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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian analisis statistik mengenai 

“Pengaruh Biaya Operasional Terhadap Profitabilitas” yang telah dilakukan, 

maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut: 

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata biaya operasional pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2009-2011 setiap 

tahunnya mengalami kenaikan. 

2. Hasil penelitian menunjukkan rata-rata profitabilitas pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2009-2011 setiap tahunnya 

mengalami kenaikan.  

3. Biaya operasional berpengaruh terhadap profitabilitas pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2009-2011. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa kenaikan biaya operasional dapat meningkatkan 

profitabilitas perusahaan, hal itu dapat terjadi selama biaya operasional 

meningkat diimbangi dengan peningkatan penjualan yang proporsional. 
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5.2 Saran 

Adapun berdasarkan hasil penelitian ini, penulis dapat mengemukakan 

beberapa saran sebagai berikut: 

1. Perusahaan diharapkan dapat menggunakan biaya operasional sesuai dengan 

kebutuhan. Perusahaan dapat menambah biaya operasional sampai tingkat 

tertentu dengan mengusahakan tercapainya tambahan penjualan yang sebesar-

besarnya dengan kata lain tambahan penjualan harus lebih besar dari 

tambahan biaya operasional sehingga profitabilitas yang diperoleh tinggi. 

2. Dalam pencapaian profitabilitas, selain memperhatikan biaya operasional 

perusahaan juga harus memperhatikan faktor-faktor lain yang dapat 

mempengaruhi profitabilitas, karena dari hasil penelitian diketahui bahwa 

biaya operasional mempunyai pengaruh yang kecil terhadap profitabilitas. 

Faktor lain yang dapat mempengaruhi profitabilitas diantaranya adalah 

penjualan, oleh karena itu perusahaan diharapkan dapat meningkatkan 

penjualan dengan cara menghasilkan produk yang inovatif serta berkualitas, 

selain itu perusahaan perlu melakukan promosi yang kreatif agar menarik 

minat konsumen sehingga tingkat penjualan perusahaan semakin meningkat 

dan kemampuan perusahaan dalam pencapaian laba operasional lebih tinggi.  

3. Penelitian ini hanya menggunakan biaya operasional yang mempengaruhi 

profitabilitas. Oleh karena itu disarankan pada penelitian selanjutnya untuk 

menggunakan variabel independen lain atau menambah variabel independen 

lain yang mempengaruhi profitabilitas seperti tingkat penjualan, modal kerja, 

dan aktiva lancar. 


