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ABSTRACT 

The  aims of this research  was to identify some variables that affect the liquidity at food 
and beverage companies listed in BEI. The dependent variable is liquidity (CR) and three 
independent variables are cash turnover (CTO),account receivables turnover (ARTO) and 
inventory turnover ( INVTO). 

This research used multiple regression analysis and used 12 food & beverage companies 
listed in Indonesia Stocks Exchange by using financial data of them during 2007 until 2009. 
Liquidity measured with Current Ratio. 

The result of this research shows that variables in account receivable turnover (ARTO) 
and inventory turnover (INVTO) affect significantly to liquidity but on the other hand, the 
variable cash  turnover (ARTO) do not affect significantly to liquidity in food and beverage 
companies listed in IDX. Whereas cash turnover, account receivable turnover and inventory 
turnover together affect liquidity in the food and beverage companies listed in IDX. 
Keyword : Liquidity, Current Ratio (CR),  Cash Turnover (CTO), Account Receivables Turnover 
(ARTO), Inventory Turnover (INVTO) 
1.1 Latar Belakang 

Pada era pasar bebas ini setiap perusahaan memiliki peluang yang sama untuk 
menjalankan  bisnis di suatu Negara dan perusahaan tersebut akan bebas bersaing untuk 
mendapatkan laba yang maksimal. Hal itu akan membuat persaingan menjadi sangat ketat di 
berbagai sektor bisnis. Perusahaan dituntut untuk lebih meningkatkan inovasi dan kreatifitas 
untuk dapat mengembangkan bisnis dan melakukan kinerja perusahaan yang baik. Kinerja 
perusahaan yang baik mencerminkan prestasi kerja yang telah dicapai oleh perusahaan dalam 
suatu periode tertentu. Untuk dapat bertahan dan berkembang dalam era pasar bebas ini maka 
kinerja perusahaan harus baik. Untuk mengetahui kinerja perusahaan dari sisi keuangannya  
maka dilihat dari  laporan keuangan perusahaan. 

Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja 
keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi 
keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan 
pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan 
hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada 
mereka.(IAI, 2009)  

Informasi yang diberikan oleh laporan keuangan salah satunya adalah tentang likuiditas.  
Menurut Wild et al. (2005)  Likuiditas (liquidity) mengacu pada kemampuan perusahaan untuk 
memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Likuiditas menunjukkan kecepatan perusahaan 



mengubah aktiva lancar menjadi kas sehingga perusahaan dapat memenuhi kewajiban jangka 
pendeknya. Likuiditas  dapat menentukan kelangsungan usaha dari perusahaan itu sendiri, karena 
jika perusahaan tidak dapat membayar kewajibannya dengan tepat waktu maka akan 
mengganggu kegiatan operasi perusahaan.  

Analisis likuiditas merupakan hal yang penting dalam menjalankan kegiatan operasinya 
sehingga pihak manajemen harus selalu menjaga agar posisi likuiditas dalam keadaan baik 
artinya tidak terlalu tinggi ataupun terlalu rendah. Jika perusahaan mengalami kekurangan 
likuiditas akan merugikan para stakeholder seperti manajemen, kreditur dan investor. Bagi 
kreditur, kekurangan likuiditas perusahaan akan menyebabkan pembayaran utang yang tidak 
tepat waktu. Sedangkan bagi manajemen, kekurangan likuiditas akan menunjukkan perusahaan 
tidak mampu dalam memenuhi kewajibannya. Bagi investor, kekurangan likuiditas dapat 
menyebabkan hilangnya kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di perusahaan 
tersebut. Namun jika perusahaan memiliki tingkat likuiditas yang tinggi dapat mengurangi 
kesempatan perusahaan dalam memperoleh laba yang akan merugikan para stakeholder . 

Likuiditas berkaitan dengan aktiva lancar dan kewajiban lancar perusahaan, sehingga 
komponen dari aktiva lancar dan kewajiban lancar berpengaruh dengan likuiditas. Ada beberapa 
ukuran yang menunjukkan tingkat likuiditas suatu perusahaan salah satunya menggunakan rasio 
lancar ( curent ratio ) dengan cara membagi aktiva lancar dengan kewajiban ( utang ) lancar. 
Rasio ini memperlihatkan seberapa besar aktiva lancar menutupi kewajiban lancar yang dimiliki 
oleh perusahaan tersebut.  

Kas merupakan aktiva yang paling lancar yang menentukan kelancaran keuangan 
perusahaan. Setiap perusahaan memerlukan kas untuk menjalankan kegiatan operasi, melunasi 
kewajiban dan membagikan dividen kepada para pemegang saham. Semakin besar jumlah kas 
yang dimiliki maka akan semakin tinggi pula tingkat likuiditasnya. Ketersediaan kas dapat 
dilihat dari perputaran kas. Tingkat perputaran kas menunjukkan kecepatan perubahan aktiva 
lancar menjadi kas melalui penjualan.  

Piutang  usaha juga merupakan aktiva yang paling lancar setelah kas yang  digunakan 
dalam kegiatan operasi perusahaan. Piutang merupakan aktiva yang lebih likuid dibandingkan 
persediaan karena untuk mengubah piutang menjadi kas lebih cepat. posisi piutang  perusahaan 
dapat dinilai dari tingkat perputaran piutang. Tingkat perputaran piutang adalah rasio yang 
memperlihatkan lamanya untuk mengubah piutang menjadi kas. 

Persediaan juga merupakan unsur dari aktiva lancar yang sering digunakan untuk 
menjalankan operasi perusahaan secara berkelanjutan mulai dari pembelian, pemrosesan dan 
dijual kepada pelanggan. Sehingga perlu dikelola dengan baik agar persediaan yang ada dapat 
cepat dijual untuk memperoleh laba yang menghasilkan kas atau  piutang. Semakin tinggi tingkat 
perputaran persediaan maka akan semakin cepat penjualan persediaan sehingga semakin cepat 
pula perusahaan memperoleh dana dalam bentuk kas ataupun piutang.  

Perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI menjadi objek  penelitian 
penulis untuk meneliti karena perusahaan tersebut memproduksi barang – barang yang 
dikonsumsi  oleh masyarakat setiap harinya. Persaingan yang semakin ketat pada industri ini 
membuat perusahaan tersebut dapat berkembang dengan pesat karena antar perusahaan bersaing 
untuk menjadi yang terbaik. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih 
lanjut mengenai pengaruh perputaran piutang dan persediaan terhadap likuiditas dengan 
perusahaan di industri barang konsumsi yang dijadikan obkjek penelitian dalam skripsi yang 
berjudul  “Pengaruh Perputaran Kas, Piutang dan Persediaan terhadap Likuiditas pada 
Perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar di BEI periode 2007 - 2009” 



1.2 Identifikasi Masalah 
Likuiditas perusahaan sering diartikan sebagai kemampuan perusahaan dalam memenuhi 

kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancarnya. Komponen – komponen yang 
termasuk aktiva lancar seperti kas dan setara kas, piutang, dan persediaan dll.  Berbagai macam 
ukuran  yang dapat digunakan untuk mengukur likuiditas, salah satunya adalah rasio lancar ( 
current ratio).  Rasio ini mengukur seberapa besar aktiva lancar dapat menutupi kewajiban 
jangka pendeknya.  Jumlah dari aktiva lancar akan mempengaruhi rasio lancarnya. Jadi, besarnya 
tingkat likuiditas dapat dipengaruhi oleh jumlah dari aktiva lancar.  Namun untuk mengetahui 
seberapa efektif  dan efisien aktiva lancar tersebut dapat dilihat dari perputarannya.  

Kas merupakan aktiva yang paling likuid sehingga ketersediaan kas mempengaruhi 
tingkat likuiditas. Tetapi semakin besar jumlah kas yang tersedia menunjukkan tingkat 
perputaran kas yang rendah. Selain kas, piutang juga dapat menentukan tingkat likuiditas 
perusahaan. Perputaran piutang dapat mengukur seberapa sering piutang usaha berubah menjadi 
kas dalam setahun. Semakin cepat piutang berubah menjadi kas maka semakin likuid perusahaan 
tersebut. Aktiva lancar lainnya yang dapat menentukan likuiditas adalah persediaan, perputaran 
persediaan mengukur seberapa cepat persediaan dapat terjual yang dapat meningkatkan 
penjualan yang pada akhirnya akan mendapatkan piutang atau kas. Semakin cepat perputaran 
persediaan maka tingkat likuiditas akan tinggi. 

