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ABSTRACT 

 

ANALYSIS OF OPERATINF COST ON NET INCOME FOR PT. MITRA PRATAMA 

MOBILINDO OF INDONESIA 

 

 ABSTRACT 

 
With an increase in profits, the company can cover all costs incurred. So that the company's 

operations are guaranteed to run well. Basically profit is calculated once a year at the end of the 

period. The problem examined in this study is how operational costs affect net income at PT.Mitra 

Pratama Mobilindo Yogyakarta. This study aims to determine how the influence of operating costs on 

net income at PT.Mitra Pratama Mobilindo Yogyakarta. 

Operational costs are all operating costs except interest costs and income tax costs while 

net income or profit after tax is profit or income from the company's current business after deducting 

interest and taxes. Data collection methods used in this study are the method of documentation, 

literature, and interviews. The data used in this study is the financial statements of PT.Mitra Pratama 

Mobilindo for 5 years (2014-2018). While the data analysis used is the classic assumption test 

(normality test, heteroscedasticity test and multicollinearity test), simple linear regression test, 

product moment correlation coefficient test, and t test (partial test). From the results of the simple 

linear regression analysis the equation is obtained: 

Y = -6350665.115 + 1.082X 

The regression equation above shows a constant value of -6350665,115, the regression 

coefficient (b) of 1,082. The value of R Square is 0.990, the correlation coefficient for the effect of 

operating costs on net income is 0.995. As for the t test, the value of tcount is 17.370> t table 2.353. 

This means that Ho is accepted and H1 is rejected. So it can be concluded that operational costs 

have a significant effect on net income. 
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ABSTRAK 

 

ANALISIS  BIAYA OPERASIONAL TERHADAP LABA BERSIH 

PADA   PT. MITRA PRATAMA MOBILINDO INDONESIA 
Dengan adanya peningkatan laba maka perusahaan dapat menutupi segala biaya-biaya yang 

dikeluarkannya. Sehingga kegiatan operasi perusahaan terjamin dapat berjalan dengan baik. Pada 

dasarnya laba dihitung satu kali setahun pada akhir periode. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian 

ini adalah bagaimana biaya operasional berpengaruh terhadap laba bersih pada PT.Mitra Pratama 

Mobilindo Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh biaya 

operasional terhadap laba bersih pada PT.Mitra Pratama Mobilindo Yogyakarta. 

Biaya operasional adalah seluruh biaya operasi kecuali biaya bunga dan biaya pajak 

penghasilan sedangkan Laba bersih atau laba setelah pajak adalah laba atau pendapatan dari bisnis 

perusahaan yang sedang berjalan setelah dikurangi bunga dan pajak. Metode pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, kepustakaan, dan wawancara. Data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan PT.Mitra Pratama Mobilindo selama 5 tahun 

(tahun 2014-2018). Sedangkan analisis data yang digunakan adalah uji asumsi klasik (uji normalitas, 

uji heteroskedastisitas dan uji multikolinieritas), uji regresi linear sederhana, uji koefisien korelasi 

product moment, dan uji t (uji partsial). Dari hasil analisis regresi linear sederhana diperoleh 

persamaan: 

Y = -6350665.115 + 1.082X 

Persamaan regresi diatas menunjukkan nilai konstan sebesar -6350665.115, koefisien regresi 

(b) sebesar 1.082. Nilai dari R Square adalah 0,990, koefisien korelasi untuk pengaruh biaya 

operasional terhadap laba bersih adalah 0.995. Sedangkan untuk uji t menghasilkan nilai thitung 

17.370 > ttabel 2.353. Artinya Ho diterima dan H1 ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa biaya 

operasional berpengaruh signifikan terhadap laba bersih. 

 

Kata Kunci: Biaya Operasional dan Laba Bersih. 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Dalam dunia ekonomi yang penuh dengan dinamika dan situasi yang terkadang tidak 

pasti dan banyak perubahan - perubahan yang terjadi, perusahaan atau badan usaha dianggap 

sebagai pelaku ekonomi dalam usahanya untuk mendapatkan keuntungan dan untuk 

mempertahankan kelangsungan hidupnya, interaksi antara kedua hal diatas mengharuskan 

perusahaan mengambil tindakan-tindakan yang tidak akan mereka sesali nantinya dan selalu 

berusaha menyiapkan dirinya untuk menghadapi segala kemungkinan yang terjadi. Setiap 

usaha dari perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya itu merupakan suatu 

tindakan yang integral, terpadu, dan tepat. 

