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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, setelah melalui tahap 

pengumpulan data, pengolahan data, analisis data dan yang terakhir interpretasi 

hasil analisis mengenai pengaruh Return On Asset,Return On Equity,Gross Profit 

Margin terhadap perubahan laba dengan menggunakan data yang mendekati 

distribusi normal, tidak terdapat mutikolinearitas, bebas autokorelasi dan tidak 

adanya heteroskedastisitas, maka dihasilkan kesimpulan sebagai berikut : 

1. Hasil uji hipotesis secara parsial menunjukkan bahwa : 

a. Return On Asset tidak tidak berpengaruh positif atau signifikan terhadap 

perubahan laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 

2012-2015 pada sektor garment dan textile. 

b. Return On Equity berpengaruh positif atau signifikan terhadap perubahan 

laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2012-

2015pada sektor garment dan textile.. 

c. Gross Profit Margin berpengaruh positif atau signifikan terhadap 

perubahan laba pada perusahaan manufakturyang terdaftar di BEI periode 

2012-2015pada sektor garment dan textile.. 

  



56 
 

5.2. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis dapat memberikan saran 

sebagai berikut : 

1. Bagi manajemen perusahaan, evaluasi secara terus menerus sebaiknya 

dilakukan perusahaan untuk menilai kinerjanya sehingga dapat diketahui 

adanya kenaikan atau penurunan dari kinerja perusahaan. Selain itu 

dengan adanya evaluasi maka pihak perusahaan dapat mengetahui 

penyebab kenaikan atau penurunan kinerjanya sehingga dapat menentukan 

kebijakan yang tepat guna mencapai keuntungan yang optimal di masa 

yang akan datang. 

2. Sebelum mengambil keputusan investasi, para investor sebaiknya 

mempertimbangkan analisis rasio keuangan yang dapat memprediksi hasil 

yang akan diperolehnya. 

3. Bagi penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan menambah variabel 

lain atau menggunakan variabel lain, selain itu memperbanyak sampel 

penelitian agar hasil penelitian selanjutnya menjadi lebih tepat dan akurat. 

 

5.3. Keterbatasan Penelitian 

Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti mengalami keterbatasan antara 

lain: 

1. Penelitian ini hanya mengambil jangka waktu 4 tahun yaitu dari tahun 

2008 sampai dengan tahun 2015, sehingga data yang diambil ada 
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kemungkinan kurang mencerminkan kondisi perusahaan dalam jangka 

panjang. 

2. Peneliti mengalami kendala pada proses pencarian data penelitian. Hal 

ini dikarenakan rata-rata perusahaan hanya mencantumkan laporan 

keuangan tiga tahun terakhir di situs resmi Bura Efek Indonesia 

sehingga peneliti memiliki keterbatasan dalam penentuan sampel 

perusahaan manufaktur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


