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ABSTRAK 

 

 Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang 

signifikan antara perputaran persediaan, perputaran piutang, rasio lancar dan leverage 

terhadap profitabilitas perusahaan yang diproksi kan dengan return on asset (ROA) pada 

perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi pada periode 2011-2014, baik secara 

parsial maupun simultan. Pemilihan sampel menggunakan purposive sampling. 

 Hasil penelitian membuktikan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara 

perputaran persediaan dan perputaran piutang dengan return on asset (ROA), serta terdapat 

hubungan negatif dan tidak signifikan antara rasio lancar dan leverage dengan return on asset 

(ROA). 

Kata kunci: perputaran persediaan, perputaran piutang, rasio lancar, leverage, return on asset 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this research is to investigate whether manufacturing companies, 

specifically in sector of consumer goods have significantly relationship between inventory 

turnover, receivable turnover, current ratio and leverage on firm profitability that use proxy 

with ROA on manufacturing companies sector consumer goods, either parsial or simultan. the 

techniques of taking the sample using purposive sampling method. 

The result showed that there are relationship positive and significant between 

inventory turnover and receivable turnover with return on asset and there are relationship 

negative and no significant between current ratio and leverage with return on asset 

Keywords: inventory turnover, receivable turnover, current ratio, leverage, return on asset. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dalam menjalankan bisnis nya perusahaan memiliki tujuan untuk mendapatkan laba 

yang maksimal. Dan untuk mendapatkan laba yang maksimal dibutuhkan manajemen dengan 

tingkat efektifitas yang tinggi untuk menjalankan kegiatan operasional perusahaan. 

Pengukuran tingkat efektifitas manajemen yang ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari 

penjualan dan pendapatan investasi, dapat dilakukan dengan mengetahui seberapa besar rasio 

profitabilitas yang dimiliki (Brigham dan Houston, 2006:64). 

Untuk mencapai laba yang maksimal, manajer keuangan perlu 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 terjadi di perusahaan. Semua faktor yang 

terdapat dalam sebuah perusahaan memiliki pengaruh untuk mendapatkan laba. Aktivitas aset 

yang terjadi dalam sebuah perusahaan memiliki pengaruh yang cukup besar dalam 

menentukan seberapa besar laba yang akan diperoleh perusahaan. Semakin lama perusahaan 

dalam menghasilkan produksi, maka semakin besar biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan, 

baik untuk pemeliharaan ataupun biaya produksinya. Lamanya periode perputaran dari 

beberapa faktor yang ada, maka akan berpengaruh terhadap biaya yang harus dikeluarkan oleh 

perusahaan. 

Profitabilitas yang tinggi akan dapat mendukung kegiatan operasional secara 

maksimal. Tinggi rendahnya profitabilitas dipengaruhi banyak faktor seperti modal kerja. 

Modal merupakan masalah utama yang akan menunjang kegiatan operasional perusahaan 
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dalam rangka mencapai tujuannya (Sufiana & Purnawati  2013). Modal kerja merupakan 

modal yang digunakan untuk melakukan kegiatan operasi perusahaan seperti kas, surat 

berharga, piutang dan inventori atau seluruh aktiva lancar (Kasmir ,2008:250). Manajemen 

modal kerja 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 (Wijaya, 2012). Manajer perusahaan yang tidak bisa 

mengelola modal kerja perusahaan dengan baik akan berdampak terhadap pertumbuhan dan 

profitabilitas perusahaan yang pada akhirnya akan membawa perusahaan pada kebangkrutan.  

Perusahaan yang bergerak dalam bidang manufaktur, membutuhkan pengelolaan 

terhadap modal kerja lebih efisien. Perusahaan yang tidak dapat memperhitungkan tingkat 

modal kerja yang memuaskan, maka perusahaan kemungkinan mengalami in-solvency (tak 

mampu memenuhi kewajiban jatuh tempo) dan bahkan mungkin terpaksa harus dilikuidasi 

(Wibowo & Wartini, 2012). Hal ini karena aktiva lancar perusahaan manufaktur biasanya 

mengembangkan lebih dari separuh total aktivanya (Agizha,  2013). Tingkat aktiva lancar 

yang berlebihan dapat dengan mudah membuat perusahaan merealisasi pengembalian atas 

aset  (ROA) yang rendah. Akan tetapi, perusahaan dengan jumlah aktiva lancar yang terlalu 

sedikit dapat mengalami kekurangan dan kesuilitan dalam mempertahankan operasi yang 

lancar  (Horne dan Wachowicz, 2009:308). Untuk mengetahui seberapa besar modal kerja 

yang dialokasikan perusahaan untuk operasi perusahaan, dapat digunakan rasio lancar atau 

yang lebih dikenal dengan current ratio. 

Pemenuhan sumber dana melalui utang (pinjaman) akan mempengaruhi tingkat 

leverage perusahaan, karena leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 

seberapa jauh perusahaan menggunakan utang. Wibowo dan Wartini (2012), menyatakan 

bahwa jika perusahaan menggunakan lebih banyak utang dibandingkan dengan sumber dana 
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sendiri maka tingkat leverage perusahaan akan menurun karena beban bunga yang harus 

ditanggung meningkat, hal ini berdampak pada menurunnya profitabilitas. Riyanto (2011), 

menyatakan bahwa penggunaan utang yang terlalu besar melebihi aktiva akan berdampak 

pada penurunan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, namun apabila utang 

dapat dikelola dengan baik dan digunakan untuk proyek investasi yang produktif, hal tersebut 

dapat memberikan pengaruh positif yang berdampak pada peningkatan profitabilitas. 

Penelitian ini menggunakan ROA (Return On Asset) untuk mengukur profitabilitas 

perusahaan. ROA (Return On Asset) merefleksikan seberapa banyak perusahaan telah 

memperoleh hasil atas seluruh sumber daya keuangan yang ditanamkan pada perusahaan 

(Riyanto, 2011). 

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) 

 

Tabel 1.1 

Data Return On Asset (ROA) pada perusahaan manufaktur 

Sumber : Data diolah penulis (2015) 

 Dalam penelitian ini, penulis mengambil sampel pada perusahaan manufaktur yang 

berfokus pada sektor industri barang konsumsi. Dapat dilihat bahwa Return On Asset (ROA) 

perusahaan manufaktur di setiap sektor memiliki perubahan yang tidak pasti, terdapat 

peningkatan ataupun penurunan yang cukup besar. Namun, tabel diatas menunjukkan bahwa 

Sektor Tahun Rata-rata 2011 2012 2013 2014 
Industri barang konsumsi 13% 42% 12% 10% 19% 
Industri dasar dan kimia 15% 16% 13% 11% 14% 
Aneka industri 4.77% 5.57% 2.05% 1.86% 3.56% 
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sektor industri barang konsumsi mengalami kenaikan yang tajam dan penurunan yang tajam 

pula dari tahun 2011 sampai dengan 2013 secara berturut-turut. Hal tersebut menyebabkan 

peneliti tertarik mengkaji lebih dalam, apakah faktor yang menyebabkan kenaikan dan 

penurunan tajam tersebut berkaitan dengan variabel independen dalam penelitian ini. 

Dalam beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya terdapat inkonsistensi 

hasil penelitian. Menurut  Sufiana & Purnawati (2013), Suminar (2013), Satriya dan Lestari 

(2011) dapat disimpulkan bahwa inventory turnover period  berpengaruh secara signifikan 

terhadap ROA, hal ini menunjukkan semakin tinggi rasio inventory turnover period maka 

kemungkinan semakin besar keuntungan perusahaan. Namun hal ini tidak sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Agizha (2013), Jayarathne (2014), Samiloglu dan Demirgunes 

(2008) yang menyatakan bahwa inventory turnover period  tidak berpengaruh signifikan 

terhadap ROA begitu pula dengan penelitian yang dilakukan Syahril (2013) bahwa periode 

perputaran persediaan tidak berpengaruh terhadap ROA. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sufiana dan Purnawati (2013), Suminar (2013), 

Agizha (2013) bahwa periode perputaran piutang berpengaruh secara signifikan terhadap 

profitabilitas (ROA), adanya pengaruh yang signifikan ini mengindikasikan bahwa naik 

turunnya perputaran piutang dapat menjelaskan atau memprediksi ROA. Namun, hasil 

penelitian Sufiana dan Purnawati (2013), Suminar (2013), Agizha (2013) berbeda dengan 

penelitian yang dilakukan Akoto, Vitor dan Angmor (2013), Jayarathne (2014) dan Samiloglu 

dan Demirgunes (2008) yang menunjukkan bahwa periode perputaran piutang berpengaruh 

negatif terhadap profitabilitas (ROA). 

Pada penelitian yang dilakukan Akoto, Vitor dan Angmor (2013) bahwa rasio lancar 

berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas (ROA) perusahaan. Sedangkan 

penelitian yang dilakukan Wijaya (2012) menyatakan bahwa rasio lancar tidak berpengaruh 
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signifikan terhadap profitabilitas (ROA), hal ini menunjukkan bahwa rasio lancar tidak 

memiliki pengaruh yang besar dalam pencapaian keuntungan pada perusahaan. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Wijaya (2012), Jayarathne (2014), Samiloglu dan 

Demirgunes (2008) ditemukan bahwa leverage berpengaruh negatif terhadap ROA. Namun 

hasil dari penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Falope dan Ajilore 

(2009) yang menyatakan bahwa leverage berpengaruh positif terhadap ROA. 

