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BAB VI 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 SIMPULAN 

 Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, diperoleh kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Perputaran piutang dan perputaran persediaan secara simultan berpengaruh 

terhadap Return on Equity (ROE) dalam perusahaan distribusi Living Skin 

dengan nilai signifikansi uji F yaitu 0,000. Hal ini berarti dua variabel, 

yaitu perputaran piutang dan perputaran persediaan sangat penting untuk 

menunjang laba atas modal atau ROE perusahaan sehingga diperlukan 

manajemen yang baik atas kedua variabel aktiva ini. 

2. Perputaran piutang secara parsial berpengaruh terhadap Return on Equity 

(ROE) dalam perusahaan distribusi Living Skin. Hal ini dibuktikan  dengan 

nilai signifikansi uji T yaitu 0,002. Hal ini membuktikan pentingnya 

peranan perputaran piutang dalam menunjang ROE perusahaan sehingga 

diperlukan manajemen yang baik terutama yang menyangkut masalah 

pengendalian piutang, pengendalian pembelian, pengumpulan piutang dan 

evaluasi terhadap kebijakan kredit yang dijalankan perusahaan. 

3. Perputaran persediaan secara parsial berpengaruh terhadap Return on 

Equity (ROE) dalam perusahaan distribusi Living Skin. Hal ini 
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membuktikan pentingnya perputaran persediaan dalam menunjang ROE 

perusahaan sehingga diperlukan manajemen atas persediaan untuk 

memastikan tersedianya persediaan yang dibutuhkan untuk operasional 

perusahaan dan juga untuk menjaga biaya-biaya yang dapat terjadi dalam 

melakukan pemesanan dan penyimpanan persediaan tetap pada tingkat 

yang serendah mungkin sehingga dapat memaksimalkan ROE perusahaan. 

 

6.2 SARAN 

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka terdapat berbagai 

saran, antara lain: 

1. Bagi penulis dan pembaca, diharapkan dapat mengembangkan teori 

mengenai piutang, persediaan serta Return on Equity (ROE) agar 

penjelasan dapat semakin mendalam terkait dengan manajemen piutang 

dan persediaan serta pengaruh antara perputaran piutang dan persediaan 

terhadap ROE. 

2. Bagi pemilik usaha, diharapkan dapat menjalankan implikasi manajerial 

terkait dengan manajemen piutang terutama pada penilaian kelayakan 

kredit dan pemberian insentif serta memperhatikan pembelian jenis-jenis 

persediaan agar posisi aktiva dapat semakin baik sehingga dapat 

menunjang laba yang dihasilkan oleh perusahaan distribusi Living Skin. 

3. Bagi pengusaha lain, diharapkan dapat menyadari pentingnya manajemen 

piutang dan persediaan agar berjalan secara efektif dan efisien terutama 
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untuk menghindari penumpukan pada persediaan dan pembayaran piutang 

yang melebihi batas aman. 

4. Bagi akademisi, penelitian ini terbatas pada aktiva yang mencakup piutang 

dan persediaan serta rasio profitabilitas ROE. Bagi para akademisi yang 

ingin melakukan penelitian selanjutnya, diharapkan dapat dikembangkan 

lebih lanjut dengan meneliti keseluruhan aktiva baik lancar maupun tetap 

serta rasio keuangan yang lain agar dapat lebih menggambarkan 

bagaimana efektivitas pengelolaan aktiva dalam menghasilkan laba. 

Akademisi juga diharapkan untuk melakukan penelitian pada bidang usaha 

lain, tidak hanya terbatas pada perusahaan distribusi. 

 

  


