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ABSTRACT 

 

 The objectives of this research is to analyze Working Capital Management to 

profitability in 2009 until 2015 periods. Data used in this research were obtained 

from Indonesia Stock Exchange’s website (www.idx.co.id). The number of sample for 

this research is 10 manufactur companies. Analyze technique used for this research is 

multiple linier regression. 

 This research has been analyzed with Eviews 7.1 program, and during the 

significance test it indicated that fixed effects was the most appropriate method. The 

result of this research shows that cash turnover has a negative and significant effect 

to profitability (ROA). Then, Inventory Turnover, Account Receivable Turnover and 

Leverage have a positive significant effect to Profitability (ROA). 

 

Keyword : Working Capital, Cash Turnover, Inventory Turnover, Account 

Receivable Turnover, Leverage, Profitability, ROA 
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ABSTRAK 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Manajemen Modal Kerja 

terhadap profitabilitas pada periode 2009 sampai 2015. Data yang digunakan dalam 

penelitian ini diperoleh dari situs Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id). Jumlah 

sampel untuk penelitian ini adalah 10 perusahaan manufaktur. Teknik analisis yang 

digunakan untuk penelitian ini adalah regresi linier berganda. 

Penelitian ini telah dianalisis dengan program Eviews 7.1, dan selama uji 

signifikansi menunjukkan bahwa fixed effect adalah metode yang paling tepat. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa perputaran kas berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap profitabilitas (ROA). Kemudian, Perputaran Persediaan, Perputaran Piutang 

dan Leverage berpengaruh positif signifikan terhadap Profitabilitas (ROA). 

 

Kata kunci: Modal Kerja, Perputaran Kas, Perputaran Persediaan, Perputaran Piutang, 

Leverage, Profitabilitas, ROA 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Di Indonesia semakin banyak perusahaan yang berkembang pesat, baik yang 

bergerak dalam bidang perdagangan, jasa, dan industri. Dari perusahaan yang 

berskala kecil hingga skala besar mempunyai tujuan yang telah ditetapkan 

sebelumnya. Kondisi perusahaan yang baik merupakan kekuatan perusahaan untuk 

bertahan dan berkembang demi mencapainya tujuannya. Namun dalam era globalisasi 

seperti sekarang ini, semakin banyak perusahaan yang berkembang dibidang industri, 

perdagangan dan jasa mengakibatkan persaingan antar perusahaan semakin ketat 

(Rahmah, Cipta, & Yudiaatmaja, 2016). Setiap perusahaan mempunyai tujuan untuk 

mencari profitabilitas. Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba 

dalam hubugannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri (Sartono, 

2010:122). Menurut Sufiana & Purnawati, (2013) ada beberapa alat ukur yang 

dipergunakan untuk mengukur profitabilitas, antara lain: return on asset (ROA) dan 

return on equity (ROE).  

Menurut Putrawan, Sinarwati dan Purnamawati (2015) Indonesia merupakan 

negara dengan pertumbuhan ekonomi yang cepat. Makin banyaknya kuantitas 

perusahaan otomotif dan komponen merupakan bukti bahwa industri otomotif dan 

komponen menarik banyak pihak yang didasari oleh fakta bahwa kekuatan ekonomi 
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Indonesia sesungguhnya ditopang oleh sisi domestik yang memiliki daya beli tinggi 

terlebih karena otomotif atau kendaraan merupakan kebutuhan masyarakat sebagai alat 

transportasi. Dari perusahaan- perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI), perusahaan manufaktur khususnya sub sektor otomotif dan komponen memiliki 

tingkat laba yang tinggi.  

Industri otomotif memiliki beragam perusahaan dan organisasi yang terlibat 

dalam desain, pengembangan, manufaktur, pemasaran dan penjualan kendaraan 

bermotor. Industri ini adalah sektor ekonomi terpenting di dunia dalam segi pendapatan 

devisa. Industri ini tidak termasuk industri yang dikhususkan untuk pemeliharaan 

kendaraan purna jual, misalnya bengkel mobil atau stasiun pengisian bahan bakar. 

Otomotif adalah kendaraan yang bergerak secara otomatis, umumnya beroda dua atau 

empat. Produk otomotif biasanya adalah komponen kendaraan yang dirakit oleh 

perusahaan manufaktur menjadi satu kendaraan utuh. Rem, lampu dan ban adalah 

contoh produk otomotif. (kemendag.co.id) 

Industri komponen otomotif terdiri dari perusahaan yang memproduksi 

peralatan orisinil dan juga produk purna jual kendaraan bermotor. Peralatan orisinil 

terdiri atas barang yang akan dirakit dalam proses manufaktur menjadi suatu produk 

otomotif. (kemendag.go.id) 
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Berdasarkan grafik 1.1 dapat dilihat kenaikan dan penurunan return on asset 

(ROA) penjualan mobil dan penjualan motor pada perusahaan otomotif dan komponen  

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2009 sampai 2015 sebagai berikut : 

Grafik 1.1 Penjualan Kendaraan Dan ROA Perusahaan Otomotif Dan Komponen 

 

Tabel 1.1 Penjualan Kendaraan Dan ROA Perusahaan Otomotif Dan Komponen 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ROA perusahaan otomotif dan 

komponen yang ada di BEI 
7.36 8.78 7.88 9.14 6.42 6.74 3.89 

penjualan mobil 0.49 0.76 0.89 1.12 1.23 1.21 1.01 

Pejualan sepeda motor 5.85 7.36 8.0 7.13 7.74 7.86 6.48 

        

Sumber: Data diolah penulis 2016 
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Berdasarkan data yang diambil dari penjualan mobil (Indonesia-

investments.com),  ROA perusahaan otomotif dan komponen  (idx.co.id) dan penjualan 

sepeda motor (triatmono.info) menunjukan bahwa penjualan mobil di Indonesia 

mengalami kenaikan dari tahun 2009 hingga 2013 lalu mengalami penurunan pada dua 

tahun terakhir. Kemudian dari segi penjualan sepeda motor mengalami kenaikan dari 

tahun 2009 hingga 2011 lalu turun pada tahun 2012 sebelum kembali naik pada dua 

tahun berikutnya yaitu, tahun 2013 dan 2014 tetapi penjualan mengalami penurunan 

kembali pada tahun terakhir. Return on asset (ROA) mengalami fluktuasi dari tahun 

2009 hingga 2015, dari tahun 2009 ke 2010 ROA mengalami peningkatan sama dengan 

penjualan mobil dan sepeda motor. Namun pada tahun 2010-2011 dimana penjualan 

mobil dan sepeda motor mengalami peningkatan, ROA justru mengalami penurunan 

dari angka 8.78 ke 7.88, lalu kembali meningkat ke 9.14 pada tahun 2012. Namun pada 

tahun 2013 kembali terjadi dimana penjualan mobil dan sepeda motor mengalami 

kenaikan tetapi ROA mengalami penurunan yang cukup tajam dari angka 9.14 ke 6.42. 

Hal tersebut menyebabkan peneliti tertarik mengkaji lebih dalam, apakah faktor yang 

menyebabkan kenaikan dan penurunan ROA pada perusahaan otomotif dan komponen 

yang terdapat di BEI.  

Menurut Sambharakresnha (2010) peningkatan penjualan pertahun 

mencerminkan keberhasilan perusahaan dalam investasi yang dilakukan pada periode 

yang lalu, sehingga dapat memprediksikan pertumbuhan perusahaan dimasa yang akan 

datang. Maka untuk mencapai profitabilitas yang maksimum, manajer keuangan perlu 

Pengaruh Working Capital..., Deni Yanuar Rakhman, Ma.-IBS, 2017



5 

 

                                                                                      Indonesia Banking School 

 

mengetahui faktor-faktor apa saja yang memiliki pengaruh besar terhadap profitabilitas 

perusahaan. Dengan mengetahui faktor-faktor tersebut, maka perusahaan dapat 

mengatasi masalah-masalah yang terjadi dan meminimalisirkan dampak negatif yang 

akan terjadi di perusahaan. Semua faktor yang terdapat dalam sebuah perusahaan 

memiliki pengaruh untuk mendapatkan laba. 

Menurut Brigham & Ehrhardt (2005:547) seluruh perusahaan membutuhkan 

modal operasional untuk mendukung penjualannya. Untuk memperoleh operating 

capital tersebut, dana yang dibutuhkan semakin banyak, biasanya dana tersebut 

diperoleh melalui modal dan hutang. Menurut Sufiana dan Purnawati (2013) 

Profitabilitas yang tinggi akan dapat mendukung kegiatan operasional secara 

maksimal. Tinggi rendahnya profitabilitas dipengaruhi banyak faktor seperti modal 

kerja. Perusahaan yang bergerak dalam bidang manufaktur, membutuhkan pengelolaan 

modal kerja secara efisien. Menurut Andreani Caroline dan Leliani (2013) selain itu 

tingkat pertumbuhan penjualan dapat juga mempengaruhi profitabilitas perusahaan. 

Semakin tingginya pertumbuhan penjualan bersih yang dilakukan oleh perusahaan 

mendorong semakin tingginya laba kotor yang mampu diperoleh, sehingga dapat 

mendorong semakin tingginya profitabilitas perusahaan. Modal kerja adalah suatu 

investasi perusahaan didalam aktiva jangka pendek seperti kas, sekuritas (surat-surat 

berharga), piutang dagang dan persediaan (Brigham dan Houston, 2010:131). Menurut 

Ambarwati, Yuniarta, & Sinarwati (2015) jika modal kerja suatu perusahaan tinggi, 

maka laba yang dihasilkan perusahaan akan semakin tinggi. Dalam perusahaan, 
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seorang manajer yang tidak bisa mengelola modal kerja perusahaan dengan baik akan 

berdampak terhadap pertumbuhan dan profitabilitas perusahaan yang pada akhirnya 

akan membawa perusahaan pada kebangkrutan. Wijaya (2012) manajemen working 

capital adalah upaya perusahaan menjaga likuiditas perusahaan agar operasional 

keseharian perusahaan bisa berjalan dengan baik, sedangkan di sisi lain perusahaan 

bisa tetap memenuhi kewajiban jangka pendeknya.  

Untuk bisa mengetahui working capital dapat dilakukan dengan perhitungan 

rasio perputaran kas. Menurut Kasmir (2015:140) rasio perputaran kas berfungsi untuk 

mengukur tingkat ketersediaan kas untuk membayar tagihan (utang) dan biaya-biaya 

yang berkaitan dengan penjualan. Penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi 

return on asset (ROA) telah banyak dilakukan sebelumnya, namun hasil yang 

didapatkan dari tiap-tiap peneliti dengan variabel yang sama menunjukan hasil yang 

berbeda-beda. Salah satu faktor yang cukup banyak diteliti adalah tingkat perputaran 

kas. Penelitian yang dilakukan oleh Utami & Dewi (2016), Putri & Musmini (2012), 

serta Santhi & Dewi (2014) menyatakan bahwa tingkat perputaran kas berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Semakin tinggi perputaran kas akan 

semakin baik, karena ini berarti semakin tinggi efisiensi penggunaan kasnya dan 

keuntungan yang diperoleh akan semakin besar. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Sufiana dan Purnawati (2013) yang menunjukan tidak adanya 

pengaruh perputaran kas terhadap profitabilitas. Penelitian mereka menunjukan bahwa 
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dalam perusahaan manufaktur, investasi modal kerja dominan pada piutang dan 

persediaan sehingga pengaruh perputaran kas sangat kecil atau tidak signifikan. 

Perputaran persediaan juga merupakan salah satu pengukuran yang dipakai 

untuk mengetahui working capital. Perputaran persediaan merupakan rasio yang 

digunakan untuk mengukur berapa kali dana yang ditanam dalam persediaan ini 

berputar dalam suatu periode. Dapat diartikan pula bahwa perputaran persediaan 

merupakan rasio yang menunjukkan berapa kali jumlah barang persediaan diganti 

dalam satu tahun. Semakin kecil rasio ini makan akan semakin jelek, demikian juga 

sebaliknya (Kasmir 2015:180). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Agha, Mba, & 

Mphil (2014), Prakoso et al (2014), Putri & Sudiartha (2010)serta Utami dan Dewi 

(2016) menyatakan bahwa tingkat perputaran persediaan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap profitabilitas. Karena semakin tinggi tingkat perputaran persediaan, 

makin tinggi pula keuntungan yang diperoleh. Artinya semakin tinggi perputaran 

persediaan maka semakin cepat penjualan persediaan tersebut. Hal tersebut tidak 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Santhi dan Dewi (2014) yang 

menunjukan bahwa perputaran persediaan berpengaruh negatif sementara penelitian 

Reimeinda, Murni, & Saerang (2016) menunjukkan bahwa perputaran persediaan tidak 

berpengaruh terhadap profitabilitas. 

Santhi dan Dewi (2014) mengatakan bahwa piutang merupakan suatu bentuk 

investasi yang cukup besar bagi perusahaan dan memberikan banyak manfaat bagi 

perusahaan, maka diperlukan adanya manajemen piutang yang lebih baik sehingga 
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keuntungan yang didapatkan lebih meningkat. Karena secara konseptual perputaran 

piutang menyatakan periode berputarnya menunjukan semakin cepat perusahaan 

kembali menjadi kas (Sartono 2010:119). Pada penelitian yang dilakukan oleh Sufiana 

dan Purnawati (2013), Agha, H (2014) serta Putri dan Sudiartha (2010) menunjukkan 

bahwa perputaran piutang berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. 

Karena penjualan secara kredit yang periodenya teratur mampu menghasilkan laba 

yang tinggi (Santhi & Dewi 2014). Selain penjualan langsung, penjualan kredit juga 

menjadi salah satu faktor yang mampu meningkatkan ROA perusahaan. Hal ini tidak 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Falope & Ajilore (2009)yang 

menunjukan bahwa perputaran piutang berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. 

Menurut Wibowo dan Wartini (2012) Pemenuhan sumber dana melalui utang 

(pinjaman) akan mempengaruhi tingkat leverage perusahaan, karena leverage 

merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa jauh perusahaan 

menggunakan utang. Menurut Riyanto (2011) bahwa penggunaan utang yang terlalu 

besar melebihi aktiva akan berdampak pada penurunan kemampuan perusahaan, 

namun apabila digunakan untuk proyek investasi yang produktif, hal tersebut dapat 

memberikan pengaruh positif yang berdampak pada peningkatan profitabilitas. Hal ini 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Falope dan Ajilore (2009) yang 

menyatakan bahwa leverage berpengaruh positif terhadap ROA. Namun hasil dari 

penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Wijaya (2012), 
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Jayarathne (2014), serta Sari dan Abundanti (2014) yang menunjukan bahwa leverage 

berpengaruh negatif terhadap ROA. 

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang telah dilakukan oleh 

Agha, Mba dan Mphil (2014) yang berjudul “Impact of Working Capital Management 

on Profitability”. Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa variabel Debtors 

Turnover, Inventory Turnover and Creditors Turnover berpengaruh signifikan 

terhadap ROA. Sedangkan secara parsial variabel current ratio tidak berpengaruh 

signifikan terhadap ROA. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah terdapat pada 

variabel bebas yang terdiri dari perputaran kas, perputaran persediaan, perputaran 

piutang dan leverage. Data pada penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia) dengan sektor industri Otomotif dan 

Komponen dengan periode waktu 2009-2015. Penelitian ini dilakukan selama periode 

tersebut karena dianggap sudah mewakili satu siklus penelitian yang layak dengan 

data-data terbaru. Selain itu pada tahun 2009 sudah tidak terjadi krisis perekonomian 

global, sehingga jika penelitian dilakukan menggunakan data dengan periode dibawah 

2009 dikhawatirkan data yang diperoleh menjadi bias dalam menggambarkan estimasi 

model. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini mengambil judul “Pengaruh 

Working Capital terhadap Profitabilitas Perusahaan Manufaktur Sub Sektor 
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Komponen Otomotif yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2009-2015”. 

Penelitian ini mencoba untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel working 

capital yang terdiri dari periode perputaran kas, perputaran persediaan, perputaran 

piutang dan leverage terhadap profitabilitas perusahaan. Dengan demikian, perusahaan 

dapat mengetahui kebijakan yang harus diambil untuk kelangsungan usaha. 

1.2 Rumusan Masalah 

Ada banyak faktor yang mempengaruhi profitabilitas suatu perusahaan. Faktor-

faktor tersebut dapat diukur menggunakan rasio keuangan. Rasio keuangan seperti 

perputaran kas, perputaran persediaan, perputaran piutang dan leverage dapat 

digunakan untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel terhadap 

profitabilitas perusahaan. 

Maka dari rumusan masalah tersebut dapat dirumuskan pertanyaan penelitian 

sebagai berikut :  

1.  Bagaimana pengaruh perputaran kas terhadap ROA pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2015? 

2.  Bagaimana pengaruh perputaran persediaan terhadap ROA pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2015? 

3.  Bagaimana pengaruh perputaran piutang terhadap ROA pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2015? 

4. Bagaimana pengaruh leverage terhadap ROA pada perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2015? 
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1.3 Pembatasan Masalah 

Dalam penelitian ini objek yang diteliti adalah perusahaan manufaktur sub-

sektor komponen otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode 

tahun 2009-2015, dengan sampel yang di ambil sebanyak 10 perusahaan.  

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini yaitu : 

1.   Untuk mengetahui pengaruh perputaran kas terhadap ROA pada perusahaan 

manufaktur sub sektor  komponen otomotif  yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2009-2015. 

2.   Untuk mengetahui pengaruh perputaran persediaan terhadap ROA pada 

perusahaan manufaktur sub sektor komponen otomotif yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode 2009-2015. 

3.   Untuk mengetahui pengaruh perputaran piutang terhadap ROA pada 

perusahaan manufaktur sub sektor komponen otomotif yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode 2009-2015. 

4.  Untuk mengetahui pengaruh leverage terhadap ROA pada perusahaan 

manufaktur sub sektor komponen otomotif yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2009-2015. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain: 

1. Kegunaan secara akademis 

Kalangan akademisi diharapkan melakukan penelitian yang lebih luas lagi, 

terkait masih sedikitnya penelitian yang meneliti topik terkait. 

2. Kegunaan secara praktis 

Kegunaan utama dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi faktor-faktor 

yang memiliki pengaruh terhadap profitabilitas perusahaan. Sedangkan kegunaan lain 

dari penelitian ini adalah : 

a. Bagi peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sarana untuk melatih 

berfikir secara ilmiah dengan berdasar pada disiplin ilmu yang diperoleh di 

bangku kuliah khususnya lingkup manajemen keuangan, dan menerapkannya 

pada data yang diperoleh dari objek yang diteliti. 

b.  Bagi Kalangan Akademik dan Pembaca 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah perpustakaan 

dengan tambahan referensi bagi penelitian selanjutnya, dengan melihat variabel 

manakah yang sesuai dengan teori dan bersifat signifikan. Variabel yang 

demikian layak menjadi variabel penelitian pada penelitian selanjutnya. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

 Pada bagian ini akan dijelaskan latar belakang permasalahan yang akan dibahas 

dalam penelitian ini. Rumusan masalah untuk mengungkapkan permasalahan objek 

yang diteliti serta tujuan dan manfaat penelitian. 

BAB II TELAAH PUSTAKA 

Telaah pustaka ini berisi landasan teori yang memberikan kaidah-kaidah 

keilmuan, kerangka pemikiran penelitian serta hipotesis untuk memberikan dugaan 

sementara terhadap masalah yang diteliti. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Berisi penjelasan mengenai apa saja variabel yang digunakan dalam penelitian 

serta definisi operasionalnya, apakah jenis dan sumber data yang digunakan, kemudian 

metode pengumpulan data dan metode analisis data seperti apa. 

BAB IV HASIL DAN ANALISIS 

Berisi penjelasan setelah diadakan penelitian. Hal tersebut mencakup gambaran 

umum objek penelitian, hasil analisis data dan hasil analisis perhitungan statistic serta 

pembahasan. 

BAB V PENUTUP 

 Berisi penjelasan mengenai kesimpulan dari hasil yang diperoleh setelah 

dilakukan penelitian. Selain itu disajikan keterbatasan serta saran yang dapat menjadi 

pertimbangan bagi penelitian selanjutnya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

1.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Teori Struktur Modal 

Seluruh perusahaan membutuhkan modal operasional untuk mendukung 

penjualannya. Untuk memperoleh operating capital tersebut, dana yang dibutuhkan 

semakin banyak, biasanya dana tersebut diperoleh melalui modal dan hutang (Brigham 

& Ehrhardt, 2005:547). 