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang telah dilakukan oleh Theresia 

Trisna Susanti (2014) yang berjudul “Pengaruh Perputaran Persediaan, Perputaran Piutang 

dan Pertumbuhan Penjualan terhadap ROA Pada Perusahaan Dagang yang Terdaftar di BEI 

Periode 2009-2012”. Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa variabel perputaran 

piutang berpengaruh signifikan terhadap ROA. Sedangkan secara parsial variabel perputaran 

persediaan dan pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA dan 

secara simultan menunjukkan bahwa variabel perputaran perseediaan, perputaran piutang dan 

pertumbuhan penjualan berpengaruh signifikan terhadap ROA. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah terdapat pada variabel 

bebas yang terdiri dari perputaran persediaan, perputaran piutang, rasio lancar dan leverage 

Data pada penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI (Bursa 

Efek Indonesia) dengan sektor industri barang konsumsi dengan periode waktu 2011-2014. 

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

Capital dan Leverage terhadap Profitabilitas Perusahaan”. Penelitian ini mencoba untuk 

mengetahui seberapa besar pengaruh variabel working capital yang terdiri dari periode 

perputaran persediaan, periode perputaran piutang, rasio lancar serta leverage terhadap 

profitabilitas perusahaan. Dengan demikian, perusahaan dapat mengetahui kebijakan yang 

harus diambil untuk kelangsungan usaha.  

 

Peningkatan Employee..., Desca Indah Kurnia, Ak.-IBS, 2015



6 
 

1.2 Rumusan Masalah 

Ada banyak faktor yang mempengaruhi profitabilitas suatu perusahaan. Faktor-faktor 

tersebut dapat diukur menggunakan rasio keuangan. Rasio keuangan seperti perputaran 

persediaan,  perputaran piutang, rasio lancar, 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 persediaan terhadap ROA pada perusahaan  

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2014? 

2.  Bagaimana pengaruh perputaran piutang terhadap ROA pada perusahaan  manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2014? 

3.  Bagaimana pengaruh rasio lancar terhadap ROA pada perusahaan  manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2014? 

4.  Bagaimana pengaruh leverage terhadap ROA pada perusahaan  manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2014? 

5.  Apakah perputaran periode perputaran persediaan, periode perputaran piutang, rasio 

lancar dan leverage secara simultan berpengaruh signifikan terhadap ROA pada 

perusahaan  manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2014 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Pada penelitian ini penulis akan meneliti perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia dengan periode tahun 2011-2014, dengan sampel yang di ambil 

sebanyak 37 perusahaan. 

Terdiri dari sektor barang konsumsi yaitu,  

a. Makanan dan minuman 
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b. Rokok  

c. Farmasi 

d. Kosmetik 

e. Peralatan rumah tangga 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini yaitu : 

1.   Untuk mengetahui pengaruh perputaran persediaan terhadap ROA pada perusahaan  

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2014. 

2.   Untuk mengetahui pengaruh perputaran piutang terhadap ROA pada perusahaan  

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2014. 

3.   Untuk mengetahui pengaruh rasio lancar terhadap ROA pada perusahaan  manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2014. 

4.   Untuk mengetahui pengaruh leverage terhadap ROA pada perusahaan  manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2014. 

5.   Dan untuk mengetahui apakah perputaran persediaan, perputaran piutang, rasio lancar 

dan leverage secara simultan berpengaruh signifikan terhadap ROA pada perusahaan  

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2014. 

 

1.5  Manfaat Penelitian 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain: 

1. Kegunaan secara teoritis 
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Secara teoritis hasil penelitian ini dapat diharapkan menghasilkan konsep mengenai 

pengelolaan rasio keuangan terhadap profitabilitas pada perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia. 

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 

Bagi peneliti hasil 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 

Bagi kalangan akademik dan pembaca hasil 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. 

 

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. 
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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 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Teori Keagenan 

 Teori keagenen (agency theory) pertama kali dikemukakan oleh Michael C. Jensen 

dan William H. Meckling di tahun 1976 (dijelaskan dalam Jensen dan Smith Jr. 1985). Di 

dalam Godfrey (2010:362) Jensen dan Meckling menjelaskan hubungan keagenan merupakan 

suatu kontrak dimana terdiri dari satu orang atau lebih (prinsipal) memerintahkan orang lain 

(agen) untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal serta memberi wewenang kepada agen 

untuk membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal. Dibawah perjanjian kontrak, maka 

diyakini agen akan bertindak dengan cara yang sesuai dengan kepentingan prinsipal. 

 Pada penelitian ini, penulis melandaskan penelitiannya pada teori utama yaitu teori 

keagenan (agency theory), dimana dalam penelitian ini yang termasuk kategori prinsipal 

adalah pemilik perusahaan atau pemegang saham dan yang termasuk dalam kategori agen 

adalah manajemen perusahaan, dimana manajemen membutuhkan rasio-rasio keuangan untuk 

menentukan kebijakan yang menguntungkan pemilik perusahaan atau pemegang saham. 
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2.2 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. Perusahaan yang 

menggabungkan hutang dan modal disebut capital structure (Brigham & Ehrhardt, 2005:547). 

Risiko bisnis adalah penentu yang terpenting dalam mengoptimalkan struktur modal. 

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

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, makin besar risiko bisnis perusahaan maka makin rendah rasio utang 

yang optimal.  

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 
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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. 

 

2.3 Laporan Keuangan 

 Menurut Kieso et. al., (2011: 7)  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. 

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 waktu 

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 aset, liabilitas 

dan modal dalam suatu perusahaan pada waktu tertentu. 

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

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

Subramanyam dan Wild (2010: 17) menyatakan bahwa analisis laporan keuangan 

merupakan kumpulan proses analisis yang merupakan bagian dari analisis bisnis. 

Ditambahkan pula oleh Subramanyam dan Wild, bagian penting dalam analisis laporan 

keuangan adalah menganalisis lingkungan dan strategi bisnis perusahaan.  
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Gibson (2011:181) menyatakan bahwa analisis laporan keuangan memiliki berbagai 

macam teknik untuk memperhitungkan dan membandingkan datayang disajikan dalam 

laporan keungan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan. 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. 

 

2.4 Teori Modal Kerja 

2.4.1  Definisi Modal Kerja 

Menurut Kasmir (2008:250), modal kerja merupakan modal yang digunakan untuk 

melakukan kegiatan operasi perusahaan. Subramanyam & Wild (2010:241), mengatakan 

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. 

Suatu analisa terhadap Sumber dan Penggunaan modal kerja sangat penting bagi 

penganalisa intern maupun extern, di samping masalah modal kerja ini erat hubungannya 

dengan operasi perusahaan sehari-hari juga meningkatkan keamanan para kreditur terutama 

kreditur jangka pendek. Dengan adanya modal kerja yang cukup dapat memungkinkan bagi 

perusahaan untuk beroperasi dengan seekonomis mungkin dan perusahaan tidak mengalami 

kesulitan atau menghadapi bahaya-bahaya yang mungkin timbul karena adanya krisis atau 

kekacauan keuangan (Munawir, 2010:114) 
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 Pengertian modal kerja secara mendalam terkandung dalam konsep modal kerja yang 

dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu: 

1. Konsep kuantitatif, menyebutkan bahwa modal kerja adalah seluruh aktiva lancar. 

Dalam konsep ini bagaimana mencukupi kebutuhan dana untuk membiayai operasi 

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

working capital) (Kasmir, 2008:251).  

2. Konsep kualitatif, merupakan konsep yang menitikberatkan kepada kualitas modal 

kerja (Kasmir, 2008:251). Dalam konsep ini melihat dengan kelebihan aktiva lancar 

diatas hutang lancar (Martono, 2008) Dilihat dari selisih antara jumlah aktiva lancar 

dengan kewajiban lancar. Konsep ini disebut modal kerja bersih (net working capital) 

3. Konsep fungsional menekankan kepada fungsi dana yang dimiliki perusahaan dalam 

memperoleh dana. Pada dasarnya dana-dana yang dimiliki perusahaan seluruhnya 

akan digunakan untuk menghasilkan laba sesuai dengan usaha pokok perusahaan, 

tetapi tidak semua dana digunakan untuk menghasilkan laba periode saat ini, ada 

sebagian dana yang digunakan untuk memperoleh atau menghasilkan laba di masa 

yang akan datang (Munawir, 2010:116). Artinya, sejumlah dana yang dimiliki dan 

digunakan perusahaan untuk meningkatkan laba perusahaan (Martono, 2008). 

 
2.4.2 Jenis Modal Kerja 

Menurut Riyanto (2011:61) menyatakan jenis-jenis modal kerja adalah sebagai 

berikut: 

1. Modal Kerja Permanen (Permanent Working Capital) merupakan modal kerja yang 

harus tetap ada pada perusahaan agar dapat menjalankan fungsinya. Dengan kata lain 

modal kerja yang terus menerus diperlukan bagi kelancaran usaha. Model kerja 

permanen dapat dibedakan menjadi :  
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a. Modal Kerja Primer (Primary Working Capital) 

Modal kerja primer merupakan jumlah modal kerja minimum yang harus tersedia 

pada perusahaan untuk menjamin kontinuitas usaha atau operasinya. 

b. Modal Kerja Normal (Normal Working Capital) 

Modal kerja normal merupakan jumlah modal kerja yang diperlukan untuk   

menyelenggarakan luas produksi yang normal. 

2. Modal Kerja Variabel (Variabel Working Capital) merupakan modal kerja yang 

jumlahnya berubah-ubah karena keadaan darurat yang tidak diketahui sebelumnya. 

