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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dan dijabarkan  

pada  bab – bab sebelumnya, penulis dapat menyimpulkan beberapa hal berikut : 

1. Secara parsial perputaran persediaan memiliki pengaruh yang signifikan 

dan memiliki korelasi yang positif dan kuat pada perusahaan industri 

kosmetik dan keperluan rumah tangga yang terdaftar di BEI periode 

2011 – 2017. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi perputaran 

persediaan maka akan diikuti pula dengan tingginya ROA. 

2. Secara parsial perputaran piutang memiliki pengaruh yang signifikan 

dan memiliki korelasi yang positif dan sangat kuat pada perusahaan 

industri kosmetik dan keperluan rumah tangga yang terdaftar di BEI 

periode 2011 – 2017. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi 

perputaran piutang maka akan diikuti pula dengan tingginya ROA. 

5.2 Saran 

Setelah menyimpulkan hasil penelitian tentang pengaruh perputaran 

persediaan dan perputaran piutang terhadap ROA. Maka berikut penulis akan 

memberikan beberapa saran yang dapat menjadi masukkan untuk perusahaan 

industri kosmetik dan barang keperluan rumah tangga yang terdaftar di BEI 

periode 2011 – 2017. 
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5.2.1 Saran Praktis 

a) Bagi Perusahaan 

Beberapa cara untuk perusahaan industri kosmetik dan barang keperluan 

rumah tangga yang terdaftar di BEI periode 2011 – 2017 untuk meningkatkan 

ROA adalah dengan meningkatkan perputaran persediaan dan perputaran piutang. 

Salah satu cara untuk meningkatkan perputaran persediaan adalah meningkatkan 

penjualan, sedangkan salah satu cara untuk meningkatkan perputaran piutang 

adalah dengan menurunkan credit terms sehingga konsumen bisa lebih cepat 

dalam membayar utang. Tingginya ROA mengindikasikan perusahaan yang 

profitable, hal ini baik karena akan menarik minat investor untuk menanamkan 

modalnya untuk memperluas bisnis perusahaan. 

b) Untuk Investor 

Sebaiknya para investor atau calon investor memperhatikan ROA, 

perputaran persediaan, dan perputaran piutang sebelum memutuskan untuk 

menanam modal pada suatu perusahaan. Semakin besar nilai ROA maka hal 

tersebut menunjukan kinerja perusahaan yang bagus dalam mengelola dan 

menggunakan aset mereka untuk memperoleh laba. Pilihlah perusahaan yang 

dengan ROA yang terus meningkat namun masih dalam tahap wajar. 

5.2.2 Saran Akademik  

1. Bagi Pengembangan Ilmu 

Sebaiknya terdapat lebih banyak buku referensi terutama dalam bidang 

akuntansi dan keuangan sehingga banyak sumber untuk peneliti dalam 

membuat karya ilmiah seperti ini. Terutama dari pengarang Indonesia masih 
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relatif sedikit yang membuat buku yang bisa menjadi sumber teori 

penghubung penelitian ilmiah. Selanjutnya, untuk mahasiswa yang mengambil 

topik akuntansi keuangan untuk skripsi, sebaiknya mengambil mata kuliah 

yang mebahas hal ini seperti teori portofolio atau mata kuliah akuntansi 

keuangan lainnya. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Untuk peneliti selanjutnya sebaiknya meneliti dengan metode yang lain 

atau metode yang sama dengan penelitian ini tetapi dengan variabel lain yang 

dapat mempengaruhi ROA selain perputaran persediaan dan perputaran 

piutang misalnya current ratio, laba bersih, atau variabel lainnya. Juga 

memilih sampel lain yang tidak diangkat dalam penelitian ini misalnya 

perusahaan perbankan, otomotif, dan kelompok perusahaan lain. Selain itu 

peneliti selanjutnya dapat menambah ruang lingkup penelitian dan periode 

penelitian. 

 

 

 

 