Setiap tahun perusahaan di suatu negara terus bertambah, hal ini mengakibatkan 

terjadinya persaingan yang semakin ketat dalam dunia usaha. Salah satunya adalah 

perusahaan yang bergerak dibidang otomotif. Oleh karena itu, setiap perusahaan baik 

perusahaan besar maupun kecil harus mampu menghasilkan laba semaksimal mungkin. 

Pada dasarnya pendapatan harus lebih besar dari beban agar perusahaan terus 

berjalan dan laba yang dihasilkan harus cukup besar untuk memuaskan pemilik 

perusahaan. Cara yang dapat ditempuh untuk menghasilkan laba semaksimal mungkin 

adalah dengan pemberian pelayanan yang baik kepada pelanggan dan menghasilkan 

produk yang berkualitas yang sesuai dengan selera konsumen serta dapat bersaing di 
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pasaran. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa keberhasilan dalam usaha tergantung pada 

tawaran produk yang kompetitif di pasar dunia, bukan sekedar pasar lokal. Untuk 

mewujudkan hal tersebut dibutuhkan manajemen yang dapat merancang dan 

menerapkan strategi-strategi yang jitu yang dibutuhkan perusahaan setiap tahunnya. 

Dalam merencanakan strategi manajemen harus melalui tiga tahap yaitu perumusn 

strategi, penetapan strategi dan penilaian strategi. Setelah strategi tersusun dan disutujui 

oleh semua pihak yang terkait yang harus dilakukan selanjutnya adalah pengaplikasian. 

Pengaplikasian strategi tersebut harus menghindari kesalahan- kesalahan yang akan 

berakibat fatal bagi perusahaan. Oleh sebab itu, pengawasan sangat dibutuhkan. 

Dengan teraplikasinya startegi tersebut dengan baik maka laba perusahaan dapat 

meningkat setiap tahunnya. Dengan adanya peningkatan laba maka perusahaan dapat 

menutupi segala biaya-biaya yang dikeluarkannya. Sehingga kegiatan operasi 

perusahaan terjamin dapat berjalan dengan baik. Laba merupakan selisih antara 

pendapatan yang diperoleh perusahaan pada suatu periode dengan beban usaha yang 

keluarkannya pada periode tertentu. 

Pada dasarnya laba dihitung satu kali setahun pada akhir periode. Dengan 

diketahuinya laba yang diperoleh setiap tahun maka perusahaan harus melunasi segala 

tagihannya agar perusahaan dapat mengetahui berapa besar laba bersih yang 

diperolehnya. Setelah laba bersih diketahui maka perusahaan dapat merencanakan 

berapa besar biaya operasi yang harus dianggarkan untuk akivitas-aktivitas perusahaan 

tahun berikutnya. Dalam penganggarkan biaya yang akan dikeluarkan perusahaan 

dibutuhkan ketelitian dan kejujuran agar tidak terjadi kesalahan serta kecurangan dalam 

proses pencatatan.  

Perusahaan adalah suatu lembaga atau instansi yang salah satu kegiatannya 

bergerak dalam bidang perekonomian dan merupakan satu kesatuan teknis ekonomi 

tempat terjadinya proses produksi. Dengan demikian tujuan didirikan perusahaan identik 

dengan tempat diorganisasik an barang dan jasa. Perusahaan merupakan suatu organisasi 

yang mempunyai kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan. Tujuan perusahaan 

menjalankan usahanya yaitu mencari laba yang sebesar-besarnya untuk 

mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan secara terus menerus. Laba hanya bisa 

diperoleh dengan adanya kinerja yang baik dari perusahaan itu sendiri. Untuk itu 

penilaian terhadap perusahaan sangat penting dan bermanfaat, baik bagi perusahaan, 

maupun bagi pihak luar perusahaan yang berkepentingan terhadap perusahaan yang 

bersangkutan. Bagi suatu perusahaan kinerja dapat digunakan sebagai alat ukur dalam 

menilai keberhasilan usahanya, juga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan 

dalam pengambilan keputusan dan perencanaan dimasa yang akan datang. 

