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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1.  Kesimpulan  

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mendapat bukti empiris dampak 

pengimplementasian sistem Enterprise Resource Planning (ERP) terhadap kinerja 

keuangan perusahaan consumer goods industry yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2011-2015 yang memenuhi kriteria-kriteria pemilihan sampel 

yang digunakan dalam penelitian ini. Sedangkan unit analisisnya adalah laporan 

tahunan (Annual Report) yang dilakukan perusahaan sampel. 

Dari hasil analisis data, pengujian hipotesis, dan pembahasan, maka dapat 

ditarik kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut : 

1. Normalitas distribusi data yang digunakan dalam penelitian ini di lihat 

dengan One-Sample Kolmogrov-Smirnov Test yang menunjukkan bahwa 

distribusi data adalah normal, sehingga persyaratan normalitas terpenuhi. 

2. Berdasarkan pengujian hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah untuk 

menguji apakah terdapat perbedaan Rasio Beban Penjualan, Adminitrasi 

dan Umum/pendapatan (BPAU) yang signifikan sebelum dan sesudah 

penenerapan sistem Enterprise Resource Planning (ERP). Hasil penelitan 

menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh terhadap beban penjualan, 

adminitrasi dan umum/pendapatan perusahaan sebelum dan sesudah 

pengimplementasian sistem Enterprise Resource Planning (ERP). Hal ini 

membuktikan bahwa hasil penelitian Hipotesis H1 tidak di dukung oleh 

data penelitian.  
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3. Berdasarkan pengujian hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah untuk 

menguji apakah terdapat perbedaan Rasio Beban Pokok 

Penjualan/pendapatan (BPP) yang signifikan sebelum dan sesudah 

penenerapan sistemEnterprise Resource Planning (ERP). Hasil penelitan 

menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh terhadap beban pokok 

penjualan/pendapatan perusahaan sebelum dan sesudah 

pengimplementasian sistem Enterprise Resource Planning (ERP). Hal ini 

membuktikan bahwa hasil penelitian Hipotesis H2 tidak di dukung oleh 

data penelitian. 

4. Berdasarkan  pengujian hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah untuk 

menguji apakah terdapat perbedaan Rasio Jumlah Karyawan (JK) yang 

signifikan sebelum dan sesudah penenerapan sistem Enterprise Resource 

Planning (ERP). Hasil penelitan menunjukkan bahwa terdapat pengaruh 

terhadap Jumlah Karyawan/pendapatan perusahaan sebelum dan sesudah 

pengimplementasian sistem Enterprise Resource Planning (ERP). Hal ini 

membuktikan bahwa terdapat peningkatan efisien pada perusahaan karena 

terdapat penurunan terhadap Jumlah Karyawan/pendapatan. Hal ini 

membuktikan bahwa hasil penelitian Hipotesis H3 di dukung oleh data 

penelitian.  

5. Berdasarkan pengujian hipotesis keempat dalam penelitian ini adalah 

untuk menguji apakah terdapat perbedaan Rasio Return On Asset (ROA) 

yang signifikan sebelum dan sesudah penenerapan sistem Enterprise 

Resource Planning (ERP). Hasil penelitan menunjukkan  bahwa  terdapat 
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pengaruh terhadap Return On Asset (ROA) perusahaan sebelum dan 

sesudah pengimplementasian sistem Enterprise Resource Planning (ERP). 

Hal ini membuktikan bahwa terdapat peningkatan efisien pada perusahaan 

pada Return On Asset (ROA). Di mana peningkatan efisien ini merupakan 

salah satu manfaat yang diterima perusahaan dari pengimplementasian 

sistem Enterprise Resource Planning (ERP). Hal ini membuktikan bahwa 

hasil penelitian Hipotesis H4a  di dukung oleh data penelitian.  

6. Berdasarkan pengujian hipotesis kelima dalam penelitian ini adalah untuk 

menguji apakah terdapat perbedaan Rasio Return On Investmen (ROI) 

yang signifikan sebelum dan sesudah penenerapan system Enterprise 

Resource Planning (ERP). Hasil penelitan menunjukkan bahwa tidak 

terdapat pengaruh yang signifikan terhadap Return On Investment (ROI) 

perusahaan sebelum dan sesudah pengimplementasian sistem Enterprise 

Resource Planning (ERP). Hal ini membuktikan bahwa hasil penelitian 

Hipotesis H4b tidak di dukung oleh data penelitian.  

7. Berdasarkan pengujian hipotesis keenam dalam penelitian ini adalah untuk 

menguji apakah terdapat perbedaan Rasio Return On Sales (ROS) yang 

signifikan sebelum dan sesudah penenerapan system Enterprise Resource 

Planning (ERP). Hasil penelitan menunjukkan bahwa  terdapat pengaruh 

yang signifikan terhadap Return On Sales (ROS) perusahaan sebelum dan 

sesudah pengimplementasian sistem Enterprise Resource Planning (ERP). 

Hal ini membuktikan bahwa terdapat peningkatan efisien pada perusahaan 
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pada Return On Sales (ROS). Hal ini membuktikan bahwa hasil penelitian 

Hipotesis H4c di dukung oleh data penelitian.  

 

5.2.  Saran 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain sebagai berikut : 

1. Penelitian ini menggunakan enam variable kinerja keuangan yang 

diukur dari laporan keuangan perusahaan berupa BPAU, BPP, Jumlah 

karyawan, ROA, ROI, dan ROS. 

2. Penelitian ini menggunakan 17 sampel perusahaan yang berfokus 

hanya pada perusahaan consumer goods industry. 

3. Penelitian ini menggunakan periode jendela selama dua tahun sebelum 

dan dua tahun setelah penerapan ERP.  

 

Berdasarkan beberapa keterbatasan penelitian yang telah diungkapkan, 

maka diberikan saran untuk penelitian selanjutnya yaitu:  

1. Penelitian selanjutya dapat mendetailkan cara pengimplementasian sistem 

Enterprise Resource Planning (ERP) yang berbeda, mengingat sistem 

Enterprise Resource Planning (ERP) terus berkembang sehingga bisa 

terjadi keberagaman penelitian. 

2. Penelitian selanjutnya dapat menambah variabel yang terkait dengan 

kinerja keuangan, seperti leverage, economic value added, gross profit 

margin, kepemilikan saham dan lain-lain  

3. Penelitian selanjutnya memperpanjang periode pengamatan sehingga 

pengaruh dapat dilihat dari jangka waktu yang lebih panjang dan untuk 
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mempertinggi daya uji empiris dan juga menggunakan objek penelitian 

yang lebih luas, tidak hanya pada perusahaan consumer goods industry 

tetapi juga ditambah dengan perusahaan lainnya, karena semakin lama 

interval waktu pengamatan maka semakin besar kesempatan untuk 

memperoleh informasi tentang variabel yang handal untuk melakukan 

peramalan yang lebih akurat. 

4. Pada saat penelitian, mungkin melewatkan beberapa informasi di dalam 

laporan tahunan perusahaan sampel yang seharusnya ikut dimasukkan 

dalam perhitungan rasio kinerja keuangan. 

 