Secara langsung dapat diketahui bahwa aktiva lancar dapat mempengaruhi tingkat 
likuiditas. Namun  pada kenyataannya tak jarang ketika perputaran kas, piutang dan persediaan 
tinggi dapat  meningkatkan  likuiditas pula. Untuk mengetahui bahwa perputaran dari aktiva 
lancar dapat berpengaruh terhadap tingkat likuiditas seperti perputaran kas, piutang dan 
persediaan maka penulis tertarik untuk meneliti apakah perputaran kas, piutang dan persediaan 
berpengaruh terhadap tingkat likuiditas.  
1.3 Pembatasan masalah 

Untuk menjaga penelitian agar penelitian tetap fokus pada permasalahan, maka 
penulis membatasi ruang lingkup penelitian pada : 

1. Perusahaan yang dipilih menjadi sampel adalah perusahaan yang terdaftar di BEI. 
2. Laporan keuangan yang dipilih menjadi sampel adalah laporan keuangan  perusahaan 

makanan dan minuman yang terdaftar di BEI. 
3. Periode laporan keuangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan 

keuangan tahun 2005 – 2009. 
4. Likuiditas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Rasio Lancar (Current Ratio) 

1.4 Perumusan Masalah 
Berdasarkan identifikasi masalah yang telah teruraikan sebelumnya maka penulis 

merumuskan permasalahan sebagai berikut : 
1. Apakah perputaran  kas satu tahun sebelumnya berpengaruh signifikan terhadap 

likuiditas tahun sekarang ? 
2. Apakah perputaran piutang satu tahun sebelumnya berpengaruh signifikan terhadap 

likuiditas tahun sekarang? 
3. Apakah perputaran persediaan satu tahun sebelumnya berpengaruh signifikan 

terhadap likuiditas tahun sekarang? 
4. Apakah  perputaran  kas, piutang dan persediaan satu tahun sebelumnya secara 

bersama – sama berpengaruh signifikan terhadap likuiditas tahun sekarang? 
 

 



1.5 Tujuan Penelitian 
Sesuai dengan perumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh penulis 

adalah : 
1. Untuk mengetahui apakah perputaran kas satu tahun sebelumnya berpengaruh 

signifikan terhadap likuiditas tahun sekarang. 
2. Untuk mengetahui apakah perputaran piutang satu tahun sebelumnya berpengaruh 

signifikan terhadap likuiditas tahun sekarang. 
3. Untuk mengetahui apakah perputaran pesediaan satu tahun sebelumnya berpengaruh 

signifikan terhadap likuiditas tahun sekarang. 
4. Untuk mengetahui apakah perputaran  kas, piutang dan persediaan satu tahun 

sebelumnya secara bersama –sama berpengaruh signifikan terhadap likuiditas tahun 
sekarang?. 

 
II. LANDASAN TEORI 
2.1  Tinjauan Pustaka 
2.1.1  Laporan Keuangan 
Laporan keuangan merupakan suatu hal yang sangat penting terutama bagi orang yang 
berkepentingan atas suatu perusahaan. Laporan keuangan juga dapat memberikan informasi yang 
membantu manajemen suatu perusahaan dalam mengambil keputusan yang penting yang 
menyangkut perusahaan. 
 Menurut Fraser et al. (2004) laporan keuangan untuk membentuk dasar untuk memahami 
posisi keuangan suatu perusahaan, dan menilai kinerja yang telah lampau dan prospek kinerja 
keuangan perusahaan dimasa yang akan datang. Laporan keuangan memiliki kemampuan untuk 
menyajikan secara gambling kesehatan keuangan satu perusahaan guna memberikan keputusan 
bisnis yang informatif. 
 Sedangkan menurut Dewi Astuti (2004) Laporan keuangan melaporkan posisi keuangan 
perusahaan pada suatu waktu tertentu maupun selama beberapa periode yang lalu. Analisis 
laporan keuangan dirancang bagi pengusaha, investor, dan kreditor dimana mereka harus 
memahami bagaimana membaca mengartikan serta menganalisis laporan keuangan. 
 Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja 
keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi 
keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan 
pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan 
hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada 
mereka (IAI, 2009). 
Laporan  keuangan yang lengkap terdiri dari komponen – komponen berikut ini: (IAI,2009) 

1. Neraca , 
Menurut Kieso at al. (2008;170)  neraca melaporkan aktiva, kewajiban dan ekuitas badan 
usaha pada tanggal tertentu. Balance Sheet  melaporkan jumlah aktiva, kewajiban, dan 
ekuitas pemilik. Bagian aktiva dalam neraca biasanya disusun berdasarkan urutan cepat 
atau lambatnya aktiva tersebut dikonversikan ke dalam kas atau digunakan dalam operasi. 
Dan  pada bagian kewajiban, setiap kewajiban disajikan sesuai dengan jumlah setiap jenis 
kewajiban ( Warren et al, 2009). 
 
 
 



2. Laporan laba-rugi, 
Laporan laba rugi perusahaan disajikan sedemikian rupa yang menonjolkan berbagai 
unsur kinerja keuangan yang diperlukan bagi penyajian secara wajar. Laporan laba rugi 
minimal mencakup pos-pos berikut: a) pendapatan;b) laba rugi usaha; c) beban pinjaman; 
d) bagian dari laba atau rugi perusahaan afiliasi dan asosiasi yang diperlakukan 
menggunakan metode ekuitas; e) beban pajak; f) laba atau rugi dari aktivitas normal 
perusahaan; g) pos luar biasa; h) hak minoritas; dan i) laba atau rugi bersih untuk periode 
berjalan (IAI, 2009). 

3. Laporan perubahan ekuitas, 
Perusahaan harus menyajikan laporan perubahan ekuitas sebagai komponen utama 
laporan keuangan, yang menunjukkan : (IAI, 2009) 
1. Laba atau rugi bersih periode yang bersangkutan;  
2.  Setiap  pos pendapatan dan beban, keuntungan atau kerugian beserta jumlahnya yang 

berdasarkan PSAK terkait diakui secara langsung dalam ekuitas;  
3. Pengaruh kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan perbaikan terhadap 

kesalahan mendasar sebagaimana diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi 
Keuangan terkait.  

4. Transaksi modal dengan pemilik dan distribusi kepada pemilik;  
5. Saldo akumulasi laba atau rugi pada awal dan akhir periode serta perubahannya; dan 
6.  Rekonsiliasi antara nilai tercatat dari masing-masing jenis modal saham, agio dan 

cadangan pada awal dan akhir periode yang mengungkapkan secara terpisah setiap 
perubahan 

4. Laporan arus kas 
Informasi arus kas memberikan dasar bagi pengguna Laporan keuangan untuk menilai 
kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas dan kebutuhan entitas dalam 
menggunakan arus kas tersebut (IAI, 2009). 

5. Catatan atas laporan keuangan 
Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian jumlah yang 
tertera dalam neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas 
serta informasi tambahan seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen. Catatan atas 
laporan keuangan juga mencakup informasi yang diharuskan dan dianjurkan untuk 
diungkapkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan serta pengungkapan - 
pengungkapan lain yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan 
secara wajar (IAI, 2009). 

2.1.2 Likuiditas 
Dalam menganalisa dan menilai posisi keuangan dan potensi perusahaan dapat dilakukan 

salah satunya adalah dengan menganalisa tingkat likuiditas perusahaan.  Likuiditas merupakan 
hal yang penting untuk dianalisa oleh para pihak yang berkepentingan untuk menilai kinerja 
suatu perusahaan, contohnya seperti para kreditor, mereka melihat likuiditas untuk menilai 
apakah peusahaan tersebut dapat melunasi pokok dan bunga pinjaman pada tepat waktu. 
Menurut wild et al. (2005)  likuiditas mengacu pada kemampuan untuk memenuhi kewajiban 
jangka pendeknya. Likuiditas merupakan kemampuan untuk mengubah aktiva menjadi kas atau 
kemampuan memperoleh kas.  

Sedangkan menurut  Riyanto (2008) likuiditas adalah berhubungan dengan masalah 
kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya yang segera harus 
dipenuhi. Jumlah alat – alat pembayaran (alat – alat likuid) yang dimiliki oleh suatu perusahaan 



pada suatu saat tertentu  merupakan “kekuatan membayar”  dari perusahaan yang bersangkutan.  
Makin besar jumah aktiva lancar yang merupakan pembayar, dibandingkan dengan kewajiban – 
kewajiban yang harus segera dipenuhi, maka makin besar tingkat likuiditas perusahaan. 
Sebaliknya, apabila perbandingan jumlah aktiva lancar lebih kecil daripada jumlah kewajiban 
yang harus dipenuhi maka perusahaan dalam keadaan tidak likuid atau illikuid karena 
perusahaan tersebut tidak mampu memenuhi kewajiban – kewajibannya yang harus segera 
dibayar.  