Modal kerja variabel dapat dibedakan menjadi : 

a. Modal Kerja Musiman (Seasonal working Capital) 

Modal kerja musiman merupakan modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah 

disebabkan karena fluktuasi musim. 

b.  Modal Kerja Siklus (Cyclical Working Capital) 

Modal kerja siklus merupakan modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah yang 

disebabkan fluktuasi konyungtur. 

c. Modal Kerja Darurat (Emergency Working Capital) 

Modal kerja darurat merupakan modal kerja yang besarnya berubah-ubah karena 

adanya keadaan darurat yang tidak diketahui sebelumnya. 

 

2.4.3 Pengukuran Modal Kerja 

Rasio yang 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 datang (Munawir, 2010:72). 
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Analisis keuangan menilai besaran modal kerja untuk keputusan atau rekomendasi 

investasi. Badan pemerintah menghitung total modal kerja perusahaan untuk memebuat 

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 

(Subramanyam & Wild, 2010:242-243). 

Untuk menilai posisi keuangan jangka pendek, berikut ini diberikan beberapa rasio 

yang dapat digunakan sebagai alat untuk menganalisa dan menginterpretasikan data tersebut. 

2.4.3.1 Perputaran Persediaan 

Kasmir (2008:180) mengatakan bahwa perputaran persediaan merupakan rasio yang 

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

dalam satu periode. Raharjaputra (2009) menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat perputaran 

persediaan, kemungkinan semakin besar perusahaan akan memperoleh keuntungan, begitu 

pula sebaliknya, jika tingkat perputaran persediaannya rendah maka kemungkinan semakin 

kecil perusahaan akan memperoleh keuntungan. Untuk mengetahui rata-rata persediaan 

tersimpan dalam gudang dapat ditentukan dengan membagi jumlah hari-hari dalam satu tahun 

dengan perputaran dari persediaan tersebut. 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 
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produktif dan banyak barang persediaan yang menumpuk. Hal ini akan mengakibatkan 

investasi dalam tingkat pengembalian yang rendah. 

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 (Subramanyam & Wild, 

2010:253). 

Untuk mengetahui berapa kali dana yang ditanam dalam persediaan berputar dalam 

satu periode, peneliti menggunakan rumus (Subramanyam & Wild, 2010:254) sebagai 

berikut: 

Periode perputaran persediaan =  
Harga pokok penjualan

Rata − rata persediaan
 

Atau 

Dan (Sugiono & Untung, 2008:66) 

Periode perputaran persediaan =  
Harga pokok penjualan

Persediaan
 

 

2.4.3.2Perputaran Piutang  

Perputaran piutang menurut Kasmir (2008:176) merupakan 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 

menunjukkan bahwa modal kerja yang ditanamkan dalam piutang semakin rendah 

(bandingkan dengan rasio tahun sebelumnya) dan tentunya kondisi ini bagi perusahaan 
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semakin baik. Sebaliknya jika rasio semakin rendah ada over investment dalam piutang 

sehingga memerlukan analisa lebih lanjut (Munawir: 2010:75). Hal yang jelas adalah rasio 

perputaran piutang memberikan pemahaman tentang kualitas piutang dan kesuksesan 

penagihan piutang. 

Untuk mengetahui seberapa lama penagihan piutang dalam satu periode pada 

perusahaan, peneliti menggunakan rumus (Subramanyam & Wild, 2010:251) sebagai berikut:

  

Periode perputaran piutang =  
Penjualan kredit bersih

(Saldo awal piutang + Saldo akhir piutang)/ 2
 

Atau 

Periode perputaran piutang =  
Penjualan kredit bersih

Rata − rata piutang
 

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

perputaran piutang =  
Penjualan bersih

Rata − rata piutang
 

 

2.4.3.3 Likuiditas 

Likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan 

untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio ini membandingkan kewajiban jangka 

pendek dengan aset lancar yang tersedia untuk memenuhi kewajiban tersebut (Horne dan 

Wachowicz, 2009:206). 

Menurut Kasmir (2008:134) rasio lancar merupakan rasio untuk mengukur 

kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera 

jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Aktiva lancar merupakan harta perusahaan 

yang dapat dijadikan uang dalam waktu singkat (maksimal satu tahun). Tetapi suatu 

Peningkatan Employee..., Desca Indah Kurnia, Ak.-IBS, 2015



19 
 

perusahaan dengan rasio lancar yang tinggi belum tentu menjamin akan dapat dibayar hutang 

perusahaan yang sudah jatuh tempo karena proporsi atau distribusi dari aktiva lancar yang 

tidak menguntungkan (Munawir, 2010:72). Dari rasio ini banyak pandangan ke dalam yang 

bisa didapatkan mengenai kompentensi keuangan perusahaan saat ini dan kemampuan 

perusahaan untuk tetap kompeten jika terjadi masalah (Horne dan Wachowicz, 2009:207). 

Untuk mengetahui seberapa baik rasio lancar perusahaan, peneliti menggunakan 

rumus (Tampubolon, 2005:36; Sugiono & Untung, 2008:62) sebagai berikut: 

Rasio lancar =  
Aktiva lancar

Hutang lancar
 

 

2.4.3.4 Leverage 

Sundana (2011:20) mengatakan bahwa 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. 

Kasmir (2008:151), 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 memebayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek 

maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan (dilikuidasi). 
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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. 

Tampubolon (2005:37), rasio leverage digunakan untuk menjelaskan penggunaan 

utang untuk membiayai sebagian daripada aktiva korporasi. Pembiayaan dengan utang 

mempunyai pengaruh bagi korporasi karena utang mempunyai beban yang bersifat tetap. 

Untuk memilih menggunakan modal sendiri atau modal pinjaman haruslah 

menggunakan perhitungan. Pihak manajemen harus pandai mengatur rasio kedua modal 

tersebut. Pengaturan rasio yang baik akan memberikan banyak manfaat bagi perusahaan guna 

menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi.  

Berikut adalah beberapa tujuan dan manfaat perusahaan menggunakan rasio leverage 

(Kasmir, 2008:153): 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kemampuan posisi perusahaan terhadap 

kewajiban kepada pihak lainnya (kreditor); 

2. Untuk menilai dan menganalisis kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban 

bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga); 

3. Untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal; 

4. Untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang; 

5. Untuk menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva. 

Peningkatan Employee..., Desca Indah Kurnia, Ak.-IBS, 2015



21 
 

Dalam penelitian ini untuk mengukur porsi utang yang digunakan perusahaan, peneliti 

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

rumus (Subramanyam & Wild, 2010:271) sebagai berikut: 

𝐷𝑒𝑏𝑡 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 =  
Total Hutang

Total Modal
 

Atau 

𝐷𝑒𝑏𝑡 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 =  
Kewajiban lancar + Hutang jangka panjang + Kewajiban lain

Total ekuitas pemegang saham + Total utang (pembilang)
 

Dan (Kasmir, 2008:156) 

𝐷𝑒𝑏𝑡 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 =  
Total Hutang

Total Asset
 

 

2.5 Profitabilitas 

Profitabilitas menurut Kasmir (2008:114) merupakan rasio untuk menilai kemampuan 

perusahaan dalam mencari keuntungan atau laba dalam suatu periode tertentu.  

Rose dan Hudgins (2013: 171) mengartikan 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. 

Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan 

yang ditunjukkan dari laba yang dihasilkan dari penjualan atau dari pendapatan investasi. 
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Dikatakan perusahaan rentabilitasnya baik apabila mampu memenuhi target laba yang telah 

ditetapkan dengan aktiva atau modal yang dimilikinya.  

Laba juga sering dibandingkan dengan kondisi keuangan lainnya, seperti penjualan 

aktiva dan ekuitas. Perbandingan ini sering disebut rasio profitabilitas yang antara lain terdiri 

dari (Horne dan Wachowicz, 2009): 

2.5.1 Gross Profit Margin 

 Gross profit margin atau margin laba kotor digunakan untuk mengetahui keuntungan 

kotor perusahaan yang berasal dari penjualan setiap produknya (Horne dan Wachowicz, 

2009). Dan untuk mengetahui seberapa baik manajemen perusahaan mengatur biaya dan 

menentukan margin laba perusahaan (Titman et al, 2011). Rasio ini sangat dipengaruhi oleh 

harga pokok penjualan. Apabila harga pokok penjualan meningkat, maka gross profit margin  

akan menurut, begitu pula sebaliknya. Dengan kata lain, rasio ini mengukur efisiensi 

pengendalian harga pokok atau biaya produksinya. Pengukuran dari gross profit margin  

adalah sebagai berikut (Horne dan Wachowicz, 2009): 

𝐺𝑟𝑜𝑠𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛 =  
Penjualan bersih − Harga pokok penjualan

Penjualan bersih
 

 

2.5.2 Operating Profit Margin 

 Operating profit margin atau margin laba usaha adalah pendapatan bersih operasional 

dibagi dengan penjualan. Margin laba bersih memberitahu manajer seberapa banyak 

keuntungan yang didapat dari setiap penjualan setelah memperhitungkan dengan baik harga 

pokok penjualan dan biaya operasional. Sejak tujuan mengelola operasi adalah untuk tetap 

menjaga biaya dan beban yang relatif rendah, kita sering mngetakan bahwa margin laba usaha 
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mengukur seberapa baik perusahaan mengelola laporan laba rugi (Titman et al, 2011:89). 