Suatu perusahaan sangat penting dalam mengoptimalkan struktur modal. 

Apalagi, perusahaan dengan industri yang berbeda memiliki risiko bisnis yang berbeda 

pula. Maka struktur modal diharapkan sangat bervariasi di industri. Terdapat empat 

faktor utama pada struktur modal (Brigham et, al., 2010:470) : 

1. Risiko Bisnis 

Yakni risiko yang melekat pada operasi perusahaan apabila perusahaan tidak 

menggunakan utang. Risiko bisnis dapat meningkat ketika perusahaan menggunakan 

hutang yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan pendanaannya. Risiko timbul seiring 

dengan munculnya beban biaya atas pinjaman yang dilakukan perusahaan. Semakin 

besar beban biaya yang harus ditanggung maka semakin besar risiko yang dihadapi 

perusahaan. 

Pengaruh Working Capital..., Deni Yanuar Rakhman, Ma.-IBS, 2017



15 

 

                                                                                      Indonesia Banking School 

 

2. Posisi Pajak Perusahaan  

Yakni dalam menggunakan utang maka biaya bunga dapat dikurangkan dalam 

perhitungan pajak sehingga menurunkan biaya utang yang sesungguhnya.  

3. Fleksibilitas Keuangan  

Yakni kemampuan untuk menambah modal dengan persyaratan yang wajar 

dalam keadaan yang memburuk. Para manajer dana perusahaan mengetahui bahwa 

modal yang kuat diperlukan untuk operasi yang stabil dan pemilik modal lebih suka 

menanamkan modalnya pada perusahaan dengan posisi neraca yang baik bila keadaan 

perekonomian stabil.  

4.  Konservatisme atau Agresivitas Manajemen 

Yakni ada sebagian manajer lebih agresif dari yang lain, sehingga sebagian 

perusahaan lebih cenderung menggunakan utang untuk meningkatkan laba, dimana hal 

ini tidak mempengaruhi struktur modal yang optimal, tetapi akan mempengaruhi 

struktur modal yang ditargetkan. 

2.1.2 Laporan keuangan 

Kieso (2014) menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan informasi 

keuangan yang berguna untuk memberikan gambaran yang potensial bagi investor, 

pemberi pinjaman dan kreditur lainnya saat membuat keputusan dalam kapasitasnya 

sebagai pemasok dana.  
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Menurut Weygandt (2013:22) jenis laporan keuangan dibagi menjadi empat, 

yaitu: 

1. Income Statement atau laporan laba rugi, yaitu laporan yang menyajikan 

pendapatan dan beban serta hasil pendapatan bersih atau kerugian bersih dalam periode 

tertentu. 

2. Retained Earning Statement atau laporan perubahan  modal, yaitu perubahan 

dalam laporan modal pada periode waktu tertentu. 

3. Statement Of Financial Position atau neraca keuangan, yaitu laporan asset, 

liabilitas, dan modal dalam suatu perusahaan pada waktu tertentu. 

4. Statement Of Cash Flow atau laporan arus kas, yaitu ringkasan informasi 

mengenai kas masuk (diterima) dan kas keluar (dibayar) pada periode waktu tertentu. 

Menurut Gibson (2011:181) kinerja perusahaan dapat dievaluasi dari analisis 

laporan keuangan dimana analisis laporan keuangan tersebut memiliki berbagai macam 

teknik untuk memperhitungkan dan membandingkan data yang disajikan dalam 

laporan keuangan. Dilanjutkan oleh Gibson, salah satu tujuan yang paling penting 

adalah mengidentifikasi perubahan yang besar dalam tren dan jumlah. Perubahan yang 

besar tersebut dapat menjadi peringatan bagi perusahaan dalam memprediksi kinerja 

dan juga kondisi keuangannya dimasa yang akan datang. 

2.1.3 Cash Conversion Cycle (CCC) 

 Menurut Keown (2014: 245), modal kerja yang minimum dapat dicapai dengan 

menagih secara cepat kas dari penjualan, meningkatkan perputaran persediaan, dan 
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menurunkan pengeluaran tunai. Semua faktor ini dapat digabungkan ke dalam ukuran 

tunggal yang disebut siklus perubahan kas (Cash Conversion Cycle). Gitman dan 

Zutter (2012: 601) mendefinisikan cash conversion cycle sebagai “the length of time 

required for a company to convert cash invested in its operations to cash received as 

a result of its operations”. 

Menurut Keown (2014:245) Berikut adalah skema cash conversion cycle 

dengan sebuah ilustrasi perusahaan XYZ: 

 

Dari skema cash conversion cycle di atas, dapat dilihat bahwa siklus perusahaan XYZ 

berlangsung selama 100 hari dan lama cash conversion cycle adalah 65 hari. 

Perusahaan XYZ dapat memperpendek waktu cash conversion cycle apabila mereka 

mampu mengurangi lamanya waktu yang mereka perlukan untuk menagih piutang. 

Periode cash conversion cycle juga dapat dikurangi dengan mempercepat penjualan 

persediaan serta memperlambat pembayaran utang usaha perusahaan. 
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2.2 Teori Modal Kerja 

2.2.1 Pengertian Modal Kerja  

Menurut Subramanyam & Wild (2010:241)  modal kerja adalah selisih asset 

lancar setelah dikurangi kewajiban lancar, modal kerja juga penting untuk mengukur 

cadangan likuiditas yang tersedia untuk memenuhi kontijensi dan ketidakpastian yang 

terkait dengan keseimbangan antara arus kas masuk dan arus kas keluar perusahaan. 

Dapat diartikan juga modal kerja sebagai investasi yang ditanamkan dalam aktiva 

lancar atau aktiva jangka pendek, seperti kas, bank, surat-surat berharga, piutang, 

persediaan dan aktiva lancar lainnya. 

Kasmir (2015) menyatakan bahwa modal kerja merupakan modal yang 

digunakan untuk melakukan kegiatan operasional perusahaan. Dilanjutkan oleh 

Kasmir, pengertian modal kerja secara mendalam terkandung dalam konsep modal 

kerja yang dibagi menjadi tiga macam, yaitu: 

1. Konsep kuantitatif 

Konsep yang menyebutkan bahwa modal kerja adalah seluruh aktiva lancar. Dalam 

konsep ini adalah bagaimana mencukupi kebutuhan dana untuk membiayai operasi 

perusahaan jangka pendek. Konsep ini sering disebut dengan modal kerja kotor (gross 

working capital). 

 

 

 

Pengaruh Working Capital..., Deni Yanuar Rakhman, Ma.-IBS, 2017



19 

 

                                                                                      Indonesia Banking School 

 

2. Konsep kualitatif 

Konsep kualitatif merupakan konsep yang menitikberatkan kepada kualitas modal 

kerja. Konsep ini melihat selisih antara jumlah aktiva lancar dengan kewajiban lancar. 

Konsep ini disebut modal kerja bersih atau (net working capital) 

3. Konsep fungsional 

Konsep fungsional yaitu konsep yang menekankan kepada fungsi dana yang dimiliki 

perusahaan dalam memperoleh laba. Artinya sejumah dana yang dimiliki dan 

digunakan perusahaan untuk meningkatkan laba perusahaan. 

2.2.2 Jenis-Jenis Modal Kerja 

 Modal kerja sendiri mempunyai jenis-jenis tertentu yang disebutkan sesuai 

dengan kapasitas atau kondisi kebutuhan modal kerja dalam suatu perusahaan. Menurut 

Riyanto (2011:112) yang berdasarkan pendapat AW Taylor, modal kerja dibedakan 

menjadi dua, yaitu : 

1. Modal kerja permanen 

Adalah modal kerja yang harus ada dalam perusahaan untuk memenuhi kebutuhan 

konsumen berupa barang jadi. Modal kerja permanen dibedakan menjadi : 

a. Modal kerja primer 

Adalah modal kerja minimal yang harus dimiliki perusahaan agar dapat terus 

beroperasi. 
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b. Modal kerja normal 

Adalah modal kerja yang harus ada dalam perusahaan agar dapat beroperasi dalam 

kapasitas normal. 

2. Modal kerja variabel 

Adalah modal kerja yang selalu berubah proporsional dengan perubahan kapasitas 

produksi. Modal kerja ini terdiri dari : 

a. Modal kerja musiman 

Modal kerja yang berubah sesuai perubahan musim/permintaan, misalnya permintaan 

yang besar pada waktu hari raya. 

b. Modal kerja siklis 

Modal kerja yang berubah akibat fluktuasi konjungtor. 

c. Modal kerja darurat 

Modal kerja yang berubah sesuai dengan keadaan yang terjadi di luar kemampuan 

perusahaan. 

2.2.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Modal Kerja 

Menurut Jumingan (2014:69), untuk menentukan besarnya modal kerja yang 

diperlukan oleh suatu perusahaan terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan 

yaitu: 

1. Sifat atau jenis perusahaan 

Modal kerja yang dibutuhkan perusahaan jasa relatif lebih kecil dibandingkan 

kebutuhan modal kerja perusahaan industri. Hal ini dikarenakan perusahaan industri 
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memerlukan investasi yang besar dalam proses produksi (bahan baku, barang dalam 

proses dan barang jadi). Selain itu, keuntungan yang diperoleh perusahaan jasa relatif 

lebih kecil dibandingkan perusahaan industri & perusahaan keuangan. 

2. Jangka waktu untuk memproduksi barang yang akan dijual 

Modal kerja suatu perusahaan bervariasi dan sangat tergantung terhadap 

kuantitas dan harga beli per unit dari barang yang dijual. Semakin lama waktu yang 

diperlukan untuk memproduksi barang maka semakin besar modal kerja yang 

dibutuhkan. 

3. Syarat pembelian dan penjualan barang 

Jika perusahaan melakukan pembayaran atas pembelian barang, langsung 

setelah barang diterima maka kebutuhan kas perusahaan akan menjadi lebih besar 

dibandingkan dengan menggunakan kredit pembelian barang. Di samping itu, semakin 

lama jangka waktu kredit yang diberikan perusahaan kepada customer maka akan 

semakin besar modal kerja yang harus ditanamkan dalam bentuk piutang. Untuk 

meminimalisir kebutuhan modal kerja dan timbulnya resiko kerugian karena adanya 

piutang yang tak tertagih, perusahaan dapat memberikan potongan harga tunai (cash 

discount) kepada para pelanggan. 

4. Tingkat perputaran persediaan 

Semakin tinggi tingkat perputaran persediaan maka jumlah modal kerja yang 

ditanamkan dalam bentuk persediaan (barang) akan semakin rendah. Untuk mencapai 

tingkat perputaran yang tinggi, maka diperlukan perencanaan dan pengawasan 
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persediaan yang efisien. Semakin tinggi tingkat perputaran persediaan maka akan 

semakin rendah risiko kerugian yang disebabkan karena penurunan harga & perubahan 

demand atas barang. 

5. Tingkat perputaran piutang 

Semakin cepat tingkat perputaran piutang maka kebutuhan akan modal kerja 

akan semakin rendah. Untuk mencapai tingkat perputaran piutang yang tinggi, maka 

diperlukan pengawasan piutang yang efektif dan keputusan yang tepat terkait dengan 

perluasan kredit, syarat kredit penjualan, jumlah maksimum kredit bagi para customer 

serta penagihan piutang. 

6. Pengaruh siklus bisnis (business cycle) 

Pada saat kondisi perusahaan berada pada fase prosperity maka perusahaan 

cenderung membeli barang dalam jumlah banyak dengan harga yang rendah sehingga 

membutuhkan modal kerja yang lebih banyak. Namun, jika kondisi perusahaan berada 

pada fase depresi maka perusahaan akan menjual barangnya dan menarik piutangnya 

dengan segera untuk melunasi utang atau menutup kerugian yang ditimbulkan. 

7. Fluktuasi nilai riil dari harga jual aktiva lancar 

Menurunnya nilai riil terhadap harga buku dari aktiva lancar (surat-surat 

berharga, persediaan & piutang) akan menurunkan modal kerja. Jika risiko kerugian 

ini semakin besar maka dibutuhkan tambahan modal kerja untuk melunasi utang jangka 

pendek yang jatuh tempo. 
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8. Pengaruh musim 

Perusahaan yang dipengaruhi oleh musim, membutuhkan modal kerja yang 

maksimum pada periode waktu yang relatif pendek. Modal kerja yang ditanamkan 

dalam bentuk persediaan barang akan berangsur-angsur meningkat pada saat 

menjelang puncak penjualan. 

9. Credit rating dari perusahaan 

Jumlah modal kerja yang dibutuhkan perusahaan untuk membiayai kegiatan 

operasionalnya tergantung pada kemampuan perusahaan dalam menyediakan kas. 

Penyediaan kas ini tergantung pada credit rating dari perusahaan, perputaran 

persediaan & piutang serta discount harga pembelian barang 

2.2.4 Manajemen Modal Kerja 

 Menurut Subramanyam dan Wild (2010) modal kerja adalah kelebihan dari 

aktiva lancar setelah dikurangi kewajiban lancar, modal kerja juga penting untuk 

mengukur cadangan likuiditas yang tersedia untuk memenuhi kontijensi dan 

ketidakpastian yang terkait dengan keseimbangan antara arus kas masuk dan arus kas 

keluar perusahaan. Dapat diartikan juga modal kerja sebagai investasi yang ditanamkan 

dalam aktiva lancar atau aktiva jangka pendek, seperti kas, bank, surat-surat berharga, 

piutang, persediaan dan aktiva lancar lainnya. 

Perusahaan melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan profitabilitas 

dengan mencoba mengurangi investasi lain pada aktiva lancar. Perusahaan mencoba 

membiayai aktiva lancar melalui kewajiban lancar seperti hutang dagang untuk 
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mengurangi investasi dalam modal kerja. Namun aktiva lancar tetaplah asset yang 

likuid, yang artinya dengan mengurangi asset lancar maka ekspektasi profitabilitas 

meningkat tetapi rasio likuiditas meningkat. Oleh karena itu, manajer keuangan harus 

mengelola modal kerja agar profitabilitas dan likuiditas seimbang. 

Menurut Kasmir (2015:253) Tujuan manajemen modal kerja itu sendiri guna 

memenuhi kebutuhan likuiditas perusahaan. Dengan modal kerja yang cukup maka 

perusahaan akan memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban pada waktunya. 

Kemudian manajemen modal kerja juga dapat melindungi perusahaan apabila terjadi 

krisis modal kerja akibat turunnya nilai aktiva lancar. Dengan memaksimalkan 

penggunaan aktiva lancar tersebut perusahaan dapat meningkatkan penjualan dan laba. 

2.2.5 Sumber Modal Kerja 

 Perusahaan harus menyediakan kebutuhan modal kerja dalam bentuk apapun, 

oleh karena itu diperlukan sumber-sumber modal kerja untuk memenuhi kebutuhan 

tersebut yang dapat dicari dari sumber-sumber yang tersedia. Berikut ini beberapa 

sumber-sumber modal kerja yang dapat digunakan menurut (Kasmir 2015:256) : 

1. Hasil operasi perusahaan 

Hasil operasi perusahaan merupakan pendapatan atau laba yang diperoleh perusahaan 

pada periode tertentu. Selama laba belum dibagi perusahaan dan belum atau tidak 

diambil pemegang saham maka modal kerja perusahaan akan bertambah. 
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2. Keuntungan penjualan surat berharga 

Besarnya selisih antara harga beli dengan harga jual surat berharga dapat digunakan 

perusahaan untuk keperluan modal kerja. Namun, jika perusahaan harus menjual surat 

berharga dalam keadaan rugi maka modal kerja perusahaan akan berkurang. 

3. Penjualan saham 

Perusahaan dapat menjual sejumlah saham yang dimilikinya kepada berbagai pihak. 

Hasil penjualan saham tersebut dapat digunakan perusahaan sebagai modal kerja 

meskipun prioritas dalam manjemen keuangan dimana hasil penjualan saham lebih 

diutamakan untuk kebutuhan investasi jangka panjang. 

4. Penjualan aktiva tetap 

Penjualan aktiva tetap yang dimaksud adalah aktiva tetap yang kurang produktif atau 

masih menganggur. Hasil penjualan aktiva tersebut dapat dijadikan uang kas atau 

piutang sebesar harga jual. 

5. Penjualan obligasi 

Perusahaan mengeluarkan sejumlah obligasi untuk dijual kepada pihak lainnya. Hasil 

penjualan obligasi dapat dijadikan modal kerja meskipun hasil penjualan obligasi 

tersebut lebih diutamakan untuk investasi jangka panjang sama seperti halnya 

penjualan saham. 
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6. Memperoleh pinjaman 

Pinjaman dapat diperoleh dari bank atau lembaga lain. Dalam praktiknya, pinjaman 

terutama dari perbankan ada yang dikhususkan untuk digunakan sebagai modal kerja 

meskipun tidak menambah aktiva lancar. 

7. Dana hibah 

Dana hibah dapat diperoleh dari berbagai lembaga. Dana hibah tersebut dapat 

digunakan sebagai modal kerja & biasanya tidak dikenakan beban biaya seperti halnya 

pinjaman dan tidak ada kewajiban pengembalian. 

 

2.2.6 Pengukuran Modal Kerja 

Menurut Munawir (2010:72) Pengukuran modal kerja digunakan untuk 

menganalisa dan menginterpretasikan posisi keuangan jangka pendek, tetapi juga 

sangat membantu bagi manajemen untuk mengecek efisiensi modal kerja yang 

digunakan dalam perusahaan dan penting juga bagi kreditor jangka panjang dan 

pemegang saham yang akhirnya atau setidak-tidaknya ingin mengetahui prospek dari 

dividend dan pembayaran bunga di masa yang akan dating 

 Subramanyam dan Wild (2010) menyatakan bahwa analisis keuangan menilai 

besaran modal kerja untuk keputusan atau rekomendasi investasi. Badan pemerintah 

menghitung total modal kerja perusahaan untuk membuat peraturan dan kebijakan. 

Selain itu, laporan keuangan yang diterbitkan membedakan antara asset dan kewajiban 

lancar dengan tak lancar sebagai jawaban atas kebutuhan. Namun, besaran modal kerja 
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menjadi lebih relevan bagi keputusan pengguna jika dikaitkan dengan variabel 

keuangan utama lainnya seperti penjualan atau total asset. Besaran ini menjadi kurang 

berarti untuk perbandingan langsung atau untuk menilai kecukupan modal kerja. 

Untuk menilai posisi keuangan jangka pendek, berikut ini diberikan beberapa 

rasio yang dapat digunakan sebagai alat untuk menganalisa dan menginterpretasikan 

data tersebut. 

2.2.6.1 Perputaran Kas 

 Menurut James O. Gill dalam Kasmir (2015) rasio perputaran kas (cash turn 

over) berfungsi untuk mengukur tingkat kecukupan modal kerja perusahaan yang 

dibutuhkan untuk membayar tagihan dan mmbiayai penjualan. Artinya rasio ini 

digunakan untuk mengukur tingkat ketersediaan kas untuk membayar tagihan (utang) 

dan biaya-biaya yang berkaitan dengan penjualan. Rahma (2011) menyatakan bahwa 

perputaran kas menunjukan kemampuan kas dalam menghasilkan pendapatan, 

sehingga dapat dilihat berapa kali uang kas berputar dalam satu periode tertentu.  

 Rumus yang digunakan untuk mencari rasio perputaran kas adalah sebagai 

berikut (Subramanyam & Wild, 2010:42).   

 

𝑃𝑒𝑟𝑝𝑢𝑡𝑎𝑟𝑎𝑛 𝐾𝑎𝑠 =
penjualan

rata − rata kas
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2.2.6.2 Perputaran Persediaan 

Tingkat perputaran persediaan mengukur perusahaan dalam memutarkan 

barang dagangannya, dan menunjukkan hubungan antara barang yang diperlukan untuk 

menunjang atau mengimbangi tingkat penjualan yang ditentukan (Munawir, 2010:78). 

Apabila rasio yang diperoleh tinggi, ini menunjukkan perusahaan bekerja secara efisien 

dan likuid dan persediaan semakin baik. Demikian pula apabila perputaran persediaan 

rendah berarti perusahaan bekerja secara tidak efisian atau tidak produktif dan banyak 

barang persediaan yang menumpuk. Hal ini akan mengakibatkan investasi dalam 

tingkat pengembalian yang rendah. 