Terdapat dua faktor penting yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan tingkat 
likuiditas suatu perusahaan, yaitu : aktiva lancar dan kewajiban lancar (jangka pendek) 
2.1.2.1 Aktiva lancar 

Aktiva lancar meliputi kas atau asset  yang diharapkan dapat dijadikan uang tunai dalam 
satu siklus operasi akuntansi atau satu tahun. Menurut  Wild et al. (2005)  aktiva lancar adalah 
kas dan aktiva lain yang secara wajar dapat (1) direalisasikan sebagai kas atau (2) dijual atau 
digunakan selama satu tahun (atau dalam siklus normal perusahaan jika lebih dari satu tahun). 
Komponen aktiva lancar yang biasa digunakan : 

 Kas dan setara kas 
 Efek yang dapat diperjualbelikan 
 Piutang 
 Persediaan 
 Baban dibayar dimuka 

 
2.1.2.2 Kewajiban lancar  

Menurut Warren et al (2009) Kewajiban lancar merupakan kewajiban yang akan 
dibayarkan dari asset lancar dan jatuh tempo dalam waktu singkat (biasanya dalam satu tahun 
atau satu siklus akuntansi). Jenis – jenis kewajiban lancar menurut adalah sebagai berikut: 

 Utang usaha 
 Utang  jangka panjang yang jatuh tempo dalam jangka pendek 
 Wesel bayar 
Dalam menentukan tingkat likuiditas perusahaan dapat dilihat dari rasio likuiditasnya. Rasio 

likuiditas yang umum digunakan adalah : 
Rasio Lancar ( Current Ratio) 

Menurut Dewi Astuti (2004) rasio lancar dihitung dengan membagi aktiva aktiva lancar 
dengan kewajiban lancar. Rasio ini menunjukkan besarnya kewajiban lancar yang ditutup dengan 
aktiva lancar yang diharapkan akan dikonversi menjadi kas dalam jangka pendek. 

푅푎푠푖표 퐿푎푛푐푎푟 =  
퐴푘푡푖푣푎 퐿푎푛푐푎푟

퐾푒푤푎푗푖푏푎푛 퐿푎푛푐푎푟  

 Rasio ini menggambarkan seberapa banyak kewajiban jangka pendek dapat dipenuhi 
dengan aktiva lancar perusahaan yang akan berubah menjadi kas. Makin besar rasio lancar, 
menunjukkan bahwa perusahaan dapat membiayai kewajiban jangka pendek dengan aktiva 
lancar yang dimilikinya.  

Menurut wild et al. ( 2005) alasan digunakannya rasio lancar secara luas sebagai ukuran 
likuiditas mencakup kemampuannya untuk mengukur : 

1) Kemampuan memenuhi kewajiban lancar. Semakin tinggi perkalian kewajiban lancar 
terhadap aktiva lancar, semakin besar keyakinan bahwa kewajiban lancar akan dibayar. 



2) Penyangga kerugian. Semakin besar penyangga, semakin kecil risikonya. Rasio lancar 
menunjukkan tingkat keamanan yang tersedia untukmenutup penurunan nilai aktiva 
lancar nonkas pada saat aktiva tersebut dilepas atau dilikuidasi. 

3) Cadangan dana lancar. Rasio lancar merupakan ukuran tingkat keamanan terhadap 
ketidakpastian dan kejutan atas arus kas perusahaan. Ketidakpastian dan kejutan, seperti 
adamya pemogokan dan kerugian luar biasa, dapat membahayakan arus kas secara 
sementara dan tidak terduga. 

Rasio Cepat ( Quick Ratio ) 
Rasio  yang mengukur  kecepatan kemampuan membayar utang perusahaan disebut quick 

ratio atau rasio acid test. Rasio ini dihitung dengan membagi quick asset dengan utang lancar. 
Dimana  quick asset adalah kas dan aktiva lancar lain yang dapat dikonversikan menjadi kas 
dengan cepat, biasanya quick asset terdiri kas, efek yang diperjualbelikan dan piutang. (Warren, 
2009) 

Sedangkan menurut Dewi Astuti (2004) rasio cepat dihitung dengan mengurangkan 
persediaan dari aktiva lancar dan kemudian membagi hasilnya dengan kewajiban lancar. 
Persediaan adalah aktiva lancar yang paling tidak likuid dan bila terjadi likuidasi maka 
persediaan merupakan aktiva yang paling sering menderita kerugian. 

푅푎푠푖표 푐푒푝푎푡 =
퐴푘푡푖푣푎 퐿푎푛푐푎푟 − 푃푒푟푠푒푑푖푎푎푛

퐾푒푤푎푗푖푏푎푛 퐿푎푛푐푎푟  

2.1.3 Kas dan Perputaran Kas 
Kas  ialah alat  pembayaran yang siap dan bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan 

umum perusahaan. Setara kas dimiliki untuk memenuhi komitmen kas jangka pendek, bukan 
untuk investasi atau tujuan lain. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi harus segera 
dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang telah diketahui tanpa menghadapi risiko perubahan  
nilai yang signifikan. Karenanya, suatu investasi baru dapat memenuhi syarat sebagai setara kas 
hanya jika segera akan jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal 
perolehannya. Investasi dalam bentuk saham tidak termasuk setara kas, kecuali substansi 
investasi saham tersebut adalah setara kas. Sebagai contoh, saham preferen yang dibeli dan akan 
segera jatuh tempo serta tanggal penebusan (redemption date) telah ditentukan (IAI, 2009).  

Jumlah kas pada suatu saat dapat dipertahankan dengan besarnya jumlah aktiva lancar 
maupun utang lancar. H. G. Guthmann  menyatakan bahwa jumlah kas yang ada dalam 
perusahaan yang “well finance” hendaknya tidak kurang dari 5% sampai 10% dari jumlah aktiva 
lancar. Jumlah kas dapat pula dihubungkan dengan jumlah penjualannya atau salesnya. 
Perbandingan antara sales dengan jumlah  kas rata – rata menggambarkan tingkat perputaran kas 
(cash turnover). Perputaran kas menunjukkan efisiensi penggunaan kas perusahaan. Karena 
tingkat  perputaran kas menggambarkan kecepatan arus kas kembalinya kas yang telah 
ditanamkan di dalam modal kerja. Dalam mengukur tingkat perputaran kas, sumber masuknya 
kas yang telah tertanam dalam  modal kerja adalah berasal dari aktivitas operasional perusahaan 
(Riyanto, 2008) . 

Menurut Wild et al. (2005),  perputaran  kas dalam satu periode dapat dihitung dengan 
rumus: 

푃푒푟푝푢푡푎푟푎푛 퐾푎푠 =  
푃푒푛푗푢푎푙푎푛 푏푒푟푠푖ℎ

푅푎푡푎 − 푟푎푡푎 퐾푎푠 푑푎푛 푆푒푡푎푟푎 퐾푎푠 
 
Semakin tinggi tingkat perputaran kas berarti semakin cepat kembalinya kas masuk pada 

perusahaan sehingga dapat meningkatkan kemampuan perusahaan dalamm memenuhi kewajiban 



jangka pendek. Dengan demikian kas akan dapat dipergunakan kembali untuk membiayai 
kegiatan operasional sehingga tidak mengganggu kondisi keuangan perusahaan.  
2.1.4 Piutang dan Perputaran Piutang 

Menurut sumber terjadinya, piutang digolongkan dalam dua kategori yaitu piutang usaha 
dan  piutang lain-lain. Piutang usaha meliputi piutang yang timbul karena penjualan produk atau  
penyerahan jasa dalam rangka kegiatan usaha normal perusahaan. Piutang yang timbul dari 
transaksi diluar kegiatan usaha normal perusahaan digolongkan sebagai piutang lain - lain. 
Piutang usaha dan piutang lain-lain yang diharapkan dapat tertagih dalam satu tahun atau siklus 
usaha normal, diklasifikasikan sebagai aktiva lancar (IAI, 2009). 