Pengukuran dari operating profit margin adalah sebagai berikut: 

𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛 =  
Pendapatan bersih operasional

Penjualan
 

 

2.5.3 Net Profit Margin 

 Pengukuran yang lebih spesifik dalam rasio profitabilitas yang berkaitan dengan 

penjualan adalah menggunakan net profit margin  atau margin laba bersih. Net profit margin 

adalah ukuran profitabilitas perusahaan dari penjualan setelah memperhitungkan semua biaya 

dan pajak penghasilan (Horne dan Wachowicz, 2009). Pengukuran dari net profit margin 

adalah sebagai berikut: 

𝑁𝑒𝑡 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛 =  
Laba bersih setelah pajak

Penjualan bersih
 

 

2.4.4 Return On Asset (ROA) 

 Return on asset (ROA) menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

laba dari aktiva yang digunakan. Return on asset (ROA) atau yang sering disebut juga Return 

on investment (ROI) diperoleh dengan cara membandingkan laba bersih terhadap total aset 

(Horne dan Wachowocz, 2009). Pengukuran Return on asset (ROA) adalah sebagai berikut: 

𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑜𝑛 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 (𝑅𝑂𝐴) =  
Laba bersih setelah pajak

Total Aktiva
 

 

 

 

Peningkatan Employee..., Desca Indah Kurnia, Ak.-IBS, 2015



24 
 

2.6 Penelitian Terdahulu 

Berikut adalah penelitian terdahulu yang dilampirkan oleh penulis memiliki relevansi 

dengan penelitian yang diangkat oleh penulis 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. 

Suminar (2013) melakukan penelitian untuk mengetahui Pengaruh Perputaran 

Persediaan, Perputaran Piutang dan Perputaran Kas terhadap Profitabilitas. Variabel dependen 

yang digunakan adalah rasio ROA dan ROE. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI sejumlah 461 perusahaan sampai dengan tahun 2013. 

Sedangkan sampel yang digunakan dalam penelitian ini sejumlah 20 perusahaan. Teknik 

pengambilan sampel dengan purposive sampling. Hasil dari penelitian ini adalah perputaran 

persediaan secara parsial berpengaruh positif (+) terhadap ROA dan ROE, perputaran piutang 

secara parsial berpengaruh positif (+) terhadap ROA dan ROE dan perputaran kas 

berpengaruh negatif (-) signifikan terhadap ROA dan berpengaruh negatif (-) tidak signifikan 

terhadap ROE. 
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Agizha (2013) melakukan penelitian untuk mengetahui Pengaruh Periode Perputaran 

Kas, Periode Perputaran Piutang, Periode Perputaran Persediaan, Periode Perputaran Hutang 

Usaha Terhadap Profitabilitas. Variabel dependen yang digunakan adalah ROA. Populasi 

dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan manufaktur di Indonesia yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2010-2012. Dan sampel penelitian ini adalah 18 perusahaan 

manufaktur yang memiliki laba positif dan memiliki data lengkap yang dibutuhkan oleh 

peneliti. Hasil dari penelitiannya adalah variabel periode perputaran kas tidak berpengaruh 

signifikan, variabel periode perputaran piutang berpengaruh signifikan, variabel periode 

perputaran persediaan tidak berpengaruh signifikan dan variabel periode perputaran hutang 

usaha tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas. 

Satriya dan Lestari (2011) melakukan penelitian untuk mengetahui Pengaruh 

Perputaran Modal Kerja terhadap Profitabilitas Perusahaan. Variable dependen yang 

digunakan adalah ROI. Populasi penelitian sebanyak 43 perusahaan Property and Real Estate 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2011. Dengan sampel yang ditentukan 

dengan menggunakan metode purposive sampling sehingga didapatkan sebanyak 12 

perusahaan. Hasil dari penelitiannya perputaran modal kerja berpengaruh positif (+) dan 

signifikan terhadap profitabilitas, perputaran kas juga berpengaruh (+) dan signifikan dan 

perputaran persediaan memiliki pengaruh positif (+) dan signifikan terhadap profitabilitas. 

Wijaya (2012) melakukan penelitian untuk mengetahui rasio total aktiva lancar 

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

leverage dann 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 
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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 negative (-) terhadap 

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

perusahaan. 

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). Variable 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. 

Akoto, Vitor dan Angmor (2013) melakukan penelitian untuk mengetahui account 

receivable days, accounts payable days, cash conversion cycle, current ratio dan firm size. 

Variabel dependen yang digunakan adalah Return on Equity (ROE). Populasi penelitian ini 

sebanyak 13 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Ghana Stock Exchange (Bursa Efek 

Ghana) dengan periode 2005-2009. Data yang diambil berdasarkan laporan keuangan yang 

telah di audit berdasarkan the Fact Book of the Ghana Stock Exchange dan website 

perusahaan. Hasil dari penelitian tersebut adalah account receivable days berpengaruh negatif 
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(-) dan signifikan terhadap ROE, account payable days berpengaruh positif (+) tetapi tidak 

signifikan terhadap ROE, cash conversion cycle berpengaruh positif (+) dan signifikan 

terhadap ROE, current ratio berpengaruh positif (+) dan signifikan terhadap ROE dan firm 

size berpengaruh positif(+) dan signifikan terhadap ROE. 

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 penelitian sebanyak 39 perusahaan yang terdaftar di 

Colombia Stock Exchange (Bursa Efek Colombia) pada perusahaan sektor manufaktur. 

Menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria kapitalitas perusahaan tertinggi 

terpilih lah sampel penelitian sebanyak 20 perusahaan sektor manufaktur. 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. 

Samiloglu dan Demirgunes (2008) melakukan penelitian untuk mengetahui account 

receivable period, inventory period, cash conversion cycle (CCC), firm size, firm growth, 

leverage dan fixed financial assets. Variabel dependen yang digunakan adalah Return on 

Assets (ROA). Sampel penelitian diperoleh dari Istanbul Stock Exchange (Bursa Efek 

Istanbul) yang termasuk perusahaan manufaktur pada periode 1998-2007. Laporan keuangan 

diambil dari laporan keuangan triwulan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Istanbul. Menggunakan analisis regresi berganda dan 5.843 perusahaan dengan menggunakan 
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laporan keuangan triwulan. Hasil dari penelitian tersebut adalah account receivable period 

dan inventory period berpengaruh negatif (-) terhadap ROA, firm growth berpengaruh positif 

(+) terhadap ROA, leverage berpangaruh negatif (-) terhadap ROA, cash conversion cycle 

(CCC),  firm size dan fixed financial assets tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. 

Wibowo dan 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 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. 

Mashady et al (2014) 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 farmasi pada periode 2009 - 2012. Hasil analisis menunjukkan Working capital 

turnover, current ratio dan debt to total assets berpengaruh secara simultan terhadap Return 

on Investment (ROI). Secara parsial Working capital turnover berpengaruh signifikan 

terhadap ROI, current ratio dan debt to total assets tidak berpengaruh signifikan terhadap 

ROI dan Working capital turnover merupakan variabel yang berpengaruh dominan terhadap 

Return on Investment (ROI) perusahaan.  
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Theresia Trisna Susanti (2014) melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh 

perputaran persediaan, perputaran piutang dan pertumbuhan penjualan terhadap ROA pada 

perusahaan dagang yang terdaftar di BEI periode 2009-2012. Hasil penelitian secara parsial 

menunjukkan bahwa variabel perputaran piutang berpengaruh signifikan terhadap ROA. 

Sedangkan secara parsial variabel perputaran persediaan dan pertumbuhan penjualan tidak 

berpengaruh signifikan terhadap ROA dan secara simultan menunjukkan bahwa variabel 

perputaran perseediaan, perputaran piutang dan pertumbuhan penjualan berpengaruh 

signifikan terhadap ROA. 

Ringkasan hasil di atas dapat di lihat pada tabel 2 berikut ini. 
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Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 

No. 
Nama Peneliti & 

Tahun 
Variabel Hasil Penelitian Perbedaaan 

1. Sufiana & 
Purnawati (2013) 

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

a. Perputaran kas tidak 
berpengaruh signifikan dan 
memiliki arah yang negatif (-)  

b. perputaran piutang, perputaran 
persediaan berpengaruh positif 
(+) terhadap profitabilitas. 

Terdapat pada 
variabel bebas 
dimana peneliti 
tidak 
menggunakan 
perputaran kas 
pada penelitian. 

2.  Suminar (2013)  Dependen : 
ROA & ROE 
Independen : 
Perputaran persediaan, 
perputaran piutang, 
perputaran kas 

a. perputaran persediaan 
mempunyai pengaruh positif (+) 
terhadap profitabilitas (ROA 
maupun ROE), 

b. perputaran piutang berpengaruh 
positif (+) terhadap profitabilitas 
(ROA maupun ROE),  

c. perputaran kas berpengaruh 
negatif (-) signifikan terhadap 
ROA dan berpengaruh negatif (-) 
tidak signifikan terhadap ROE. 

Terdapat pada 
variabel bebas 
dimana peneliti 
tidak 
menggunakan 
perputaran kas 
pada penelitian.. 

3. Agizha (2013) 
 

Dependen : 
ROA 
Independen : 
Periode Perputaran Kas, 
Periode Perputaran 
Piutang, Periode 
Perputaran Persediaan, 
Periode Perputaran 
Hutang Usaha 

a. Periode perputaran kas tidak 
berpengaruh signifikan, 

b. periode perputaran piutang 
berpengaruh signifikan, 

c. periode perputaran persediaan 
tidak berpengaruh signifikan,  

d. dan periode perputaran hutang 
usaha tidak memiliki pengaruh 
signifikan terhadap profitabilitas. 

Terdapat pada 
variabel bebas 
dimana peneliti 
tidak 
menggunakan 
variabel 
perputaran kas 
dan perputaran 
hutang usaha 
pada penelitian. 

