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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1.  Simpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan, 

margin laba kotor, intensitas persediaan, rasio lancar dan financial 

leverage terhadap metode penilaian persediaan. Objek penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu seluruh perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2009-2013. Perusahaan 

yang memenuhi kriteria pengambilan sampel dan menjadi observasi dalam 

penelitian ini sebanyak 53 perusahaan, dengan jumlah keseluruhan 

observasi sebanyak 265 data.  

Pengujian statistik dilakukan dengan menggunakan regresi logistik 

(logistic regression). Tujuan pengujian logistic regression adalah untuk 

menguji apakah probabilitas terjadinya variabel terikat dapat diprekdiksi 

dengan variabel bebasnya. Hasil penelitian model fit menunjukkan bahwa 

model yang dihipotesakan fit dengan data. Hasil pengujian -2Log 

Likelihood menunjukkan adanya penurunan nilai setelah memasukkan 

variabel independen ke dalam model dan memperbaiki model fit. Hasil uji 

koefisien determinasi yang menggunakan Nagelkerke’s R Square 

menunjukkan nilai 0.254 yang menunjukkan bahwa variabel independen 

yaitu ukuran perusahaan, margin laba kotor, intensitas persediaan, rasio 
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lancar, dan financial leverage dapat menjelaskan variabel dependen yaitu 

metode penilaian persediaan sebesar 25.4%. 

Pengujian kelayakan model regresi dengan menggunakan Hosmer 

and Lemeshow Test menunjukkan bahwa model regresi dapat diterima 

karena model mampu memprediksi nilai observasinya dengan signifikansi 

sebesar 0.729. Matriks klarifikasi memberikan hasil tingkat keakuratan 

sebesar 82.6% hanya dengan memasukkan konstanta saja. Sedangkan 

apabila pengujian dilakukan dengan memasukkan konstanta dan semua 

variable independen, maka tingkat keakuratannya meningkat menjadi 

83%. 

Kesimpulan yang diperoleh dari hasil pengujian signifikansi dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Variabel ukuran perusahaan (UP) yang diproksikan dengan nilai 

penjualan bersih mempunyai pengaruh terhadap pemilihan metode 

penilaian persediaan karena diperoleh signifikansi sebesar 0.000 dan 

lebih kecil dari tingkat signifikansi sebesar 5% sehingga Ha1 diterima. 

Nilai koefisien regresi untuk variabel ukuran perusahaan (UP) adalah 

sebesar 0.814 yang berarti apabila variabel lainnya konstan, maka odds 

perusahaan menggunakan metode penilaian persediaan Average akan 

naik sebesar 2.256 (𝑒0.814) untuk setiap kenaikan ukuran perusahaan. 

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Sangeroki (2013) dan Setiyanto dan Lakisto (2012) yang membuktikan 

bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pemilihan metode 
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penilaian persediaan, tetapi tidak konsisten dengan penelitian terdahulu 

yang dilakukan oleh Setijaningsih dan Pratiwi (2009) dan Wijaya dan 

Setijaningsih (2011). 

2. Variabel margin laba kotor (MLK) mempengaruhi pemilihan metode 

penilaian persediaan karena diperoleh signifikansi sebesar 0.008, maka 

jika dibandingkan dengan tingkat signifikansi 5%, diketahui bahwa 

tingkat signifikansi 0.008 lebih kecil dari signifikansi 0.05, sehingga 

Ha2 diterima.  Nilai koefisien regresi untuk variabel margin laba kotor 

(MLK) adalah sebesar -3.562 yang berarti apabila variabel lainnya 

konstan, maka odds perusahaan menggunakan metode penilaian 

persediaan Average akan turun sebesar 0.028(𝑒−3.562) untuk setiap 

kenaikan rasio margin laba kotor. Hasil yang didapatkan dalam 

penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh Harahap dan Jiwana (2009), Sangeroki (2013), dan 

Setiyanto dan Laksito (2012).  

3. Variabel intensitas persediaan (IP) tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap pemilihan metode penilaian persediaan atau menolak Ha3 

karena diperoleh signifikansi 0.263, yang berarti lebih besar dari 

tingkat signifikansi 5%. Nilai koefisien regresi untuk variabel 

intensitas persediaan (IP) adalah sebesar -0.042 yang berarti apabila 

variabel lainnya konstan, maka odds perusahaan menggunakan metode 

penilaian persediaan Average akan naik sebesar 0.959 (𝑒−0.042) untuk 

setiap penurunan rasio intensitas persediaan. Penelitian ini mendukung 
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penelitian sebelumnya dari Setijaningsih dan Pratiwi (2009), tetapi 

tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Setiyanto dan 

Laksito (2012) dan Harahap dan Jiwana (2009) yang membuktikan 

bahwa intensitas persediaan berpengaruh terhadap pemilihan metode 

penilaian persediaan. 

