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BAB V  

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Simpulan 

 Berdasarkan hasil analisa data mengenai pengaruh Inventory Turnover, Tangible 

Assets, dan Capital structure terhadap Pertumbuhan Laba maka kesimpulan yang dapat 

diperoleh dari penelitian ini adalah: 

1. Inventory Turnover tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Laba. Hal ini terjadi 

karena perputaran barang dagang pada gudang tidak semata-mata mempengaruhi 

pertumbuhan laba. Dengan begitu perusahaan pertambangan subsektor batubara dalam 

melakukan penjualan tidak perlu mengutamakan percepatan barang dagang yang 

berada di gudang.  

2. Tangible Assets tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Laba. Hal ini terjadi karena 

aset tetap berwujud perusahaan belum menjamin pertumbuhan laba perusahaan. 

Dengan belum menjaminnya kepemilikan aset tetap berwujud perusahaan, perusahaan 

tidak dapat mengukur harapan pertumbuhan perusahaan berdasarkan aset tetap 

berwujudnya saja. 

3. Capital Structure menggunakan rasio DER berpengaruh secara signifikan terhadap 

Pertumbuhan Laba. Hal ini dinilai karena modal yang kuat akan meningkatkan kinerja 

perusahaan dalam usahanya memperoleh pertumbuhan laba dari tahun sebelumnya. 

Semakin besar rasio DER pada pada suatu perusahaan maka akan mempengaruhi 

pertumbuhan laba perusahaan secara signifikan. 

4. Variabel independen Inventory Turnover, Tangible Assets, dan Capital Structure secara 

bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap variabel Pertumbuhan Laba. 

5.2. Saran 

 Berdasarkan penelitian dan analisis yang telah dilakukan oleh peneliti maka saran yang 

diajukan untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut: 

1. Nilai R2 pada variabel Inventory Turnover, tangible Assets, dan Capital Structure 

terhadap Pertumbuhan Laba sebesar 18,1%. Dengan nilai sebesar 81,9% terdapat faktor 

lain yang dapat mempengaruhi pertumbuhan laba. 

2. Penelitian selanjutnya dapat dapat menambahkan variabel lain seperti Net Profit 

Margin, Return on Equity, Capital Adequency Ratio, Tingkat Penjualan, ataupun 

variabel lainnya. 
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3. Sebagai bahan evaluasi perusahaan pertambangan subsektor batubara untuk 

mendapatkan hasil yang lebih maksimal dalam menghasilkan laba yang berkaitan 

dengan faktor inventory  turnover, tangible assets dan capital structure. 

4. Sebagai bahan pertimbangan investor untuk mmemberikan modal usaha kepada 

perusahaan pertambangan batubara. Supaya dalam prosesnya para investor 

mendapatkan hasil sesuai dengan yang dihararapkan untuk memperoleh keuntungan. 


