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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 

 

BAB I : PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

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 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.  
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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) 

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 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. 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). 

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. 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. 

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. 

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. 

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. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini mengambil judul “Pengaruh Working Capital 
terhadap Profitabilitas Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Komponen Otomotif yang Terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia Periode 2009-2015”. 

1.2  Rumusan Masalah  
 

Berdasarkan pada latar belakang dan fenomena tersebut 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 
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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? 
 

BAB II: LANDASAN TEORI 

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). 

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. 

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. 
 

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 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”. 
 

2.1.4 Pengukuran Modal Kerja 

Menurut Munawir (2010:72) Pengukuran modal kerja bukan hanya 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. 
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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 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. 

 

2.1.5 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. 
 

2.1.6 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. 

2.1.7 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. 

2.1.8 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 seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan 
dibubarkan (dilikuidasi).  

2.2 Pengembangan Hipotesis 
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BAB III: METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Objek Penelitian 

 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. 

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. 

3.3 Tipe, Jenis, dan Sumber Data Penelitian 

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.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 

  Tabel 3.1 

 Operasionalisasi Variabel 

No  Variabel Definisi Measurment 

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

http://www.idx.co.id/


 
1 

 
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) 

 
2 

 
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) 

 
3 

 
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) 

 
4 

 
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)  
 

No  Variabel Definisi Measurment 

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



 Sumber: data olahan penulis 2017 
 

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 

 

 

 

 
5 

 
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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