
76 

Universitas Bhayangkara Jaya 

BAB 5 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis mengenai 

Pengaruh piutang dan persediaan terhadap laba perusahaan, maka penulis 

mengambil kesimpulan sebagai berikut:  

1. Hasil uji hipotesis yang ditunjukkan nilai t hitung pada Variabel piutang

mimiliki nilai thitung sebesar 16.702 < ttabel 2,002 dengan nilai signifikan

0,00 < 0,05 maka Ho ditolak berarti piutang berpengaruh terhadap laba

perusahaan, uji koefisien determinasi (R
2
) nilai Adjusted R² sebesar 0.999

atau (99,9%). Prosedur kebijakan kredit dan penagihan yang baik, piutang

tidak tertagih dapat diperkecil sehingga piutang dapat dipakai sebagai

agunan untuk pinjaman atau dijual sehingga hasil penjualan dapat

digunakan untuk melunasi sebagian hutang perusahaan.

2. Hasil Variabel persediaan memiliki nilai thitung sebesar 219.496 > 2,002

dengan nilai signifikan 0,00 < 0,05 maka Ho ditolak berarti persediaan

berpengaruh terhadap laba perusahaan, uji hipotesis yang ditunjukkan pada

tabel 4.10, nilai t hitung pada Variabel uji koefisien determinasi (R
2
) nilai

Adjusted R² sebesar 0.999 atau (99,9%). Persediaan semakin lama

sehingga biaya yang dikeluarkan untuk pemeliharaan semakin tinggi hal

ini akan semakin memperkecil laba. Karena laba merupakan hasil dari

pendapatan dikurangi biaya. jadi semakin besar biaya yang harus

ditanggung perusahaan, semakin kecil laba yang akan didapat.

3. Hasil uji statistik F diperoleh nilai hitung sebesar 29657.873 atau nilai

signifikan sebesar 0,000 dengan tingkat signifikan yang lebih kecil dari

0,05. Maka Ho ditolak dan H3 diterima yang berarti piutang dan persediaan

berpengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap laba perusahaan.
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5.2 Saran 

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan di atas, maka saran yang 

akan dikemukakan adalah sebagai berikut :  

1. Bagi perusahaan sebaiknya, dalam menjalankan aktivitas perusahaan dapat 

menstabilkan serta meminimalisir penurunan yang akan terjadi pada laba 

perusahaan khususnya piutang, persediaan terhadap laba perusahaan.    

2. Bagi penelitian selanjutnya yang berminat mengkaji lebih lanjut bidang yang 

sama dapat mempertimbangkan untuk meneliti hal yang sama dengan periode 

yang berbeda atau dapat memasukkan variabel lainnya guna  menyempurnakan 

penelitian ini, mengingat berdasarkan penelitian sebelumnya kontribusi piutang, 

persediaan terhadap  laba perusahaan. 
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