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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

V.1 Simpulan  

 Dari hasil pengolahan data dan pembahasan yang telah dijabarkan pada 

penelitian ini, kesimpulan dari penelitian berjudul “Pengaruh Ukuran Perusahaan, 

Net Profit Margin dan Total Asset Turn Over terhadap Pertumbuhan Laba” 

menyatakan bahwa:  

1. hipotesis pertama, ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap 

pertumbuhan laba yang menandakan hipotesis pertama ditolak. Dari hasil 

uji tersebut dapat diartikan bahwa besar kecilnya ukuran perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap pertumbuhan laba perusahaan. 

2.  hipotesis kedua menyatakan bahwa net profit margin memiliki pengaruh 

yang positif signifikan terhadap pertumbuhan laba yang berarti hipotesis 

kedua diterima. Hasil tersebut menandakan bahwa tingginya nilai net 

profit margin menandakan bahwa efektivitas perusahaan dalam 

menjalankan aktivitas penjualannya berpengaruh terhadap pertumbuhan 

laba perusahaan.  

3. hipotesis ketiga, didapatkan hasil bahwa total asset turn over tidak 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan laba yang 

berarti hipotesis ketiga di tolak. Hasil tersebut menandakan bahwa 

efektivitas penggunaan total aset perusahaan dalam menyokong kegiatan 

penjualan tidak memengaruhi pertumbuhan laba perusahaan tersebut. 

 

V.2 Saran  

 Dari keismpulan hasil pengamatan, masukan terkait dengan penelitian 

yang berkaitan yang dapat dijadikan sebagai masukan adalah antara lain: 

a. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variasi variabel 

yang seperti pada penelitian rujukan dari pengamatan ini yaitu ROA atau 

DER, menambah waktu pengamatan, menyisipkan variabel kontrol atau 
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pemoderasi sebagai variabel yang menghubungkan variabel independen 

dan dependen, serta memperluas sektor pengamatan. 

b. Bagi investor agar memerhatikan aspek kinerja perusahaan yang pada 

penelitian ini dapat memengaruhi pertumbuhan laba yaitu net profit 

margin supaya mendapatkan return yang maksimal. 

c. Bagi perusahaan agar meningkatkan kinerja perusahaan dengan 

memfokuskan pada  perolehan pendapatan perusahaan sebagaimana tujuan 

suatu badan usaha adalah perolehan laba supaya kredibilitas perusahaan 

dapat dilihat oleh pihak eksternal maupun internal. 
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