4.  Satriya dan 
Lestari.  (2011) 
 

Dependen : 
ROI 
Independen : 
Perputaran modal kerja, 
perputaran kas dan 
perputaran persediaan 

a. Perputaran modal kerja 
berpengaruh positif (+) dan 
signifikan, 

b. perputaran kas dan perputaran 
persediaan juga memiliki 
pengaruh positif (+) dan 
signifikan terhadap 
profitabilitas. 

Terdapat pada 
variabel bebas 
dimana peneliti 
tidak 
menggunakan 
variabel 
perputaran modal 
kerja dan 
perputaran kas 
pada penelitian. 

5. Wijaya (2012) Dependen : 
ROIC 
Independen : 
rasio total aktiva lancar 
terhadap total aktiva, 
rasio total kewajiban 
lancar terhadap total 
aktiva, current ratio, 
rasio leverage dan cash 
ratio 

a. rasio total aktiva lancar terhadap 
total aktiva dan rasio kas 
berpengaruh positif (+) terhadap 
profitabilitas perusahaan,  

b. rasio total kewajiban lancar 
terhadap total aktiva, current 
ratio dan leverage berpengaruh 
negatif (-) terhadap profitabilitas 
perusahaan.  

Perbedaan 
terdapat pada 
variabel dependen 
dan variabel 
independen; rasio 
total aktiva 
lancar, rasio kas 
dan rasio total 
kewajiban lancar 
terhadap total 
aktiva 

6. Falope & Ajilore 
(2009) 

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

a. account receivable negatif  (-) 
dan signifikan,  

b. account payable berpengaruh 
positif (+) dan signifikan,  

c.  inventory negatif (-) signifikan, 
d. Cash Conversion Cycle negatif 

(-) dan signifikan. 
 

Terdapat pada 
peneliti tidak 
menggunakan 
variabel Account 
Payble dan CCC. 
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7. Akoto, Vitor dan 
Angmor (2013) 

Dependen : 
ROE 
Independen : 
account receivable days, 
accounts payable days, 
cash conversion cycle, 
current ratio dan firm 
size 

a. account receivable days 
berpengaruh negatif (-) dan 
signifikan terhadap ROE 

b. account payable days 
berpengaruh positif (+) tetapi 
tidak signifikan terhadap ROE 

c. cash conversion cycle, current 
ratio dan firm size berpengaruh 
positif (+) dan signifikan 
terhadap ROE 

Perbedaan 
terdapat pada 
variabel 
dependen yang 
digunakan 
peneliti. 

8. Jayarathne (2014) Dependen : 
ROA 
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 

a. number of days account 
receivable, number of days of 
inventory, cash conversion cycle 
(CCC), debt ratio berpengaruh 
negatif   (-) signifikan terhadap 
ROA,  

b. number of days account payable, 
firm size dan sales growth 
berpengaruh positif (+) terhadap 
ROA 

Perbedaan 
terdapat pada 
variabel 
independen; 
CCC, firm size, 
sales growth yang 
tidak digunakan 
peneliti 

9. Samiloglu dan 
Demirgunes 
(2008) 

Dependen : 
ROA 
Independen : 
account receivable 
period, inventory period, 
cash conversion cycle 
(CCC), firm size, firm 
growth, leverage dan  
fixed financial asset 

a. account receivable period dan 
inventory period berpengaruh 
negatif (-) terhadap ROA  

b. firm growth berpengaruh positif 
(+) terhadap ROA,  

c. leverage berpangaruh negatif (-) 
terhadap ROA 

d. cash conversion cycle (CCC),  
firm size dan fixed financial 
assets tidak berpengaruh 
signifikan terhadap ROA 

 

Perbedaan 
terdapat pada 
variabel 
independen; 
CCC, firm size, 
sales growth dan  
fixed financial 
asset yang tidak 
digunakan 
peneliti 

10. Wibowo & 
Wartini (2012) 

Dependen : 
ROI 
Independen : 
Working capital 
turnover, current ratio, 
leverage. 

a. Working capital turnover 
berpengaruh signifikan terhadap 
ROI.  

b. Current ratio tidak berpengaruh 
terhadap ROI. 

c. Leverage tidak berpengaruh 
terhadap ROI. 

 

Perbedaan 
terdapat pada 
variabel 
independen; 
Working capital 
turnove 

11. Mashady et al. 
(2014) 

Dependen : 
ROI 
Independen : 
Working capital 
turnover, current ratio, 
leverage. 

a. Working capital turnover 
berpengaruh signifikan terhadap 
ROI.  

b. Current ratio tidak berpengaruh 
terhadap ROI. 

c. Leverage tidak berpengaruh 
terhadap ROI. 

 

Perbedaan 
terdapat pada 
variabel 
independen; 
Working capital 
turnove 

12. Theresia Trisna 
Susanti (2014) 

Dependen : 
ROA 
Independen : 
perputaran persediaan, 
perputaran piutang, 
pertumbuhan penjualan 

a. perputaran persediaan 
b. perputaran piutang 
c. pertumbuhan penjualan 

Perbedaan 
terdapat pada 
variabel 
independen; 
pertumbuhan 
penjualan 

Sumber: Data diolah penulis (2015). 
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2.7 Analisis Pengaruh Rasio Keuangan terhadap Profitabilitas 

Rasio yang digunakan dalam penelitian ini mencakup rasio-rasio keuangan sebagai 

berikut: 

 

2.7.1 Pengaruh periode perputaran persediaan terhadap profitabilitas 

Kasmir (2008:180) mengatakan bahwa perputaran persediaan merupakan rasio yang 

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

dalam satu periode. 

Perusahaan manufaktur selalu berhubungan dengan persediaan karena kegiatan 

produksi yang dilakukan selalu membutuhkan adanya barang yang siap untuk digunakan 

sepanjang waktu. Munawir (2010) menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat perputaran 

persediaan akan memperkecil resiko terhadap kerugian yang disebabkan karena penurunan 

harga atau karena perubahan selera konsumen, disamping itu akan menghemat ongkos 

penyimpanan dan pemeliharaan terhadap persediaan tersebut. Raharjaputra (2009:206) 

menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat perputaran persediaan, kemungkinan semakin 

besar perusahaan akan memperoleh keuntungan, begitu pula sebaliknya, jika tingkat 

perputaran persediaannya rendah maka perusahaan menyimpan terlalu banyak persediaan. 

Kelebihan persediaan tentu saja adalah sesuatu yang tidak produktif, dan mencerminkan suatu 

investasi dengan tingkat pengembalian yang rendah dan nihil sehingga kemungkinan semakin 

kecil perusahaan akan memperoleh keuntungan (Brigham & Houston, 2006:97) 

Sehingga dengan meningkatnya perputaran persediaan akan memperkecil risiko 

kerugian dan akan meningkatkan profitabilitas perusahaan. Hal ini didukung oleh hasil  

penelitian dari Sufiana & Purnawati (2013), Suminar (2013), Satriya dan Lestari.  (2011) yang 

menyatakan bahwa perputaran persediaan berpengaruh terhadap profitabilitas. Maka 

disimpulkan hipotesis sebagai berikut: 
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Ho1 = Perputaran persediaan berpengaruh tidak signifikan terhadap 

profitabilitas 

Ha1 = Perputaran persediaan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas 

 

2.7.2 Pengaruh periode perputaran piutang terhadap profitabilitas 

Menurut Raharjaputra (2009:204), perputaran piutang digunakan untuk 

memperkirakan berapa kali dalam satu periode tertentu, jumlah arus kas masuk perusahaan 

yang diperoleh dari piutang dagang, semakin cepat piutang dagang atau tagihan masuk maka 

akan semakin baik perusahaan memperoleh keuntungan. Piutang sebagai unsur modal kerja 

dalam kondisi berputar, yaitu dari kas, proses komoditi, penjualan, piutang dan kembali ke 

kas. Semakin cepat perputaran maka semakin baik kondisi keuangan perusahaan. 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.  

Sehingga dapat disimpulkan semakin cepat periode perputaran piutang atas penagihan 

piutang, maka semakin cepat perusahaan memperoleh keuntungan. Hal ini didukung oleh 

hasil penelitian dari Agizha (2013),  Sufiana & Purnawati (2013), Suminar (2013)  yang 

menyatakan periode perputaran piutang berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan. Maka 

disimpulkan hipotesis sebagai berikut: 

Ho2 = Perputaran piutang berpengaruh tidak signifikan terhadap profitabilitas 

Ha2 = Perputaran piutang berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas  
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2.7.3 Pengaruh rasio lancar terhadap profitabilitas 

Rasio lancar merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar 

likuiditas perusahaan. Rasio lancar merupakan perbandingan antara aktiva lancar dengan 

hutang lancar. Rasio ini dapat menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar 

kewajiban jangka pendeknya (Horne dan Wachowicz, 2009). 

Menurut Kasmir (2008:134) rasio lancar merupakan rasio untuk mengukur 

kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera 

jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Aktiva lancar merupakan harta perusahaan 

yang dapat dijadikan uang dalam waktu singkat (maksimal satu tahun). Tetapi jika kewajiban 

lancar meningkat lebih cepat dari aktiva lancar, rasio lancar akan turun dan hal ini pertanda 

adanya masalah. Karena rasio lancar merupakan indikator tunggal terbaik dari sejau mana 

klaim dari kreditor jangka pendek telah ditutup oleh aktiva-aktiva yang diharapkan dapat 

diubah menjadi kas dengan cukup cepat (Brigham et al., 2010:62). 

