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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai pengaruh perputaran 

persediaan terhadap profitabilitas pada perusahaan food and beverage yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011-2014, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Perputaran persediaan pada perusahaan food and beverage yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2011 hingga tahun 2014 rata-rata sebesar 9,5 kali 

per tahun. 

2. Profitabilitas yang diukur oleh Return on Assets (ROA) pada perusahaan food 

and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011 hingga tahun 

2014 rata-rata 8% dan cenderung mengalami penurunan.   

3. Perputaran persediaan memiliki pengaruh positif terhadap profitabilitas pada 

perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 

2011 hingga tahun 2014. 

  

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan 

sebelumnya, terdapat keterbatasan dalam penelitian ini diantaranya adalah 

variabel penelitian yang digunakan, waktu penelitian, objek penelitian serta 

metode yang digunakan dalam penelitian. Adapun peneliti dapat memberikan 

saran antara lain: 

1. Perusahaan diharapkan dapat meningkatkan perputaran persediaan, dengan 

cara menyediakan antisipasi apabila terjadi fluktuasi permintaan yang cukup 

tinggi dan mengupayakan terjadinya penjualan yang lebih cepat, sehingga 

perputaran persediaan pun menjadi lebih cepat dan dana yang  diinvestasikan 

perusahaan pada persediaan dengan mudah kembali menjadi cash. 

2. Perusahaan diharapkan mampu meningkatkan profitabilitas dengan cara 

mengelola persediaan dengan baik. Pengelolaan persediaan yang baik dapat 
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dilihat dari perputaran persediaan yang tinggi. Secara operasional, perusahaan 

dapat mengelola persediaannya dengan berupaya menjual lebih banyak 

persediaan, sehingga perusahaan mampu menekan biaya dan lebih efektif 

daam menggunakan aktiva untuk menghasilkan laba. Laba yang dihasilkan 

perusahaan dari pengelolaan aktiva yang efektif dapat membuat profitabilitas 

perusahaan meningkat. 

3. Untuk peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti pengaruh perputaran 

persediaan terhadap profitabilitas disarankan juga untuk meneliti sektor lain 

dengan menggunakan populasi dan sampel yang lebih besar serta 

menambahkan faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi profitabilitas seperti 

struktur modal, ukuran perusahaan, tingkat penjualan dan lain sebagainya. 

  

 

 

 