4. Variabel rasio lancar (RL) tidak mempunyai pengaruh terhadap 

pemilihan metode penilaian persediaan yang digunakan oleh 

perusahaan karena memiliki nilai signifikansi diatas 0.05 yaitu sebesar 

0.25 sehingga menolak Ha4. Nilai koefisien regresi untuk variabel 

rasio lancar (RL) adalah sebesar -0.129 yang berarti apabila variabel 

lainnya konstan, maka odds perusahaan menggunakan metode 

penilaian persediaan Average akan turun sebesar 0.879 (𝑒−0.129) untuk 

setiap kenaikan rasio lancar.  Hasil dari penelitian ini mendukung 

penelitian terdahulu dari Setiyanto dan Laksito (2012), Harahap dan 

Jiwana (2009), dan Wijaya dan Setijaningsih (2011). 

5. Variabel financial leverage (FL) mempunyai pengaruh terhadap 

pemilihan metode penilaian persediaan yang digunakan perusahaan 

karena signifikan berada pada 0.000 yang berarti di bawah dari tingkat 

signifikansi 0.05 sehingga menerima Ha5. Nilai koefisien regresi untuk 

variabel Financial Leverage adalah sebesar -4.843 yang berarti apabila 

variabel lainnya konstan, maka odds perusahaan menggunakan metode 

penilaian persediaan Average akan turun sebesar 0.08(𝑒−4.843) untuk 

setiap kenaikan Financial Leverage.  Hasil ini tidak sejalan dengan 
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penelitian dari Wijaya dan Setijaningsih (2011) dan Setiyanto dan 

Laksito (2012) yang menunjukkan bahwa financial leverage tidak 

mempunyai pengaruh terhadap metode penilaian persediaan. 

6. Variabel ukuran perusahaan (UP), margin laba kotor (MLK), intensitas 

persediaan (IP), rasio lancar (RL), dan financial leverage (FL) secara 

simultan tidak berpengaruh terhadap pemilihan metode penilaian 

akuntansi persediaan. Nilai signifikansi yang didapat sebesar 0.000 

yang menunjukkan lebih kecil dari α = 0.05. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa Ha6  diterima. Hasil penelitian ini bertentangan dari 

hasil penelitian yang dilakukan oleh Setijaningsih dan Pratiwi (2009) 

yang menyatakan variabel ukuran perusahaan, intensitas persediaan, 

variabilitas harga pokok penjualan, dan variabilitas laba akuntansi 

secara simultan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

pemilihan metode penilaian persediaan.  

 

5.2.  Keterbatasan 

 Berdasarkan penelitian yang dilakukan, terdapat keterbatasan yaitu: 

1. Penelitian ini hanya menggunakan 5 periode pengamatan, yaitu tahun 

2009-2013  

2. Penelitian ini meneliti perusahaan yang konsisten pada pemilihan 

metode penilaian persediaan dan juga pada perusahaan yang tidak 

konsisten pada pemilihan metode penilaian persediaan yang digunakan 

selama tahun pengamatan. 
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3. Penelitian ini hanya menggunakan varibel ukuran perusahaan, margin 

laba kotor, intensitas persediaan, rasio lancar, dan financial leverage 

sebagai variabel independen. Penggunaan variabel independen ini 

hanya menghasilkan Nagelkerke’s R Square sebesar 26.1%.  

4. Penelitian ini hanya meneliti perusahaan yang menggunakan metode 

penilaian persediaan FIFO dan average, tanpa membedakan 

perusahaan yang menggunakan metode penilaian persediaan moving 

average dan weighted average.  

 

5.3.  Saran  

Dengan memperhatikan keterbatasan penelitian yang telah dipaparkan, 

maka saran untuk penelitian selanjutnya adalah: 

1. Penelitian selanjutnya sebaiknya memperpanjang periode penelitian, 

agar lebih dapat menjelaskan variabilitas data yang sesungguhnya. 

2. Perlu adanya penelitian yang lebih berfokus pada perusahaan yang 

tidak konsisten dalam penerapan metode penilaian persediaannya agar 

dapat melihat kecendrungan perusahaan dalam pergantian metode 

penilaian persediaan yang dipilih. 

3. Memperbanyak variabel penelitian seperti struktur kepemilikan, 

intensitas modal, return on asset, dan klasifikasi industri. 

4. Penelitian selanjutnya perlu adanya pengelompokkan untuk 

perusahaan yang menggunakan metode penilaian persediaan moving 

average dan weighted average. 