 Tetapi suatu perusahaan dengan rasio lancar yang tinggi belum tentu menjamin akan 

dapat membayar hutang perusahaan yang sudah jatuh tempo karena proporsi atau distribusi 

dari aktiva lancar yang tidak menguntungkan (Munawir, 2010:72). Rasio ini menekankan 

pada peran penting pendanaan utang bagi perusahaan dengan menunjukkan presentase aktiva 

perusahaan yang didukung oleh pendanaan utang (Horne dan Wachowicz, 2009:210). Dengan 

mengetahui seberapa besar presentase utang yang dimiliki, perusahaan dapat mencegah 

terjadinya gagal bayar.  

Menurut Van Horne dan Wachowicz (2009:323) likuiditas perusahaan berbanding 

terbalik dengan profitabilitas. Maksudnya, semakin tinggi likuiditas perusahaan maka 

kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba semakin rendah. Hal ini sejalan dengan 

hasil penelitian Wijaya (2012), Wibowo & Wartini (2012) dan Mashady et al. (2014) yang 
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menyatakan rasio lancar berpengaruh negatif terhadap profitabilitas perusahaan. Dari uraian 

diatas, dapat ditarik sebuah hipotesis sebagai berikut : 

Ho3 : Rasio lancar berpengaruh tidak signifikan terhadap profitabilitas 

Ha3 : Rasio lancar berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas 

 

2.7.4 Pengaruh leverage terhadap profitabillitas 

Menurut Horne dan Wachowicz (2009:210), semakin tinggi rasio debt to total asset, 

semakin besar risiko keuangannya. Yang dimaksudkan dengan terjadinya peningkatan risiko 

adalah kemungkinan terjadinya default karena perusahaan terlalu banyak melakukan 

pendanaan aktiva dari hutang. Dengan adanya risiko gagal bayar, maka biaya yang harus 

dikeluarkan oleh perusahaan untuk mengatasi masalah ini semakin besar.  

Menurut Subramanyam (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. Hal ini dapat menurunkan profitabilitas yang dimiliki oleh 

perusahaan. 

Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Akoto, Vitor dan Angmor 

(2013),  Samiloglu dan Demirgunes (2008),  Mohammad dan Saad (2010) yang menyatakan 

bahwa leverage berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan. Dari uraian diatas, dapat 

ditarik hipotesis sebagai berikut: 

Ho4 : Leverage berpengaruh tidak signifikan terhadap profitabilitas 

Ha4 : Leverage berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas 
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2.7.5 Pengaruh Perputaran Persediaan, Perputaran Piutang, Rasio Lancar dan 

Leverage terhadap Profitabilitas 

Pada penelitian ini, penulis ingin meneliti hubungan Perputaran Persediaan, 

Perputaran Piutang, Rasio Lancar dan Leverage secara bersama-sama terhadap profitabilitas 

(ROA). Untuk itu peneliti membuat hipotesis sebagai berikut: 

Ho5 : Perputaran Persediaan, Perputaran Piutang, Rasio Lancar dan Leverage 

tidak berpengaruh secara bersama terhadap profitabilitas 

Ha5 : Perputaran Persediaan, Perputaran Piutang, Rasio Lancar dan Leverage 

berpengaruh secara bersama terhadap profitabilitas 

 

2.8 Kerangka Pemikiran 

Tahapan yang dilakukan oleh penulis dalam proses penelitian ini 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 

terjad 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. 
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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 dan 

leverage terhadap profitabilitas serta keterkaitan variabel yang telah diulas sebelumnya. 

Berikut adalah kerangka pemikiran penelitian. 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

   Sumber : Data diolah penulis (2015) 

Gambar 2.1 
Kerangka Pemikiran Teoritis 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Objek Penelitian 

Objek yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor 

industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2011-2014. 

Objek penelitian ini dipilih mengingat keterbatasan waktu penelitian dan perusahaan 

manufaktur sektor industri barang konsumsi ini dianggap mampu mewakili populasi 

penelitian ini. 

3.2 Metode Pengambilan Sampel 

Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu purposive sampling. Menurut 

Sugiyono (2007: 96) teknik “purposive sampling” merupakan teknik penentuan sampel 

dengan pertimbangan tertentu.  Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur 

sektor industry barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2011 – 

2014. Kriteria penilaian dalam pengambilan sampel penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2011-2014. 

2. Perusahaan telah mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit dari tahun 

2011 sampai tahun 2014. 

3. Perusahaan memiliki semua data yang diperlukan secara lengkap. 
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Berdasarkan kriteria diatas, Perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi 

yang dijadikan sampel yaitu sebanyak 24 Perusahaan dengan rincian sebagai berikut: 

1 PT. Akasha Wira International Tbk 

2 PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk 

3 PT. Indofood Sukses Makmur Tbk 

4 PT. Multi Bintang Indonesia Tbk 

5 PT. Prashida Aneka Niaga Tbk 

6 PT. Nippon Indosari Corporindo Tbk 

7 PT. Sekar Laut 

8 PT. Ultrajaya Milk Industry and Trading Company Tbk 

9 Gudang Garam Tbk 

10 Handjaya Mandala Sampoerna Tbk 

11 Bentoel International Investama Tbk 

12 Indofarma (Persero) Tbk 

13 Kimia Farma (Persero) Tbk 

14 Kalbe Farma Tbk 

15 Pyridam Farma Tbk 

16 Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk 

17 Tempo Scan Pasific Tbk 

18 PT. Martina Berto Tbk 

19 PT. Mustika Ratu Tbk 

20 PT. Mandom Indonesia Tbk 

21 PT. Unilever Indonesia Tbk 

22 Kedawung Seetia Industrial Tbk 

23 PT Kedaung Indah Can Tbk 

24 PT Langgeng Makmur Industry Tbk 

Sumber: www.sahamok.com dan www.idx.co.id 
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3.3 Jenis dan Sumber data 

3.3.1 Jenis Data 

Siagian & Sugiarto (2000: 18) menyatakan bahwa data kuantitatif adalah data 

berbentuk angka, termasuk dalam klasifikasi ini adalah data yang berskala ukur interval dan 

rasio. 

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif dalam bentuk rasio keuangan, yaitu: 

Perputaran Persediaan, Perputaran Piutang, Rasio Lancar, Leverage dan Return On Asset 

(ROA) periode tahun 2011 – 2014. 

3.3.2 Sumber Data 

Siagian & Sugiarto (2000: 17) menyatakan bahwa data sekunder merupakan data 

primer yang diperoleh oleh pihak lain atau data primer yang telah diolah lebih lanjut dan 

disajikan oleh pengumpul data primer atau oleh pihak lain –pada umumnya disajikan dalam 

bentuk tabel atau diagram. Ditambahkan oleh Siagian dan Sugiarto (2000), data sekunder 

pada umumnya digunakan oleh peneliti untuk memberikan gambaran tambahan, gambaran 

pelengkap, ataupun untuk diproses lebih lanjut. 

Penelitian ini mengambil data sekunder berupa laporan keuangan tahunan periode 

2011 sampai dengan 2014 yang dipublikasikan di website Bursa Efek Indonesia (BEI). 

Periode data penelitian yang mencakup data periode 2011 sampai dengan 2014 dirasa cukup 

mewakili kondisi Perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi pada saat itu. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Juliandi et al., (2014: 115) menyatakan bahwa teknik pengumpulan data adalah apa 

dan bagaimana cara peneliti dalam mengumpulkan data, dimana terdapat beberapa hal utama 

yang perlu dikemukakan di dalam teknik pengumpulan data, seperti: apa sumber datanya, apa 
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teknik yang digunakan, apa instrumen yang digunakan dan bagaimana cara menguji kualitas 

dari instrumen yang digunakan. 

3.4.1 Observasi Tidak Langsung 

Dilakukan dengan membuka website dari objek yang diteliti, sehingga dapat diperoleh 

laporan keuangan, gambaran umum Perusahaan serta perkembangannya yang kemudian 

digunakan penelitian. Situs yang digunakan adalah :  

1. www.idx.com 

2. www.sahamok.com  

3.4.2 Penelitian Kepustakaan 

Studi pustaka adalah pengumpulan data dengan cara mempelajari dan memahami 

buku – buku yang mempunyai hubungan rasio keuangan terhadap Perusahaan seperti dari 

literatur, jurnal – jurnal, media massa dan hasil penelitian yang diperoleh dari perpustakaan. 

 

3.5 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

3.5.1 Variabel Terikat (Dependen)  

Sekaran dan Bougie (2010: 70) menjelaskan bahwa variabel terikat adalah variabel 

utama yang menjadi perhatian dan tujuan seorang peneliti. Seorang peneliti harus dapat 

memprediksi variabel terikat dalam hal hubungan atau pengaruhnya terhadap variabel bebas, 

atau peneliti harus dapat menjelaskan variasi maupun perubahan yang terjadi di dalam 

variabel terikat tersebut. 

Dalam penelitian ini variabel terikat yang digunakan adalah profitabilitas yang diukur 

dengan Return On Asset (ROA) dilambangkan dengan notasi statistik yaitu Y. Return On 
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Asset (ROA) merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk mengukur tingkat 

pengembalian asset. 

