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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

1.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan dalam 

penelitian ini, maka terdapat beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Hasil penelitian ini menyatakan model persamaan analisis jalur sebagai 

berikut : Y1 = 0,454 X1 + 0,536 X2 + 0,336 ε l dan Dan, Y2 = 0,795 Y1 + 

0,607 2  

2. Perputaran piutang dan perputaran persediaan berpengaruh signifikan 

terhadap profitabilitas pada perusahaan makanan dan minuman di bursa efek 

indonesia dan besar koefisiennya 0,454 dan 0,536 artinya setiap kenaikan 

nilai perputaran piutang dan perputaran persediaan sebesar 1 kali akan 

menyebabkan peningkatan profitabilitas perusahaan makanan dan minuman 

BEI sebesar 45,4% dan 53,6% dari profitabilitas sebelumnya. 

3. Profitabilitas dapat mempengaruhi pemberian dividen, terbukti dalam 

persamaan Y2 = 0,795 Y1 + 0,607 2 dengan koefisien determinasinya (R 

square) sebesar 63,1%. Artinya peningkatan profitabilitas sebesar 1% maka 

akan meningkatkan DPS sebesar Rp 0,795. 
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4.  Diperoleh nilai R
2
 sebesar 0,887 yang berarti variabel Perputaran Piutang, 

dan Perputaran Persediaan, menjelaskan pengaruh terhadap variabel 

Profitabilitas sebesar 88,7 % (R
2
 X 100% ; 0,887 X 100% = 88,7 %) 

sedangkan sisanya 11,3% (100%  -  R
2
) dijelaskan oleh variabel – variabel 

lain di luar model penelitian ini. 

5. Setelah dilakukan Uji Hipotesis secara Simultan (Uji – F), Variabel 

Perputaran Piutang dan Perputaran Persediaan secara bersama-sama 

berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas. 

6. Setelah dilakukan Uji Hipotesis secara parsial (Uji – t,) masing – masing 

variabel Perputaran Piutang dan Perputaran Persediaan secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas, dan Profitabilitas 

berpengaruh signifikan terhadap divine per share (DPS). 

 

1.2. Saran 

1. Untuk penelitian selanjutnya  hendaknya dilakukan dengan periode waktu 

yang lebih panjang, lebih dari tiga tahun sehingga akan menghasilkan hasil 

penelitian yang lebih akurat tentang pengaruh perputaran piutang dan 

perputaran persediaan terhadap profitabilitas dan implikasinya terhadap 

dividen per share. 

2. Dalam penelitian ini ternyata terbukti bahwa perputaran modal kerja dilihat 

dari perputaran piutang dan perputaran persediaan berpengaruh terhadap 
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profitabilitas, dan berdampak terhadap dividen per share maka perusahaan 

industri makanan dan minuman di Bursa Efek Indonesia (BEI) agar tetap 

meningkatkan perputaran piutang dan perputaran persediaan guna 

meningkatkan profitabilitas perusahaan dan akan berdampak terhadap 

pemberian dividen kepada investor. 

3. Untuk penelitian selanjutnya hendaknya menambah variabel lain yang 

mempengaruhi profitabilitas selain dari perputaran piutang dan perputaran 

persediaan. 


