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BAB  V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Penelitian ini menguji pengaruh profitabilitas yang diproksikan dengan Return 

on Asset, receivable turnover, ukuran perusahaan yang diproksikan dengan 

ln(total aset), total assets turnover, dan inventory turnover. Simpulan dari 

penelitian ini adalah: 

1. Receivable turnover tidak memiliki pengaruh terhadap profitabilitas (ROA). 

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa Ha1 ditolak. 

Hal ini terbukti dari nilai t receivable turnover sebesar -1.417 dengan 

tingkat signifikansi 0.164 lebih tinggi dari 0.05. Hasil ini sejalan dengan 

penelitian yang telah dilakukan oleh Nurjanah dan Hakim (2018), Wau 

(2017), dan Bangun et al (2018) tetapi tidak sejalan dengan Handayani et 

al (2016). 

2. Ukuran perusahaan (firm size) tidak memiliki pengaruh terhadap 

profitabilitas (ROA). Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat 

disimpulkan bahwa Ha2 ditolak. Hal ini terbukti dari nilai t ukuran 

perusahaan (firm size) sebesar -0.808 dengan tingkat signifikansi 0.423 

lebih tinggi dari 0.05. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang telah 

dilakukan oleh King et al (2014) dan 

Pengaruh receivable turnover..., Vivi Anisa, FB UMN, 2019



104 

 

Sari dan Budiasih (2014)  tetapi tidak sejalan dengan Wikardi dan Wiyani 

(2017). 

3. Total asset turnover tidak memiliki pengaruh terhadap profitabilitas (ROA). 

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa Ha3 ditolak. 

Hal ini terbukti dari nilai t total asset turnover sebesar -1.351 dengan 

tingkat signifikansi 0.183 lebih tinggi dari 0.05. Hasil ini sejalan dengan 

penelitian yang telah dilakukan oleh Sari dan Budiasih (2014) tetapi tidak 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh dilakukan Nurjanah dan 

Hakim (2018), King et al (2014), Astuti et al (2015), Wikardi dan Wiyani 

(2017) dan Tarmizi dan Kurniawati (2017) 

4. Inventory turnover memiliki pengaruh terhadap profitabilitas (ROA). 

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa Ha4 diterima. 

Hal ini terbukti dari nilai t inventory turnover sebesar -2.451 dengan 

tingkat signifikansi 0.018 lebih rendah dari 0.05. Hasil ini sejalan dengan 

penelitian yang telah dilakukan oleh Nurjanah dan Hakim (2018), Wikardi 

dan Wiyani (2017), Wau (2017), dan Bangun et al (2018) tetapi tidak 

sejalan dengan  Sari dan Budiasih (2014). Apabila, perusahaan ingin 

meningkatkan ROA yang dimiliki, perusahaan harus melakukan efisiensi 

manajemen persediaannya. 
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5.2 Keterbatasan 

Ketebatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Objek penelitian adalah perusahaan manufaktur pada sub sektor makanan dan 

minuman, sementara terdapat berbagai jenis perusahaan yang terdapat dalam 

sektor lain. Penelitian ini tidak dapat digeneralisasi karena hanya mencerminkan 

perusahaan manufaktur pada sub sektor makanan dan minuman. 

2.  Terdapat variabel lain yang mempengaruhi profitabilitas yang tidak diteliti. Hal ini 

diketahui dari nilai adjusted R square sebesar 17.7% sehingga terdapat variabel 

lain yang mempengaruhi profitabiltias sebesar 82.3% yang tidak dijelaskan dalam 

penelitian ini. 

5.3 Saran 

Berdasarkan simpulan serta keterbatasan yang telah dijelaskan, maka saran yang 

dapat diberikan kepada peneliti selanjutnya terkait dengan profitabilitas adalah: 

1. Memperluas objek penelitian dengan menambah sektor lain selain perusahaan 

manufaktur pada sub sektor makanan dan minuman agar sampel diperoleh 

lebih bervariatif sehingga hasil penelitian yang didapat lebih bisa 

digeneralisasi. 

2. Menambahkan variabel-variabel lain yang mungkin berpengaruh terhadap 

profitabilitas seperti likuiditas, pertumbuhan penjualan, dan working capital 

management. 
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