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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh likuiditas (current ratio), 

total asset turnover, dan total debt to total asset terhadap net profit margin pada 

industri rokok yang listing di BEI selama periode 2006 s.d 2010 yang telah 

dibahas sebelumnya pada bab empat serta berdasarkan perhitungan-perhitungan 

melalui Excel dan SPSS yang telah dilakukan, maka penulis menarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

� Perkembangan likuiditas (current ratio), total asset turnover, dan total 

debt to total asset pada industri rokok yang listing di BEI selama periode 

2006 s.d 2010 

1) Perkembangan current ratio mengalami keadaan yang berfluktuatif. 

Current ratio terbesar pada tahun 2007 yang dilakukan oleh PT Bentoel 

Internasional Investama Tbk sebesar 353%. Dan yang terendah adalah PT 

Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk pada tahun 2008 sebesar 144%. Secara 

keseluruhan perusahaan yang memiliki rata-rata current ratio terbesar 

adalah PT Bentoel Internasional Investama Tbk yaitu sebesar 244%. Dan 

yang memiliki rata-rata current ratio terkecil adalah PT Hanjaya 

Mandala Sampoerna Tbk yaitu sebesar 167.8%. 

 

2) Perkembangan total asset turnover mengalami keadaan yang tidak 

begitu berfluktuatif. Perusahaan yang memiliki total asset turnover 

terbesar berada pada tahun 2006 yang dilakukan oleh PT Hanjaya 

Mandala Sampoerna Tbk sebesar 2.33X. Dan yang terendah adalah PT 

Gudang Garam Tbk pada tahun 2007 yang memiliki total asset turnover 

sebesar 1.15X. Perusahaan yang memiliki rata-rata total asset turnover 

terbesar adalah PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk yaitu sebesar 

2.138X. Dan yang memiliki rata-rata total asset turnover terkecil 

adalah PT Gudang Garam Tbk yaitu sebesar 1.21X. 
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3) Perkembangan total debt to total asset sama seperti total asset 

turnover tidak terlalu berfluktuatif, lebih cenderung stabil dikisaran 

40% sampai 60%. Total debt to total asset terbesar pada tahun 2008 

yang dilakukan oleh PT Bentoel Internasional Investama Tbk sebesar 

61%. Dan yang terendah adalah PT Gudang Garam Tbk pada tahun 2010 

yang memiliki total debt to total asset sebesar 30%. Secara 

keseluruhan perusahaan yang memiliki rata-rata total debt to total 

asset terbesar adalah PT Bentoel Internasional Investama Tbk yaitu 

sebesar 57.2%. Dan yang memiliki rata-rata total debt to total asset 

terkecil adalah PT Gudang Garam Tbk yaitu sebesar 35.2%. Pada PT 

Gudang Garam Tbk selalu menjadi yang terendah dalam hal nilai total 

debt to total asset nya. Hal ini berarti PT Gudang Garam Tbk tidak 

menggunakan  utang sebagai sumber dana utama dalam pemenuhuan 

kegiatan perusahaan, melainkan mengutamakan modal sendiri dalam 

pemenuhan kegiatan perusahaan. 

 

� Perkembangan net profit margin pada industri rokok yang listing di BEI 

selama periode 2006 s.d 2010 

 Perkembangan net profit margin cenderung berfluktuatif, net profit 

margin terbesar pada tahun 2010 yang dilakukan oleh PT Hanjaya Mandala 

Sampoerna Tbk yaitu sebesar 15%. Dan yang terendah adalah PT Bentoel 

Internasional Investama Tbk pada tahun 2009 yang mengalami kerugian 

sebesar -2%. Secara keseluruhan perusahaan yang memiliki rata-rata net 

profit margin terbesar adalah PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk yaitu 

sebesar 12%. Dan yang memiliki rata-rata net profit margin terkecil adalah 

PT Bentoel Internasional Investama Tbk yaitu sebesar 2.8%.  

 

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan SPSS, maka diketahui bahwa: 

� Hubungan antara likuiditas (current ratio), total asset turnover, dan total 

debt to total asset tehadap net profit margin secara parsial pada industri 

rokok yang listing di BEI selama periode 2006 s.d 2010 : 
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1) Likuiditas (Current Ratio) terhadap Net Profit Margin 

Dari uji analisis regresi sederhana diperoleh persamaan regresi Y = 

0.140 + (-0.30) X, menyatakan bahwa jika tidak ada Current Ratio 

maka NPM sebesar 0.140. 0.140 berarti keuntungan yang akan di 

dapat sebesar 14% bila Current Ratio 0. Koefisien regresi sebesar -

0.30 karena tandanya negatif menyatakan setiap penambahan 1% 

Current Ratio akan menurunkan NPM sebasar 30% begitupun 

sebaliknya. Pada uji koefisien korelasi Pearson diketahui bahwa 

terdapat nilai korelasi sebesar -0.214 ini berarti bahwa nilai korelasi 

variabel current ratio terhadap net profit margin adalah lemah. Serta 

didapat nilai koefisien determinasinya (R square) yaitu sebesar 0.046 

artinya bahwa pengaruh antara variabel Current Ratio terhadap net 

profit margin adalah sebesar 4.6%. Kemudian sesuai hasil pengujian 

thitung  didapat hasil signifikasi yaitu sebesar (0,192 > 0,05), maka Ha 

ditolak dan Ho diterima sehingga didapat kesimpulan bahwa ternyata 

variabel current ratio secara parsial tidak mempunyai hubungan yang 

signifikan terhadap net profit margin pada industri rokok periode 

2006-2010. 