Sedangkan bagi pihak luar perusahaan dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan dalam pengambilan keputusan ekonomi terhadap perusahaan yang 

bersangkutan. Untuk itu perlu analisa yang lebih lanjut sehingga akan tergambar dengan 

jelas kinerja keuangan perusahaan, yaitu suatu ukuran yang dapat menggambarkan 

kesehatan keuangan dari suatu perusahaan pada suatu saat atau pada satu periode 

tertentu yang dapat dijadikan indikator permasalahan ataupun dasar untuk membuat 

keputusan - keputusan yang berhubungan dengan masalah keuangan perusahaan, guna 

dilaksanakan dimasa yang akan datang.Untuk memaksimalkan laba, maka perusahan 

harus bias merencanakandan mengendalikan dengan baik faktor yang dapat 

mempengaruhi laba operasi yaitu, pendapatan, harga pokok penjualan, dan biaya operasi 

yang keseluruhan elemen tersebut digambarkan dalam perhitungan laba rugi. Tujuan 

utama dari perhitungan laba rugi adalah untuk memberikan informasi mengenai tingkat 
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keberhasilan manajemen dalam mengelola perusahaan dalam satu periode tertentu.  

Agar informasi tersebut memiliki nilai guna maka dalam penyusunan laba rugi 

harus dirincikan secara tepat dan akurat sehingga informasi tersebut dapat di evaluasi 

dalam rangka penyusunan perencanaan dimasa yang akan datang atau untuk dijadikan 

sebagai pertimbangan dalam menentukan kebijakan serta keputusan untuk masa yang 

akan datang. PT. Mitra Pratama Mobilindo adalah perusahaan yang bergerak dibidang 

otomotif, yang mencakup penyediaan suku cadang, dan service. Didalam jenis usaha 

yang dijalaninya perusahaan mempunyai jenis persediaan yang cukup banyak dan 

beraneka ragam jenisnya. Pada kenyataannya dilapangan PT.Mitra Pratama Mobilindo 

dihadapkan pada persaingan yang sangat ketat antara perusahaan lain yang sejenis. 

Sehingga perusahaan ini di tuntut untuk menyusun strategi persaingan yang mantap, 

perusahaan harus dapat meluaskan daerah penjualan dan pelayanan service kendaran 

juga harus dapat memenuhi kepuasan pelanggan, sehingga PT. Mitra Pratama 

Mobilindo Yogyakarta tidak kalah saing dengan perusahaan lain. 

PT. Mitra Pratama Mobilindo menawarkan layanan jasa service keliling atau 

disebut dengan stooring kepada customer,dan juga service gratis sampai kilometer 

60.000. Untuk mempertahankan posisinya sebagai salah satu dealer autorized terbesar di 

yogyakarta PT. Mitra Prataama Mobilindo bertekad untuk memberikan pelayanan yang 

terbaik bagi customer, serta senantiasa menjadi kebanggaan negara. Dalam pengeluaran 

biaya operasional diharapkan perusahaan dapat menggunakan seefisien mungkin sesuai 

dengan proporsinya masing-masing, sehingga penggunaan biaya operasional dapat 

diminimalkan semaksimal mungkin begitu juga di PT.Mitra Pratama Mobilindo 

Yogyakarta. Hal ini dilakukan agar pengeluaran perusahaan tidak membengkak dan 

dapat merugikan perusahaan dalam segala hal. Adapun biaya operasional yang 

dikeluarkan oleh PT. Mitra Pratama Mobilindo Yogyakarta selama 5 tahun terakhir 

(2014-2018) adalah sebagai berikut:Tabel 1.1 Biaya Operasional PT. Mitra Pratama 

Mobilindo Yogyakarta Tahun 2014-2018 (dalam jutaan rupiah) 

No. Tahun Biaya Operasional 

1. 2014 7.227.642 

2. 2015 7.991.230 

3. 2016 9.643.357 

4. 2017 11.134.002 

5. 2018 12.739.104 

TOTAL 48.735.335 

Sumber : Laporan Keuangan PT. Mitra Pratama Mobilindo 

(Tahun 2014-2018) 

 

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa pengeluaran biaya operasional oleh 

PT. Mitra Pratama Mobilindo Yogyakarta berfluktuasi. Biaya operasional yang dikeluarkan 

oleh PT. Mitra Pratama Mobilindo Yogyakarta selama 5 tahun terakhir sebesar Rp. 