Menurut Subramanyam & Wild (2010:253) Terkait dengan risiko kepemilikan 

persediaan dan fakta bahwa persediaan lebih lambat diubah menjadi kas dibandingkan 

piutang, persediaan biasanya di anggap sebagai asset lancar yang paling tidak likuid. 

Evaluasi likuiditas jangka pendek dan modal kerja yang melibatkan persediaan harus 

mencakup evaluasi kualitas dan likuiditas persediaan. Ukuran perputaran persediaan 

merupakan alat yang baik untuk analisi ini. 

Untuk mengetahui berapa kali dana yang ditanam dalam persediaan berputar 

dalam satu periode, peneliti menggunakan rumus (Munawir, 2010:77) sebagai berikut: 

Periode perputaran persediaan =  
Harga pokok penjualan
Rata − rata persediaan
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2.2.6.3 Perputaran Piutang 

Kasmir (2015:189) menyatakan bahwa rasio perputaran piutang merupakan 

rasio yang digunakan untuk mengukur berapa lama penagihan piutang selama satu 

periode, atau berapa kali dana yang ditanam dalam piutang ini berputar selama satu 

periode. Menurut Munawir (2010:75) semakin tinggi ratio perputaran piutang 

menunjukkan modal kerja yang ditanamkan dalam piutang semakin rendah, sebaliknya 

jika ratio semakin rendah berarti ada over investment dalam piutang sehingga 

memerlukan analisa lebih lanjut, mungkin karena bagian kredit dan penagihan bekerja 

tidak efektif atau mungkin ada perubahan dalam kebijaksanaan pemberian kredit. 

Untuk mengetahui seberapa lama penagihan piutang dalam satu periode pada 

perusahaan, peneliti menggunakan rumus (Warren, Carl S., et al, 2014:788) 

perputaran piutang =  
Penjualan bersih

Rata − rata piutang
 

2.3 Leverage 

Kasmir (2015:151), mengatakan rasio solvabilitas atau leverage ratio 

merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan 

dibiayai dengan utang. Artinya seberapa besar beban utang yang ditanggung 

perusahaan dibandingkan dengan aktivanya. Dalam arti luas dikatakan bahwa rasio 

solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar 
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seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan 

dibubarkan (dilikuidasi). 

Menurut Sundana (2011:20) rasio leverage merupakan rasio yang mengukur 

berapa besar penggunaan utang dalam pembelanjaan perusahaan. Sehingga semakin 

besar rasio ini menunjukkan semakin besar porsi penggunaan utang dibandingkan 

dengan modal sendiri, yang berarti pula risiko keuangan perusahaan meningkat dan 

sebaliknya, apabila nilai dari rasio ini kecil maka risiko keuangan perusahaan juga akan 

berkurang. 

Menurut Subramanyam & Wild (2010:262), leverage keuangan mengacu pada 

jumlah pendanaan utang dalam struktur modal suatu perusahaan. Semakin tinggi rasio 

leverage perusahaan maka semakin besar ketergantungan perusahaan akan sumber 

dana dari luar. Sebaliknya semakin rendah leverage maka perusahaan lebih banyak 

mengelola sumber dananya dengan modal sendiri. 

Dalam penelitian ini untuk mengukur porsi utang yang digunakan perusahaan, 

peneliti menggunakan debt ratio sebagai proksi dari variabel leverage. Adapun peneliti 

menggunakan rumus (Kasmir, 2015:156) 

 

𝐷𝑒𝑏𝑡 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 =  
Total Hutang
Total Asset
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2.4 Profitabilitas 

 Menurut Kasmir (2015:114) rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai 

kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan atau laba dalam suatu periode 

tertentu. 

 Menurut Ross et al (2012:63) terdapat beberapa alat ukur untuk mengukur 

tingkat profitabilitas perusahaan yaitu : 

1. Net Profit Margin 

Rasio ini mengukur tingkat keuntungan perusahaan (net income) terhadap 

penjualan. Semakin besar tingkat penjualan maka semakin besar net income yang akan 

diperoleh perusahaan. Net profit margindapat diukur dengan : 

Net profit margin =  

2. Return on Asset 

 Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari sumber daya 

yang tersedia dan melihat sejauh mana investasi yang ditanamkan perusahaan mampu 

memberikan tingkat pengembalian keuntungan. Return on asset dapat diukur dengan : 

Return on asset =  
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3. Return on Equity 

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan menggunakan sumber daya yang 

dimiliki untuk mampu menghasilkan laba terhadap ekuitas. Return on equity dapat 

diukur dengan : 

Return on equity=  

 

Rose dan Hudgins (2013: 171) mengungkapkan bahwa  profitabilitas sebagai 

indikator terbaik dalam kinerja perusahaan, karena profitabilitas merefleksikan 

keadaan pasar dari perusahaan tersebut. Gibson (2011: 301) menyatakan profitabilitas 

sebagai kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. Analisa rasio 

profitabilitas menjadi hal yang penting bagi pemegang saham karena nantinya mereka 

menerima pendapatan dalam bentuk dividen. Lebih jauh lagi dijelaskan, meningkatnya 

profit dapat menyebabkan nilai pasar naik yang mengantarkan pada peningkatan modal 

perusahaan. 

2.4.1 Return On Asset (ROA) 

Dalam penelitian ini, profitabilitas diukur dengan menggunakan return on asset 

(ROA). Menurut Handayani, Kristianto, & Astuti (2014), ROA adalah rasio yang 

mengukur kemampuan aktiva perusahaan dalam memperoleh laba dari operasi 

perusahaan, apabila ROA mengalami peningkatan maka kinerja suatu perusahaan akan 

semakin baik. Menurut Kristiana (2012) ROA menunjukkan kemampuan perusahaan 
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menghasilkan laba dari aset yang dimanfaatkan. Semakin tinggi nilai ROA maka 

semakin efektif pengelolaan aset dalam menghasilkan laba operasi perusahaan. 

Sedangkan, menurut penelitian Pribadi & Sampurno (2012), return on asset adalah 

rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan 

asset yang dimiliki di masa lampau & kemudian dianalisis untuk memproyeksikan 

kemampuan perusahaan menghasilkan laba di masa mendatang.  Menurut Bolek & 

Wiliński (2012), return on asset menunjukkan ukuran dasar profitabilitas terhadap 

semua aset dan mencerminkan kekuatan produktif. Rasio itu sendiri merupakan 

hubungan daripada hasil keuangan untuk memiliki ekuitas, menunjukkan berapa 

jumlah laba (rugi) yang dihasilkan suatu perusahaan. 

2.5 Penelitian Terdahulu 

Berikut adalah penelitian terdahulu yang dilampirkan oleh penulis memiliki 

relevansi dengan penelitian yang diangkat oleh penulis Rahmah, Cipta, dan 

Yudiatmaja (2016) melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh likuiditas, 

solvabilitas, dan aktivitas terhadap profitabilitas. Variabel dependen yang digunakan 

adalah ROA. . Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan 

otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indinesia periode 2012-2014. Metode analisis 

data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini 

adalah likuiditas dan aktivitas secara parsial berpengaruh positif (+) dan signifikan, 

sedangkan solvabilitas berpengaruh negatif (-) dan signifikan secara parsial terhadap 
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profitabilitas pada perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2012-2014. 

Reimeinda, Murni dan Saerang (2016) melakukan penelitian untuk 

mengetahui pengaruh perputaran modal kerja bersih, perputaran persediaan, perputaran 

piutang, dan perputaran kas terhadap profitabilitas. Variabel dependen yang digunakan 

adalah NPM. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan 

tahunan PT. Indosat, Tbk, PT. XL AXIATA, Tbk, dan PT. Bakrie Telekom, Tbk 

selama periode 2007-2014. Hasil dari penelitian ini adalah perputaran modal kerja 

bersih tidak berpengaruh secara signifikan, perputaran persediaan tidak berpengaruh 

secara signifikan, perputaran piutang tidak berpengaruh secara signifikan dan 

perputaran kas berpengaruh secara signifikan terhadap laba bersih tahunan PT. Indosat, 

Tbk, PT. XL AXIATA, Tbk, dan PT. Bakrie Telekom, Tbk selama periode 2007-2014. 

Sri Utami dan Dewi (2016) melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh 

perputaran kas, perputaran piutang, dan perputaran persediaan terhadap profitabilitas. 

Variabel dependen yang digunakan adalah ROA. . Populasi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indinesia 

periode 2012-2014. Dengan jumlah sampel 81 perusahaan. Metode penentuan sampel 

yang digunakan peneliti adalah purposive sampling, metode analisis data yang 

digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini adalah 

perputaran kasberpengaruh positif (+) dan signifikan, perputaran piutang berpengaruh 

positif (+) dan signifikan, perputaran persediaan berpengaruh positif (+) dan signifikan 
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terhadap profitabilitas perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2012-2014. 

Lestari & Hermanto (2015) melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh 

leverage, ukuran perusahaan, pertumbuhan perusahaan dan modal kerja terhadap 

profitabilitas. Variabel dependen yang digunakan adalah ROA. . Populasi yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang go public di Bursa Efek 

Indonesia periode 2010-2013. Dengan jumlah sampel 38 perusahaan consumer goods 

industry dan diperoleh 26 perusahaan dengan 104 laporan keuangan yang memenuhi 

kriteria sampel untuk dianalisis. Metode penentuan sampel yang digunakan peneliti 

adalah purposive sampling, metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi 

linier berganda. Hasil dari penelitian ini adalah ukuran perusahaan dan pertumbuhan 

perusahaan berpengaruh positif (+) dan signifikan terhadap profitabilitas. Leverage 

berpengaruh negatif (-) dan signifikan terhadap profitabilitas. Sedangkan variabel 

modal kerja tidak berpengaruh signifikan dan negatif (-) terhadap profitabilitas 

perusahaan consumer goods industry yang terdapat di Bursa Efek Indonesia periode 

2010-2013. 

Ambarwati, Yuniarta, & Sinarwati (2015) melakukan penelitian untuk 

mengetahui pengaruh modal kerja, likuiditas, aktivitas, dan ukuran perusahaan 

terhadap profitabilitas. Variabel dependen yang digunakan adalah ROA. . Populasi 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia selama tahun 2009-2013. Dengan jumlah responden 10 perusahaan. Metode 
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penentuan sampel yang digunakan peneliti adalah purposive sampling, metode analisis 

data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini 

adalah modal kerja berpengaruh positif (+) dan signifikan, likuiditas tidak berpengaruh 

signifikan, aktivitas berpengaruh positif (+) dan signifikan, ukuran perusahaan 

berpengaruh positif (+) dan signifikan dan secara simultan modal kerja, likuiditas, 

aktivitas dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2013. 

Agha, Mba dan Mphil (2014) melakukan penelitian untuk mengetahui current 

ratio, debtors turnover ratio, creditors turnover ratio, dan inventory turnover ratio 

terhadap profitabilitas. Variabel dependend yang digunakan adalah ROA. Populasi 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan farmasi yang terdaftar di 

Pakistan atau dari Karachi Stock Exchange selama tahun 1996-2011. Dengan jumlah 

populasi sebanyak 16 perusahaan. Hasil penelitian tersebut adalah current ratio tidak 

berpengaruh terhadap profitabilitas, debs turnover berpengaruh positif (+) dan 

signifikan, creditors turnover berpengaruh positif (+) dan signifikan dan inventory 

turnover berpengaruh positif (+) dan signifikan,  

Jayarathne (2014)melakukan penelitian untuk mengetahui number of days 

account receivable, number of days of inventory, number of days account payable, cash 

conversion cycle (CCC), firm size, sales growth dan debt ratio. Variabel dependen yang 

digunakan adalah Return on Assets (ROA). Populasi yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah perusahaan yang terdaftar di Colombo Stock Exchange (Bursa Efek 
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Colombo) pada perusahaan sektor manufaktur selama tahun 2008-2012. Data yang 

dipilih berupa laporan keuangan yang telah di publikasikan. Hasil dari penelitian 

tersebut adalah number of days account receivable berpengaruh negatif (-) signifikan 

terhadap ROA, number of days of inventory berpengaruh negatif (-) terhadap ROA, 

number of days account payable berpengaruh positif (+) terhadap ROA, cash 

conversion cycle (CCC ) berpengaruh negatif (-) terhadap ROA, firm size dan sales 

growth berpengaruh positif (+) terhadap ROA dan debt ratio berpengaruh negatif (-) 

terhadap ROA. 

Sufiana & Purnawati (2013) melakukan penelitian untuk mengetahui 

pengaruh perputaran kas, perputaran piutang dan perputaran persediaan terhadap 

profitabilitas. Variabel dependen yang digunakan adalah ROA. Populasi yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan food and beverages yang terdaftar 

di Bursa Efek Indinesia selama tahun 2008-2010. Dengan jumlah populasi sebanyak 

18 perusahaan. Metode penentuan sampel yang digunakan peneliti adalah purposive 

sampling, dengan kriteria perusahaan yang secara konsisten memperoleh laba selama 

tahun 2008-2010. Dan jumlah perusahaan yang memenuhi kriteria tersebut adalah 14 

perusahaan. Hasil dari penelitian ini adalah perputaran kas tidak berpengaruh 

signifikan dan memiliki arah yang negatif (-) secara parsial terhadap profitabilitas, 

sedangkan perputaran piutang dan perputaran persediaan berpengaruh positif terhadap 

profitabilitas pada perusahaan food and beverages yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2008-2010. 
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Wijaya (2012) melakukan penelitian untuk mengetahui rasio total aktiva lancar 

terhadap total aktiva, rasio total kewajiban lancar terhadap total aktiva, current ratio, 

rasio leverage dan cash ratio. Variabel dependen yang digunakan adalah return on 

invested capital (ROIC). Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sampel diambil dengan metode purposive 

sampling, dengan kriteria: perusahaan manufaktur, tidak de-listing selama 2005-2007, 

menerbitkan laporan keuangan dalam mata uang Rupiah, dan memiliki data keuangan 

yang lengkap. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder 

yang diambil dari laporan keuangan auditan 2005-2007. Hasil dari penelitian ini, rasio 

total aktiva lancar terhadap total aktiva berpengaruh positif (+) terhadap profitabilitas 

perusahaan, rasio total kewajiban lancar terhadap total aktiva berpengaruh negatif (-) 

terhadap profitabilitas perusahaan, current ratio berpengaruh negatif (-) terhadap 

profitabilitas perusahaan, leverage berpengaruh negatif (-) terhadap profitabilitas 

perusahaan dan rasio kas berpengaruh positif (+) terhadap profitabilitas perusahaan. 

Wibowo & Wartini (2012) melakukan penelitian untuk mengetahui Working 

capital turnover, current ratio, leverage. Variabel dependen yang digunakan adalah 

Return on Investment (ROI). Sampel penelitian diperoleh dari Bursa Efek Indonesia 

yang termasuk perusahaan manufaktur pada periode 2008 - 2009. Hasil analisis regresi 

menunjukkan, dimana secara simultan (WCT, CR, DTA) berpengaruh signifikan 

terhadap profitabilitas sebesar 21,9% sedangkan sisanya sebesar 78,1% dipengaruhi 

oleh faktor lain. Secara parsial variabel efisiensi modal kerja berpengaruh signifikan 
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terhadap profitabilitas yang artinya secara keseluruhan bahwa besar kecilnya 

profitabilitas perusahaan dipengaruhi oleh efisiensi modal kerja, sedangkan likuiditas 

dan leverage tidak berpengaruh. Secara bersama – sama besar kecilnya profitabilitas 

dipengaruhi oleh efisiensi modal kerja, likuiditas dan leverage. 

Falope dan Ajilore (2009) melakukan penelitian untuk mengetahui number of 

days account receivable, number of days of inventory and number of days account 

payable and the Cash Conversion Cycle (CCC). Variabel dependen yang digunakan 

adalah ROA. Menggunakan data sekunder yang terdiri dari laporan keuangan tahunan 

perusahaan di Nigeria atau dari Nigerian Stock Exchange dengan periode 1996-2005. 

Sampel terdiri dari 50 perusahaan. Hasil dari penelitian tersebut adalah number of days 

account receivable negatif  (-) dan signifikan, number of days account payable 

berpengaruh positif (+) dan signifikan, number of days inventory adalah negatif (-) 

signifikan dan Cash Conversion Cycle negatif (-) dan signifikan. 
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Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No Nama  Judul Penelitian Objek Penelitian  
Tahun 
Periode 

Penelitian 

Variabel 
Penelitian Hasil Penelitian 

1 

Amrita Maulidia 
Rahmah, Wayan 
Cipta dan 
Fridayana 
Yudiaatmaja 

Pengaruh Likuiditas, 
Solvabilitas dan Aktivitas 
Terhadap Profitabilitas 
Perusahaan Otomotif yang 
Terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia Periode 2012-2014 (e-
journal Bisma Universitas 
Pendidikan Ganesha, Vol. 4, 
2016) 

Perusahaan 
otomotif yang 
terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia  

2012-2014 

independen: 
likuiditas, 
solvabilitas, dan 
aktivitas. 
Dependen: ROA 

likuiditas dan aktivitas secara 
parsial berpengaruh positif (+)         
solvabilitas berpengaruh negatif 
(-)  

2 

Veronica 
Reimeinda, Sri 
Murni dan 
Ivonne Saerang 

Analisis Pengaruh Modal Kerja 
Terhadap Profitabilitas Pada 
Industri Telekomunikasi di 
Indonesia (Jurnal Berkala Ilmiah 
Efisiensi, Vol. 16, no. 3, 2016) 

PT. Indosat, Tbk, 
, PT. XL 
AXIATA, Tbk, 
dan PT. Bakrie 
Telekom, Tbk 

2007-2014 

independen: 
modal kerja 
bersih, perputaran 
persediaan, 
perputaran 
piutang dan 
perputaran kas. 
Dependen: NPM 

perputaran modal kerja bersih 
tidak berpengaruh secara 
signifikan, perputaran 
persediaan tidak berpengaruh 
secara signifikan, perputaran 
piutang tidak berpengaruh secara 
signifikan dan perputaran kas 
berpengaruh secara signifikan 

3 
Made Sri Utami 
dan Made 
Rusmala Dewi 

Pengaruh Manajemen Modal 
Kerja Terhadap Profitabilitas 
Perusahaan Manufaktur yang 
Terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia (e-jurnal manajemen 
Unud, Vol. 5, no. 6, 2016:3476-
3503) 

Perusahaan 
manufaktur yang 
terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia 

2012-2014 

independen: 
perputaran kas, 
perputaran 
piutang dan 
perputaran 
persediaan. 
Dependen: ROA 

perputaran kas berpengaruh 
positif (+)                                      
perputaran piutang berpengaruh 
positif (+)                            
perputaran persediaan 
berpengaruh positif (+) 
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No Nama  Judul Penelitian Objek Penelitian  
Tahun 
Periode 

Penelitian 

Variabel 
Penelitian Hasil Penelitian 

4 Anis Puji Lestari 

Pengaruh Leverage, Size, 
Growth dan Modal Kerja 
Terhadap Profitabilitas (Jurnal 
Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 4 
No. 12 (2015)) 

Perusahaan 
consumer goods 
industry yang 
terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia 

2010-2013 

independen : 
leverage, size, 
growth, dan 
modal kerja  
dependen : ROA 

size dan  growth (+)  
leverage (-) 
modal kerja tidak berpengaruh 

5 

Novi Sagita 
Ambarwati, 
Gede Adi 
Yuniarta dan Ni 
Kadek 
Sunarwati 

Pengaruh Modal Kerja, 
Likuiditas, altivitas, dan Ukuran 
Perusahaan Terhadap 
Profitabilitas Pada Perusahaan 
Manufaktur Yang Terdaftar Di 
Bursa Efek Indonesia (e-journal 
S1 Ak Universitas Pendidikan 
Ganesha Vol. 3, no. 1 2015) 

Perusahaan 
manufaktur yang 
terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia 

2009-2013 

independen: 
modal kerja, 
likuiditas, 
aktivitas dan 
ukuran 
perusahaan 
dependen :ROA 

modal kerja berpengaruh positif 
(+) likuiditas tidak berpengaruh     
aktivitas berpengaruh positif (+) 
ukuran perusahaan berpengaruh 
positif (+) 

6 Hina Agha, 
Mba, Mphil 

Impact of Working Capital 
Management on Profitability 
(European Scientific Journal 
January 2014 edition vol.10, No 
1 ISSN: 1857 – 7881 (Print) e - 
ISSN 1857- 7431) 