Menurut Riyanto (2008) piutang merupakan elemen modal kerja yang selalu dalam 
keadaan dalam berputar secara terus – menerus dalam  rantai perputaran modal kerja yaitu : 

Kas   Inventory   Piutang   Kas 
 
Istilah piutang  ( receivable)  menurut warren et al. ( 2009)  meliputi semua klaim dalam 

bentuk uang terhadap pihak lain. Piutang diklasifikasikan tiga kategori sebagai berikut : 
1. Piutang Usaha 

Piutang usaha timbul dari penjualan secara kredit agar dapat menjual lebih banyak produk 
atau jasa kepada pelanggan. Transaksi paling umum yang menciptakan piutang usaha adalah 
penjualan barang dan jasa secara kredit. Piutang tersebut dicatat dengan mendebit akun 
piutang usaha. Piutang usaha semacam ini normalnya diperkirakan akan tertagih dalam 
periode waktu yang relatif pendek, seperti 30 atau 60 hari. Piutang usaha diklasifikasikan di 
neraca sebagai aktiva lancar.  

2. Wesel tagih 
Wesel tagih adalah jumlah yang terutang bagi pelanggan di saat perusahaan telah 
menerbitkan  surat utang formal. Sepanjang wesel tagih diperkirakan akan tertagih dalam 
setahun, maka biasanya diklasifikasikan dalam neraca sebagai aktiva lancar. Wesel biasanya 
digunakan untuk periode kredit lebih dari enam puluh hari. Wesel bisa digunakan untuk 
menyelesaikan piutang usaha pelanggan. Bila wesel tagih dan piutang usaha berasal dari 
transaksi penjualan maka hal itu kadang-kadang disebut piutang dagang (trade receivable). 

3. Piutang Lain-lain 
Piutang lain-lain biasanya disajikan secara terpisah dalam neraca. Jika piutang ini diharapkan 
akan tertagih dalam satu tahun, maka piutang tersebut diklasifikasikan sebagai aktiva lancar. 
Jika penagihannya lebih dari satu tahun maka piutang ini diklasifikasikan sebagai aktiva 
tidak lancar dan dilaporkan di bawah judul investasi. Piutang lain-lain (other receivable) 
meliputi piutang bunga, piutang pajak, dan piutang dari pejabat atau karyawan perusahaan.  

 
 Piutang sebagai bagian dari komponen modal kerja yang selalu dalam keadaan berputar. 
Periode perputaran piutang atau periode terikatnya modal dalam piutang adalah tergantung 
kepada syarat pembayarannya. Makin lunak atau  makin lama syarat pembayaran, berarti 
semakin lama modal terikat, yang  berarti bahwa tingkat perputarannya selama periode tertentu 
adalah makin rendah (Riyanto,2008). 
 Perputaran piutang mengukur hubungan antara penjualan dengan piutang usaha yang 
dapat dihitung dengan membagi penjualan bersih (net sales) dengan rata – rata piutang (Warren, 
2009). 

 푃푒푟푝푢푡푎푟푎푛 푃푖푢푡푎푛푔 =  
푃푒푛푗푢푎푙푎푛 푏푒푟푠푖ℎ

푅푎푡푎 − 푟푎푡푎 푃푖푢푡푎푛푔 



 
 Menurut Warren et al. (2009)  perputaran piutang usaha mengukur seberapa kali  piutang 
dapat diubah  menjadi kas selama tahun berjalan. . Kas yang diperoleh dari penagihan piutang 
akan meningkatkan  likuiditasnya dan mengurangi risiko kerugian dari piutang tak tertagih. 
 
2.1.5 Persediaan dan Perputaran Persediaan 

Inventory atau persediaan barang sebagai elemen utama dari modal kerja merupakan 
aktiva yang selalu keadaan berputar, dimana secara terus – menerus mengalami perubahan. 
Penentuan besarnya investasi atau alokasi modal dalam inventori mempunyai efek yang 
langsung terhadap keuntungan perusahaan. Adanya investasi pada persediaan yang terlalu besar 
dibandingkan dengan kebutuhan akan memperbesar beberapa biaya, misalnya biaya 
penyimpanan persediaan, biaya perawatan gudang, resiko kerugian karena kerusakan, 
keusangan, turunnya kualitas bahkan kehilangan. Semua biaya yang berkaitan dengan persediaan 
tersebut akan memperkecil keuntungan yang diperoleh perusahaan ( Riyanto, 2008). 
 Demikian pula sebaliknya, adanya investasi persediaan yang terlalu kecil dibandingkan 
dengan kebutuhan akan menekan keuntungan juga karena kekurangan material, Perusahaan tidak 
dapat bekerja dengan full-capacity. Tidak tercapainya full-capacity berarti “capital asset” dan 
“direct labor” tidak dapat didayagunakan secara optimal, sehingga akan mempertinggi rata-rata 
yang pada akhirnya akan menekan keuntungan perusahaan ( Riyanto, 2008). 

Menurut Dewi Astuti (2004) persediaan dapat dibagi menjadi tiga kelompok bahan baku, 
barang dalam proses dan barang jadi. Seperti halnya piutang, tingkat persediaanpun sangat 
tergantung pada  penjualan. Persediaan yang terlalu besar akan mengakibatkan biaya yang sangat 
tinggi sehingga memperkecil laba. Persediaan yang terlalu kecil akan menyebabkan hilangnya 
kesempatan menjual, berarti hilangnya kesempatan memperoleh laba.  
 Menurut Warren et al. (2009)  metode – metode  perhitungan biaya  persediaan adalah 
sebagai berikut: 

1. Metode FIFO  (First In, First out) 
Dengan menggunakan FIFO, biaya dimasukkan dalam harga pokok penjualan sesuai 
urutan terjadinya. Maksudnya, persediaan yang masuk ke gudang maka persediaan itu 
yang  terlebih dahulu dijual. Perusahaan yang menggunakan metode akan dapat 
memperkecil biaya yang akan meningkatkan keuntungan bagi perusahaan. 

2. Metode LIFO (Last In, First Out) 
Jika perusahaan menggunakan  metode last in, first out (LIFO)  maka biaya dari unit 
yang dijual merupakan biaya pembelian paling akhir. Penggunaan metode ini sering 
digunakan untuk keperluan pajak, karena perusahaan yang menggunakan metode ini akan 
memperbesar biaya dan memperkecil keuntungan sehingga pajak yang dibayarkan akan 
kecil.  

3. Metode Average Weight 
Metode ini membebankan biaya rata – rata yang sama ke setiap unit.  Biaya rata – rata 
per unit untuk masing – masing barang dihitung setiap kali pembelian. Biaya per unit 
kemudian digunakan untuk menentukan harga pokok setiap penjualan  sampai pembelian 
berikutnya dilakukan dan rata – rata baru dihitung.  
Untuk  mengetahui  posisi persediaan barang dagangan, maka perlu dihitung tingkat 

perputaran persediaan barang dagangannya. Perputaran persediaan (inventory turnover) Menurut 
Warren et al. (2009)  mengukur hubungan antara antara volume barang yang dijual dengan 
jumlah persediaan yang dimiliki selama periode berjalan. Tingkat perputaran persediaan 



menunjukkan berapa kali jumlah persediaan barang dagangan diganti dalam arti dibeli dan dijual 
kembali dalam waktu satu tahun.  

 

푃푒푟푝푢푡푎푟푎푛 푃푒푟푠푒푑푖푎푎푛 =
퐻푎푟푔푎 푃표푘표푘 푃푒푛푗푢푎푙푎푛
푅푎푡푎 − 푟푎푡푎 푃푒푟푠푒푑푖푎푎푛 

 Tingkat perputaran persediaan menunjukkan kecepatan pengembalian dana yang 
diinvestasikan dalam persediaan. Tingkat perputaran persediaan yang tinggi menunjukkan bahwa 
pengembalian dana yang tertanam dalam persediaan semakin cepat, sehingga kesempatan untuk 
mendapat kas lebih besar sehingga dapat meningkatkan likuiditas perusahaan. Untuk dapat 
mencapai tingkat perputaran yang tinggi, maka harus diadakan perencanaan dan pengawasan 
persediaan secara teratur dan efisien. Semakin cepat atau semakin tinggi tingkat perputaran, akan 
memperkecil resiko terhadap kerugian. Dengan demikian, tingkat perputaran persediaan yang 
tinggi berarti menunjukkan tingkat penjualan yang tinggi pada perusahaan. Dengan tingkat 
perputaran persediaan yang tinggi berarti resiko kerugian dan biaya terhadap persediaan dapat 
diminimalkan.  
2.2 Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmat dan Nur  (2008) dan hasil dari penelitian tersebut 
adalah menunjukkan bahwa secara parsial, perputaran piutang dan pengumpulan piutang 
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap likuiditas. Secara simultan, perputaran piutang dan 
pengumpulan piutang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap likuiditas. 

