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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dikemukakan dalam bab 

empat, maka simpulan yang dapat diambil adalah perputaran sediaan tidak memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap Return on Asset perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa informasi 

perputaran sediaan bukanlah merupakan hal utama yang perlu diperhatikan dan 

dijadikan tolak ukur yang baik oleh manajemen dalam membuat keputusan untuk 

menentukan besarnya Return on Asset (ROA). 

 Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Kania 

(2006) yang menghasilkan simpulan bahwa perputaran sediaan memiliki pengaruh 

positif dan signifikan terhadap rentabilitas ekonomis pada PT Pindad (Persero) 

Bandung. Hasil penelitian tersebut sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa 

semakin tinggi perputaran sediaan maka semakin tinggi pula kemampuan perusahaan 

untuk memperoleh laba atau profitabilitas.  

 Namun, di sisi lain, hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh Kurniadi (2008) dan Sipangkar (2009), yang menghasilkan simpulan 

bahwa perputaran sediaan tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Hal 

ini mungkin disebabkan karena pada beberapa perusahaan manufaktur melakukan 

pembelian barang dagangan dalam jumlah-jumlah kecil. Pembelian dalam jumlah 
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kecil tersebut menyebabkan biaya yang dikeluarkan terlalu banyak dan laba yang 

diperoleh kecil, sehingga walaupun perputaran sediaan cepat namun profitabilitasnya 

rendah. Jadi berdasarkan penelitian ini, maka diketahui bahwa perputaran sediaan 

tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. 

 

5.2 Keterbatasan 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang memerlukan perbaikan dan 

pengembangan dalam penelitian-penelitian berikutnya. Keterbatasan dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Penelitian ini hanya memakai satu variabel independen yaitu perputaran 

sediaan sehingga hasil penelitian ini belum dapat menjelaskan semua variabel 

yang mempengaruhi profitabilitas perusahaan. 

2. Tahun penelitian ini hanya terbatas pada tiga tahun saja, yaitu 2007-2009. 

 

5.3 Saran 

Beberapa saran yang dapat diberikan berkaitan dengan hasil penelitian  ini dapat 

ditujukan bagi peneliti selanjutnya: 

1. Menambah variabel independen yang turut mempengaruhi profitabilitas 

perusahaan. Hal ini karena profitabilitas perusahaan tidak hanya ditentukan 

oleh pengaruh perputaran sediaan saja akan tetapi juga dipengaruhi oleh 

perputaran piutang, aktiva lancar, kewajiban lancar serta modal kerja. 

2. Menggunakan sampel lain yang lebih banyak dengan karakteristik yang lebih 

beragam dari berbagai sektor industri  dan memperpanjang perioda penelitian. 
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3. Menggunakan data time series yang up to date atau terbaru sehingga hasilnya 

akan semakin akurat. 

 