Perusahaan 
farmasi yang 
terdaftar di 
Pakistan atau 
Karachi Stock 
Exchange  

1996-2011 

independen : 
current ratio, 
debtors turnover 
ratio, creditors 
turnover ratio, 
dan inventory 
turnover ratio  
Dependen : ROA 

DTO berpengaruh (+) 
inventory turnover berpengaruh 
(+) 
creditors turnover berpengaruh 
(+) 
current ratio tidak berpengaruh 
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No Nama  Judul Penelitian Objek Penelitian  
Tahun 
Periode 

Penelitian 

Variabel 
Penelitian Hasil Penelitian 

7 Jayarathne 

Impact of Working Capital 
Management on Profitability: 
Evidence From Listed 
Companies in Sri Lanka 
(Faculty of Management and 
Finance, University of Ruhuna. 
ISBN 978-955-1507-30-5) 

Perusahaan 
manufaktur yang 
terdaftar di 
Columbo Stock 
Exchange 

2008-2012 

Independen : 
number of days 
account 
receivable, 
number of days of 
inventory, number 
of days account 
payable, cash 
conversion cycle 
(CCC), firm size, 
sales growth dan 
debt ratio 
dependen : ROA 

number of days account 
receivable, number of days of 
inventory, cash conversion cycle 
(CCC), debt ratio berpengaruh 
negatif   (-) number of days 
account payable, firm size dan 
sales growth berpengaruh positif 
(+) 

8 
Nina Sufiana1 
Ni Ketut 
Purnawati2 

Pengaruh Perputaras Kas, 
Perputaran Piutang dan 
Perputaran Persediaan Terhadap 
Profitabilitas (e-jurnal 
manajemen universitas udayana 
vol 2, no 4 (2013) ) 

Perusahaan food 
and beverage 
yang terdaftar di 
Bursa Efek 
Indonesia 

2008-2010 

Independen : 
Perputaran kas, 
perputaran 
piutang dan 
perputaran 
persediaan 
dependen : ROA 

Perputaran kas tidak 
berpengaruh signifikan dan 
memiliki arah yang negatif (-)  
perputaran piutang, perputaran 
persediaan berpengaruh positif 
(+) 
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No Nama  Judul Penelitian Objek Penelitian  
Tahun 
Periode 

Penelitian 

Variabel 
Penelitian Hasil Penelitian 

9 Anggita 
langgeng wijaya 

Pengaruh Komponen Working 
Capital Terhadap Profitabilitas 
Perusahaan (Jurnal Dinamika 
Akuntansi Vol. 4, no. 1, Maret 
2012, pp. 20-26) 

Perusahaan 
manufaktur yang 
terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia 

2005-2007 

inedpenden: 
rasion total aktiva 
lancar terhadap 
total aktiva, , 
rasio total 
kewajiban lancar 
terhadap total 
aktiva, current 
ratio, rasio 
leverage dan cash 
ratio. Dependen : 
ROIC 

Rasio total aktiva lancar 
terhadap total aktiva 
berpengaruh positif (+) rasio 
total kewajiban lancar terhadap 
total aktiva berpengaruh negatif 
(-)  current ratio berpengaruh 
negatif (-) leverage berpengaruh 
negative (-)  rasio kas 
berpengaruh positif (+)  

10 Agus Wibowo 
dan Sri Wartini 

Efisiensi Modal Kerja, 
Likuiditas dan Leverage 
Terhadap Profitabilitas Pada 
Perusahaan Manufaktur di BEI 
(Jurnal Dinamika Manajemen 
Vol. 3, No. 1, 2012, pp.49-58) 

Perusahaan 
manufaktur yang 
terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia 

2008-2009 

independen: 
working capital 
turnover, current 
ratio, leverage 
dependen : ROI 

working capital turnover 
berpengaruh positif (+)                                       
current ratio tidak berpengaruh        
leverage tidak berpengaruh 

11 Falope & 
Ajilore 

Working Capital Management 
and Corporate Profitability : 
Evidence From Panel Data 
Analysis of Selected Quoted 
Companies in Nigeria (research 
journal of business management 
3 (3): 73-84,2009 ISSN 1819-
1932) 

Perusahaan di 
Nigeria atau 
Nigerian Stock 
Exchange 

1996-2005 

Independen : 
account 
receivable, 
inventory,  
account payable, 
Cash Conversion 
Cycle (CCC) 
dependen : ROA 

account receivable negatif  (-)  
account payable berpengaruh 
positif (+) 
inventory negatif (-)  
Cash Conversion Cycle negatif 
(-) 
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2.6 Pengembangan Hipotesis 

2.6.1 Pengaruh Perputaran Kas Terhadap Profitabilitas 

Kasmir (2015:140) mengatakan bahwa perputaran kas digunakan untuk 

mengukur tingkat ketersediaan kas untuk membayar tagihan (utang) dan biaya-biaya 

yang berkaitan dengan penjualan.  

Menurut Husnan dan Pudjiastuti (2004) dalam Santhi dan Dewi (2014) 

menyatakan kas merupakan bentuk aktiva yang paling likuid, yang bisa dipergunakan 

segera untuk memenuhi kewajiban financial perusahaan. Menuh (2008) dalam Santhi 

dan Dewi (2014) juga mendukung pernyataan tersebut dengan menyatakan bahwa 

perputaran kas merupakan periode berputarnya kas yang dimulai pada saat kas 

diinvestasikan dalam komponen modal kerja. 

Rahayu dan Susilowibowo (2014) mengatakan terdapat hubungan negatif dan 

signifikan antara perputaran kas dan profitabilitas. Adanya pengaruh yang negatif 

menunjukan bahwa semakin tinggi perputaran kas mengakibatkan perusahaan 

kekurangan dana sehingga dapat menurunkan profitabilitas perusahaan. Kas pada 

perusahaan manufaktur dibutuhkan untuk membayar tenaga kerja, bahan baku, 

melunasi utang, membeli aktiva tetap, membayar pajak, membayar dividen dan 

kebutuhan lainnya . Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Suminar (2015) serta Deni (2014) yang menunjukan bahwa perputaran kas 
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berpengaruh signifikan dan negatif terhadap profitabilitas. Berdasarkan uraian tersebut, 

maka hipotesis pertama penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H 1 : Perputaran Kas berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. 

2.6.2 Pengaruh Perputaran Persediaan Terhadap Profitabilitas 

 Kasmir (2015:180) mengatakan bahwa perputaran persediaan merupakan rasio 

yang digunakan untuk mengukur berapa kali dana yang ditanam dalam persediaan ini 

berputar dalam satu periode.Menurut Jumingan (2014) Semakin tinggi tingkat 

perputaran persediaan maka jumlah modal kerja yang ditanamkan dalam bentuk 

persediaan (barang) akan semakin rendah. Sehingga akan semakin rendah risiko 

kerugian yang disebabkan karena penurunan harga & perubahan demand atas barang.  

 Agha, H (2014)  menyatakan bahwa tingkat perputaran persediaan berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Adanya pengaruh yang positif 

menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat perputaran persediaan maka akan 

meningkatkan profitabilitas perusahaan. Hal tersebut dikarenakan persediaan yang 

diinvestasikan oleh perusahaan harus tepat dengan kebutuhan perusahaan sehingga 

memperkecil biaya bunga , memperkecil biaya pemeliharaan dan penyimpanan di 

gudang, serta memperkecil kerugian. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Sudiartha (2010), Sufiana dan Purnawati 

(2013) serta Utami dan Dewi (2016) yang menunjukan bahwa perputaran persediaan 
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berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Berdasarkan uraian tersebut, 

maka hipotesis kedua penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H 2 : Perputaran Persediaan berpengaruh positif terhadap profitabilitas. 

2.6.3 Pengaruh Perputaran Piutang Terhadap Profitabiitas 

 Riyanto (2011:90) menyatakan perputaran piutang menunjukkan periode 

terikatnya modal kerja dalam piutang dimana semakin cepat periode berputarnya 

menunjukkan semakin cepat perusahaan mendapatkan keuntungan dari penjualan 

kredit tersebut, sehingga profitabilitas perusahaan juga ikut meningkat. Menurut  

Jumingan (2014:69) Semakin cepat tingkat perputaran piutang maka kebutuhan akan 

modal kerja akan semakin rendah. Sehingga profitabilitas perusahaan akan meningkat. 

 Putri dan Sudiartha (2010) menyatakan bahwa tingkat perputaran piutang 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Adanya pengaruh yang 

positif berarti bahwa semakin cepat perputaran piutang maka akan semakin kecil resiko 

manajemen dalam menginvestasikan dananya dalam bentuk piutang, yang berarti 

menandakan bahwa peningkatan penjualan akan diikuti oleh penerimaan kas, dimana 

kondisi kesehatan kas digunakan sebagai acuan profitabilitas perusahaan. Hasil 

penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan ole Sufiana dan Purnawati 

(2013), Agha, H (2014) serta Santhi dan Dewi (2014) yang menunjukan bahwa 

perputaran piutang berpengaruh signifikan dan positif terhadap profitabilitas. 
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Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis ketiga penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

H 3 : Perputaran Piutang berpengaruh positif terhadap profitabilitas. 

2.6.4 Pengaruh Leverage Terhadap Profitabillitas 

 Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang di dalamnya terjadi proses 

industri untuk mengolah bahan mentah menjadi barang jadi yang layak dipasarkan. 

Manufaktur ada dalam segala bidang sistem ekonomi. Dalam ekonomi pasar bebas, 

manufakturing biasanya selalu berarti produksi secara masal untuk dijual ke pelanggan 

untuk mendapatkan keuntungan. (Wijaya, 2012) 

 Menurut Riyanto (2011) bahwa penggunaan utang yang terlalu besar melebihi 

aktiva akan berdampak pada penurunan kemampuan perusahaan, namun apabila 

digunakan untuk proyek investasi yang produktif, hal tersebut dapat memberikan 

pengaruh positif yang berdampak pada peningkatan profitabilitas. Hal tersebut sejalan 

dengan penilitian yang dilakukan Falope dan Ajilore (2009) yang menyatakan bahwa 

leverage berpengaruh positif terhadap ROA. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis 

keempat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H 4 : Leverage berpengaruh positif terhadap profitabilitas.  
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2.7 Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan masalah yang ada, dimulai dari melihat fenomena yang terjadi 

pada modal kerja perusahaan, khususnya dari aspek perusahaan manufaktur. Hal ini 

ditemukan oleh penulis dalam berbagai latar belakang penelitian terdahulu. 

Setelah itu penulis mengangkat tema penelitian yang terkait dengan fenomena 

yang terjadi dan melakukan pemilihan variabel dan pemilihan objek penelitian yang 

relevan dengan latar belakang penelitian. Setelah itu penulis merumuskan 

permasalahan dan menentukan tujuan penelitian. Untuk mendukung penelitian ini, 

maka penulis menjabarkan teori yang relevan dengan penelitian, melandasinya dengan 

penelitian terdahulu, sehingga penulis dapat mengembangkan kerangka pemikiran 

penelitian dan melakukan pengembangan hipotesis. 

Kemudian penulis menentukan sampel penelitian dan mengumpulkan data 

penelitian sehingga dapat dilakukan pengolahan data dan memberikan hasil penelitian 

yang dapat menjawab permasalahan penelitian, sehingga dicapai kesimpulan 

penelitian. 

Untuk mencapai hasil penelitian, maka pada bagian ini penulis melakukan 

pengembangan kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran dari penelitian ini 

dikembangkan penulis atas dasar penelitian sebelumnya yang mengulas pengaruh 

working capital terhadap profitabilitas serta keterkaitan variabel yang telah diulas 

sebelumnya. Berikut adalah kerangka pemikiran penelitian: 
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H2 (+) 
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H4      

                                         

  

Sumber: Data diolah oleh penulis (2016) 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

Metode penelitian merupakan suatu cara untuk memahami objek yang menjadi 

sasaran atau tujuan dari suatu penelitian, sehingga di dalamnya terdapat langkah-

langkah yang harus dilakukan secara sistematis untuk mendapatkan pemecahan atau 

jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tertentu yang diajukan dalam penelitian yang 

mempunyai bobot yang memadai dan memberikan kesimpulan yang tidak meragukan. 

3.1 Objek Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan sektor manufaktur  dengan sub 

sektor nya yaitu perusahaan otomotif dan komponen yaitu perusahaan yang menjual 

komponen-komponen untuk produksi mobil dan sepeda motor yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) sebagai uji untuk melihat pengaruh rasio perputaran kas, 

perputaran persediaan dan perputaran piutang terhadap profitabilitas perusahaan 

otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Penelitian ini 

menggunakan data kurun waktu sepanjang tahun 2009-2015 sebagai periode 

penelitian. Perusahaan sektor manufaktur yang diteliti adalah perusahaan sub sektor 

manufaktur yaitu  otomotif dan komponen yang telah go public yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) yang memiliki data yang diperlukan dalam melakukan penelitian. 
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3.2 Metode Pengambilan Sampel 

 Populasi penelitian ini adalah perusahaan otomotif dan komponen di Indonesia. 

Agar lebih representatif, maka sampel dipilih dengan menggunakan metode purposive 

sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan 

pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2013: 53). Dengan menggunakan purposive 

sampling, diharapkan kriteria sampel yang diperoleh benar-benar sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan dan mampu menjelaskan keadaan sebenarnya tentang objek 

yang diteliti. Kriteria sampel yang memenuhi syarat sebagi berikut: 

1. Seluruh perusahaan komponen otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

dari tahun 2009-2015 

2. Perusahaan komponen otomotif yang mempublikasikan laporan keuangan 

dengan mata uang rupiah secara periodik sejak tahun 2009-2015 pada website 

Indonesian Stock Exchange 

3. Perusahaan tidak keluar (delisting) di Bursa Efek Indonesia selama periode 

penelitian yaitu 2009-2015 

4. Perusahaan komponen otomotif yang laporan keuangannya memiliki daya 

banding yang dapat diuji dalam tahun tertentu dengan tahun sebelumnya. 

5. Perusahaan komponen otomotif memiliki data terkait mengenai penelitian ini, 

seperti data-data perputaran kas, perputaran persediaan, perputaran piutang dan 

leverage dalam laporan tahunannya. 
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3.3 Tipe, Jenis, dan Sumber Data Penelitian 

Penelitian ini menggunakan tipe kuantitatif. Penelitian kuantitatif dapat 

diartikan sebagai metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat  positivisme, 

digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data 

menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, 

dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2013).  

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan gabungan antara 

data runtun waktu (time series) dan seksi silang (cross section). Data tersebut memiliki 

karakteristik yaitu terdiri dari atas beberapa objek dan meliputi beberapa periode waktu 

(Winarno, 2011). 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder 

merupakan sumber data yang tidak memberikan infromasi secara langsung kepada 

pengumpul data. Data sekunder dari peneliti ini merupakan laporan keuangan pada 

perusahaan otomotif dan komponen yang diperoleh melalui situs www.idx.co.id. 

Penghimpun data disesuaikan dengan penelitian yaitu selama tujuh tahun (2009-2015). 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

 Sugiyono (2013: 62) menyatakan bahwa teknik pengumpulan data merupakan 

langkah yang paling strategi dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian 

adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti 

tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. 
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Data-data yang diperlukan untuk penelitian ini dikumpulkan dengan metode 

kepustakaan dengan tujuan memperoleh data yang relevan dan akurat dengan topik 

yang dibahas dalam penelitian ini. Metode kepustakaan merupakan metode yang 

dilakukan dengan cara menelaah teori-teori serta konsep yang berhubungan dengan 

permasalahan yang terkait dengan penelitian ini untuk memperoleh dasar teori yang 

kuat pada buku-buku, jurnal penelitian, serta majalah akuntansi dan juga memperoleh 

data terbaru di media-media publikasi. 

3.5 Operasional Variabel Penelitian 

3.5.1 Variabel Terikat (Dependen) 

 Sekaran dan Bougie (2013: 69) menjelaskan bahwa variabel terikat (dependen) 

adalah variabel utama yang menjadi perhatian dan tujuan seorang peneliti. Seorang 

peneliti harus dapat memprediksi variabel terikat dlam hal hubungan atau pengaruhnya 

terhadap variabel bebas, atau peneliti harus dapat menjelaskan variasi maupun 

perubahan yang terjadi di dalam variabel terikat tersebut.  

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah return on asset (ROA) dengan skala ratio  

return on asset menggunakan perhitungan yang dilakukan oleh Ross et al (2012:63)  
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3.5.2 Variabel Bebas (Independen) 

 Variabel bebas (independen) merupakan variabel yang mempengaruhi variabel 

terikat baik secara positif atau negatif (Sekaran & Bougie, 2013: 70). Ada beberapa 

variabel independen yang digunakan untuk mengukur pengaruh variabel-variabel 

tersebut terhadap manajemen laba. Variabel bebas yang digunakan antara lain : 

3.5.2.1 Perputaran Kas 

 Rasio perputaran kas dalam penelitian ini menggunakan skala rasio dan diukur 

dengan menggunakan indikator persentase penjualan bersih terhadap modal kerja 

bersih.  Perputaran kas diperoleh dari perhitungan (Subramanyam &Wild, 2010:42) : 

perputaran kas =
penjualan

rata − rata kas
 

 

3.5.2.2 Perputaran Persediaan 

Rasio perputaran persediaan dalam penelitian ini menggunakan skala rasio dan 

diukur dengan menggunakan indikator persentase harga pokok penjualan terhadap rata-

rata persediaan. Perputaran persediaan diperoleh dari perhitungan (Munawir, 2010:77) 

sebagai berikut: 

perputaran persediaan =  
Harga pokok penjualan
Rata − rata persediaan
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3.5.2.3 Perputaran Piutang 

 Rasio perputaran piutang pada penelitian ini menggunakan skala rasio dan 

diukur dengan menggunakan indicator persentase penjualan bersih terhadap rata-rata 

piutang. Perputaran piutang diperoleh dari perhitungan  (Warren, Carl S., et al, 

2014:788) sebagai berikut: 

perputaran piutang =  
Penjualan bersih

Rata − rata piutang
 

3.5.2.4 Leverage 

 Rasio leverage pada penelitian ini menggunakan skala rasio dan diukur dengan 

menggunakan indicator persentase total utang terhadap total asset. Rasio leverage 

diperoleh dari perhitungan (Kasmir 2015:156) sebagai berikut: 

𝐷𝑒𝑏𝑡 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 =  
Total Hutang
Total Asset
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Tabel 3.1 

 Operasionalisasi Variabel 

Variabel Definisi Measurment 

 

ROA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kemampuan perusahaan 

menghasilkan laba dari 

sumber daya yang tersedia 

dan melihat sejauh mana 

investasi yang ditanamkan 

perusahaan mampu 

memberikan tingkat 

pengembalian keuntungan 

(Ross et al, 2012:63) 

ROA=  

(Ross et al, 2012:63) 
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Variabel Definisi Measurment 

 

Perputaran kas 

 

Tingkat perputaran kas yang 

semakin tinggi menunjukan 

semakin efisien tingkat 

penggunaan kas nya 

(Riyanto, 2011:95) 

 

 

perputaran kas = penjualan
rata-rata kas

 

(Subramanyam &Wild, 2010:42) 

 

 

Perputaran 

persediaan 

 

 

Menunjukan beberapa kali 

dana yang tertanam dalam 

persediaan berputar dalam 

satu periode untuk 

mengukur efisiensi 

persediaan (Rahma, Aulia 

2011)  

 

 

 

perputaran persediaan

=  
Harga pokok penjualan
Rata − rata persediaan

 

(Munawir, 2010:77) 
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Variabel Definisi Measurment 

 

Perputaran 

piutang 

 

Menunjukan periode 

terikatnya modal kerja 

dalam piutang, dimana 

semakin cepat periode 

berputarnya menunjukan 

semakin cepat perusahaan 

mendapatkan keuntungan 

dari penjualan kredit 

sehingga profitabilitas 

perusahaan juga ikut 

meningkat (Riyanto 

2011:90) 

perputaran piutang

=  
Penjualan bersih

Rata − rata piutang
 

(Warren, Carl S., et al, 2014:788)  

 

 

Leverage 

 

Rasio yang digunakan untuk 

mengukur seberapa jauh 

perusahaan menggunakan 

utang (Wibowo dan Wartini 

2012) 

 

𝐷𝑒𝑏𝑡 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 =  
Total Hutang
Total Asset

 

(Kasmir 2015:156) 
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3.6 Model Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kuantitatif. 