Penelitian yang dilakukan oleh Sriwimerta (2010) dan hasilnya menunjukkan bahwa 
secara parsial, perputaran kas tidak berpengaruh signifikan terhadap likuiditas. Perputaran 
piutang secara parsial berpengaruh signifikan terhadap likuiditas. Secara simultan, perputaran 
kas dan piutang tidak berpengaruh signifikan. Dengan nilai R2  adalah 0.109 mengindikasikan 
bahwa 10,9% likuiidtas dapat dijelaskan oleh perputaran kas dan piutang. 
 Penelitian yang dilakukan oleh Yanrie Avidianto (2009) dan hasil penelitiannya 
menunjukkan bahwa secara simultan bahwa variabel peputaran modal kerja, perputaran piutang 
dan perputaran persediaan berpengaruh terhadap likuiditas dan secara parsial perputaran modal 
kerja dan perputaran piutang berpengaruh signifikan terhadap likuiditas sedangkan perputaran 
persediaan tidak berpengaruh signifikan terhadap likuiditas. 
 Penelitian  yang dilakukan oleh Milawati (2009) hasilnya menunjukkan bahwa 
perputaran piutang tidak berpengaruh terhadap likuiditas pada PT. Sepatu Bata Tbk. 
2.3 Kerangka Pemikiran 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 
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2.4 Hipotesis  
Hipotesis adalah jawaban sementara tentang rumusan masalah penelitian yang belum 

dibuktikan kebenarannya ( Priyatno, 2008). Berdasarkan kerangka pemikiran diatas maka 
hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut: 
1. Ho1 :Tidak terdapat pengaruh signifikan antara perputaran kas satu tahun sebelumnya 

terhadap likuiditas tahun sekarang. 
Ha1 :Terdapat pengaruh signifikan antara perputaran kas satu tahun sebelumnya 

terhadap likuiditas tahun sekarang. 
2. Ho2 :Tidak terdapat pengaruh signifikan antara perputaran piutang satu tahun 

sebelumnya terhadap likuiditas tahun sekarang 
 Ha2 :Terdapat pengaruh signifikan antara perputaran piutang satu tahun sebelumnya 

terhadap likuiditas tahun sekarang. 
3. Ho3 :Tidak terdapat pengaruh signifikan antara perputaran persediaan satu tahun 

sebelumnya terhadap likuiditas tahun sekarang. 
 Ha3 :Terdapat pengaruh signifikan antara perputaran persediaan satu tahun sebelumnya 

terhadap likuiditas tahun sekarang 
4. Ho4 :Tidak terdapat  pengaruh signifikan secara bersama – sama antara perputaran 

kas, piutang dan persediaan satu tahun sebelumnya terhadap likuiditas tahun 
sekarang. 

Ha4 :Terdapat pengaruh signifikan secara bersama – sama antara perputaran kas, piutang 
dan persediaan satu tahun sebelumnya terhadap likuiditas tahun sekarang. 

 
III. METODOLOGI PENELITIAN 
3.1 Obyek Penelitian 
 Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan makanan dan minuman 
yang terdaftar di BEI.  Periode pengamatan dalam penelitian ini adalah 3 (tiga) tahun, yaitu 
tahun 2007 sampai dengan 2009. Sifat dari penelitian ini merupakan kajian historis dimana 
penulis mengambil data – data masa lampau yang dibutuhkan untuk dijadikan sumber informasi 
dalam proses penelitian ini. Data yang digunakan adalah data yang diperoleh dari www.idx.co.id. 
3.2 Metode Pengumpulan Data  
3.2.1 Data yang Dihimpun  

Data adalah sesuatu yang digunakan atau dibutuhkan dalam penelitian dengan 
menggunakan parameter tertentu yang telah ditentukan. Data yang dihimpun dalam penelitian ini 
adalah berupa data sekunder. Data sekunder merupakan data yang dikumpul dan diolah oleh 
pihak lain. Data diperoleh dari  laporan keuangan tahunan perusahaan yang didapat langsung dari 
www.idx.co.id. 
3.2.2 Metode Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling, yaitu 
populasi yang dijadikan sampel merupakan populasi yang memiliki kriteria tertentu dengan 
tujuan untuk mendapatkan sampel yang representatif sesuai dengan kriteria yang telah 
ditentukan. Menurut Sekaran (2006) pengambilan sampel semacam ini terbatas pada jenis orang 
tertentu yang dapat memberikan informasi yang diinginkan, entah karena mereka adalah satu-
satunya yang memilikinya, atau memenuhi beberapa kriteria yang ditentukan oleh peneliti. 

Kriteria pengambilan sampel yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI pada tahun 2005 – 2009 



2. Perusahaan memiliki laporan keuangan yang lengkap dan telah diaudit selama tahun 
2005 – 2009 

3. Data yang dimiliki perusahaan lengkap dan sesuai dengan variabel yang diteliti. 
Berdasarkan karakteristik penarikan sampel diatas, maka perusahaan yang menjadi 

sampel dalam penelitian ini berumlah 12 perusahaan dari total 13 perusahaan makanan dan 
minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
3.2.3 Teknik Pengumpulan Data  
 Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa data kuantitatif, yaitu data yang 
dinyatakan dalam bentuk angka (Priyatno,2008). Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan 
data sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi yaitu dengan 
mengumpulkan data – data dari berbagai macam literature yang berupa jurnal penelitian atau 
buku – buku serta laporan keuangan maupun informasi lainnya yang berkaitan dengan penelitian 
ini. 
3.3 Metode Pengolahan Data 

Persediaan terhadap likudiitas dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi 
berganda.  yang digunakan Persamaan regresi berganda di atas harus memenuhi uji normalitas 
dan uji asumsi klasik yaitu tidak ada multikolinearitas antar variabel independen, tidak ada 
autokorelasi, dan tidak ada heteroskedasitas agar memenuhi model estimasi BLUE (Best Linear 
Unbias Estimators). Teknik untuk menguji hipotesis antara lain dengan uji koefisien determinasi, 
uji t dan uji F. koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui baik tidaknya model regresi 
yang diestimasi. Uji t dilakukan untuk meneliti pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap 
variabel terikat. Uji F dilakukan untuk meneliti pengaruh variabel bebas secara 
simultan/bersama-sama terhadap variabel terikat. 
3.3.1 Operasionalisasi Variabel 

1. Variabel Terikat (dependen) 
Variabel dependen merupakan variabel yang menjadi perhatian utama peneliti yang 

menjadi faktor yang berlaku dalam investigasi (Sekaran, 2006). Variabel dependen dalam 
penelitian ini adalah likuiditas. Variabel dependen dalam penelitian  ini adalah tingkat 
likuiditas . indikator  tingkat likuiditas yang digunakan adalah: 

푅푎푠푖표 퐿푎푛푐푎푟 =  
퐴푘푡푖푣푎 퐿푎푛푐푎푟

퐾푒푤푎푗푖푏푎푛 퐿푎푛푐푎푟 

2. Variabel Bebas (independen) 
Variabel bebas (independen) adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat, 

baik secara positif maupun negatif (Sekaran,2006). Variabel Independen dalam penelitian 
ini adalah : 
a) Tingkat perputaran kas pada. Indikator tingkat perputaran kas adalah : 

푃푒푟푝푢푡푎푟푎푛 퐾푎푠 =
푃푒푛푗푢푎푙푎푛 푏푒푟푠푖ℎ  

푅푎푡푎 − 푟푎푡푎 퐾푎푠 푑푎푛 푆푒푡푎푟푎 퐾푎푠 
b) Tingkat perputaran. Indikator perputaran piutang adalah: 

푃푒푟푝푢푡푎푟푎푛 푃푖푢푡푎푛푔 =  
푃푒푛푗푢푎푙푎푛 푏푒푟푠푖ℎ

푅푎푡푎 − 푟푎푡푎 푃푖푢푡푎푛푔 

 
c) Tingkat perputaran persediaan. Indikator tingkat perputaran persediaan adalah : 

푃푒푟푝푢푡푎푟푎푛 푃푒푟푠푒푑푖푎푎푛 =
퐻푎푟푔푎 푃표푘표푘 푃푒푛푗푢푎푙푎푛
푅푎푡푎 − 푟푎푡푎 푃푒푟푠푒푑푖푎푎푛 

 



