasio profitabilitas yang diukur dengan Net Profit 

Margin (NPM), Return On Assets (ROA), Return On Equity (ROE). Berdasarkan 

analisis data dan pembahasan masalah yang telah disajikan, sebagai akhir dari 

pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran yang akan bermanfaat 

untuk penelitian selanjutnya. 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis dari ketiga rasio profitabilitas yang mengacu pada 

laporan keuangan PT. Indo Kordsa Tbk maka penulis dapat mengambil 

kesimpulan secara singkat, yaitu hasil pengukuran laba dari ketiga rasio cukup 

fluktuatif. Pengukuran laba terbaik pada PT. Indo Kordsa Tbk adalah hasil 

pengukuran dari rasio Return On Equity (ROE). Semakin tinggi hasil ROE maka 

semakin baik, hal ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kemampuan yang 

sangat baik dalam mengolah modal sendiri untuk menghasilkan keuntungan pada 

setiap periode sehingga perusahaan dapat memberikan pengembalian yang lebih 
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besar pada pemegang saham. Hasil pengukuran laba Net Profit Margin (NPM) 

cukup signifikan karena terjadi kenaikan dan penurunan pada setiap periode, hal 

ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan aktiva yang 

tersedia di dalam perusahaan cukup baik. Hasil pengukuran laba  Return On 

Assets (ROA) secara garis besar laba yang dihasilkan lebih rendah dari rasio NPM 

dan ROE, hal ini menunjukkan efesiensi perusahaan dalam memanfaatkan 

aktivanya pada periode tersebut kurang baik sehingga tidak dapat menghasilkan 

keuntungan. Pada pengukuran ketiga rasio kenaikan dihasilkan pada tahun 2012 

dan 2014, sedangkan penurunan dihasilkan pada tahun 2013 dan 2015. 

Berdasarkan pengukuran yang telah dilakukan maka dapat diketahui faktor yang 

menyebabkan kenaikan dan penurunan laba PT. Indo Kordsa Tbk pada ketiga 

rasio profitabilitas yaitu Net Progit Margin (NPM), Return On Assets (ROA), 

Return On Equity (ROE) antara lain adalah  penjualan, beban penjualan, harga 

bahan baku pembuat kain, keuntungan dari kurs mata uang asing, laba bersih, total 

aktiva, pengurangan atau pembelian aktiva, penjualan aset dan saham, modal 

perusahaan yang diinvestasikan ke keseluruhan aktiva, laba bersih dan total 

ekuitas, penjualan saham dan pembayaran hutang. 

Kenaikan dan penurunan dari pengukuran laba menggunakan rasio 

menimbulkan dampak pada perusahaan. Penggukuran menggunakan rumus Net 

Profit Margin (NPM) berdampak pada prestasi perusahaan, semakin tinggi laba 

yang diperoleh perusahaan maka semakin baik prestasi perusahaan dan semakin 

rendah laba yang diperoleh perusahaan makan prestasi perusahaan dinilai kurang 

baik. Penggukuran menggunakan rumus Return On Assets (ROA) berdampak 
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pada keefesienan perusahaan dalam memanfaatkan aktivanya. Laba yang naik 

berarti efesiensi perusahaan dalam memanfaatkan aktivanya  baik dan laba yang 

turun berarti efesiensi perusahaan dalam memanfaatkan aktivanya kurang baik. 

Penggukuran menggunakan rumus Return On Equity (ROE) berdampak pada 

kinerja perusahaan. Turunnya laba berarti kinerja perusahaan dalam usaha 

meningkatkan keuntungan per lembar saham kurang baik dan naiknya laba berarti 

kinerja perusahaan dalam usaha meningkatkan keuntungan keuntungan per lembar 

saham baik. 

5.2.   Saran 

Upaya untuk memperbaiki kekurangan dari penelitian ini maka diperlukan 

saran agar penelitian selanjutnya dapat lebih maksimal atau lebih baik dari 

penelitian ini dan mungkin berguna bagi PT. Indo Kordsa Tbk. Berikut saran yang 

ditujukan untuk perusahaan yang pertama, kondisi globalisasi harus diantisipasi 

oleh PT. Indo Kordsa Tbk melalui berbagai strategi bersaing secara global. 

Kedua, sebaiknya PT. Indo Kordsa Tbk menaikkan harga jual produk ketika 

beban pokok penjualan atau harga bahan baku pembuat ban naik, agar perusahaan 

tidak mendapat rugi dan tetap mendapat untung. Ketiga, jika presentase penjualan 

lebih kecil dari tahun sebelumnya maka sebaiknya PT. Indo Kordsa Tbk harus 

melakukan peningkatan pada kegiatan promosi perusahaan atau menyusun strategi 

untuk pemasaran produk.  

Berikut saran untuk penelitian selanjutnya, keterbatasan Rasio keuangan 

yang digunakan pada penelitian ini terbatas yaitu hanya pada rasio profitabilitas 

yang diukur menggunakan Net Profit Margin (NPM), Return On Assets (ROA), 
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Return On Equity (ROE). Diharapkan untuk penelitian selanjutnya agar 

pengukuran laba dilakukan dengan menggunakan rasio-rasio lain yang diharapkan 

akan lebih akurat dalam mengetahui pertumbuhan laba pada PT. Indo Kordsa Tbk.  

5.3. Implikasi Penelitian 

Penelitian mengenai analisis pertumbuhan laba berdasarkan rasio 

profitabilitas pada PT. Indo Kordsa Tbk periode 2012-2015 ini menunjukkan laba 

yang dihasilkan cukup fluktuatif, dengan hasil penelitian yang cukup fluktuatif 

tersebut diharapkan memiliki implikasi yang baik bagi perusahaan yaitu 

perusahaan dapat mengetahui pertumbuhan laba selama periode tertentu. Dengan 

begitu perusahaan dapat lebih mengoptimalkan tindakan untuk kemajuan 

perusahaan, memaksimalkan penjualan untuk mengantisipasi kerugian sehingga 

dapat menghasilkan laba pada setiap tahunnya. Implikasi bagi investor atau calon 

investor yaitu dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan 

keputusan investasi pada PT. Indo Kordsa Tbk. Implikasi bagi kreditor, yaitu 

dapat digunakan untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan sebelum 

melakukan pinjaman. 
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