Model pada penelitian ini menggunakan regresi linier berganda menggunakan alat 

bantu E-Views versi 7.1, regresi linier menggambarkan seberapa besar pengaruh 

variabel dependen mengpengaruhi variabel independen. Model regresi penelitian ini 

sebagai berikut: 

Y it = α + β1PKasit + β2PPsdit + β3PPiit + β4Levit +  ε it 

Dimana : 

Y  : Return On Asset 

α  : Konstanta 

β1, β2, β3… : Koefisien masing–masing variabel independen 

PKas  : Perputaran Kas 

PPsd  : Perputaran Persediaan 

PPi  : Perputaran Piutang 

Lev  : Leverage 

ε  : Error 

i  = Cross Section Identifiers 

t  = Time Series Identifiers 
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3.7 Metode Analisis Data 

3.7.1 Analisis Regresi Data Panel 

Gabungan antara data seksi silang (cross section) dan data runtun waktu (time 

series) akan membentuk data panel dan data pool (Winarno, 2011: 2.5). Data panel 

diperkenalkan oleh Howles pada tahun 1950, merupakan data seksi silang (terdiri atas 

beberapa variabel), dan sekaligus terdiri atas beberapa waktu, sedangkan data pool, 

sebenarnya juga data panel, kecuali masing-masing kelompok dipisahkan berdasarkan 

objeknya (Winarno, 2011: 9.1). 

Menurut Nachrowi & Usman (2006), untuk mengestimasi parameter model dengan 

data panel, terdapat beberapa teknik yang ditawarkan, yaitu: 

1. Pooled Least Square (Common Effect) 

Teknik ini tidak ubahnya dengan membuat regresi dengan data 

cross section atau time series. Akan tetapi, untuk data panel sebelum 

membuat regresi kita harus menggabungkan data croos-section dengan 

data time-series (pool data). Kemudian data gabungan ini diperlakukan 

sebagai satu kesatuan pengamatan yang digunakan untuk mengestimasi 

model dengan metode OLS. 
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2. Model Efek Tetap (Fixed Effect) 

Adanya variabel-variabel yang tidak semuanya masuk dalam 

persamaan model memungkinkan adanya intercept yang tidak konstan. 

Atau dengan kata lain, intercept ini mungkin berubah untuk setiap 

individu dan waktu. Pemikiran inilah yang menjadi dasar pemikiran 

pembentukan model tersebut. 

3. Model Efek Random (Random Effect) 

Bila pada Model Efek Tetap, perbedaan antar individu dan atau 

waktu dicerminkan lewat intercept, maka pada Model Efek Random, 

perbedaan tersebut diakomodasi lewat error. Teknik juga juga 

memperhitukan bahwa error mungkin berkolerasi sepanjang time series 

dan cross section. 

Dalam Winarno (2011) terdapat langkah pengujian yang harus dilakukan untuk 

menentukan model estimasi yang tepat. Langkah-langkah tersebut adalah : Pertama, 

menggunkana uji signifikasi fixed effect (uji F) atau Chow test  (Uji Chow). Kedua, 

dengan uji Hausman. 
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3.7.1.1 Uji Chow 

Uji Chow (Chow test) adalah alat untuk menguji test for equality of coefficients 

atau uji kesamaan koefisien dan tes ini ditemukan oleh Gregory Chow (Ghozali, 2013). 

Uji Chow (Chow test) atau likelihood ratio test adalah pengujian F statisticts untuk 

memilih apakah model yang digunakan Common Effect atau fixed effect (Winarno, 

2011). Uji Chow dalam penelitian ini menggunakan program Eviews. Hipotesis yang 

dibentuk dalam Uji Chow adalah sebagau berikut : 

H0 : Model Common Effect 

H1 : Model Fixed Effect 

3.7.1.2 Uji Hausman 

Pengujian ini dilakukan untuk menguji metode yang paling baik digunakan, 

apakah fixed effect atau random effect. Statistik uji Hausman ini mengikuti distribusi 

statistik Chi Square dengan degree of freedom sebanyak k (jumlah variabel bebas). Jika 

nilai statistik Hausman lebih besar dari nilai kritisnya maka model yang tepat adalah 

model Fixed Effect, sedangkan sebaliknya bila nilai statistik Hausman lebih kecil dari 

nilai kritisnya maka model yang tepat adalah model Random Effect (Gujarati, 2007). 

Untuk menentukan apakah model Fixed Effect atau model Random Effect yang 

digunakan, maka digunakan kriteria dalam pengujian hausman, yaitu : 

Pengaruh Working Capital..., Deni Yanuar Rakhman, Ma.-IBS, 2017



63 

 

                                                                                      Indonesia Banking School 

 

H0 : Tidak ada kesalahan pengukuran eror (kovarians eror) atau efek individual tidak 

berhubungan dengan regressor yang lain. Berarti model Random Effect yang dipilih. 

H1 : Ada kesalahan pengukuran eror (kovarians eror) atau efek individual berhubungan 

dengan regressor yang lain. Berarti model Fixed Effect yang dipilih. 

Rumus untuk nilai w, 

W = transpose (βfem – βrem) x inverse (Vfem – Vrem) x (βfem – βrem) 

Uji Hausman dilakukan dengan membandingkan nilai w dengan χ2 (df = jumlah 

variabel independen). Kriteria pengujian adalah H0 ditolak jika nilai w (nilai statistik 

hausman) lebih besar dari χ2, berarti model yang dipilih adalah fixed effect dan 

sebaliknya H0 tidak ditolak jika w (nilai statistik hausman) lebih kecil atau sama dengan 

dari χ2 maka model yang dipilih adalah random effect. 

3.7.2 Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat 

dari nilai rata–rata (mean), standar deviasi, maksimum, minimum, skewness, kurtosis, 

dan probability Jarque-Bera (Winarno, 2011: 3.9). 
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3.7.3 Uji Asumsi Klasik 

3.7.3.1 Normalitas 

Uji normalitas di dalam penelitian ini didasarkan pada Uji Jarque-Bera, dimana 

hipotesis yang akan diuji yaitu (Winarno, 2011: 5.37): 

- H0 = Nilai ui berdistribusi normal 

- Ha = Nilai ui tidak berdistribusi normal 

Kriteria pengujian yang dilakukan adalah: 

- H0 tidak dapat ditolak bila nilai probability pada hasil pengujian > 0.05 

- H0 ditolak bila nilai probability pada hasil pengujian ≤ 0.05 

3.7.3.2 Multikolinieritas 

Multikolinieritas adalah kondisi adanya hubungan linier antar variabel 

independen, karena melibatkan beberapa variabel independen, maka multikolinieritas 

tidak akan terjadi pada persamaan regresi sederhana (yang terdiri atas satu variabel 

dependen dan satu variabel independen) (Winarno, 2011: 5.1). 

Multikolinieritas adalah kondisi adanya hubungan linier antar variabel 

independen (Gujarati, 2007: 61). Jika nilai F hitung > F kritis pada dan derajat 

kebebasan tertentu maka model mengandung unsur multikolinieritas. Pada pengujian 

ini F kritis pada yang ditetapkan adalah sebesar 0.85 (Gujarati,2007). 
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3.7.3.3 Autokorelasi 

Autokorelasi adalah hubungan antara residual satu observasi dengan residual 

observasi lainnya, autokolerasi lebih mudah timbul pada data yang bersifat runtun 

waktu, karena berdasarkan sifatnya, data masa sekarang dipengaruhi oleh data pada 

masa-masa sebelumnya (Winarno, 2011: 5.26). Istilah autokorelasi bisa didefinisikan 

sebagai korelasi di antara anggota observasi yang diurut menurut waktu (seperti data 

deret berkala) atau ruang (Gujarati, 2007: 112). 

Autokorelasi dapat diidentifikasi salah satunya dengan melakukan Uji Durbin-

Watson. Hipotesis yang akan diuji yaitu: 

- H0 = tidak terdapat masalah autokorelasi di dalam model 

- Ha = terdapat masalah autokorelasi di dalam model 

Kriteria pengujian yang dilakukan yaitu: 

- H0 tidak dapat ditolak apabila D-W stat berada pada nilai = 1.54 ≤ DW ≤ 2.46 

- H0 ditolak apabila D-W stat berada pada nilai = 1.54 ≥ DW ≥ 2.46 

3.7.3.4 Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain atau 

disebut sebagai varians tak sama atau non-konstan, jika varians dari residual satu 
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pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika 

berbeda disebut Heteroskedastisitas (Gujarati,2007: 82).  

Ada beberapa uji untuk mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas, salah 

satunya dengan menggunakan Uji Park dengan melihat probabilitas koefisien masing-

masing variabel independen. Hipotesis yang akan diuji yaitu: 

- H0 = tidak terdapat masalah heteroskedastisitas di dalam model 

- Ha = terdapat masalah heteroskedastisitas di dalam model 

Kriteria pengujian yang dilakukan yaitu: 

- H0 tidak dapat ditolak apabila nilai probabilitas signifikansi > 0.05 

- H0 ditolak apabila nilai probabilitas signifikansi ≤ 0.05 

3.7.4 Koefisien Determinan (R2) 

Uji Determinasi atau yang biasa disebut Adjusted R2 menunjukkan kemampuan 

model untuk menjelaskan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. 

Nilai Adjusted R2 akan selalu berada di antara 0 dan 1. Semakin mendekati 1, berarti 

semakin besar kemampuan variabel independen untuk menjelaskan pengaruhnya 

kepada variabel dependen. Adjusted R2 menyatakan proporsi atau persentase dari total 

variasi variabel tak bebas Y yang dijelaskan oleh sebuah variabel penjelas X (Winarno, 

2011: 4.8).  
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3.7.5 Uji Hipotesis 

3.7.5.1 Uji Statistik t 

Uji parsial (t test) dilakukan untuk menguji signifikansi pengaruh variabel-

variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Untuk pengujian ini 

α yang ditetapkan adalah sebesar 1%, 5%, 10% dimana kriteria probability akan 

dijelaskan melalui ketentuan sebagai berikut (Gujarati, 2007: 105): 

- Jika probability ≤ α maka H0 ditolak 

- Jika probability > α maka H0 tidak dapat ditolak 

- Coefficient “-“ = memiliki pengaruh negatif 

- Coefficient “+“ = memiliki pengaruh positif 

 

 

 

 

 

 

 

Pengaruh Working Capital..., Deni Yanuar Rakhman, Ma.-IBS, 2017



                                                                           68            Indonesia Banking School 
 

BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1 Deskripsi Objek Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan Komponen Otomotif yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) mulai tahun 2009 – 2015 yang dipilih dengan 

menggunakan metode purposive sampling. Terdapat 10 perusahaan Komponen 

Otomotif dalam perusahaan sector manufaktur. Berdasarkan kriteria yang telah 

ditetapkan pada bab III, yaitu tiga perusahaan tidak memiliki data lengkap selama 

periode tahun penelitian, maka diperoleh jumah sampel sebanyak 7 perusahaan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2009 – 2015 dengan data observasi 

sebanyak 49. Berikut disajikan tabel 4.1 yang menunjukkan proses seleksi sampel 

dalam penelitian ini. 
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Tabel 4.1 

Penentuan Sampel 

No Keterangan  Jumlah 

1. Jumlah perusahaan manufaktur subsector otomotif 

dan komponen tahun 2009 sampai 2015 

13 

2. Jumlah perusahaan manufaktur subsektor industri 

komponen tahun 2009 sampai 2015 

10 

3. Jumlah perusahaan yang memiliki data tidak 

lengkap 

(3) 

Jumlah  7 

Periode penelitian: 2009-2015 7 Tahun 

Total Sampel 49 

Sumber: Data diolah penulis (2017) 

 

 Berdasarkan kriteria purposive sampling maka sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebanyak 7 perusahaan manufaktur yang telah diaudit dari tahun 

2009 sampai tahun 2015.  Adapun sampel penelitian ini antara lain: 
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Tabel 4.2 

Daftar Perusahaan Sampel 

No. Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi 

1 PT. Multi Prima Sejahtera Tbk (LPIN) 

2 PT. Gajah Tunggal Tbk (GJTL) 

3 PT. Astra Otoparts Tbk (AUTO) 

4 PT. Nipress Tbk (NIPS) 

5 PT. Prima Alloy Steel Universal Tbk (PRAS) 

6 PT. Selamat Sempurna Tbk (SMSM) 

7 PT. Indo Spring Tbk (INDS) 

Sumber : www.sahamok.com 

4.2 Analisis Hasil Penelitian 

 Seluruh data penelitian diolah peneliti menggunakan software EViews 7.1 guna 

untuk mempermudah pengolahan data dan mendapatkan hasil yang akurat. Interpretasi 

hasil penelitian ini dijabarkan dalam beberapa sub bab berikut.: 

4.2.1 Analisa Statistika Deskriptif 

 Uji statistic deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran atau deskripsi 

dari suatu data yang dilihat dari jumlah sampel, nilai minimum, nilai maksimum, nilai 

rata-rata (mean), dan standar deviasi dari masing-masing variabel. Berikut adalah tabel 

yang menampilkan statistik deskriptif dalam penelitian ini: 
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Tabel 4.3 

Hasil Analisis Statistika Deskriptif 

       ROA Pkas Ppsd Ppiu LEV 

 Mean  0.071926  29.55359  4.030036  6.498104  0.460383 

 Median  0.058966  17.24774  3.921511  5.790319  0.467045 

 Maximum  0.240167  135.8942  8.389066  23.82786  0.813325 

 Minimum -0.086083  1.528752  0.954164  1.488068  0.048065 

 Std. Dev.  0.067966  34.46950  2.111860  3.274683  0.183752 

Sumber: Data diolah penulis (2017). 

 Berdasarkan informasi yang ditampilkan pada Tabel 4.3 dapat diuraikan 

mengenai penjelasan statistik deskriptif dari setiap variabel penelitian, yaitu: 

1. Variabel Return On Asset (ROA) 

Variabel Return On Asset (ROA) merupakan variabel dependen dalan 

penelitian ini. Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan menggunakan 

software Eviews didapatkan bahwa variabel Return On Asset (ROA) memiliki 

nilai rata-rata (mean) sebesar  0.071926 dengan nilai standar deivasi 

sebesar 0.067966. Standar deviasi pada variabel ini lebih rendah dibandingkan 

nilai rata-rata (mean), maka menunjukkan bahwa data didalam variabel ini 

terdistribusi dengan baik. 
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2. Variabel Perputaran Kas (PKAS) 

Variabel Perputaran Kas sebagai variabel independen dalam penelitian ini 

menunjukkan nilai rata-rata (mean) sebesar   29.55359 dengan nilai standar 

deviasi 34.46950. Berdasarkan Lampiran 2, perputaran kas terbesar dimiliki 

oleh PT. Selamat Sempurna Tbk. pada tahun 2010 sebesar 135.8942 hari, 

sedangkan perputaran kas terkecil dimiliki oleh PT. Multi Prima Sejahtera Tbk. 

sebesar 1.528752 hari. Hal ini menunjukan bahwa data yang digunakan dalam 

variable perputaran kas mempunyai sebaran besar Karena standar deviasi lebih 

besar dari nilai mean sehingga simpangan data pada variable perputaran kas 

dapat dikatakan kurang baik. 

3. Variabel Perputaran Persediaan (PPSD)  

Variabel Perputaran Persediaan sebagai variabel independen dalam penelitian 

ini menunjukkan nilai rata-rata (mean) sebesar 4.030036 dengan nilai standar 

deviasi 2.111860. Berdasarkan lampiran 2, perputaran persediaan terbesar 

dimiliki oleh PT. Astra Otoparts Tbk pada tahun 2009 sebesar 8.389066 hari, 

sedangkan perputaran persediaan terkecil dimiliki oleh PT. Multi Prima Sejahtera 

Tbk pada tahun 2014 sebesar 0.954164 hari. Hal ini menunjukan bahwa variable 

perputaran persediaan mempunyai sebaran kecil Karena standar deviasi lebih 

kecil dari nilai rata-ratanya, sehingga simpangan data pada variable perputaran 

persediaan ini dikatakan baik. 
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4. Variabel Perputaran Piutang  (PPIU)  

Variabel Perputaran Piutang sebagai variabel independen dalam penelitian ini 

menunjukkan nilai rata-rata (mean) sebesar  6.498104 dengan nilai standar 

deviasi   3.274683. Berdasarkan lampiran 2, perputaran piutang terbesar 

dimiliki oleh PT. Prima Alloy Steel Universal Tbk pada tahun 2012 sebesar 

23.82786 hari, sedangkan perputaran piutang terkecil dimiliki oleh PT. Prima 

Alloy Steel Universal Tbk pada tahun 2009 sebesar  1.488068 hari. Hal ini 

menunjukan bahwa variable perputaran piutang mempunyai sebaran kecil 

Karena standar deviasi lebih kecil dari nilai rata-ratanya, sehingga simpangan 

data pada variable perputaran piutang ini dikatakan baik. 

5. Variabel Leverage (LEV) 

Variabel Leverage sebagai variabel independen dalam penelitian ini 

menunjukkan nilai rata-rata (mean) sebesar 0.460383 dengan nilai standar 

deviasi   0.183752. Berdasarkan lampiran 2, leverage terbesar dimiliki oleh PT. 

Prima Alloy Steel Universal Tbk pada tahun 2009 sebesar  0.813325 sedangkan 

leverage terkecil dimiliki oleh PT. Selamat Sempurna Tbk pada tahun 2011 

sebesar  0.048065. Hal ini menunjukan bahwa variable leverage mempunyai 

sebaran kecil Karena standar deviasi lebih kecil dari nilai rata-ratanya, sehingga 

simpangan data pada variable leverage ini dikatakan baik. 
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4.3 Hasil Regresi Persamaan Penelitian 

4.3.1 Uji Chow 

 Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah model penelitian menggunakan 

Fixed Effect atau Common Effect. Berikut uji Chow dalam penelitian ini. 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Chow 

Redundant Fixed Effects Tests   

Equation: Untitled   

Test cross-section fixed effects  

     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  

     
     Cross-section F 16.018693 (6,38) 0.0000 

Cross-section Chi-square 61.793425 6 0.0000 

     
     Sumber: Data diolah penulis (2017).  

Berdasarkan tabel 4.4 hasil Uji Chow menunjukkan nilai probabilitas Cross-

Section Chi-Square adalah 0.0000. Nilai probabilitas ini lebih rendah dari kreteria 

pengujian yang memberikan batasan Chi-Square sebesar 0.05. Hal tersebut 

menyebabkan Ha diterima dan Ho ditolak. Sehingga, model fit bila menggunakan 

Fixed Effect Model.  
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4.3.2 Uji Hausman 

 Uji ini dilakukan untuk menentukan apakah estimasi regresi data panel 

menggunakan Fixed Effect atau Random Effect. Hasil dari Uji Hausman dalam 

penelitian ini dijabarkan dalam tabel sebagai berikut. 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Hausman 

 

Correlated Random Effects - Hausman Test  

Equation: Untitled   

Test cross-section random effects  

     
     

Test Summary 

Chi-Sq. 

Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

     
     Cross-section random 31.567475 4 0.0000 

     
     Sumber: Data diolah penulis (2017). 

 Tabel 4.5 menunjukkan nilai probabilitas Cross-section Random sebesar 

0.0000. Nilai probabilitas berada dibawah kriteria batasan Cross-Section Random 

dalam penelitian ini yaitu 0.05. Hal tersebut menyebabkan Ha diterima dan Ho 

ditolak. Sehingga model regresi data panel yang fit digunakan dalam penelitian 

adalah model Fixed Effect. 
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4.3.3 Hasil Analisis Regresi Berganda 

 Metode penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda. 

Terdiri dari 7 perusahaan dengan data penelitian selama 7 tahun. Sehingga terdapat 49 

data.. 

 Persamaan yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

ROAit = β0 + β1 PKasit + β2 PPsdit + β3 PPiuit + β4 Levit + εit 

 Analisis hasil dari model regresi penelitian menggunakan data yang dirangkum 

dalam tabel sebagai berikut. 

Tabel 4.6 

Hasil Regresi Model Penelitian dengan Menggunakan Fixed Effect Model 

     
          Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     PERPUATARAN_KAS -0.000733 0.000223 -3.283000 0.0022 

PERPUTARAN_PERSEDIAAN 0.036331 0.007821 4.645521 0.0000 

PERPUTARAN_PIUTANG 0.003939 0.001803 2.183928 0.0352 

LEVERAGE 0.102706 0.041745 2.460351 0.0185 

C -0.125711 0.038039 -3.304773 0.0021 

     
      

     
     Sumber: Data diolah penulis (2017). 