 
3.3.2 Model Penelitian  

Model yang digunakan penelitian ini adalah regresi liner berganda, dimana pada 
penelitian ini terdapat tiga variabel bebas, yaitu perputaran kas, perputaran piutang dan 
perputaran persediaan dan satu variabel terikat, yaitu likuiditas perusahaan. Model dalam 
penelitian ini adalah: 

CRit = α + β1 CTOit-1 + β2 ARTOit-1 + β3 INVTOit-1 + ε 
Keterangan : 
CRit : Current Ratio  pada perusahaan i pada tahun sekarang 
CTOit-1 : Cash Turnover (CTO) pada perusahaan i pada satu tahun sebelumnya 
ARTO it-1 : Account Receivable Turnover (ARTO) pada perusahaan i pada satu tahun 

sebelumnya 
INVTO it-1: Inventory Turnover (INVTO) pada perusahaan i pada satu tahun sebelumnya 
 
IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 
Objek Penelitian ini adalah perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia (BEI) selama tahun 2007 – 2009. Setelah dilakukan pemilihan sampel dengan teknik 
purposive sampling diperoleh 12 perusahaan dari 13 perusahaan. Periode penelitian dimulai dari 
tahun 2007 – 2009. 
     Table 4.1  

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

CTO 36 5.18 206.20 40.4794 42.34517 
ARTO 36 3.86 23.57 9.8042 5.68221 
INVTO 36 1.92 86.50 12.4253 19.71599 
CR 36 .34 7.82 2.4461 2.01821 
Valid N (listwise) 36     

Sumber : data diolah 
 

4.2 Hasil Pengolahan Data 
 Salah satu satu syarat yang menjadi dasar penggunaan model regresi berganda dengan 
metode estimasi Ordinary Least Square (OLS) adalah dipenuhinya semua asumsi klasik, agar 
hasil pengujian bersifat tidak bias dan efisien (Best Linear Unbiased Estimator). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.2.1 Uji normalitas 
Tabel 4.2 

Hasil Uji Normalitas 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized 
Residual 

N 36 
Normal Parametersa Mean .0000000 

Std. Deviation 1.38384810 
Most Extreme Differences Absolute .132 

Positive .132 
Negative -.088 

Kolmogorov-Smirnov Z .791 
Asymp. Sig. (2-tailed) .560 
a. Test distribution is Normal. 

 
Sumber : data diolah 

Berdasarkan hasil uji statistik dengan model Kolmogorov – Smirnov seperti yang 
terdapat pada table 4.3 dengan menggunakan  α = 5% diperoleh nilai probabilitas pada 0.560, 
nilai tersebut lebih besar dari 0.05 sehingga dapat disimpulkan data residual berdistribusi normal. 
Model regresi yang baik, ditandai dengan residual yang berdistribusi normal. Residual adalah 
perbedaan antara nilai actual dengan nilai prediksi (Widarjono, 2007). 
4.2.2 Uji Asumsi Klasik 
4.2.2.1 Uji Multikolinearitas 

Tabel 4.3 
Hasil Uji Multikolinearitas 

 
    
 
 
 

Sumber: data diolah 
Hasil perhitungan nilai VIF menunjukkan tidak ada variabel bebas yang memiliki nilai 

VIF lebih dari 10. Hasil perhitungan nilai tolerance juga menunjukkan hal yang sama yaitu tidak 
ada variabel bebas yang memiliki nilai tolerance kurang dari 0.1 yang berarti  tidak ada korelasi 
antar variabel. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel 
independen dalam model regresi. 

 
 
 
 
 

Coefficientsa 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 CTO .968 1.033 

ARTO .889 1.125 

INVTO .913 1.095 
a. Dependent Variable: CR 



4.2.2.2 Uji Autokorelasi 
 

Tabel 4.4 
Hasil Uji Autokorelasi 

Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .728a .530 .486 1.44726 1.831 
a. Predictors: (Constant), INVTO, CTO, ARTO  
b. Dependent Variable: CR   

Sumber : data diolah 
 du= 1.295 dl= 1.654 
Autokorelasi   Tidak ada   Autokorelasi 
positif  ragu – ragu autokorelasi  ragu – ragu negatif 
 
 
 
 
 
 
0 dL dU           2 4 - dU 4 - dL 4 
 1.654 1.295 2.705 2.346 
 
 
 
   Dw = 1.831 

Hasil uji autokorelasi diatas menunjukkan nilai statistik  Durbin Watson (Dw) sebesar 
1.848, nilai ini akan dibandingkan dengan nilai tabel dengan menggunakan signifikansi 0.05, 
n=36, dan jumlah variabel independen (k) = 3, maka berdasarkan tabel Durbin Watson diatas 
nilai (du) sebesar 1.295 dan nilai (dl) sebesar 1.654 . sedangkan nilai DW terletak pada wilayah 
antara du sampai 4-du, artinya nilai tersebut berada pada wilayah tidak terdapat autokorelasi.  
4.2.2.3 Uji Heterokedasitas  

 
Tabel 4.5 

Hasil Uji Heteroskedasitas 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -2.220E-16 .583  .000 1.000 

CTO .000 .006 .000 .000 1.000 

ARTO .000 .046 .000 .000 1.000 

INVTO .000 .013 .000 .000 1.000 
a. Dependent Variable: Unstandardized Residual   
Sumber :data diolah 



Berdasarkan hasil uji glejser hasil tampilan output dengan jelas menunjukkan tidak ada 
satupun variabel independen yang signifikan mempengaruhi variabel dependen nilai Absolut Ut 
(abres). Hal ini terlihat  dari nilai probabilitas semua variabel sebesar 1.00 yang berada diatas 
nilai signifikansi ( α = 5 %). Jadi dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung 
adanya heterokedasitas. 
4.2.3 Analisis Regresi Berganda 

Berdasarkan hasil uji normalitas dan uji asumsi klasik yang telah dilakukan, dapat 
disimpulkan bahwa model regresi yang dipakai dalam penelitian ini telah memenuhi model 
estimasi BLUE dan layak untuk dilakukan analisis statistik selanjutnya. Adapun hasil 
pengolahan data dengan analisis regrresi dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 
 
 

Tabel 4.6 
Hasil Estimasi Persamaan 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .663 .583  1.137 .264 

CTO .000 .006 -.003 -.024 .981 

ARTO .084 .046 .236 1.838 .075 

INVTO .078 .013 .760 5.989 .000 
a. Dependent Variable: CR     
 
Berdasarkan tabel 4.7  model persamaan regresi linier berganda yaitu: 
CRit = 0.663 + 0.000CTOit-1 + 0.084 ARTOit-1 + 0.078 INVTOit-1  
Interpretasi dari persamaan di atas adalah: 

a. Koefisien konstanta 0. 663, koefisien ini menunjukkan bahwa apabila CTO, ARTO, 
INVTO sama dengan nol, maka perubahan CR akan sebesar 0.663. dapat dilihat bahwa 
koefisien konstanta bertanda posiitif sehingga apabila perputaran kas (CTO), perputaran 
piutang (ARTO) dan perputaran persediaan (INVTO) sama dengan nol maka CR 
(likuiditas) akan meningkat sebesar 0,663. 

b. Koefisien regresi CTO (perputaran kas) sebesar 0.000 bertanda positif. Hal ini 
menunjukkan bahwa setiap perputaran kas meningkat maka likuiditas akan meningkat 
namun dalam jumlah yang sangat kecil. 

c. Koefisien regresi ARTO sebesar 0.084 bertanda positif, hal ini menunjukkan bahwa 
setiap perputaran piutang meningkat sebesar satu satuan, maka likuiditas akan meningkat 
sebesar 0.084 satuan atau 0.084 % dengan asumsi variabel lain tetap. 

d. Koefisien  regresi INVTO sebesar 0.078 ini menunjukkan bahwa setiap perputaran 
persediaan meningkat satu satuan, maka likuiditas akan meningkat pula sebesar 0.078 
atau 7,8% dengan asumsi variabel lain tetap. 