 

2) Total Asset Turnover terhadap Net Profit Margin 

Dari uji analisis regresi sederhana diperoleh persamaan regresi Y = (-

0.023) + 0.062 X, menyatakan bahwa jika tidak ada Total Asset 

Turnover maka Net Profit Margin sebesar -0.023. -0.023 berarti 

kerugian yang akan di dapat sebesar -2.3% bila Total Asset Turnover 

0. Koefisien regresi sebesar 0.062 karena tandanya positif menyatakan 

setiap penambahan 1X TATO akan meningkatkan NPM sebesar 6.2%, 

begitupun sebaliknya. Pada uji koefisien korelasi Pearson menunjukan 

bahwa total asset turnover memiliki nilai korelasi sebesar 0.604 ini 

berarti bahwa nilai korelasi variabel total asset turnover terhadap net 

profit margin adalah kuat. Serta didapat nilai koefisien determinasinya 

(R square) adalah sebesar 0,365 artinya bahwa pengaruh antara 
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variabel total asset turnover terhadap net profit margin adalah sebesar 

36.5%. Kemudian sesuai hasil pengujian thitung  didapat hasil signifikasi 

yaitu sebesar (0,017 < 0,05), maka Ho ditolak dan Ha diterima sehingga 

didapat kesimpulan bahwa ternyata variabel total asset turnover secara 

parsial mempunyai hubungan yang signifikan terhadap net profit 

margin pada industri rokok periode 2006-2010. 

 

3) Total Debt to Total Asset terhadap Net Profit Margin 

Dari uji analisis regresi sederhana diperoleh persamaan regresi Y = 

0.150 + (-0.157) X, menyatakan bahwa jika tidak ada TDTA maka 

NPM sebesar 0.150. 0.150 berarti keuntungan yang akan di dapat 

sebesar 15% bila Total Debt to Total Asset 0. Koefisien regresi sebesar 

-0.157 karena tandanya negatif menyatakan setiap penambahan 1% 

TDTA akan menurunkan NPM sebesar 15.7%, begitupun sebaliknya. 

Pada uji koefisien korelasi Pearson diketahui bahwa terdapat nilai 

korelasi sebesar -0.358 ini berarti bahwa nilai korelasi variabel Total 

Debt to Total Asset terhadap Net Profit Margin adalah lemah. Serta 

didapat nilai koefisien determinasinya (R square) adalah sebesar 0.128. 

Artinya bahwa pengaruh antara variabel Total Debt to Total Asset 

terhadap Net Profit Margin adalah sebesar 12.8%. Kemudian sesuai 

hasil pengujian thitung  didapat hasil signifikasi yaitu sebesar (0,190 > 

0,05), maka Ha ditolak dan Ho diterima sehingga didapat kesimpulan 

bahwa ternyata variabel Total Debt to Total Asset secara parsial tidak 

mempunyai hubungan yang signifikan terhadap Net Profit Margin 

pada industri rokok periode 2006-2010. 

 

� Hubungan Likuiditas (Current Ratio), Total Asset Turnover (TATO), dan 

Total Debt to Total Asset (TDTA) tehadap Net Profit Margin (NPM) pada 

Industri Rokok yang Listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2006-

2010 Secara Simultan : 
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 Berdasarkan hasil perhitungan korelasi variabel current ratio, total 

asset turnover, dan total debt to total asset tehadap net profit margin, 

secara simultan mempunyai korelasi yang sangat kuat yang 

ditunjukkan oleh besarnya angka R pada tabel model summary sebesar 

0.827. Selain itu angka pada adjusted R square pada tabel model 

summary juga menunjukan angka sebesar 0.598 atau 59.8% dari nilai 

net profit margin bisa dijelaskan oleh variabel current ratio, total asset 

turnover, dan total debt to total asset, sedangkan sisanya 40.2% dapat 

dijelaskan oleh sebab-sebab lain. Kemudian sesuai hasil uji F, di dapat 

Fhitung  ≥  Ftabel (7.942 ≥ 3.59) dan di lihat dari hasil signifikasi yaitu 

sebesar (0,004 < 0,05), maka Ho ditolak dan Ha diterima sehingga 

didapat kesimpulan bahwa ternyata variabel current ratio, total asset 

turnover, dan total debt to total asset secara simultan mempunyai 

hubungan yang signifikan terhadap net profit margin pada industri 

rokok periode 2006-2010. 

