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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Penelitian ini membahas mengenai pengaruh perputaran persediaan dan perputaran 

piutang terhadap profitabilitas. Penelitian ini menggunakan sampel laporan 

keuangan dari 13 perusahaan manufaktur industri barang konsumsi pada periode 

2012-2015 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Berdasarkan hasil 

pengujian hipotesis yang dilakukan oleh SPSS 16.0, yaitu dengan metode regresi 

berganda dan pembahasan mengenai hasil penelitian telah dijelaskan di bab 

sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan yang dapat menjawab identifikasi 

masalah dari peneltian ini : 

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perputaran persediaan berpengaruh 

terhadap profitabilitas perusahaan manufaktur industri barang konsumsi 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), tetapi menurunkan 

profitabilitas karena perusahaan menghabiskan persediaan dengan 

mengadakan promo atau diskon. 

2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perputaran piutang berpengaruh 

terhadap profitabilitas perusahaan manufaktur industri barang konsumsi 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) karena perusahaan dapat 

mengontrol pemberian dan penagihan piutang sehingga meningkatkan 

profitabilitas. 
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5.2 Keterbatasan Penelitian 

Dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan yang dialami oleh peneliti 

dalam melakukan penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut : 

1. Terbatasnya variabel yang diteliti sehingga tidak bisa mewakili seluruh 

analisis rasio keuangan yang ada untuk dapat membantu para investor dalam 

mengambil keputusan penanaman modal. 

2. Penelitian ini hanya mengambil sampel sebanyak 13 perusahaan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2012-2015 karena dari 

37 perusahaan yang ada, terdapat 24 perusahaan yang tidak memenuhi 

kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti dan tidak dapat mewakili seluruh 

perusahaan industri barang konsumsi yang berada di Indonesia sehingga 

jumlah sampel sebanyak 52 buah. 

3. Peneliti mengalami kendala dalam memperoleh data keuangan untuk 

dijadikan sampel dalam penelitian ini mengingat sedikitnya perusahaan 

yang bergerak di industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. 

4. Pencarian sumber atau buku referensi yang diperoleh peneliti terbatas untuk 

mendukung penelitian ini guna menunjang teori. 
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5.3 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang 

dapat peneliti berikan bagi : 

1. Akademisi 

Bagi peneliti selanjutnya disarankan agar dapat mengembangkan penelitian 

ini dengan menambah jumlah variabel yang diteliti dan menambah jumlah 

perusahaan yang diteliti serta memperpanjang periode waktu yang diteliti. 

Peneliti selanjutnya diharapkan untuk memperbanyak buku yang dijadikan 

referensi dalam penelitian agar dapat menunjang teori yang memadai dalam 

penelitian selanjutnya. 

2. Investor 

Bagi para investor peneliti memberikan saran untuk lebih memperhatikan 

analisis keuangan sebelum melakukan investasi dengan rasio keuangan 

yang ada terutama rasio perputaran persediaan dan perputaran piutang 

setelah diketahui berpengaruhnya perputaran persediaan dan perputaran 

piutang terhadap profitabilitas agar dapat mengambil keputusan yang tepat 

dalam berinvestasi. 

3. Perusahaan 

Bagi perusahaan sebaiknya lebih memperhatikan perputaran piutang dan 

persediaan dalam aktivitas operasi perusahaan sehingga dapat 

meningkatkan profitabilitas perusahaan. Perusahaan harus memperhatikan 

persediaan sehingga tidak terjadi over investment dan juga memperhatikan 

penagihan piutang dan memperketat persyaratan piutang. 
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