48.735.335 juta. Biaya operasional terendah dikeluarkan pada tahun 2008 sebesar Rp. 

7.227.642 juta. Sedangkan biaya operasional terbesar dikeluarkan pada tahun 2012 sabesar 

Rp. 12.739.104 juta. Laba bersih yang diperoleh oleh PT. Mitra Pratama Mobilindo 

Yogyakarta selama 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut: 
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Tabel 1. 2 Laba Bersih PT. Mitra Pratama Mobilindo Yogyakarta 

Tahun 2014-2018 (dalam jutaan rupiah) 

No. Tahun Laba Bersih 

1. 2014 1.222.485 

2. 2015 2.483.995 

3. 2016 4.101.706 

4. 2017 5.991.144 

5. 2018 7.202.604 

TOTAL 21.001.934 

Sumber : Laporan Keuangan PT. Mitra Pratama Mobilindo (Tahun 2014- 2018) 

 

Sedangkan untuk laba bersih yang dipeoleh PT. Mitra Pratama Mobilindo Yogyakarta 

selama 5 tahun terakhir sebesar Rp. 21.001.934 juta. Pada tahun 2014 PT. Mitra Pratama 

Mobilindo Yogyakarta memperoleh laba bersih terendah sebesar Rp. 1.222.485 juta. Dan 

laba bersih terbesar diperoleh pada tahun 2018 sebesar Rp. 7.202.604 juta. Jadi dapat 

disimpulakan bahwa setiap tahun laba bersih suatu perusahaan tidak dapat ditebak-tebak 

jumlahnya tepati dapat ditargetkan. Hal inilah yang mendorong penulis untuk melakukan 

penelitian mengenai “Analisis Biaya Operasional Terhadap Laba Bersih Pada PT. Mitra 

Pratama Mobilindo Indonesia”. 

 

 

KAJIAN PUSTAKA 

Biaya 

 Tidak dapat dipungkiri bahwa biaya merupakan hal yang sangat penting dalam suatu 

perusahaan terutama dalam menjalankan kegiatan operasinya. Oleh karena itu, sebelum 

membahas mengenai biaya operasional alangkah baiknya apabila kita mengetahui apa 

sebenarnya biaya itu sendiri. Pengertian biaya adalah kas atau nilai setara kas yang 

dikorbankan untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan memberi manfaat saat ini 

atau di masa yang akan datang bagi organisasi. 

 

Biaya Operasional 
 Biaya operasional merupakan salah satu jenis biaya yang dikeluar perusahaan setiap 

tahunnya baik perusahaan besar maupun perusahaan kecil dalam jumlah tertentu. Biaya 

operasional kadang juga disebut dengan biaya komersial. Biaya operasional adalah seluruh 

biaya operasi kecuali biaya bunga dan biaya pajak penghasilan. Adapun yang menyatakan 

bahwa biaya operasional adalah biaya yang muncul dari aktivitas penjualan barang dan jasa 

oleh perusahaan kepada pelanggan. 

 

Laporan Keuangan 
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Laporan laba rugi memperlihatkan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan 

serta biaya yang terjadi selama periode tertentu. Laporan perubahan modal menunjukkan 

sumber dan penggunaan yang menyebabkan perubahan modal perusahaan. Dalam prakteknya 

sering diikutsertakan laporan-laporan lainnya yang sifatnya membantu untuk memperoleh 

penjelasan lebih lanjut, misalnya laporan-laporan perubahan modal kerja, laporan sumber dan 

penggunaan kas atau laporan arus kas, laporan biaya produksi. 

