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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya mengenai 

pengaruh OPM, ROA, dan ROE terhadap perubahan laba pada perusahaan 

pertambangan yang listing di BEI periode 2010-2012, maka peneliti dapat menarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel OPM memiliki nilai sig. sebesar 

0,224 lebih besar dari tingkat signifikansi penelitian yaitu 0,05. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa secara parsial variabel OPM tidak berpengaruh terhadap 

perubahan laba. 

2. Hasil penelitian variabel ROA menunjukkan bahwa nilai sig. yang diperoleh 

adalah sebesar 0,135. Nilai sig. variabel ROA lebih besar dari tingkat 

signifikansi penelitian yaitu 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa 

secara parsial variabel ROA tidak berpengaruh terhadap perubahan laba. 

3. Hasil penelitian untuk variabel ROE menunjukkan bahwa nilai sig. sebesar 0,015 

lebih kecil dari tingkat signifikansi penelitian yaitu 0,05. Kesimpulannya adalah 

variabel ROE berpengaruh secara parsial terhadap perubahan laba dengan tingkat 

pengaruh sebesar 14,1 %. 
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4. Variabel-variabel independen yaitu OPM, ROA, dan ROE berpengaruh secara 

simultan terhadap perubahan laba dimana nilai Sig. yang diperoleh adalah 

sebesar 0,016. Nilai ini lebih kecil dibandingkan tingkat signifikansi penelitian 

yang digunakan yaitu 0,05. Dapat disimpulkan bahwa variabel OPM, ROA, dan 

ROE berpengaruh secara simultan terhadap perubahan laba. Tingkat pengaruh 

yang dihasilkan cukup kecil yaitu sebesar 18,7 %. Hal ini disebabkan karena 

hanya variabel ROE yang secara parsial berpengaruh terhadap perubahan laba, 

sementara dua faktor lainnya yaitu OPM dan ROA tidak berpengaruh.  

 

5.2 Saran 

 Beberapa saran yang dapat diberikan sehubungan dengan hasil penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Rasio profitabilitas yang digunakan dalam memprediksi perubahan laba pada 

penelitian ini hanya mengambil 3 variabel saja antara lain OPM, ROA, dan ROE. 

Hanya 1 variabel yang secara mandiri mampu mempengaruhi perubahan laba 

yaitu ROE. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan memasukkan variabel 

lainnya seperti GPM dan NPM. Dengan penambahan rasio-rasio ini maka tingkat 

perubahan laba suatu perusahaan diharapkan akan lebih mudah diprediksi.  

2. Periode pengamatan atas laporan keuangan perusahaan sebaiknya diperpanjang, 

tidak hanya selama jangka waktu 3 tahun. Dengan demikian, hasil penelitian 

diharapkan dapat memberikan hasil yang lebih akurat dan berguna bagi para 

investor untuk keputusan investasi. 
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3. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk menambahkan variabel penelitian 

selain data-data fundamental perusahaan yang berasal dari laporan keuangan, 

tetapi juga faktor eksternal perusahaan seperti kurs valuta asing, tingkat hutang, 

perubahan harga komoditas barang tambang, dan kebijakan pemerintah lainnya 

yang bisa berdampak pada perubahan laba pada perusahaan pertambangan yang 

listing di BEI. 

 

 

 


