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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Perusahaan Sub Sektor 

Makanan & Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode dari 

tahun 2014-2018 dapat dilihat dari hasil penelitiannya dengan menggunakan 

SPSS  Veri 24 dan hasil pembahasannya yang telah di uraikan dalam bab IV maka 

dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Perputaran Kas secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap 

profitabilitas pada Perusahaan Sub Sektor Makanan & Minuman yang terdaftar   

di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2014-2018 dapat dilihat dari hasil Uji t 

statistik untuk variabel perutaran kas sebesar 0,027 < 0,05 dan nilai thitung -2,323 < 

t tabel 2,037 sehingga dapat disimpulkan bahwa Ha1  diterima dan  Ho1 ditolak 

yang berarti  terdapat  pengaruh negatif signifikan secara parsial dari variabel 

Perputaran Kas terhadap Profitabilitas. 

2. Perputaran Piutang secara parsial tidak adanya pengaruh yang signifikan 

terhadap profitabilitas pada Perusahaan Sub Sektor Makanan & Minuman yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2014-2018 dapat dilihat 

dari hasil Uji t statistik adalah sebesar 0.294 > 0,05 dan nilai thitung -1,067 < ttabel 

2,037 sehingga dapat disimpulkan bahwa Ho2 ditolak yang berarti dapat 

disimpulkan bahwa perputaran piutang tidak berpengaruh yang signifikan secara 
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parsial dari variabel Perputaran Piutang terhadap Profitabilitas (ROA) pada 

perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2014-2018. 

3. Perputaran Kas dan Perputaran Piutang secara Simultan berpengaruh 

signifikan terhadap Profitabilitas pada Perusahaan sub Sektor Makanan & 

Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2014-2018 

dapat dilihat dari hasil Uji F statistik untuk variabel Perputaran Kas dan 

Perputaran Piutang terhadap Profitabilitas sebesar 0,005 < 0,05 dan nilai Fhitung 

6,268 > Ftabel 3,285 sehingga dapat disimpulkan bahwa Ha3 diterima yang berarti 

terdapat Pengaruh Perputaran Kas dan Perputaran Piutang secara simultan 

terhadap Profitabilitas (ROA) pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018. 

5.2 Saran 

 Berdasarkan dari hasil analisa diatas, peneliti memberikan beberapa saran 

yang diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi perusahaan dan 

menambah pengetahuan bagi peneliti selanjutnya. 

1. Bagi Perusahaan 

A. Dari hasil Pengujian yang telah di sajikan di atas hasilnya adalah 

Perputaran Kas secara parsial berpengaruh negative signifikan dalam 

menigkatkan profitabilitas, oleh kareana itu sebaiknya perusahaan 

melakukan pengendalian kas dengan memanfaatkan pengelolaan kas yang 

benar dikarenakan jika Perusahaan mempertahankan jumlah kas yang 
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besar akan menyebabkan semakin besarnya kas yang berarti semakin 

banyaknya uang yang menganggur sehingga akan memperkecil tingkat 

perputaran kas dan memperkecil Profitabilitas nya.  

B. Dari hasil Pengujian yang telah disajikan di atas hasilnya adalah 

Perputaran Piutang secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap 

profitabilitas. Perusahaan perlu menetapkan kebijakan kredit  karena jika 

perusahaan mampu menagih piutang usaha semakin cepat perusahaan 

tidak perlu menunggu lama dana yang tertanam dalm piutang usaha untuk 

dapat segera dicairkan menjadi uang kas. 

2. Bagi Peneliti. 

A. Dapat mempertimbangkan faktor faktor lain yang mempengaruhi 

Profitabilitas selain Perputaran Kas dan Perputaran Piutang. 

B. Di harapkan terlebih dulu mengecek ulang data.  

C. Menambahkan objek penelitian tidak hanya Industri Sub Sektor Makanan 

& Minuman. Dan Memperpanjang periode penelitian sehingga dapat 

menghasilkan penelitian yang lebih maksimal. 
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