 

LABA 
Dalam dunia usaha laba suatu istilah yang tidak asing lagi karena salah satu tujuan 

utama suatu perusahaan adalah menghasilkan laba semaksimal mungkin. Laba merupakan 

perkiraan antara kenaikan atau penurunan ekuitas sebelum distribusi dan konstribusi dari 

pemegang ekuitas. Dengan tercapainya laba yang optimal, maka kesejahteraan suatu 

perusahaan akan terjamin 

 

 

 

METODOLOGI 

Jenis Sumber dan Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. berupa data laporan keuangan PT. Mitra 

Pratama Mobilindo Indonesia 

 

Metode pengumpulan data 

1. Metode kepustakaan digunakan untuk melengkapi landasan teori yang dilakukan dengan cara 

membaca buku pustaka, referensi koran, serta hasil penelitian terdahulu, Metode 

dokumentasi dan Metode Wawancara. 
 

 

Populasi dan Sampel 

 Populasi dalam Penelitian ini adalah laporan keuangan PT. Mitra Pratama      Mobilindo 

Indonesia, Dalam penelitian menggunakan purposivesample atau sampel bertujuan. Oleh 

karena itu data yang digunakan hanya 5 tahun. Karena karakter penelitianya minimal 3 tahun. 

Dengan adanya data laporan keuangan perusahaan selama 3 tahun maka kinerja perusahaan 

tersebut dapat dihitung dengan hasil yang lebih optimal. 

 

 

 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

 bahwa biaya operasional yang dikeluarkan PT. Mitra Pratama Mobilindo selama 5 
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tahun terakhir dari tahun 2014-2018 selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2014 biaya 

operasional yang dikeluarkan sebesar 14,83%. Sedangkan untuk tahun 2015 biaya 

operasional yang dikeluarkan sebesar 16,4%. 

Kemudian di tahun 2016 mengalami peningkatan yang cukup besar yaitu 19,79%. Hal 

ini disebabkan karena terjadi penurunan pada beban aset kredit sepanjang 9 bulan di 2016. Di 

tahun 2017 biaya operasional yang dikeluarkan mengalami peningkatan sebesar 22,84%. Dan 

tahun 2018 biaya operasional yang dikeluarkan sebesar 26,14%. Sedangkan untuk laba bersih 

yang diperoleh PT. Mitra Pratama Mobilindo dari tahun 2014-2018 Pada tahun 2014 laba 

bersih yang diperoleh sebesar 5,82%. Kemudian pada tahun 2015 meningkat menjadi 

menjadi 11,83%. Menurut direktur utama PT. Mitra Pratama Mobilindo, peningkatan laba 

bersih disebabkan karena PT. Mitra Pratama Mobilindo  jauh lebih efektif dalam menjalankan 

strategi bisnisnya dan meningkatkan efisiensi biaya operasional. 

Di tahun 2016 laba bersih yang diperoleh PT. Mitra Pratama Mobilindo meningkat 

menjadi 19,53%. Peningkatan perolehan laba bersih pada tahun 2017 sebesar 28,52%. Dan 

pada tahun 2018 laba bersih PT. Mitra Pratama Mobilindo meningkat menjadi 34,30%. 

 

 

PEMBAHASAN 

Uji Asumsi Klasik 
Uji Normalitas 
hasil Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual dapat disimpulkan bahwa data 

dari penelitian ini adalah data normal karena data menyebar di sekitar diagram dan mengikuti 

model regresi 

 

Uji Heteroskedastisitas 
 Diketahui bahwa titik-titik yang ada dalam hasil SPSS tersebut tidak membentuk 
suatu pola tertentu yang teratur. Dan titik-titik tersebut menyebar di atas dan di bawah 
angka 1,jadi dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini memenuhi 
syarat asumsi klasik tentang heteroskedastisitas. 

 

Uji Multikolinieritas 

  Diketahui bahwa nilai VIF=1 dan nilai tolerance=1. Jadi dapat disimpulkan 

bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini tidak terdeteksi multikolinieritas 

karena nilai VIF dan tolerancenya tidak menjauhi angka 1. 

