
 

 

 

84 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh 

perputaran kas dan perputaran persediaan terhadap profitabilitas pada 30 

perusahaan manufaktur, maka pada bagian akhir dari penelitian ini penulis 

menarik kesimpulan, sekaligus memberikan saran sebagai berikut. 

 

5.1 Kesimpulan  

1. Perputaran kas tidak berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Tidak berpengaruhnya 

perputaran kas terhadap profitabilitas dikarenakan investasi modal kerja 

pada perusahaan manufaktur lebih dominan kepada piutang dan persediaan 

dibandingkan kas. 

2. Perputaran persediaan berpengaruh terhadap profitabilitas. Naik turunnya 

profitabilitas disebabkan oleh naik turunnya jumlah keuntungan 

perusahaan , harga pokok penjualan dan jumlah rata-rata persediaan 

perusahaan manufaktur. 

3. Perputaran kas dan perputaran persediaan secara simultan memberikan 

kontribusi atau pengaruh  terhadap profitabilitas. Hasil pengujian 

menunjukkan bahwa perputaran kas dan perputaran persediaan secara 

simultan berpengaruh terhadap profitabilitas pada perusahaan manufaktur 

yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. 

 



85 

 

 

5.2 Saran  

1. Berdasarkan hasil penelitian, walaupun hasilnya menunjukkan tidak ada 

pengaruh dari perputaran kas terhadap profitabilitas, tetapi sebaiknya  

perusahaan dapat mempertahankan jumlah kas secara efisien agar membantu 

meningkatkan profitabilitas perusahaan dengan cara : 

- mengendalikan jumlah persediaan dan mengurangi penggunaan kas yang 

tidak efisien, agar dapat menjamin seluruh hutang lancar yang dimiliki 

perusahaan dengan baik, dan tetap menjaga agar hutang lancar perusahaan 

berkurang.  

- Meningkatkan dan menjaga kestabilan posisi profitabilitas perusahaan dari 

tahun ke tahun dengan cara menjaga agar harga pokok penjualan perusahaan 

tetap efisien dan berusaha agar pendapatan yang diperoleh dari penjualan 

meningkat, meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan modal 

yang diinvestasikan, berusaha untuk menekan biaya operasional seefisien 

mungkin agar dapat meningkatkan penjualan dan laba yang diterima oleh 

perusahaan. 

- Meningkatkan aktivitas perusahaan agar perputaran kas dan perputaran 

persediaan yang dimiliki oleh perusahaan dapat lebih cepat dari tahun-tahun 

sebelumnya dan tidak lebih dari 1 tahun.  

 

2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengganti objek penelitian pada 

emiten sektor tertentu yang ada di Bursa Efek Indonesia, misalnya sektor jasa, 
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sektor perbankan, atau jenis sektor lainnya. Selain itu, dapat menambahkan 

variabel independen lain, seperti Gross Profit Margin (GPM), Net Profit 

Margin (NPM), dan Return On Equity (ROE). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