 Berdasarkan hasil regresi model penelitian diatas, maka diperoleh persamaan 

regresi linier berganda sebagai berikut: 
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ROAit = -0.125711 - 0.000733*PKasit + 0.036331*PPsdit + 0.003939*PPiuit 

 + 0.102706*Levit 

Persamaan linier berganda diatas dijelaskan sebagai berikut: 

1. Apabila variabel Perputaran Kas, Perputaran Persediaan, Perputaran Piutang 

dan Leverage bernilai nol, maka nilai konstanta Return On Asset (ROA) sebesar 

-0.125711.  

2. Koefisien regresi untuk Perputaran Kas sebesar -0.000733. Hal ini 

menunjukkan bahwa return on asset (ROA) akan mengalami penurunan 

sebesar 0.000733% untuk setiap kenaikan satu satuan Perputaran Kas dan 

sebaliknya. Hal tersebut dengan asumsi variabel yang lain adalah konstan. 

3. Koefisien regresi untuk Perputaran Persediaan sebesar 0.013150. Hal ini 

menunjukkan bahwa Return On Asset (ROA) akan mengalami peningkatan 

sebesar 0.013150% untuk setiap kenaikan satu satuan Perputaran Persediaan 

dan sebaliknya. Hal tersebut dengan asumsi variabel lain adalah konstan. 

4. Koefisien regresi untuk Perputaran Piutang sebesar 0.036331. Hal ini 

menunjukkan bahwa Return On Asset (ROA) akan mengalami peningkatan 

sebesar 0.036331% untuk setiap kenaikan saru satuan Perputaran Piutang dan 

sebaliknya. Hal tersebut dengan asumsi variabel lain adalah konstan. 

5. Koefisien regresi untuk Leverage sebesar 0.102706. Hal ini menunjukkan 

bahwa Return On Asset (ROA) akan mengalami kenaikan sebesar 0.102706% 
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untuk setiap kenaikan satu satuan Leverage dan sebaliknya. Hal tersebut dengan 

asumsi variabel lain adalah konstan. 

Berdasarkan hasil koefisien regresi dari keempat variabel independen yang 

diuji pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Leverage memiliki koefisien 

regresi terbesar yaitu 0.102706%. Dengan kata lain bahwa Leverage merupakan 

variabel dominan yang berpengaruh dalam kinerja keuangan perusahaan 

manufaktur sektor industri komponen otomotif yang di proksikan melalui 

Return On Asset (ROA). 

4.3.4 Koefisien Determinasi (Adjusted R2) 

Koefisien determinasi adalah salah satu nilai statistik yang dapat digunakan 

untuk mengukur seberapa jauh model penelitian yang digunakan dapat 

menghubungkan variabel independen dengan variabel dependen dalam mengestimasi 

persamaan regresi.  

Berdasarkan tabel 4.6 nilai koefisien determinasi (Adjusted R2) adalah sebesar 

0.741659 atau 74.16%. Hal ini menunjukkan bahwa Perputaran Kas, Perputaran 

Persediaan, Perputaran Piutang dan Leverage mampu menjelaskan pengaruh kepada 

Return On Asset (ROA) sebesar 74.16%. Sisanya yaitu sebesar 25.84% dijelaskan oleh 

variabel lain yang tidak digunakan dalam model penelitian ini. 
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4.4 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui apakah model regresi yang 

digunakan dapat melakukan estimasi terbaik. Menurut Winarno (2011:5.1) masalah 

dalam anilisis regresi linier yang sering dijumpai adalah multikolinearitas, 

heteroskedastisitas dan autokorelasi. 

Berikut ini pembahasan mengenai uji asumsi klasik yang telah dilakukan dalam 

penelitian. 

4.4.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas ditujukan untuk melihat apakah residual data yang diperoleh 

untuk penelitian ini memiliki distribusi yang normal atau tidak, karena residual data 

yang berdistribusi normal merupakan salah satu syarat untuk melakukan teknik analisis 

regresi berganda.  

Hasil dari pengujian normalitas residual data berdasarkan model penelitian 

yang digunakan, menghasilkan grafik sebagai berikut. 
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Gambar 4.1 

Uji Normalitas 

 

Sumber: Data diolah Penulis (2017). 

 Gambar 4.1 Diatas menunjukkan bahwa residual data telah terdistribusi normal, 

hal tersebut terlihat dari nilai probabilitas yaitu sebesar 0.223236  yang berada diatas 

α = 0.05. Dengan hasil ini maka dapat disimpulkan bahwa residual data telah 

terdistribusi normal. 

4.4.2 Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji ada atau tidaknya variabel 

kolerasi linear antar variabel independen. Salah satu syarat di dalam uji asumsi klasik 

adalah bahwa data yang diperoleh tidak boleh ada unsur multikolinearitas. Hasil dari 
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uji multikolinearitas yang terdapat pada model penelitian dijabarkan dalam tabel 

berikut. 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Multikolinearitas 

 PKAS PPSD PPIU LEV 

PKAS  1.000000   

PPSD 0.083348  1.000000   

PPIU -0.117092 0.198528  1.000000  

LEV  0.126441  0.044195 -0.004733  1.000000 

Sumber: Data diolah penulis (2017). 

Syarat untuk menguji multikolinieritas ini adalah dengan melihat koefisien 

korelasi. Apabila koefisien cukup tinggi diatas 0,85 maka diduga terdapat masalah 

multikolenieritas pada model penelitian maupun sebaliknya. Didalam uji asumsi klasik 

data yang diperoleh tidak boleh terkena unsur multikolinearitas. Cara untuk melihat 

masalah didalam multikolinearitas dengan menggunakan correlation matrix seperti 

tabel diatas.  

Berdasarkan tabel 4.7 korelasi antar variabel cukup rendah. Pengaruh antara 

variabel Perputaran Persediaan dan Perputaran Piutang sebesar 0.198528, yang 

merupakan koefisien tertinggi dari variabel lain nya. Sedangkan pengaruh antara 
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variabel Perputaran Kas dan Perputaran Piutang -0.117092 yang merupakan koefisien 

terendah.  

Dari hasil uji multikolinearitas diatas, seluruh variabel menunjukkan nilai 

koefisien dibawah 0.85 sehingga dapat disimpulkan model dalam penelitian ini bebas 

dari masalah multikolinearitas. 

4.4.3 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah terjadi kesalahan dan 

muncul residual dari model regresi yang dianalisis pada pengamatan yang satu ke 

pengamatan yang lain nya. Dalam penelitian ini, uji heteroskedastisitas dilakukan 

dengan menggunakan uji Park. Hasil uji heteroskedastisitas dinyatakan dalam tabel 

berikut. 
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Tabel 4.8 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 

Dependent Variable: LOG(RESID2)  

Method: Panel Least Squares   

Date: 03/21/17   Time: 00:52   

Sample: 2009 2015   

Periods included: 7   

Cross-sections included: 7   

Total panel (balanced) observations: 49  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     PERPUATARAN_KAS 0.011528 0.006840 1.685344 0.0990 

PERPUTARAN_PERSEDIAAN 0.072463 0.112336 0.645052 0.5222 

PERPUTARAN_PIUTANG -0.048861 0.072656 -0.672503 0.5048 

LEVERAGE -0.558591 1.268011 -0.440525 0.6617 

C -6.800849 0.854895 -7.955190 0.0000 

     
     Sumber: Data diolah penulis (2017). 

Hasil uji heteroskedastisitas diatas menunjukkan bahwa probabilitas koefisien 

variabel Perputaran Kas sebesar 0.0990 > 0.05 Perputaran Persediaan sebesar 0.5222 

> 0.05, variabel Perputaran Piutang sebesar 0.5048 > 0.05 dan variabel Leverage 

sebesar 0.6617 > 0.05. Seluruh variabel independen menunjukkan nilai probabilitas 

koefisien yang lebih besar dari nilai signifikan 0.05, sehingga dapat disimpulkan Ho 
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diterima dan Ha ditolak. Dengan demikian, penelitian ini terbebas dari masalah 

heteroskedastisitas. 

4.4.4 Uji Autokolerasi 

Autokorelasi menunjukkan hubungan antara residual suatu observasi dengan 

residual observasi lainnya (Winarno, 2011: 5.26). Pada uji asumsi klasik, hal ini tidak 

boleh terjadi. Oleh karena nya dilakukan uji autokorelasi dengan melihat Durbin-

Watson Stat. pada hasil estimasi regresi.  

Tabel 4.9 

Hasil Uji Autokolerasi 

Variabel Dependen: ROA 

Cross-section fixed (dummy variables)  

     
     R-squared 0.795480     Mean dependent var 0.071926 

Adjusted R-squared 0.741659     S.D. dependent var 0.067966 

S.E. of regression 0.034545     Akaike info criterion -3.698348 

Sum squared resid 0.045348     Schwarz criterion -3.273653 

Log likelihood 101.6095     Hannan-Quinn criter. -3.537219 

F-statistic 14.78012     Durbin-Watson stat 1.633461 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     Sumber: Data diolah penulis (2017).  

Berdasarkan tabel 4.9 diatas, hasil uji autokorelasi menunjukkan nilai Durbin-

Watson Stat. sebesar 1.633461 artinya nilai DW berada diantara 1.54 sampai dengan 
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2.46. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Ho dari uji autokorelasi diterima dan Ha 

ditolak, dan tidak terdapat masalah autokorelasi dalam penelitian ini. 

4.5 Uji Hipotesis 

4.5.1 Uji t (Parsial) 

Tabel 4.10 

Hasil Uji t (Parsial) 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     PERPUATARAN_KAS -0.000733 0.000223 -3.283000 0.0022 

PERPUTARAN_PERSEDIAAN 0.036331 0.007821 4.645521 0.0000 

PERPUTARAN_PIUTANG 0.003939 0.001803 2.183928 0.0352 

LEVERAGE 0.102706 0.041745 2.460351 0.0185 

C -0.125711 0.038039 -3.304773 0.0021 

     
     Sumber: Data diolah penulis (2017).  

 Uji parsial atau uji t pada suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui 

pengaruh dari masing – masing variabel independen yaitu Perputaran Kas, Perputaran 

Persediaan, Perputaran Piutang dan Leverage terhadap variabel dependen Return On 

Asset (ROA) pada suatu model regresi sehingga dapat mengambil kesimpulan atas 

rumusan masalah pada penelitian ini. 
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 Hipotesis 1: 

H1 = Perputaran kas berpengaruh negatif terhadap profitabilitas perusahaan 

(Return On Asset). 

Berdasarkan tabel 4.6 diatas, variabel Perputaran Kas memiliki probabilitas 

sebesar 0.0022 atau kurang dari sama dengan 0.05. Hasil ini menunjukkan bahwa 

Perputaran Kas berpengaruh signifikan dan negatif terhadap profitabilitas perusahaan 

(ROA). Nilai koefisien regresi Perputaran Kas sebesar -0.000733 menunjukkan bahwa 

variabel Perputaran Kas memiliki pengaruh Negatif terhadap ROA yang 

menggambarkan profitabilitas perusahaan.  

Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa variabel Perputaran Kas 

memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas perusahaan 

(Return On Asset), dinyatakan pula bahwa H1 Diterima. 

Hipotesis 2: 

H2 =  Perputaran persediaan berpengaruh positif terhadap profitabilitas 

perusahaan (Return On Asset). 

Berdasarkan tabel 4.6 diatas, variabel Perputaran Persediaan memiliki 

probabilitas sebesar 0.0000 atau lebih kecil sama dengan 0.05. Hasil ini menunjukkan 

bahwa Perputaran Persediaan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas 

perusahaan (ROA). Nilai koefisien regresi Perputaran Persediaan sebesar 0.036331 
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menunjukkan bahwa variabel Perputaran Piutang memiliki pengaruh positif terhadap 

ROA yang menggambarkan profitabilitas perusahaan. 

Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa variabel Perputaran 

Persediaan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas 

perusahaan (Return On Asset), dinyatakan pula bahwa H2 diterima. 

Hipotesis 3: 

H3 : Perputaran piutang berpengaruh positif terhadap profitabilitas perusahaan 

(Return On Asset). 

Berdasarkan tabel 4.6 diatas, variabel Perputaran Piutang memiliki probabilitas 

sebesar 0.0352 atau lebih kecil sama dengan 0.05. Hasil ini menunjukkan bahwa 

Perputaran Piutang berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas perusahaan (ROA). 

Nilai koefisien regresi Perputaran Piutang sebesar 0.003939 menunjukkan bahwa 

variabel Perputaran Piutang memiliki pengaruh positif terhadap ROA yang 

menggambarkan profitabilitas perusahaan. 

Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa variabel Perputaran Piutang 

memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas perusahaan 

(Return On Asset), dinyatakan pula bahwa H3 diterima 
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Hipotesis 4: 

H4 : Leverage berpengaruh positif terhadap profitabilitas perusahaan 

(Return On Asset). 

Berdasarkan tabel 4.6 diatas, variabel Leverage memiliki probabilitas sebesar 

0.00185 atau lebih kecil sama dengan 0.05. Hasil ini menunjukkan bahwa Leverage 

berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas perusahaan (ROA). Nilai koefisien 

regresi Leverage sebesar 0.102706 menunjukkan bahwa variabel Leverage memiliki 

pengaruh positif terhadap ROA yang menggambarkan profitabilitas perusahaan. 

Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa variabel Leverage memiliki 

pengaruh positif  dan signifikan terhadap profitabilitas perusahaan (Return On 

Asset), dinyatakan pula bahwa H4 diterima 

5.5.2 Uji F (Uji Simultan) 

Uji F digunakan untuk menguji apakah secara bersama-sama semua variabel 

independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Untuk 

pengujian ini, apabila nilai probabilitas berada dibawah 0,05, maka dapat disimpulkan 

bahwa secara bersama-sama atau simultan variable independen mempengaruhi 

mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. 

Berdasarkan hasil tabel 4.10 uji f diatas, nilai Prob (F-statistic) sebesar 

0,000000 dengan nilai signifikansi sebesar 0,05 maka nilai Prob (F-statistic) lebih kecil 

dari 0,05 hal ini menunjukan bahwa secara simultan (bersama-sama) variabel 
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perputaran kas, perputaran persediaan, perputaran piutang dan leverage mempengaruhi 

Return On Asset (ROA) secara signifikan. 

 

4.6 Analisis Hasil Penelitian 

4.6.1 Pengaruh Perputaran Kas Terhadap Profitabilitas Perusahaan (Return 

On Asset) 

 Hasil regresi pada tabel 4.6 menunjukkan bahwa perputaran kas mempengaruhi 

return on asset secara negatif dan signifikan  pada perusahaan manufaktur sektor 

industry komponen otomotif periode 2009 – 2015. Hasil penelitian ini sesuai dengan 

Rahayu & Susilowibowo (2014) dan Suminar (2015) yang menyatakan bahwa 

perputaran kas berpengaruh negatif dan signifikan, namun berbeda dengan penelitian 

yang di lakukan oleh Putri & Musmini (2012) dan Utami dan Dewi (2016) yang 

menyatakan bahwa perputaran kas berpengaruh positif dan signifikan. 

 Perpuatan Kas yang negatif menunjukan bahwa semakin tinggi tingkat 

perputaran kas maka akan menurunkan tingkat profitabilitas perusahaan tersebut. 

Menurut James O. Gill dalam Kasmir (2015) rasio perputaran kas (cash turn over) 

berfungsi untuk mengukur tingkat kecukupan modal kerja perusahaan yang dibutuhkan 

untuk membayar tagihan dan mmbiayai penjualan. Artinya kas digunakan untuk 

membayar tagihan (utang) dan biaya-biaya yang berkaitan dengan penjualan.   
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4.6.2 Pengaruh Perputaran Persediaan Terhadap Profitabilitas Perusahaan 

(Return On Asset). 

 Hasil regresi pada tabel 4.6 menunjukkan bahwa perputaran persediaan 

mempengaruhi return on asset secara positif dan signifikan  pada perusahaan 

manufaktur sektor industri komponen otomotif periode 2009 – 2015. Hasil penelitian 

ini sesuai dengan Sufiana & Purnawati (2013) dan Susilowibowo (2014) yang 

menyatakan bahwa perputaran persediaan berpengaruh signifikan dan positif, namun 

berbeda dengan penelitian yang dilakukan Suminar (2015) dan Reimeinda et al (2016)  

yang menyatakan bahwa perputaran persediaan  berpengaruh positif dan tidak 

signifikan. 

 Adanya pengaruh positif dan signifikan menunjukkan bahwa semakin tinggi 

perputaran persediaan maka akan meningkatkan profitabilitas perusahaan. Hal ini 

dikarenakan perusahaan menggunakan persediaan secara tepat sehingga biaya yang 

digunakan oleh perusahaan untuk pemeliharaan persediaan pun semakin kecil maka 

akan memperbesar volume penjualan dan laba yang akan diperoleh perusahaan juga 

akan semakin besar. 

4.6.3 Pengaruh Perputaran Piutang Terhadap Profitabilitas Perusahaan 

(Return On Asset). 

Hasil regresi pada tabel 4.6 menunjukkan bahwa perputaran piutang 

berpengaruh secara signifikan dan positif pada perusahaan manufaktur sektor industry 
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komponen otomotif periode 2009 -2015. Hasil penelitian ini serupa dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Utami dan Dewi (2016), Handayani et al (2014), dan Suminar 

(2015) yang menyatakan bahwa perputaran piutang berpengaruh positif dan signifikan, 

namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Falope & Ajilore (2009 

yang menyatakan bahwa perputaran piutang memiliki pengaruh negatif signifikan. 

Perputaran piutang meruapakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa 

lama penagihan piutang dalam satu periode atau berapa kali dana yang ditanam dalam 

piutang ini berputar dalam satu periode. Semakin tinggi rasio ini menunjukkan bahwa 

modal kerja yang ditanamkan dalam piutang semakin rendah dan tentunya kondisi ini 

bagi perusahaan semakin baik. Perputaran piutang menunjukkan periode terikatnya 

modal kerja dalam piutang dimana semakin cepat periode berputarnya menunjukkan 

semakin cepat perusahaan mendapatkan keuntungan dari penjualan kredit tersebut, 

sehingga profitabilitas perusahaan juga meningkat. 

4.6.4 Pengaruh Leverage Terhadap Profitabilitas Perusahaan (Return On Asset). 

 Hasil regresi pada tabel 4.6 menunjukkan bahwa leverage berpengaruh positif 

dan signifikan mempengaruhi return on asset  pada perusahaan manufaktur sektor 

industry komponen otomotif periode 2009 – 2015. Hasil penelitian ini serupa dengan 

penelitian yang dilakukan Falope dan Ajilore (2009) yang menyatakan bahwa leverage 

berpengaruh positif terhadap ROA. Namun berbeda dengan hasil penelitian yang 
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dilakukan oleh Jayarathne (2014) dan Wijaya (2012) yang menyatakan bahwa 

Leverage berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. 

 Koefisien yang positif menunjukkan bahwa semakin besar tingkat hutang suatu 

perusahaan, maka semakin besar profitabilitas perusahaan tersebut. Ketika perusahaan 

ingin melakukan pembelian aset, perusahaan dapat menerapkan leverage tinggi yaitu 

menggunakan hutang dibandingkan modal sendiri atau menerapkan leverage rendah 

yaitu menggunakan modal sendiri dibandingkan hutang. Dengan menggunakan utang 

untuk investasi asset yang baik maka perusahaan dapat lebih produktif dan 

meingkatkan profitabilitas perusahaan.  

4.7 Implikasi Manajerial 

 Berdasarkan hasil pembahasan mengenai “Pengaruh Working Capital 

Terhadap Profitabilitas Perusahaan manufaktur sub sektor komponen otomotif periode 

2009 – 2015, dapat diketahui bahwa variabel perputaran persediaan, perputaran 

piutang, dan leverage berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas yang 

diproksikan dengan Return On Asset (ROA), sedangkan perputaran kas be rpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap ROA.  