 

5.2 Saran 

Pada bagian akhir ini, penulis mengajukan beberapa saran yang dapat 

digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi perusahaan-perusahaan 

pada industri rokok dan juga para investor. Adapun saran-saran yang penulis 

ajukan antara lain: 

1) Perusahaan pada industri rokok. 

a) Perusahaan rokok yang memiliki Current Asset terendah PT Hanjaya 

Mandala Sampoerna Tbk dapat meningkatkan current ratio dengan 

mengurangi jumlah utang lancar bersama-sama dengan mengurangi aktiva 

lancar. Untuk PT Bentoel Internasional Investama Tbk yang memiliki 

current ratio terbesar untuk menjaga current ratio agar tidak terlalu 

melampaui current ratio yang telah ditetapkan perusahaan karena current 

ratio yang tinggi dapat mengindikasikan penimbunan kas, banyaknya 

piutang yang tidak tertagih, penumpukan persediaan ini berarti perusahaan 
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tidak mendayagunakan current asset  secara baik dan efektif dan akan 

membuat profit yang didapatkan menurun. 

b) Perusahaan rokok yang memiliki total asset turnover terendah PT Gudang 

Garam Tbk dapat meningkatkan total asset turnover dengan peningkatan 

efisiensi operasional. Ini tidak dapat dilakukan jika perusahaan kendur 

atau memiliki manajemen yang buruk. Dan untuk PT Hanjaya Mandala 

Sampoerna Tbk, agar tetap mempertahankan total asset turnover agar 

tetap stabil. 

c) Perusahaan rokok yang memiliki total debt to total asset terendah PT 

Gudang Garam Tbk agar tetap menjaga total debt to total asset. Karena 

dengan total debt to total asset yang rendah berarti perusahaan tidak 

menggunakan utang sebagai sumber dana utama dalam pemenuhuan 

kegiatan perusahaan, melainkan mengutamakan modal sendiri dalam 

pemenuhan kegiatan perusahaan. Ini berarti semakin rendah total debt to 

total asset, semakin baik. Dan untuk PT Bentoel Internasional Investama 

Tbk yang memiliki total debt to total asset tertinggi disarankan agar total 

debt to total asset tidak melewati 66% karena ini dianggap terlalu beresiko 

untuk perusahaan. Dengan mengurangi modal yang berasal dari utang, 

salah satunya membayar utang perusahaan yang digunakan untuk modal. 

Dengan begitu akan mengurangi tingkat rasio total debt to total asset. 

d) Perusahaan rokok yang memiliki net profit margin terendah PT Bentoel 

Internasional Investama Tbk, agar meningkatkan net profit margin, salah 

satunya dengan pengurangan operating expenses. Dengan mengurangi 

operating expenses relative lebih besar dibandingkan dengan 

berkurangnya pendapatan dari sales. Meskipun jumlah sales selama 

periode tertentu berkurang, tetapi oleh karena disertai dengan 

berkurangnya operating expense yang lebih sebanding maka akibatnya 

ialah bahwa net profit marginya makin besar. Dan untuk meningkatkan 

kepercayaan investor, selain menjaga likuiditas perusahaan secara 

konsisten, perusahaan juga dalam meningkatkan net profit margin harus 

menghasilkan tingkat profitabilitas dan tingkat leverage yang baik.  
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2) Bagi para investor agar melihat dengan lebih teliti dalam mengambil 

keputusan dalam berinvestasi, karena masih banyak variabel lain yang 

berpengaruh terhadap net profit margin .Hal ini dibuktikan dengan  variabel 

yang diteliti hanya mempengaruhi net profit margin sebesar 59.8% saja 

sedangkan variabel lain yang tidak diteliti mempengaruhi hingga 40.2%.  

3) Disarankan kepada peneliti berikutnya yang ingin melanjutkan penelitian ini, 

agar mengembangkan penelitian ini karena penelitian ini mempunyai beberapa 

keterbatasan sebagai berikut yang dapat dijadikan gambaran untuk penelitian 

berikutnya yaitu : 

a) Data yang diambil hanya berkisar di satu industri saja, sehingga hasil yang 

diperoleh tidak terlalu memberikan gambaran yang lengkap dan 

komprehensif. 

b) Variabel yang digunakan hanya faktor internal saja, dapat ditambahkan 

atau diganti dengan faktor eksternal perusahaan. 

c) Selain itu indikator yang dipakai dalam Likuidias, Leverage, Aktifitas dan 

Profitabilitas dapat kita ubah atau ditambahkan seperti dalam likuiditas 

indikator yang digunakan bukan hanya Current Ratio tetapi juga 

disertakan Quick Ratio dan Cash Ratio. Dalam Leverage indikator yang 

digunakan bukan hanya Total Debt to Total Asset tetapi juga bisa 

disertakan Total Debt to Total Equity. Dalam aktifitas indikator yang 

digunakan bukan hanya Total Asset Turnover tetapi juga disertakan 

Inventory Turnover. Sehingga hasilnya lebih dapat memberikan gambaran 

karena datanya lebih komplek. 


