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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

1.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai efektivitas 

perusahaan yang ditinjau dari tingkat pengembalian investasi pada PT. Gajah 

Tunggal Tbk. selama kurun waktu lima tahun yaitu tahun 2013 sampai dengan 

tahun 2017 dapat disimpulkan sebagai berikut: 

Efektivitas perusahaan yang diukur dengan menggunakan model Du Pont System 

dapat disimpulkan kurang baik, hal ini dikarenakan sebagai berikut: 

a. Net Profit Margin mengalami penurunan dengan dua kali penurunan yaitu 

pada tahun 2015 dan pada tahun 2017, hal itu disebabkan oleh tingkat laba 

bersih setelah pajak yang dihasilkan mengalami kerugian atau tingkat laba 

bersih setelah pajak bernilai rendah. 

b. Dari segi Total Assets Turnover bisa dinilai cukup efektif karena hanya 

mengalami sekali penurunan yaitu penurunan pada tahun 2015 yang karena 

disebabkan oleh tingkat penjualan tidak seimbang dengan jumlah aktiva 

sehingga tingkat penjualan berdasarkan aset tetap mengalami penurunan.
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c. Hasil Return On Investment dari perusahaan PT. Gajah Tunggal Tbk. selama 

lima tahun periode yang ditetapkan dinilai kurang efektif hal ini dikarenakan 

Return On Investment pada perusahaan mengalami hasil yang kurang baik 

dengan dua kali penurunan yaitu pada tahun 2015 yang disebabkan oleh 

tingkat Net Profit Margin yang rendah bahkan bernilai negative yang 

disebabkan juga oleh tingkat laba bersih setelah pajak yang rendah. 

Selanjutnya penurunan terjadi pada tahun 2017 dengan alas an yang sama 

yaitu disebabkan oleh tingkat Net Profit Margin yang cenderung mengalami 

penurunan yang disebabkan oleh faktor yang sama yaitu dikarenakan laba 

bersih setelah pajak bernilai rendah. 

1.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka saran-saran yang 

dapat diberikan adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Perusahaan 

a. Perusahaan harus mampu meningkatkan lagi tingkat penjualan sehingga 

laba bersih yang di hasilkan setelah pajak pun tidak akan bernilai rendah, 

selain itu perusahaan juga harus mampu menekan biaya oeprasi sebagai 

salah satu penyebab tidak stabil nya tingkat laba bersih setelah pajak yang 

menyebabkan nilai Net Profit Margin rendah. 

b. Perusahaan harus mampu meningkatkan kembali nilai Total Assets 

Turnover yang dapat dimulai dari meningkatkan nilai penjualan perusahaan 

karena hal itu sangat penting dalam meingkatkan nilai Total Assets 

Turnover. 
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c. Perusahaan harus menjaga dan meningkatkan kembali nilai Return On 

Investment dengan menjaga Nilai Total Assets Turnover dan Nilai Net Profit 

Margin agar tercipta nilai Return On Investment yang baik pula. 

2. Bagi Pihak Lain 

Sarana bagi pihak lain lebih dikhususkan bagi peneliti selanjutnya yang 

tertarik untuk melakukan penelitian yang sejenis dengan menggunakan model atau 

metode yang lain seperti rasio keuangan agar terdapat sudut pandang yang berbeda 

dalam menilai kemampuan perusahaan dan menjadi referensi bagi peneliti lain atau 

bagi perusahaan dalam menilai kemampuan perusahaan dalam mendapatkan 

keuntungan. 

 