 Variabel perputaran kas memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap 

ROA. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan manufaktur sub sektor komponen 

otomotif kurang efektif dalam mengelola kas yang dimiliki, sehingga perputaran kas 

yang terlalu tinggi dapat mengakibatkan perusahaan kekurangan dana yang dapat 
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menurunkan profitabilitas perusahaan. Menurut Deni (2014) Kas dibutuhkan 

perusahaan untuk membayar tenaga kerja, bahan baku, melunasi utang, membeli aktiva 

tetap, membayar pajak dividend dan kebutuhan lainnya, seperti digunakan untuk 

menutupi kerugian yang disebabkan oleh adanya piutang tak tertagih serta untuk 

pemeliharaan persediaan yang menumpuk di Gudang dan digunakan oleh pemilik 

modal. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa seiring dengan meningkatnya 

periode perputaran kas perusahaan, maka profitabilitas perusahaan akan menurun. Jika 

perusahaan ingin meningkatkan profitabilitasnya, maka perusahaan harus menjaga 

tingkat efisiensi penggunaan kas nya dengan cara memperbaiki Cash Conversion Cycle 

nya, seperti, menagih penjualan tunai secara cepat, mengurangi pengeluaran tunai, dan 

memperlambat pembayaran utang usahanya. 

 Variabel perputaran persediaan memiliki pengaruh positif dan signifikan 

terhadap ROA. Hal tersebut mengindikasi bahwa semakin tinggi tingkat perputaran 

persediaan, maka profitabilitas perusahaan meningkat. Karena tingkat perputaran 

persediaan yang tinggi menunjukan bahwa persediaan yang dimiliki perusahaan 

berputar dengan cepat. Sehingga perusahaan tidak perlu mengeluarkan biaya yang 

lebih banyak untuk perawatan persediaan yang menumpuk di dalam Gudang. Maka 

perusahaan hanya perlu mempertahankannya agar profitabilitas perusahaan yang 

diukur dengan rasio Return On Asset (ROA) memiliki laba yang tinggi. 

 Variabel perputaran piutang memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 

ROA. Hal tersebut mengindikasikan bahwa perputaran piutang dapat dijadikan salah 
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satu parameter pengukuran profitabilitas perusahaan. Apabila semakin tinggi nilai 

perputaran piutang perusahaan, maka semakin tinggi pula nilai profitabilitas 

perusahaan yang diukur dengan rasio Return On Asset (ROA). Rasio ini turut 

menggambarkan laba suatu perusahaan sehingga apabila nilai rasio ini tinggi dapat 

dikatakan perusahaan tersebut memiliki laba yang tinggi pula, karena dengan 

perputaran piutang yang tinggi menunjukkan bahwa tingkat penjualan yang tinggi 

melalui piutang sehingga jumlah arus kas yang masuk melalui piutang pun meningkat. 

 Dalam penelitian ini juga terdapat variabel lain berupa leverage dengan hasil 

variabel tersebut berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas perusahaan, 

sehingga dapat dikatakan semakin tinggi tingkat utang maka semakin tinggi pula 

profitabilitas perusahaan yang diukur dalam rasio Return On Asset (ROA). Rasio ini 

menggambarkan laba suatu perusahaan, sehingga apabila nilai rasio tinggi dapat 

dikatakan perusahaan tersebut memiliki laba yang tinggi pula. Hal ini mengindikasi 

bahwa perusahaan manufaktur sub sektor komponen otomotif menggunakan utang 

untuk investasi asset yang baik maka perusahaan dapat lebih produktif sehingga 

profitabilitas perusahaan akan mengingkat. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai “Pengaruh 

Working Capital Terhadap Profitabilitas Perusahaan Manufaktur Periode 2009-2015”. 

Berdasarkan analisis penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu : 

1. Variabel Perputaran Kas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Profitabilitas 

pada perusahaan manufaktur sektor industri komponen otomotif periode 2009-2015. 

Hubungan negatif menunjukan bahwa apabila Perputaran Kas meningkat , maka 

profitabilitas yang dihasilkan akan mengalami penurunan dengan asumsi variabel lain 

bersifat konstan.  

2. Variabel Perputaran Persediaan memiliki pengaruh yang bersifat positif dan 

signifikan terhadap profitabilitas perusahaan manufaktur sektor industri komponen 

otomotif periode 2009-2015. Hubungan positif menunjukkan bahwa apabila 

Perputaran Persediaan perusahaan meningkat, maka profitabilitas yang dihasilkan akan 

meningkat dengan asumsi variabel lain bersifat konstan. 

3. Variabel Perputaran Piutang memiliki pengaruh yang bersifat positif dan signifikan 

terhadap profitabilitas perusahaan manufaktur sektor industri komponen otomotif 

periode 2009-2015. Hubungan positif menunjukkan bahwa apabila Perputaran Piutang 
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perusahaan meningkat, maka tagihan masuk akan semakin baik dan profitabilitas yang 

dihasilkan akan mengingkat.  

4. Variabel Leverage memiliki pengaruh yang bersifat positif dan signifikan terhadap 

profitabilitas perusahaan manufaktur sektor industri komponen otomotif periode 2009-

2015. Hubungan positif dan signifikan menunjukkan bahwa apabila rasio leverage 

meningkat dapat mengakibatkan laba perusahaan akan meningkat. 

5.2 Saran 

 Adapun saran-saran yang diberikan untuk melengkapi penelitian yang akan 

datang seperti : 

1. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan sampel penelitian selain 

perusahaan manufaktur sektor komponen otomotif atau perusahaan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) secara keseluruhan dan menggunakan periode waktu yang 

berbeda dari penelitian ini, sehingga dapat memberikan hasil yang dapat di generalisir. 

2. Manajemen perusahaan sebaiknya mempertahankan modal kerjanya secara efisien. 

Karena apabila modal kerja dalam perusahaan menunjukkan tingkat efisiensi yang 

tinggi maka profitabilitas akan meningkat. Dan manajemen perusahaan juga harus 

menggunakan hutang perusahaan untuk investasi asset yang baik, dengan adanya 

investasi asset yang baik maka tingkat produksi perusahaan akan meningkat, sehingga 

profitabilitas perusahaan akan menigkat. Untuk itu manajemen perusahaan harus 
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menjaga modal kerja dan tingkat hutang secara baik dan efisien agar perusahaan 

mampu menghasilkan profitabilitas atau laba yang diharapkan perusahaan. 

3. Bagi pihak investor agar memperhatikan variabel-variabel yang mempengaruhi 

profitabilitas perusahaan seperti modal kerja perusahaan dan leverage, sehingga 

diharapkan dapat membantu dalam mengambil keputusan investasi. 
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LAMPIRAN 1 

Perhitungan ROA 

 

No Perusahaan Tahun Net Income Total Asset ROA

2015 18.173.655.308IDR               324.054.785.283IDR             .056.                                      
2014 9.416.233.847IDR                 180.781.762.691IDR             .052.                                      
2013 8.554.996.356IDR                 196.390.816.224IDR             .044.                                      
2012 16.599.848.712IDR               172.268.827.993IDR             .096.                                      
2011 11.319.403.810IDR               157.371.466.252IDR             .072.                                      
2010 14.122.435.304IDR               150.937.167.032IDR             .094.                                      
2009 10.210.751.529IDR               137.909.659.938IDR             .074.                                      

2015 313.326.000.000-IDR             17.509.505.000.000IDR        .018.-                                      
2014 269.868.000.000IDR             16.042.897.000.000IDR        .017.                                      
2013 120.330.000.000IDR             15.350.754.000.000IDR        .008.                                      
2012 1.132.247.000.000IDR          12.869.793.000.000IDR        .088.                                      
2011 684.562.000.000IDR             11.609.514.000.000IDR        .059.                                      
2010 830.624.000.000IDR             10.371.567.000.000IDR        .080.                                      
2009 905.330.000.000IDR             8.877.146.000.000IDR          .102.                                      

2015 322.701.000.000IDR             14.339.110.000.000IDR        .023.                                      
2014 954.086.000.000IDR             14.387.568.000.000IDR        .066.                                      
2013 1.058.015.000.000IDR          12.617.678.000.000IDR        .084.                                      
2012 1.135.914.000.000IDR          8.881.642.000.000IDR          .128.                                      
2011 1.101.583.000.000IDR          6.964.227.000.000IDR          .158.                                      
2010 1.225.305.000.000IDR          5.585.852.000.000IDR          .219.                                      
2009 768.265.000.000IDR             4.644.939.000.000IDR          .165.                                      

2015 30.671.339.000IDR               1.547.720.090.000IDR          .020.                                      
2014 49.741.721.000IDR               1.206.854.400.000IDR          .041.                                      
2013 33.872.112.000IDR               798.407.625.000IDR             .042.                                      
2012 21.610.141.000IDR               524.693.874.000IDR             .041.                                      
2011 17.831.046.421IDR               446.688.457.381IDR             .040.                                      
2010 12.662.580.885IDR               337.605.715.524IDR             .038.                                      
2009 3.685.250.963IDR                 314.477.779.213IDR             .012.                                      

2015 6.437.333.237IDR                 1.531.742.052.164IDR          .004.                                      
2014 11.340.527.608IDR               1.286.827.899.805IDR          .009.                                      
2013 13.196.638.424IDR               795.630.254.209IDR             .017.                                      
2012 15.565.386.865IDR               577.349.886.068IDR             .027.                                      
2011 1.946.486.915IDR                 580.959.607.200IDR             .003.                                      
2010 306.286.065IDR                    461.968.722.867IDR             .001.                                      
2009 36.216.313.566-IDR               420.714.339.156IDR             .086.-                                      

2015 461.307.000.000IDR             2.220.108.000.000IDR          .208.                                      
2014 422.126.000.000IDR             1.757.634.000.000IDR          .240.                                      
2013 350.777.803.941IDR             1.701.103.234.176IDR          .206.                                      
2012 286.929.498.426IDR             1.556.214.342.213IDR          .184.                                      
2011 219.260.485.960IDR             11.336.857.942.381IDR        .019.                                      
2010 164.849.571.377IDR             1.067.103.249.531IDR          .154.                                      
2009 132.850.275.038IDR             941.651.276.002IDR             .141.                                      

2015 1.933.819.152IDR                 2.553.928.346.219IDR          .001.                                      
2014 127.819.512.585IDR             2.282.666.078.493IDR          .056.                                      
2013 147.608.449.013IDR             2.196.518.364.473IDR          .067.                                      
2012 134.068.283.255IDR             1.664.779.358.215IDR          .081.                                      
2011 120.415.120.240IDR             1.139.715.256.754IDR          .106.                                      
2010 70.040.153.312IDR               769.815.652.287IDR             .091.                                      
2009 58.765.937.255IDR               621.140.423.109IDR             .095.                                      
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Perhitungan Perputaran Kas 

 

 

 

 

 

 

No Perusahaan Tahun Penjualan Kas Awal Kas Akhir Rata-Rata Kas PERPUATARAN KAS

2015 77.790.171.689IDR               7.817.288.377IDR                 56.031.044.402IDR               31.924.166.390IDR               2.437
2014 70.155.464.867IDR               51.901.435.008IDR               7.817.288.377IDR                 29.859.361.693IDR               2.350
2013 77.231.127.337IDR               49.136.731.150IDR               51.901.435.008IDR               50.519.083.079IDR               1.529
2012 68.736.656.643IDR               36.507.160.248IDR               49.136.731.150IDR               42.821.945.699IDR               1.605
2011 62.958.088.306IDR               38.730.689.769IDR               36.507.160.248IDR               37.618.925.009IDR               1.674
2010 59.519.384.547IDR               17.997.848.258IDR               38.730.689.769IDR               28.364.269.014IDR               2.098
2009 58.088.299.182IDR               20.393.792.989IDR               17.997.848.258IDR               19.195.820.624IDR               3.026

2015 12.970.237.000.000IDR        957.144.000.000IDR             641.916.000.000IDR             799.530.000.000IDR             16.222
2014 13.070.734.000.000IDR        1.998.591.000.000IDR          957.144.000.000IDR             1.477.867.500.000IDR          8.844
2013 12.352.917.000.000IDR        904.547.000.000IDR             1.998.591.000.000IDR          1.451.569.000.000IDR          8.510
2012 12.578.596.000.000IDR        586.720.000.000IDR             904.547.000.000IDR             745.633.500.000IDR             16.870
2011 11.841.396.000.000IDR        843.386.000.000IDR             586.720.000.000IDR             715.053.000.000IDR             16.560
2010 9.853.904.000.000IDR          815.459.000.000IDR             866.078.000.000IDR             840.768.500.000IDR             11.720
2009 7.936.432.000.000IDR          169.621.000.000IDR             815.459.000.000IDR             492.540.000.000IDR             16.113

2015 11.723.787.000.000IDR        1.264.974.000.000IDR          948.276.000.000IDR             1.106.625.000.000IDR          10.594
2014 12.255.427.000.000IDR        1.472.322.000.000IDR          1.264.974.000.000IDR          1.368.648.000.000IDR          8.954
2013 10.701.988.000.000IDR        634.650.000.000IDR             1.472.322.000.000IDR          1.053.486.000.000IDR          10.159
2012 8.277.485.000.000IDR          325.184.000.000IDR             634.650.000.000IDR             479.917.000.000IDR             17.248
2011 7.363.659.000.000IDR          485.564.000.000IDR             365.399.000.000IDR             425.481.500.000IDR             17.307
2010 6.255.109.000.000IDR          773.936.000.000IDR             485.564.000.000IDR             629.750.000.000IDR             9.933
2009 5.265.798.000.000IDR          525.658.000.000IDR             773.936.000.000IDR             649.797.000.000IDR             8.104

2015 987.862.829.000IDR             33.054.138.000IDR               39.828.574.000IDR               36.441.356.000IDR               27.108
2014 1.015.868.035.000IDR          7.305.889.000IDR                 33.054.138.000IDR               20.180.013.500IDR               50.340
2013 911.064.069.000IDR             7.897.393.000IDR                 7.305.889.000IDR                 7.601.641.000IDR                 119.851
2012 702.719.255.000IDR             5.348.039.000IDR                 7.897.393.000IDR                 6.622.716.000IDR                 106.107
2011 579.224.436.320IDR             9.665.821.609IDR                 5.348.038.603IDR                 7.506.930.106IDR                 77.159
2010 400.894.525.220IDR             15.024.468.016IDR               9.665.821.609IDR                 12.345.144.813IDR               32.474
2009 279.929.010.718IDR             20.154.197.511IDR               15.024.468.016IDR               17.589.332.764IDR               15.915

2015 469.645.085.526IDR             31.294.035.032IDR               16.457.863.382IDR               23.875.949.207IDR               19.670
2014 445.664.542.004IDR             18.794.688.782IDR               31.294.035.032IDR               25.044.361.907IDR               17.795
2013 316.174.631.298IDR             1.168.111.379IDR                 18.794.688.782IDR               9.981.400.081IDR                 31.676
2012 310.224.018.731IDR             14.546.280.542IDR               1.168.111.667IDR                 7.857.196.105IDR                 39.483
2011 330.446.667.706IDR             18.541.481.298IDR               14.546.280.542IDR               16.543.880.920IDR               19.974
2010 287.200.306.413IDR             3.298.967.956IDR                 18.541.481.298IDR               10.920.224.627IDR               26.300
2009 161.201.408.520IDR             45.164.539.862IDR               3.298.967.956IDR                 24.231.753.909IDR               6.652

2015 2.802.924.000.000IDR          75.860.000.000IDR               122.963.000.000IDR             99.411.500.000IDR               28.195
2014 2.623.860.000.000IDR          94.808.000.000IDR               75.860.000.000IDR               85.334.000.000IDR               30.748
2013 2.372.982.726.295IDR          63.108.863.601IDR               93.398.584.508IDR               78.253.724.055IDR               30.324
2012 2.269.289.777.481IDR          22.680.637.674IDR               63.108.863.601IDR               42.894.750.638IDR               52.904
2011 1.807.890.780.238IDR          14.305.267.597IDR               16.616.294.713IDR               15.460.781.155IDR               116.934
2010 1.561.786.956.669IDR          8.680.070.248IDR                 14.305.267.597IDR               11.492.668.923IDR               135.894
2009 1.374.651.605.661IDR          13.616.224.914IDR               8.680.070.248IDR                 11.148.147.581IDR               123.308

2015 1.659.505.639.261IDR          84.727.497.525IDR               83.992.495.928IDR               84.359.996.727IDR               19.672
2014 1.866.977.260.105IDR          321.719.045.963IDR             84.727.497.525IDR               203.223.271.744IDR             9.187
2013 1.702.447.098.851IDR          66.142.222.074IDR               321.719.045.963IDR             193.930.634.019IDR             8.779
2012 1.476.987.701.603IDR          110.489.365.559IDR             66.142.222.074IDR               88.315.793.817IDR               16.724
2011 1.234.986.291.420IDR          13.540.454.338IDR               110.489.365.559IDR             62.014.909.949IDR               19.914
2010 1.027.120.388.110IDR          33.208.570.532IDR               13.540.454.338IDR               23.374.512.435IDR               43.942
2009 720.288.798.921IDR             16.057.981.499IDR               33.208.570.532IDR               24.633.276.016IDR               29.240

INDS

LPIN1

2

7

GJTL

AUTO3

4

5

6

NIPS

PRAS

SMSM

Pengaruh Working Capital..., Deni Yanuar Rakhman, Ma.-IBS, 2017



106 

 

                                                                                      Indonesia Banking School 

 

Perhitungan Perputaran Persediaan 

 

 

 

 

 

No Perusahaan Tahun HPP Persediaan Awal Persediaan Akhir Rata-Rata Persediaan PERPUTARAN PERSEDIAAN

2015 55.239.227.613IDR               39.606.789.768IDR               39.606.789.768IDR               39.606.789.768IDR               1.395
2014 50.818.758.742IDR               53.259.970.197IDR               53.259.970.197IDR               53.259.970.197IDR               0.954
2013 49.769.316.612IDR               46.082.485.435IDR               46.082.485.435IDR               46.082.485.435IDR               1.080
2012 41.513.569.091IDR               26.665.573.944IDR               26.665.573.944IDR               26.665.573.944IDR               1.557
2011 35.262.458.733IDR               24.924.985.092IDR               24.924.985.092IDR               24.924.985.092IDR               1.415
2010 34.610.634.342IDR               27.453.118.876IDR               27.453.118.876IDR               27.453.118.876IDR               1.261
2009 37.496.035.554IDR               24.538.069.986IDR               24.538.069.986IDR               24.538.069.986IDR               1.528

2015 10.346.094.000.000IDR        2.247.074.000.000IDR          2.112.616.000.000IDR          2.179.845.000.000IDR          4.746
2014 10.625.591.000.000IDR        1.820.112.000.000IDR          2.247.074.000.000IDR          2.033.593.000.000IDR          5.225
2013 9.864.990.000.000IDR          1.478.827.000.000IDR          1.820.112.000.000IDR          1.649.469.500.000IDR          5.981
2012 10.141.543.000.000IDR        1.660.462.000.000IDR          1.478.827.000.000IDR          1.569.644.500.000IDR          6.461
2011 10.172.171.000.000IDR        1.089.211.000.000IDR          1.660.462.000.000IDR          1.374.836.500.000IDR          7.399
2010 7.915.174.000.000IDR          862.152.000.000IDR             1.089.211.000.000IDR          975.681.500.000IDR             8.112
2009 6.114.847.000.000IDR          862.152.000.000IDR             862.152.000.000IDR             862.152.000.000IDR             7.093

2015 9.993.047.000.000IDR          1.718.663.000.000IDR          1.749.263.000.000IDR          1.733.963.000.000IDR          5.763
2014 10.500.112.000.000IDR        1.605.263.000.000IDR          1.718.663.000.000IDR          1.661.963.000.000IDR          6.318
2013 8.989.568.000.000IDR          1.155.235.000.000IDR          1.605.263.000.000IDR          1.380.249.000.000IDR          6.513
2012 6.921.210.000.000IDR          955.369.000.000IDR             1.155.235.000.000IDR          1.055.302.000.000IDR          6.559
2011 6.126.058.000.000IDR          708.322.000.000IDR             955.369.000.000IDR             831.845.500.000IDR             7.364
2010 5.102.483.000.000IDR          514.620.000.000IDR             708.322.000.000IDR             611.471.000.000IDR             8.345
2009 4.317.181.000.000IDR          514.620.000.000IDR             514.620.000.000IDR             514.620.000.000IDR             8.389

2015 805.199.126.000IDR             225.074.574.000IDR             246.439.073.000IDR             235.756.823.500IDR             3.415
2014 835.213.759.000IDR             193.146.288.000IDR             225.074.574.000IDR             209.110.431.000IDR             3.994
2013 757.500.503.000IDR             123.127.075.000IDR             193.146.288.000IDR             158.136.681.500IDR             4.790
2012 583.438.862.000IDR             121.745.356.123IDR             123.127.075.000IDR             122.436.215.562IDR             4.765
2011 489.230.811.421IDR             64.111.050.790IDR               121.745.356.123IDR             92.928.203.457IDR               5.265
2010 338.950.770.020IDR             74.236.334.848IDR               64.111.050.790IDR               69.173.692.819IDR               4.900
2009 241.920.026.415IDR             74.236.334.848IDR               74.236.334.848IDR               74.236.334.848IDR               3.259