 
 
 
 
 



4.2.4 Koefisien Determinasi 
Tabel 4.8 

Koefisien Determinasi (R2) 
Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .728a .530 .486 1.44726 1.831 
a. Predictors: (Constant), INVTO, CTO, ARTO  
b. Dependent Variable: CR   

Sumber : data diolah 
Berdasarkan hasil estimasi pada table  koefisien determinasi (R2) adalah sebesar 0.530 

atau 53% menunjukkan bahwa korelasi atau hubungan antara CR dengan CTO, ARTO, dan 
INVTO mempunyai hubungan kuat, sedangkan adjusted R2 sebesar 0.486 atau 48,6%. Hal ini 
menunjukkan bahwa variasi CTO, ARTO,INVTO mampu menjelaskan likuiditas perusahaan 
sebesar 48,6%. Sedangkan sisanya sebesar 51,4% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak 
dimasukkan dalam model penelitian ini. 
4.2.5.1 Pengujian hipotesis  
4.2.5.1 Uji T (t-test) 

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel 
independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali,2009). 
Hipotesis yang akan diuji adalah sebagai berikut:  
Kriteria pengujian tes ini adalah : 
Ho ditolak jika nilai sig < α = 10 % 
Ha ditolak jika nilai sig > α = 10 % 

Tabel 4.9 
Hasil Uji  Statistik t 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .663 .583  1.137 .264 

CTO .000 .006 -.003 -.024 .981 

ARTO .084 .046 .236 1.838 .075 

INVTO .078 .013 .760 5.989 .000 
a. Dependent Variable: CR     

Sumber : data diolah 
Table 4.9 menunjukkan hasil pengujian statistik t sehingga dapat menjelaskan pengaruh variabel 
independen secara individual. 
1. Uji Hipotesis Pertama 

Hipotesis pertama (Ha1) penelitian ini menduga bahwa perputaran kas berpengaruh terhadap 
tingkat likuiditas, hipotesis ini dapat dilihat sebagai berikut: 
Ho1 :Tidak terdapat pengaruh signifikan antara perputaran kas satu tahun sebelumnya 

terhadap likuiditas tahun sekarang. 
Ha1 :Terdapat pengaruh signifikan antara perputaran kas satu tahun sebelumnya 

berpengaruh signifikan terhadap likuiditas tahun sekarang. 



Nilai signifikansi sebesar 0,981 menunjukkan bahwa nilai probabilitas untuk uji t parsial 
lebih besar dari 0.10 sehingga Ho ditolak dan menerima Ha artinya perputaran kas satu tahun 
sebelumnya tidak berpengaruh signifikan terhadap likuiditas tahun sekarang signifikan 
terhadap likuiditas secara parsial pada perusahaan makanan dan minuman di Bursa Efek 
Indonesia. 

2. Uji hipotesis kedua 
Hipotesis kedua ini menduga bahwa perputaran piutang berpengaruh  terhadap likuiditas 
hipotesis ini dapat ditulis sebagai berikut: 
Ho2 :Tidak terdapat pengaruh signifikan antara perputaran piutang satu tahun sebelumnya 

terhadap likuiditas tahun sekarang 
Ha2 :Terdapat pengaruh signifikan antara perputaran piutang satu tahun sebelumnya 

terhadap likuiditas tahun sekarang. 
Nilai signifikansi = 0.075 menunjukkan bahwa bahwa nilai Sig. untuk uji t individual 
(parsial) lebih kecil dari 0.10 sehingga Ho ditolak dan Ha tidak dapat ditolak, artinya 
perputaran piutang satu tahun sebelumnya berpengaruh signifikan terhadap likuiditas tahun 
sekarang secara parsial pada perusahaan makanan dan minuman di Bursa Efek Indonesia. 

3. Uji hipotesis ketiga 
Hipotesis ketiga ini menduga bahwa perputaran persediaan berpengaruh  terhadap likuiditas 
hipotesis ini dapat ditulis sebagai berikut: 
Ho3 :Tidak terdapat pengaruh signifikan antara perputaran persediaan satu tahun 

sebelumnya terhadap likuiditas tahun sekarang. 
Ha3 :Terdapat pengaruh signifikan antara perputaran persediaan satu tahun sebelumnya 

terhadap likuiditas tahun sekarang 
Nilai signifikansi = 0.000 menunjukkan bahwa nilai Sig. untuk uji t individual lebih kecil 
dari dari 0.10. sehingga Ho ditolak dan Ha tidak dapat ditolak, artinya perputaran persediaan 
satu tahun sebelumnya berpengaruh signifikan terhadap likuiditas tahun sekarang secara 
parsial pada perusahaan makanan dan minuman di Bursa Efek Indonesia. 

4.2.5.2 Uji F 
Uji statistik F menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam 

model mempunyai pengaruh secara bersama – sama terhadap variabel dependen.(Ghozali,2009) 
Hipotesis yang akan diuji adalah: 
Ho4 :Tidak terdapat  pengaruh signifikan secara bersama – sama antara perputaran kas, 

piutang dan persediaan satu tahun sebelumnya terhadap likuiditas tahun sekarang. 
Ha4 :Terdapat pengaruh signifikan secara bersama – sama antara perputaran kas,  piutang 

dan persediaan satu tahun sebelumnya terhadap likuiditas tahun sekarang. 
Kriteria pengujian ini adalah: 
Ho ditolak  nilai signifikansi <  α = 10 % 
Ha ditolak  nilai signifikansi > α = 10 % 

Tabel 4.10 
Hasil Uji Statistik F 

ANOVAb 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 75.535 3 25.178 12.021 .000a 

Residual 67.026 32 2.095   
Total 142.561 35    



ANOVAb 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 75.535 3 25.178 12.021 .000a 

Residual 67.026 32 2.095   
Total 142.561 35    

a. Predictors: (Constant), INVTO, CTO, ARTO    
b. Dependent Variable: CR     
Sumber : data diolah 

Uji F adalah pengujian yang dilakukan untuk melihat pengaruh variabel – variabel 
independen secara bersama – sama terhadap variabel dependen. Berdasarkan nilai probabilitas 
nilai probabilitas sebesar 0.000 lebih kecil dari 0.10  maka H0 ditolak dan Ha tidak dapat ditolak. 
Artinya ketiga variabel bebas yaitu, perputaran kas, piutang dan persediaan satu tahun 
sebelumnya secara bersama – sama berpengaruh signifikan terhadap likuiditas tahun sekarang 
pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI.  
4.3 Pembahasan hasil penelitian 

Tingkat perputaran kas merupakan ukuran efisiensi penggunaan kas yang dilakukan 
perusahaan. Hal ini dikarenakan tingkat perputaran kas menggambarkan kecepatan arus kas 
kembalinya kas yang telah ditanamkan di dalam modal kerja. Dalam mengukur tingkat 
perputaran kas, sumber masuknya kas yang telah tertanam dalam modal kerja adalah berasal dari 
aktivitas operasional perusahaan. Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa secara 
parsial perputaran piutang satu tahun sebelumnya tidak berpengaruh signifikan terhadap 
likuiditas tahun sekarang signifikan terhadap likuiditas. Terbukti dengan nilai probabilittas. 
0.981 > 0.10 menunjukkan bahwa perputaran kas yang tinggi tidak dapat meningkatkan 
kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya.. Hal tersebut dapat 
dikarenakan perusahaan tidak efisien dalam penggunaan kas artinya arus kas yang masuk pada 
tahun sebelumnya dengan cepat digunakan untuk membiayai operasi  perusahaan pada tahun itu 
sehingga tidak dapat meningkatkan likuiditas untuk periode selanjutnya. Penelitian ini sesuai 
dengan penelitian yang dilakukan Sriwimerta (2010) yang menunjukkan bahwa perputaran kas 
tidak berpengaruh signifikan terhadap likuiditas pada perusahaan otomotif yang terdaftar di BEI. 