Untuk mengukur kemampuan perusahaan dan menilai efektivitas manajemen 

perusahaan untuk menghasilkan laba dan untuk mengukur tingkat pengembalian asset, 

peneliti menggunakan rumus (Horne dan Wachowocz, 2009) sebagai berikut: 

𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑜𝑛 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 (𝑅𝑂𝐴) =  
Laba bersih setelah pajak

Total Aktiva
 

 

3.5.2 Variabel Bebas (Independen)  

Yaitu variabel yang menjadi sebab terjadinya atau terpengaruhnya variable terikat 

(dependen). Ada beberapa variabel independen yang dipergunakan untuk mengukur pengaruh 

variabel-variabel tersebut terhadap profitabilitas perusahaan. Variabel bebas yang digunakan 

antara lain : 

 

1. Perputaran Persediaan 

  Perusahaan yang bergerak di bidang produksi seperti perusahaan manufaktur tidak 

bisa sepenuhnya terlepas dari persediaan. Untuk memperlancar proses produksi perlu 

dilakukan perhitungan seberapa cepat perputaran persediaan pada perusahaan. Untuk 

mengetahui seberapa cepat perputaran persediaan dan untuk mengetahui berapa kali dana 

yang ditanam dalam persediaan berputar dalam satu periode, peneliti menggunakan rumus 

(Subramanyam & Wild, 2010:254) sebagai berikut: 

 perputaran persediaan =  
Harga pokok penjualan

Rata − rata persediaan
 

Dan (Sugiono & Untung, 2008:66) 

 perputaran persediaan =  
Harga pokok penjualan

Persediaan
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2. Perputaran Piutang 

 Perputaran piutang ini menunjukkan berapa cepat penagihan piutang. Semakin besar 

perputaran piutang semakin baik karena penagihan piutang dilakukan dengan cepat. Untuk 

mengetahui seberapa lama penagihan piutang dalam satu periode pada perusahaan, peneliti 

menggunakan rumus (Subramanyam & Wild, 2010:251) sebagai berikut:  

 perputaran piutang =  
Penjualan kredit bersih

(Saldo awal piutang + Saldo akhir piutang)/ 2
 

Atau 

perputaran piutang =  
Penjualan kredit bersih

Rata − rata piutang
 

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

perputaran piutang =  
Penjualan bersih

Rata − rata piutang
 

 

3. Rasio Lancar 

 Rasio lancar merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar asset 

lancar yang digunakan untuk membayar hutang lancar.  

Untuk mengetahui seberapa baik rasio lancar perusahaan, peneliti menggunakan 

rumus (Tampubolon, 2005:36; Sugiono & Untung, 2008:62) sebagai berikut: 

Rasio lancar =  
Aktiva lancar

Hutang lancar
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4. Leverage 

Rasio utang merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar hutang 

yang dimiliki perusahaan.  

Untuk mengetahui seberapa besar perbandingan total hutang dengan total asset, 

peneliti menggunakan rumus (Subramanyam & Wild, 2010:271) sebagai berikut: 

𝐷𝑒𝑏𝑡 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 =  
Total Hutang

Total Modal
 

Atau 

𝐷𝑒𝑏𝑡 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 =  
Kewajiban lancar + Hutang jangka panjang + Kewajiban lain

Total ekuitas pemegang saham + Total utang (pembilang)
 

Dan (Kasmir, 2008:156) 

𝐷𝑒𝑏𝑡 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 =  
Total Hutang

Total Asset
 

Ringkasan operasional dan variabel dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 3.1 

Rangkuman Operasionalisasi Variabel 

No Nama Variabel Definisi Indikator 
Skala 

Pengukuran 

1. 
Return On Asset 

(ROA) 

Rasio yang mengukur 
efektifitas perusahaan dalam 
menghasilkan keuntungan 
dengan memanfaatkan total 
asset yang dimilikinya. 

𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑜𝑛 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 (𝑅𝑂𝐴) 

=  
Laba bersih setelah pajak

Total Aktiva
 

 

 

Rasio 

2. 
Perputaran 

Persediaan 

Rasio yang digunakan untuk 
mengukur berapa kali dana 
yang ditanam dalam persediaan 
berputar dalam satu periode. 

Periode perputaran persediaan 

=  
Harga pokok penjualan

persediaan
 

 

Rasio 

3. Perputaran Piutang 

Rasio yang digunakan untuk 
mengukur berapa lama 
penagihan piutang dalam satu 
periode. 

Periode perputaran piutang 

=  
Penjualan bersih

Rata − rata piutang
 

 

Rasio 

4. Rasio Lancar 

Rasio untuk mengukur 
kemampuan perusahaan dalam 
membayar kewajiban jangka 
pendek yang segera jatuh 
tempo. 

Rasio lancar 

=  
Aktiva lancar

Hutang lancar
 

 

Rasio 

5. Leverage 

Rasio yang digunakan untuk 
mengukur sejauh mana aktiva 
perusahaan dibiayai dengan 
utang. 

𝐷𝑒𝑏𝑡 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 

=  
Total Hutang

Total Asset
 

 

Rasio 

Sumber: Data diolah penulis (2015) 

 

3.6 Metode Analisis Data 

3.6.1 Analisa Statistik Deskriptif 

Statistik deksriptif memberikan gambaran suatu data yang dilihat dari nilai rata – rata 

(mean), standar deviasi, maksimum dan minimum serta melihat nilai skewness dan kurtosis 

(Winarno, 2011: 1.22). Dilanjutkan Winarno (2011), pengertian masing – masing hitungan 

yang dilakukan dalam analisa statistik deskriptif adalah: 
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a. Mean adalah rata – rata data yang diperoleh dengan menjumlahkan seluruh data 

dan membaginya dengan cacah data. 

b. Median adalah nilai tengah data yang telah diurutkan dari nilai terkecil hingga 

terbesar. Median merupakan ukuran tengah yang tidak mudah terpengaruh oleh 

outlier, terutama bila dibanding dengan mean. 

c. Maximum dan Minimum adalah nilai paling besar dan nilai paling kecil dari data. 

d. Standar Deviasi adalah ukuran dispersi atau penyebaran data. 

e. Skewness adalah ukuran asimetri distribusi data disekitar mean. 

f. Kurtosis adalah ukuran ketinggian suatu distribusi 

 

3.6.2 Pemodelan Data Panel 

Menurut Winarno (2011: 9.1) gabungan antara data seksi silang (cross section) dan 

data runtut waktu (time series) akan membentuk data panel dan data pool. Dilanjutkan oleh 

Winarno (2011), data panel diperkenalkan oleh Howles pada tahun 1950, merupakan data 

seksi silang (terdiri atas beberapa variabel), dan sekaligus terdiri atas beberapa waktu. Howles 

juga menerangkan, data pool sebenarnya merupakan data panel, kecuali masing – masing 

kelompok dipisahkan berdasarkan objeknya. 

Dalam analisis data panel digunakan uji Chow dan uji Hausman. Widarjono (2009: 

70)  menyatakan uji Chow digunakan untuk mengetahui ada tidaknya perubahan struktural 

didalam regresi dengan menggunakan uji statistic F3. Dilanjutkan Widarjono (2009: 264) uji 

Hausman dilakukan untuk melihat ada tidaknya masalah simultanis di dalam sebuah 

persamaan dengan melihat apakah variabel endogen berhubungan dengan variabel gangguan. 
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3.6.2.1 Uji Chow 

Widarjono (2009: 72) menyatakan dalam melakukan pengambilan keputusan atas 

hipotesis dalam uji Chow ini dilakukan melalui uji statistik F dan uji statistik log likelihood 

ratio (uji LR).  Berikut hipotesis yang digunakan Widarjono (2009): 

Ho = Menggunakan model Common Effect 

Ha = Menggunakan model Fixed Effect 

Dengan kriteria pengujian, Ho diterima apabila nilai probabilitas pada cross section 

Chi Square > 0,05 dan Ha diterima apabila nilai probabilitas pada cross section Chi Square < 

0,05. 

3.6.2.2 Uji Hausman 

Widarjono (2009: 244) menyatakan uji Hausman dilakukan untuk mengetahui 

perubahan structural dalam pendekatan jenis apa model regresi peneliti, yaitu diantara 

pendekatan jenis fixed effect atau random effect. Hipotesis yang digunakan oleh Widarjono 

(2009) dalam uji Hausman adalah: 

Ho = Menggunakan model Random Effect 

Ha = Menggunakan model Fixed Effect 

Dengan kriteria pengujian, Ho diterima apabila nilai probabilitas pada Cross Section 

Random > 0,05 dan Ha diterima apabila nilai probabilitas pada Cross Section Random < 0,05 
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ROAit = β0 + β1 PPerit + β2 PPiuit + β3 RLit + β4 Levit  εit 

 

3.6.3 Analisis Regresi Berganda  

Menurut Gujarati (2007: 180) model analisis regresi berganda adalah model regresi 

dengan lebih dari satu variabel penjelas yang mempengaruhi variabel terikat. Hampir semua 

model regresi merupakan model regresi berganda karena hanya sedikit fenomena ekonomi 

yang dapat dijelaskan hanya oleh satu variabel penjelas saja.  

Adapun bentuk model yang digunakan adalah: 

      
  

 

 

Keterangan: 

 ROA = Return On Assets 

 PPer = Perputaran Persediaan 

 PPiu = Perputaran Piutang 

 RL = Rasio Lancar 

 Lev = Leverage 

 α  = Konstanta  

 β1 – β3 = Koefisien Regresi 

 i = Perusahaan manufaktur 

 t = Periode waktu 

e = Error 

Berdasarkan hipotesis yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya, maka alat analisis 

yang digunakan adalah analisis regresi berganda dengan menggunakan alat bantu software E 

– Views 7.0. Setiap variabel akan diuji menggunakan uji Chow, uji Hausman, uji normalitas, 

uji heteroskedastisitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, uji – t dan uji – F. Selain itu 
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dilakukan juga uji koefisien determinasi untuk melihat kemampuan model yang dibangun 

peneliti. 

 

3.6.4 Koefisien Determinasi 

Ghozali (2011: 110) menjabarkan bahwa koefisien determinasi adalah uji yang 

dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan model penelitian menerangkan 

variasi yang dimiliki oleh variabel terikat.  