2015 386.379.894.456IDR             205.840.908.489IDR             286.944.128.546IDR             246.392.518.518IDR             1.568
2014 369.974.947.495IDR             153.754.605.992IDR             205.840.908.489IDR             179.797.757.241IDR             2.058
2013 259.061.897.979IDR             119.894.122.220IDR             153.754.605.992IDR             136.824.364.106IDR             1.893
2012 262.658.957.019IDR             108.657.694.274IDR             119.894.122.220IDR             114.275.908.247IDR             2.298
2011 285.148.414.662IDR             97.196.770.573IDR               108.657.694.274IDR             102.927.232.424IDR             2.770
2010 242.587.439.033IDR             98.399.986.015IDR               97.196.770.573IDR               97.798.378.294IDR               2.480
2009 144.757.508.683IDR             98.399.986.015IDR               98.399.986.015IDR               98.399.986.015IDR               1.471

2015 1.933.387.000.000IDR          432.027.000.000IDR             560.755.000.000IDR             496.391.000.000IDR             3.895
2014 1.847.700.000.000IDR          397.738.160.890IDR             432.027.000.000IDR             414.882.580.445IDR             4.454
2013 1.735.273.675.627IDR          424.597.061.201IDR             397.738.160.890IDR             411.167.611.046IDR             4.220
2012 1.669.290.270.557IDR          426.753.542.418IDR             424.597.061.201IDR             425.675.301.810IDR             3.922
2011 1.347.221.072.817IDR          307.043.616.019IDR             324.505.617.528IDR             315.774.616.774IDR             4.266
2010 1.192.997.424.382IDR          254.929.357.536IDR             307.043.616.019IDR             280.986.486.778IDR             4.246
2009 1.058.386.588.783IDR          254.929.357.536IDR             254.929.357.536IDR             254.929.357.536IDR             4.152

2015 1.474.993.480.568IDR          478.330.720.924IDR             538.841.439.260IDR             508.586.080.092IDR             2.900
2014 1.548.363.389.709IDR          383.515.708.536IDR             478.330.720.924IDR             430.923.214.730IDR             3.593
2013 1.377.062.385.374IDR          528.533.039.343IDR             383.515.708.536IDR             456.024.373.940IDR             3.020
2012 1.182.588.583.988IDR          427.589.790.558IDR             528.533.039.343IDR             478.061.414.951IDR             2.474
2011 963.220.608.567IDR             317.944.029.510IDR             427.589.790.558IDR             372.766.910.034IDR             2.584
2010 819.312.464.411IDR             251.898.995.584IDR             317.944.029.510IDR             284.921.512.547IDR             2.876
2009 626.376.763.638IDR             251.898.995.584IDR             251.898.995.584IDR             251.898.995.584IDR             2.487

INDS

LPIN1

2

7

GJTL

AUTO3

4

5

6

NIPS

PRAS

SMSM

Pengaruh Working Capital..., Deni Yanuar Rakhman, Ma.-IBS, 2017



107 

 

                                                                                      Indonesia Banking School 

 

 

Perhitungan Perputaran Piutang 

 

 

 

 

No Perusahaan Tahun Penjualan Bersih Piutang Awal Piutang Akhir Rata-Rata Piutang PERPUTARAN PIUTANG

2015 77.790.171.689IDR               19.097.955.832IDR               19.097.955.832IDR               19.097.955.832IDR               4.073
2014 70.155.464.867IDR               18.762.929.663IDR               18.762.929.663IDR               18.762.929.663IDR               3.739
2013 77.231.127.337IDR               15.566.376.186IDR               15.566.376.186IDR               15.566.376.186IDR               4.961
2012 68.736.656.643IDR               18.124.176.465IDR               18.124.176.465IDR               18.124.176.465IDR               3.793
2011 62.958.088.306IDR               7.488.215.090IDR                 15.098.998.318IDR               11.293.606.704IDR               5.575
2010 59.519.384.547IDR               5.571.468.227IDR                 9.990.205.152IDR                 7.780.836.690IDR                 7.649
2009 58.088.299.182IDR               3.308.698.636IDR                 8.622.147.230IDR                 5.965.422.933IDR                 9.737

2015 12.970.237.000.000IDR        2.068.574.000.000IDR          2.411.399.000.000IDR          2.239.986.500.000IDR          5.790
2014 13.070.734.000.000IDR        2.077.769.000.000IDR          2.068.574.000.000IDR          2.073.171.500.000IDR          6.305
2013 12.352.917.000.000IDR        1.960.521.000.000IDR          2.077.769.000.000IDR          2.019.145.000.000IDR          6.118
2012 12.578.596.000.000IDR        1.598.803.000.000IDR          1.960.521.000.000IDR          1.779.662.000.000IDR          7.068
2011 11.841.396.000.000IDR        1.297.944.000.000IDR          1.598.803.000.000IDR          1.448.373.500.000IDR          8.176
2010 9.853.904.000.000IDR          644.650.000.000IDR             1.297.944.000.000IDR          971.297.000.000IDR             10.145
2009 7.936.432.000.000IDR          644.650.000.000IDR             644.650.000.000IDR             644.650.000.000IDR             12.311

2015 11.723.787.000.000IDR        1.678.455.000.000IDR          1.551.614.000.000IDR          1.615.034.500.000IDR          7.259
2014 12.255.427.000.000IDR        1.527.868.000.000IDR          1.678.455.000.000IDR          1.603.161.500.000IDR          7.645
2013 10.701.988.000.000IDR        1.060.509.000.000IDR          1.527.868.000.000IDR          1.294.188.500.000IDR          8.269
2012 8.277.485.000.000IDR          921.741.000.000IDR             1.060.509.000.000IDR          991.125.000.000IDR             8.352
2011 7.363.659.000.000IDR          791.967.000.000IDR             921.741.000.000IDR             856.854.000.000IDR             8.594
2010 6.255.109.000.000IDR          704.331.000.000IDR             791.967.000.000IDR             748.149.000.000IDR             8.361
2009 5.265.798.000.000IDR          704.331.000.000IDR             704.331.000.000IDR             704.331.000.000IDR             7.476

2015 987.862.829.000IDR             323.849.076.000IDR             320.245.088.000IDR             322.047.082.000IDR             3.067
2014 1.015.868.035.000IDR          255.206.554.000IDR             323.849.076.000IDR             289.527.815.000IDR             3.509
2013 911.064.069.000IDR             159.318.768.000IDR             255.206.554.000IDR             207.262.661.000IDR             4.396
2012 702.719.255.000IDR             136.036.197.499IDR             159.318.768.000IDR             147.677.482.750IDR             4.758
2011 579.224.436.320IDR             99.943.845.628IDR               136.036.197.499IDR             117.990.021.564IDR             4.909
2010 400.894.525.220IDR             71.821.301.060IDR               99.943.845.628IDR               85.882.573.344IDR               4.668
2009 279.929.010.718IDR             71.821.301.060IDR               71.821.301.060IDR               71.821.301.060IDR               3.898

2015 469.645.085.526IDR             96.765.430.412IDR               58.529.352.856IDR               77.647.391.634IDR               6.048
2014 445.664.542.004IDR             58.836.142.975IDR               96.765.430.412IDR               77.800.786.694IDR               5.728
2013 316.174.631.298IDR             11.831.823.172IDR               58.836.142.975IDR               35.333.983.074IDR               8.948
2012 310.224.018.731IDR             14.206.938.354IDR               11.831.823.172IDR               13.019.380.763IDR               23.828
2011 330.446.667.706IDR             68.513.119.772IDR               14.206.938.354IDR               41.360.029.063IDR               7.990
2010 287.200.306.413IDR             108.329.354.031IDR             68.513.119.772IDR               88.421.236.902IDR               3.248
2009 161.201.408.520IDR             108.329.354.031IDR             108.329.354.031IDR             108.329.354.031IDR             1.488

2015 2.802.924.000.000IDR          574.052.000.000IDR             599.855.000.000IDR             586.953.500.000IDR             4.775
2014 2.623.860.000.000IDR          558.146.976.937IDR             574.052.000.000IDR             566.099.488.469IDR             4.635
2013 2.372.982.726.295IDR          466.819.945.060IDR             558.146.976.937IDR             512.483.460.999IDR             4.630
2012 2.269.289.777.481IDR          428.024.779.526IDR             466.819.945.060IDR             447.422.362.293IDR             5.072
2011 1.807.890.780.238IDR          314.607.569.447IDR             358.835.248.952IDR             336.721.409.200IDR             5.369
2010 1.561.786.956.669IDR          279.612.082.043IDR             314.607.569.447IDR             297.109.825.745IDR             5.257
2009 1.374.651.605.661IDR          279.612.082.043IDR             279.612.082.043IDR             279.612.082.043IDR             4.916

2015 1.659.505.639.261IDR          339.238.666.166IDR             311.321.676.826IDR             325.280.171.496IDR             5.102
2014 1.866.977.260.105IDR          309.563.107.747IDR             339.238.666.166IDR             324.400.886.957IDR             5.755
2013 1.702.447.098.851IDR          239.653.643.789IDR             309.563.107.747IDR             274.608.375.768IDR             6.200
2012 1.476.987.701.603IDR          225.910.266.042IDR             239.653.643.789IDR             232.781.954.916IDR             6.345
2011 1.234.986.291.420IDR          164.660.906.048IDR             225.910.266.042IDR             195.285.586.045IDR             6.324
2010 1.027.120.388.110IDR          89.359.617.061IDR               164.660.906.048IDR             127.010.261.555IDR             8.087
2009 720.288.798.921IDR             89.359.617.061IDR               89.359.617.061IDR               89.359.617.061IDR               8.061

INDS

LPIN1

2

7

GJTL

AUTO3

4

5

6

NIPS

PRAS

SMSM
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Perhitungan Leverage 

 

No Perusahaan Tahun total utang total asset leverage

2015 207564071081..IDR                      324.054.785.283IDR                 0.641
2014 48626571931..IDR                        180.781.762.691IDR                 0.269
2013 52980206367..IDR                        196.390.816.224IDR                 0.270
2012 37413214492..IDR                        172.268.827.993IDR                 0.217
2011 39115701463..IDR                        157.371.466.252IDR                 0.249
2010 44000806053..IDR                        150.937.167.032IDR                 0.292
2009 45095734263..IDR                        137.909.659.938IDR                 0.327

2015 12115363000000..IDR                  17.509.505.000.000IDR            0.692
2014 10485032000000..IDR                  16.042.897.000.000IDR            0.654
2013 9910440000000..IDR                    15.350.754.000.000IDR            0.646
2012 7391409000000..IDR                    12.869.793.000.000IDR            0.574
2011 7123276000000..IDR                    11.609.514.000.000IDR            0.614
2010 6844961000000..IDR                    10.371.567.000.000IDR            0.660
2009 6206486000000..IDR                    8.877.146.000.000IDR              0.699

2015 4195684000000..IDR                    14.339.110.000.000IDR            0.293
2014 4224862000000..IDR                    14.387.568.000.000IDR            0.294
2013 3058924000000..IDR                    12.617.678.000.000IDR            0.242
2012 3396543000000..IDR                    8.881.642.000.000IDR              0.382
2011 2241333000000..IDR                    6.964.227.000.000IDR              0.322
2010 1482705000000..IDR                    5.585.852.000.000IDR              0.265
2009 1262292000000..IDR                    4.644.939.000.000IDR              0.272

2015 938717411000..IDR                      1.547.720.090.000IDR              0.607
2014 624632294000..IDR                      1.206.854.400.000IDR              0.518
2013 563687795000..IDR                      798.407.625.000IDR                 0.706
2012 310716227614..IDR                      524.693.874.000IDR                 0.592
2011 280690734654..IDR                      446.688.457.381IDR                 0.628
2010 189439039218..IDR                      337.605.715.524IDR                 0.561
2009 187474283792..IDR                      314.477.779.213IDR                 0.596

2015 811177918367..IDR                      1.531.742.052.164IDR              0.530
2014 601006310349..IDR                      1.286.827.899.805IDR              0.467
2013 389182140905..IDR                      795.630.254.209IDR                 0.489
2012 297056156250..IDR                      577.349.886.068IDR                 0.515
2011 342114676806..IDR                      580.959.607.200IDR                 0.589
2010 326702937187..IDR                      461.968.722.867IDR                 0.707
2009 342177431405..IDR                      420.714.339.156IDR                 0.813

2015 779860000000..IDR                      2.220.108.000.000IDR              0.351
2014 635514000000..IDR                      1.757.634.000.000IDR              0.362
2013 716547000000..IDR                      1.701.103.234.176IDR              0.421
2012 620875870082..IDR                      1.556.214.342.213IDR              0.399
2011 544907492355..IDR                      11.336.857.942.381IDR            0.048
2010 545291569515..IDR                      1.067.103.249.531IDR              0.511
2009 397397235616..IDR                      941.651.276.002IDR                 0.422

2015 634889428231..IDR                      2.553.928.346.219IDR              0.249
2014 459998606660..IDR                      2.282.666.078.493IDR              0.202
2013 446736255583..IDR                      2.196.518.364.473IDR              0.203
2012 528206496386..IDR                      1.664.779.358.215IDR              0.317
2011 507466203524..IDR                      1.139.715.256.754IDR              0.445
2010 543464100019..IDR                      769.815.652.287IDR                 0.706
2009 455454024153..IDR                      621.140.423.109IDR                 0.733

INDS

LPIN1

2

7

GJTL

AUTO3
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Hasil Perhitungan Variabel 

Perusahaan Tahun ROA 
PERPUATARAN 
KAS 

PERPUTARAN 
PERSEDIAAN 

PERPUTARAN 
PIUTANG LEVERAGE 

LPIN 2015 0.056 2.437 1.395 4.073 0.641 
LPIN 2014 0.052 2.350 0.954 3.739 0.269 
LPIN 2013 0.044 1.529 1.080 4.961 0.270 
LPIN 2012 0.096 1.605 1.557 3.793 0.217 
LPIN 2011 0.072 1.674 1.415 5.575 0.249 
LPIN 2010 0.094 2.098 1.261 7.649 0.292 
LPIN 2009 0.074 3.026 1.528 9.737 0.327 
GJTL 2015 -0.018 16.222 4.746 5.790 0.692 
GJTL 2014 0.017 8.844 5.225 6.305 0.654 
GJTL 2013 0.008 8.510 5.981 6.118 0.646 
GJTL 2012 0.088 16.870 6.461 7.068 0.574 
GJTL 2011 0.059 16.560 7.399 8.176 0.614 
GJTL 2010 0.080 11.720 8.112 10.145 0.660 
GJTL 2009 0.102 16.113 7.093 12.311 0.699 
AUTO 2015 0.023 10.594 5.763 7.259 0.293 
AUTO 2014 0.066 8.954 6.318 7.645 0.294 
AUTO 2013 0.084 10.159 6.513 8.269 0.242 
AUTO 2012 0.128 17.248 6.559 8.352 0.382 
AUTO 2011 0.158 17.307 7.364 8.594 0.322 
AUTO 2010 0.219 9.933 8.345 8.361 0.265 
AUTO 2009 0.165 8.104 8.389 7.476 0.272 
NIPS 2015 0.020 27.108 3.415 3.067 0.607 
NIPS 2014 0.041 50.340 3.994 3.509 0.518 
NIPS 2013 0.042 119.851 4.790 4.396 0.706 
NIPS 2012 0.041 106.107 4.765 4.758 0.592 
NIPS 2011 0.040 77.159 5.265 4.909 0.628 
NIPS 2010 0.038 32.474 4.900 4.668 0.561 
NIPS 2009 0.012 15.915 3.259 3.898 0.596 
PRAS 2015 0.004 19.670 1.568 6.048 0.530 
PRAS 2014 0.009 17.795 2.058 5.728 0.467 
PRAS 2013 0.017 31.676 1.893 8.948 0.489 
PRAS 2012 0.027 39.483 2.298 23.828 0.515 
PRAS 2011 0.003 19.974 2.770 7.990 0.589 
PRAS 2010 0.001 26.300 2.480 3.248 0.707 
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PRAS 2009 -0.086 6.652 1.471 1.488 0.813 
SMSM 2015 0.208 28.195 3.895 4.775 0.351 
SMSM 2014 0.240 30.748 4.454 4.635 0.362 
SMSM 2013 0.206 30.324 4.220 4.630 0.421 
SMSM 2012 0.184 52.904 3.922 5.072 0.399 
SMSM 2011 0.019 116.934 4.266 5.369 0.048 
SMSM 2010 0.154 135.894 4.246 5.257 0.511 
SMSM 2009 0.141 123.308 4.152 4.916 0.422 
INDS 2015 0.001 19.672 2.900 5.102 0.249 
INDS 2014 0.056 9.187 3.593 5.755 0.202 
INDS 2013 0.067 8.779 3.020 6.200 0.203 
INDS 2012 0.081 16.724 2.474 6.345 0.317 
INDS 2011 0.106 19.914 2.584 6.324 0.445 
INDS 2010 0.091 43.942 2.876 8.087 0.706 
INDS 2009 0.095 29.240 2.487 8.061 0.733 
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LAMPIRAN 2 

 

OUTPUT EVIEWS 

•  STATISTIK DESKRIPTIF 

       ROA Pkas Ppsd Ppiu LEV 

 Mean  0.071926  29.55359  4.030036  6.498104  0.460383 

 Median  0.058966  17.24774  3.921511  5.790319  0.467045 

 Maximum  0.240167  135.8942  8.389066  23.82786  0.813325 

 Minimum -0.086083  1.528752  0.954164  1.488068  0.048065 

 Std. Dev.  0.067966  34.46950  2.111860  3.274683  0.183752 

 

•  UJI CHOW 

Persamaan 

Effects Test Statistic d.f. Prob 

Cross-section f 16.018693 (6,38) 0.0000 

Cross-section Chi-Square 61.793425 6 0.0000 
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• UJI HAUSMAN 

Persamaan 

Test Summary 
Chi-Sq. 
Statistic 

Chi-
Sq.d.f. Prob 

Cross-section random 
31.567475 4 0.0000 

 

• UJI NORMALITAS 

 

• UJI MULTIKOLINIEARITAS 

 PKAS PPSD PPIU LEV 

PKAS  1.000000   

PPSD 0.083348  1.000000   

PPIU -0.117092 0.198528  1.000000  

LEV  0.126441  0.044195 -0.004733  1.000000 
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-0.08 -0.06 -0.04 -0.02 0.00 0.02 0.04 0.06

Series: Standardized Residuals
Sample 2009 2015
Observations 49

Mean      -5.66e-19
Median   0.003522
Maximum  0.052570
Minimum -0.087393
Std. Dev.   0.030737
Skewness  -0.600654
Kurtosis   3.160568

Jarque-Bera  2.999048
Probability  0.223236
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• UJI HETEROSKEDASTISITAS 

Heteroskedasticity Test Uji Park 
Dependent Variable: LOG(RESID2) 

 

Variable Coefficient Std. Error t-statistic Prob. 

PERPUATARAN_KAS 0.011528 0.006840 1.685344 0.0990 

PERPUTARAN_PERSEDIAAN 0.072463 0.112336 0.645052 0.5222 

PERPUTARAN_PIUTANG -0.048861 0.072656 -0.672503 0.5048 

LEVERAGE -0.558591 1.268011 -0.440525 0.6617 

C -6.800849 0.854895 -7.955190 0.0000 

 

• UJI AUTOKORELASI 

Daerah 
diragukan 

Tidak ada 
Autokorelasi 

Daerah 
diragukan 

         1.54 1.633461  2.46 
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• UJI REGRESI 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

PERPUATARAN_KAS -0.000733 0.000223 -3.283000 0.0022 

PERPUTARAN_PERSEDIAAN 0.036331 0.007821 4.645521 0.0000 

PERPUTARAN_PIUTANG 0.003939 0.001803 2.183928 0.0352 

LEVERAGE 0.102706 0.041745 2.460351 0.0185 

C -0.125711 0.038039 -3.304773 0.0021 

 

 

 

 

 

 

R-squared 0.795480 

0.741659 

14.78012 

0.000000 

1.633461 

Adjusted R-squared 

F-statistic 

Prob(F-statistic) 

DW-Stat 
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