Uji Regresi Linear Sederhana 
dapat diperoleh persamaan regresi linear sederhana sebagai berikut:Y = -

6350665.115 + 1.082X. Dari persamaan regresi linear sederhana dapat disimpulkan 

bahwa: 

1. Koefisien konstan (a) sebesar Rp. 6.350.665,115 yang berarti bahwa jika tidak ada 

pengaruh variabel independen yaitu biaya operasional maka laba bersih akan sebesar Rp. 

6.350.665,115. 

2. Koefisien regresi (b) sebesar 1.082 menunjukkan bahwa setiap terjadi kenaikan 1% laba 
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bersih, maka akan diikuti dengan peningkatan biaya operasional sebesar Rp. 1.082. 

3. Koefisien determinasi nilai dari R Square adalah 0,990 yang berarti sebesar 99% variable Y 

(Laba bersih) berpengaruh terhadap variable X (biaya operasional). Sedangkan sisanya 

sebesar 1% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Apabila 

R2 = 0.990 berarti variable independen (biaya operasional) berpengaruh signifikan terhadap 

variable dependen (laba bersih). 

 

Uji Koefisien Korelasi 

Diketahui bahwa nilai koefisien korelasi untuk pengaruh biaya operasional 

terhadap laba bersih adalah 0.995, yang artinya hubungan antara biaya operasional 

dengan laba bersih sangat tinggi. Penelitian ini menunjukkan bahwa variabel X 

(biaya operasional) berpengaruh signifikan terhadap variabel Y (laba bersih). Hal ini 

didukung dengan hasil koefisien determinasi yang diperoleh sebesar 0.990. 

 

 

KESIMPULAN 

 Berdasarkan hasil analisis data dan perhitungan serta pembahasan, maka dapat 

disimpulkan tentang penelitian ini: 

1. Biaya operasional adalah seluruh biaya operasi kecuali biaya bunga dan biaya pajak 

penghasilan sedangkan Laba bersih atau laba setelah pajak adalah laba atau pendapatan dari 

bisnis perusahaan yang sedang berjalan setelah dikurangi bunga dan pajak. 

2. Laba bersih PT. Mitra Pratama Mobilindo selama tahun 2014-2018 terus meningkat setiap 

tahunnya. Peningkatan laba bersih tersebut dipengaruhi oleh kenaikan pendapatan servis, 

pendapatan penjualansparepart. 

3. Berdasarkan uji asumsi klasik yang digunakan yaitu uji normalitas, uji heteroskedastisitas 

dan uji multikolinieritas dapat diketahui bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah data normal. 

4. Berdasarkan hasil perhitungan koefisien determinasi dan koefisien korelasi dapat diketahui 

bahwa variabel X (biaya operasional) berpengaruh signifikan terhadap variabel Y (laba 

bersih). 

 

 

 

SARAN 
 

 Berdasarkan keterbatasan kesimpulan dalam penelitian ini, maka saran yang dapat 

dijadikan masukan untuk perusahaan sebagai berikut: 

1. Saran Operasional 

Dari ke 5 tahun yang diteliti, sebagian perusaaan mungkin ada yang sudah melakukan strategi 

yang efektif untuk meningkatkan laba bersih, apabila belum melakukan strategi tersebut dan 

laba bersih perusahaan mengalami penurunan, agar dikaji lebih lanjut mengenai faktor yang 
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dapat mempengaruhi laba bersih seperti biaya operasional. Apabila biaya operasional tinggi, 

maka upaya yang dilakukan yaitu dengan meningkatkan pendapatan dengan cara 

meningkatkan volume penjualan, serta memperkecil beban pajaknya, sehingga meskipun 

biaya operasional meningkat namun diikuti dengan pendapatan yang meningkat dan beban 

pajak yang rendah maka laba bersih akan mengalami peningkatan. 

2. Saran Akademik 

Dengan adanya keterbatasan dalam penelitian yang hanya meneliti laporan keunagan 5 tahun 

terakhir, serta hanya fokus pada variabel biaya operasional dan meneliti laba bersih, maka 

dari hasil penelitian ini perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui faktor lain 

yang dapat mempengaruhi laba bersih seperti penjualan, beban pajak, biaya produksi dll. 
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