Perputaran piutang merupakan ukuran seberapa cepat piutang dikonversikan menjadi kas. 
Perputaran yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan dapat dengan cepat mengkonversikan 
piutang menjadi kas. Perputaran piutang yang rendah disebabkan karena piutang yang tidak 
dapat ditagih tepat waktunya. Berdasarkan analisis regresi melalui pengujian varabel secara 
parsial, perputaran piutang satu tahun sebelumnya berpengaruh signifikan terhadap likuiditas 
tahun sekarang. Hal ini ditunjukkan dengan sig. 0.075 < 0.10, sedangkan hasil analisis regresi 
diperoleh koefisien yang bertanda positif yaitu 0.084 yang menunjukkan bahwa setiap variabel 
perputaran piutang pada satu tahun sebelumnya meningkat sebesar satu satuan, dengan asumsi 
variabel konstan maka likuiditas tahun sekarang akan meningkat sebesar 0.084 satuan atau 
0,84%. Perputaran piutang menunjukkan seberapa cepat piutang dapat dikonversikan menjadi 
kas. Semakin tinggi tingkat perputaran piutang maka akan semakin besar jumlah kas yang 
diperoleh perusahaan sehingga dapat meningkatkan likuiditas. Pengaruh yang signifikan antara 
perputaran piutang satu tahun sebelumnya dan likuiditas sekarang menunjukkan bahwa 
perputaran piutang yang tinggi diiringi oleh peningkatan likuiditas. Hal ini dapat dikarenakan 
perusahaan memilliki kebijakan yang tepat dalam pengumpulan piutang sehingga piutang cepat 
dikonversikan menjadi kas sehingga berpengaruh terhadap likuiditas pada tahun sekarang. Hasil 



penelitian ini sesuai dengan penelitian Rahmat dan Nur (2008) yang menyatakan bahwa 
perputaran piutang berpengaruh positif terhadap likuiditas perusahaan pada CV. Bumi Sarana 
Jaya Gresik dan penelitian Sriwimerta (2010) yang menunjukkan bahwa perputaran piutang 
berpengaruh signifikan terhadap likuiditas pada perusahaan otomotif yang terdaftar di BEI. 
Namun penelitan ini tidak sesuai dengan penelitian Milawati (2009) yang menyatakan bahwa 
piutang tidak berpengaruh terhadap likuiditas PT. Sepatu Bata Tbk. 

Tingkat perputaran persediaan mengukur kemampuan  perusahaan dalam memutarkan  
barang dagangannya. Tingkat perputaran persediaan yang tinggi menunjukkan bahwa 
pengembalian dana yang tertanam dalam persediaan semakin cepat, sehingga kesempatan untuk 
mendapat  kas  lebih besar. Berdasarkan hasil pengujian variabel secara parsial diperoleh 
signifikansi sebesar 0.000 < 0.05 yang berarti bahwa perputaran persediaan berpengaruh 
signifikan terhadap likuiditas. Nilai koefisien yang diperoleh sebesar 0.078 yang menunjukkan 
bahwa setiap variabel perputaran persediaan pada satu tahun sebelumnya  meningkat satu satuan, 
maka likuiditas tahun sekarang akan meningkat sebesar 0.078 atau 7,8%. Hal ini dapat 
dikarenakan persediaan dalam perusahaan makanan dan minuman merupakan hal yang 
dibutuhkan oleh para konsumen, sehingga barang yang dijual relatif cepat, sehingga perputaran 
persediaan tinggi. Dengan adanya pengaruh  perputaran persediaan terhadap likuiditas 
menunjukkan bahwa pengembalian dana yang tertanam dalam persediaan yang semakin cepat 
sehingga kas yang diterima perusahaan meningkat dan kas tersebut dapat digunakan untuk 
memenuhi kewajiban jangka pendeknya pada tahun sekarang. Penelitian ini tidak sesuai dengan 
penelitian Yanrie Avidianto (2009) yang menunjukkan perputaran persediaan tidak berpengaruh 
signifikan terhadap likuiditas .  

Dari hasil pengujian variabel secara simultan, perputaran kas, piutang dan persediaan 
berpengaruh terhadap likuiditas yang ditunjukkan oleh signifikansi F 0.000 < 0.10 yang 
menunjukkan bahwa secara bersama – sama perputaran kas, piutang dan persediaan berpengaruh 
signifikan terhadap likuiditas pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI   

Nilai  adjusted R2 sebesar 0.486 atau 48,6% menunjukkan bahwa variasi perputaran kas, 
piutang dan persediaan mampu menjelaskan likuiditas perusahaan 48,6%. Sedangkan sisanya 
sebesar 51,4% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. 
4.4 Implikasi Manajerial 

Setelah melakukan proses pengolahan data menjelaskan beberapa fakta. Variabel bebas 
perputaran kas satu tahun sebelumnya tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 
likuiditas tahun sekarang. hal ini mengindikasikan bahwa kas yang digunakan untuk 
meningkatkan likuiditas hanya untuk pada satu tahun sebelumnya dan tidak digunakan untuk 
tahun sekarang. Berdasarkan hasil analisis ini sebaiknya perusahaan makanan dan minuman yang 
terdaftar di BEI lebih dapat mengoptimalkan penggunaan kas satu tahun sebelumnya agar dapat 
mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek pada tahun 
sekarang.  

Vaiabel bebas kedua adalah perputaran piutang. Perputaran piutang satu tahun 
sebelumnya berpengaruh signifikan terhadap likuiditas tahun sekarang. Hal ini dapat disebabkan 
oleh penagihan piutang yang cepat sehingga dapat mempengaruhi likuiditas tahun sekarang. 
Maka dari itu sebaiknya perusahaan agar tetap dan meningkatkan efektivitas dalam mengelola 
piutang.  

Variabel yang ketiga adalah perputaran persediaan. Perputaran persediaan satu tahun 
sebelumnya berpengaruh signifikan terhadap likuiditas tahun sekarang. Hal ini dapat 
dikarenakan dana yang ditanamkan dalam persediaan dapat dikonversikan menjadi kas. Sehingga 



perusahaan sebaiknya tetap menjaga posisi persediaan yang optimal agar dapat memperoleh laba 
dari penjualan yang memiliki kesempatan untuk menjadi kas atau piutang. 
 Secara keseluruhan, perusahaan diharapkan dapat mengelola jumlah kas yang tersedia 
agar dapat meningkatkan likuiditas perusahaan tersebut. Selain itu juga ketersediaan dapat 
membantu kegiatan operasional perusahaan. Kas yang tersedia harus di optimalkan 
penggunaannya karena jika digunakan sewaktu – waktu untuk memenuhi kewajibannya  tidak 
mengalami kesulitan, namun kas yang tersedia juga tidak boleh berlebihan (idle money) karena 
hal itu akan menghambat perusahaan untuk mendapatkan laba.  
V. KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1  Kesimpulan 
 Berdasarkan hasil analisis dasta dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab 
sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat di ambil dari penelitian ini adalah: 

1. Variabel perputaran kas satu tahun sebelumnya tidak berpengaruh signifikan terhadap 
likuiditas tahun sekarang terhadap likuiditas secara parsial pada perusahaan makanan dan 
minuman di Bursa Efek Indonesia. menunjukkan bahwa perputaran kas yang tinggi tidak 
dapat meningkatkan kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka 
pendeknya.  

2. Variabel perputaran perputaran piutang satu tahun sebelumnya berpengaruh signifikan 
terhadap likuiditas tahun sekarang secara parsial pada perusahaan makanan dan minuman 
di Bursa Efek Indonesia dan koefisien variabel perputaran piutang bertanda positif 
menunjukkan bahwa semakin tinggi perputaran piutang maka kemampuan perusahaan 
dalam memeuhi kewajiban juga akan meningkat. 

3. Variabel perputaran persediaan satu tahun sebelumnya berpengaruh signifikan terhadap 
likuiditas tahun sekarang secara parsial pada perusahaan makanan dan minuman di Bursa 
Efek Indonesia  menunjukkan semakin tinggi tingkat perputaran persediaan perusahaan 
semakin besar tingkat likuiditasnya akan meningkatkan kemampuan perusahaan dalam 
memenuhi kewajiban jangka pendek. Koefisien variabel perputaran persediaan bertanda 
positif.  

4. Secara simultan perputaran kas, piutang dan persediaan satu tahun sebelumnya 
berpengaruh signifikan terhadap likuiditas tahun sekarang pada perusahaan makanan dan 
minuman yang terdaftar di BEI. 

5.2 Saran 
Adapun saran – saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah: 

1. Bagi peneliti selanjutnya disarankan agar menambah variabel independen lain 
yang memberikan pengaruh lebih besar terhadap likuiditas seperti perputaran 
kewajiban lancar dan modal kerja. Hal ini dikarenakan likuiditas perusahaan juga 
dapat dipengaruhi aktiva lancar, kewajiban lancar serta modal kerja. Bagi peneliti 
selanjutnya diharapkan untuk memperbanyak sampel dengan karakteristik yang 
lebih beragam dari berbagai sektor industri. 

2. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk tidak menggunakan variabel perputaran 
kas satu tahun sebelumnya karena variabel ini tidak memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap likuiditas tahun sekarang. 

3. Bagi manajemen diharapkan dapat mengelola kas sebaik mungkin agar dapat 
meningkatkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka 
pendeknya.  
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