Menurut Sarwoko (2005: 52) ukuran relatif koefisien determinasi dapat digunakan 

sebagai pembenaran untuk kecocokan yang baik antara garis estimasi regresi dengan sebaran 

titik – titik data (scatter diagram). Ditambahkan oleh Sarwoko (2005: 53) cara terbaik untuk 

mengukur kecocokan data dengan garis estimasi adalah dengan menggunakan R2 yang 

disesuaikan atau adjusted R2, yaitu:  

R2 = 1 - 
𝑅𝑆𝑆/( 𝑛−𝑘 )

𝑇𝑆𝑆/( 𝑛−1 )
 

Keterangan: 

R2  = Adjusted R2 

RSS = Residual Sum of Square (jumlah kuadrat nilai sisa) 

TSS = Total Sum of Square (jumlah kuadrat) 

n  = Sampel 

k  = Derajat kebebasan  

Menurut Gujarati (2006: 197) sifat – sifat dari R2 yang disesuaikan adalah: 

1. Jika k > 1, R2 ≤ R2 ; dalam hal ini, sejalan dengan makin bertambahnya jumlah 

variabel penjelas didalam model, R2 yang disesuaikan makin lama akan makin 

lebih kecil daripada R2 yang belum disesuaikan.  
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2. Meskipun R2 yang belum disesuaikan selalu bernilai positif, R2 yang 

disesuaikan kadang – kadang berubah menjadi negatif.  

Ghozali (2011: 105) menyatakan nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel-

variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas, nilai yang 

mendekati satu berarti variabel – variabel independen memberikan hamper semua informasi 

yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Ditambahkan oleh Ghozali 

(2011), secara umum koefisien determinasi untuk data silang (cross section) relatif rendah 

karena adanya variasi yang besar antara masing – masing pengamatan, sedangkan untuk data 

runtun waktu (time series) biasanya mempunyai nilai koefisien determinasi yang tinggi. 

 

3.6.5 Pengujian Asumsi Klasik 

Data yang digunakan adalah data sekunder, maka untuk menentukan ketepatan model 

perlu dilakukan pengujian atas beberapa asumsi klasik yang mendasari model regresi. 

Pengujian asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji normalitas, uji 

multikolinearitas, uji heteroskedatisitas dan uji autokorelasi. 

3.6.5.1 Uji Normalitas  

 Menurut Ghozali (2007: 110) uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah 

masing – masing variabel berdistribusi normal atau tidak. Dilanjutkan oleh Ghozali (2007), 

uji normalitas diperlukan untuk melakukan pengujian – pengujian variabel lainnya dengan 

mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal.  

Menurut Winarno (2011: 5.37) dalam menguji normalitas dengan Eviews 

menggunakan cara histogram dan uji Jarque – Bera (JB). Dilanjutkan oleh Winarno (2011) 

Jaque – Bera adalah uji statistik untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal dan uji 

ini mengukur perbedaan skewness dan kurtosis data. 
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Hipotesis yang akan diuji sebagai berikut (Winarno, 2011) : 

 H0 : Nilai ui berdistribusi normal 

Ha : Nilai ui tidak berdistribusi normal 

Berikut adalah ketentuan penerimaan dan penolakan hipotesis: 

1. Ho ditolak dan Ha diterima apabila nilai signifikansi unstardadized residual yang 

dihasilkan dari uji Jarque – Bera < 2,00 atau probabilitas lebih dari 5%. Hal ini 

mengindikasikan bahwa data variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y) 

terdistribusi normal. 

2. Ho diterima dan Ha ditolak apabila nilai signifikansi unstardadized residual yang 

dihasilkan dari uji Jarque – Bera > 2,00 atau probabilitas kurang dari 5%. Hal ini 

mengindikasikan bahwa data variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y) penelitian 

tidak terdistribusi normal, sehingga perlu dilakukan pemilahan outlier, agar data 

dapat terdistribusi normal.. 

 

3.6.5.2 Uji Multikolinearitas 

 Gujarati (2006: 77) menyatakan bahwa multikolinearitas adalah situasi dimana dua 

variabel atau lebih bisa sangat berhubungan linear yang bertujuan untuk menguji apakah 

didalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). 

Dilanjutkan oleh Gujarati (2006), model regresi yang baik tidak menunjukkan adanya korelasi 

diantara variabel independen.  

 Menurut Mulyono (2006: 264) pada umumnya hubungan antara variabel bebas adalah 

tidak sempurna, sehingga jika hal ini terjadi maka varians dan deviasi standar akan lebih besar 

dibanding jika tidak ada multikolinearitas sama sekali. Dilanjutkan Mulyono (2006) akibat 
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selanjutnya, statistika t cenderung makin kecil atau koefisien regresi cenderung tidak 

signifikan berbeda dari nol. 

Multikolinieritas adalah kondisi adanya hubungan linier antar variabel independen 

(Gujarati, 2007: 67). Indikator terjadinya multikolinieritas (Gujarati, 2007: 87) yaitu : 

1. R2 tinggi tapi sedikit rasio t signifikan. 

2. Korelasi berpasangan yang tinggi diantara variabel-variabel penjelas. 

3. Dengan melakukan analisa correlation matrix dapat digunakan untuk mengetahui 

hubungan antara dua atau lebih variabel independen secara bersama-sama 

mempengaruhi satu variabel independen lain. Jika hasil analisa correlation matrix 

antar variabel yang memiliki korelasi sebesar 0.85, maka model tersebut 

mengandung unsur multikolinieritas. Jika korelasi yang dihasilkan dibawah 0.85, 

maka model tersebut lolos uji multikolinieritas. 

 

3.6.5.3 Uji Heteroskedastisitas 

 Mulyono (2006: 265) menyatakan heteroskedastisitas berarti varians error term tidak 

sama untuk setiap observasi. Dilanjutkan oleh Mulyono (2006) masalah heteroskedastisitas 

sering dijumpai dalam data cross section dibanding data time series, dan hal ini dapat terjadi 

baik pada regresi dua variabel maupun regresi majemuk.  

 Ditegaskan oleh Suharyadi & Purwanto (2003: 528) heteroskedastisitas dilakukan 

untuk menunjukkan nilai varians antar nilai Y tidaklah sama atau hetero, hal demikian sering 

terjadi pada data yang bersifat cross section yaitu data yang dihasilkan pada suatu waktu 

dengan responden yang banyak. Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah 

dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lainnya (Prasnanugraha, 2007) 
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 Menurut Gujarati (2007) 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: 

Ho = tidak terdapat masalah heteroskedastisitas di dalam model 

Ha = terdapat masalah heteroskedastisitas di dalam model 

Kriteria pengujian yang dilakukan oleh Gujarati (2007) dalam membangun hipotesis 

diatas yaitu: 

Ho diterima apabila nilai probabilitas signifikansi  > 0.05 

Ha diterima apabila nilai probabilitas signifikansi < 0.05 

 

3.6.5.4 Uji Autokorelasi 

 Mulyono (2006: 265) menyatakan autokorelasi berarti terjadi hubungan antara error 

term pada satu observasi dengan error term pada observasi yang lain; akibatnya variabel 

terikat pada satu observasi berhubungan dengan observasi yang lain. Sehingga autokorelasi 

merupakan korelasi time series. Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model 

regresi linier terdapat korelasi antara kesalahan variabel error pada periode t dengan 

kesalahan variabel error pada periode t-1 (sebelumnya), jika terjadi korelasi maka dinamakan 

ada problem autokorelasi. 

Winarno (2011: 5.27) Autokorelasi dapat diidentifikasi salah satunya dengan melakukan 

Uji Durbin-Watson. Hipotesis yang akan diuji yaitu: 

Ho = tidak terdapat masalah autokorelasi di dalam model 

Ha = terdapat masalah autokorelasi di dalam model 

Kriteria pengujian yang dilakukan Winarno (2011) dalam membangun hipotesis diatas yaitu: 

Ho diterima apabila D-W stat berada pada nilai = 1.54 ≥ DW ≤ 2.46 

Ha diterima apabila D-W stat berada pada nilai = 1.54 ≤ DW ≥ 2.46 
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3.6.6 Teknik Pengujian Hipotesis 

Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dari uji 

Goodness of Fit nya. Ghozali (2013: 105) menyatakan, setelah memenuhi uji asumsi klasik 

dilakukan uji Goodness of Fit yang terdiri dari uji signifikansi simultan (uji – F) dan uji 

signifikansi parsial (uji – t). 

3.6.6.1 Uji t (Parsial) 

Sarwoko (2005: 65) mengartikan uji t adalah uji yang biasanya digunakan oleh para 

ahli ekonometrika untuk menguji hipotesis tentang koefisien – koefisien slope regresi secara 

individual. Dilanjutkan oleh Sarwoko (2005) uji t adalah uji yang tepat untuk digunakan 

apabila nilai – nilai residunya terdistribusi secara normal dan apabila varian dari distribusi itu 

harus diestimasi, selain itu uji lebih mudah digunakan karena menjelaskan perbedaan – 

perbedaan unit pengukuran variabel dan standar deviasi dari koefisien yang diestimasi. 

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 5% dimana kriteria probabilitas akan dijelaskan melalui ketentuan 

sebagai berikut (Gujarati, 2007) : 

a. Jika probability ≤ 0,05 maka berpengaruh signifikan 

b. Jika probability ≥ 0,05 maka tidak berpengaruh signifikan 

c. Coefficient “-“ = memiliki pengaruh negatif 

d. Coefficient “+“ = memiliki pengaruh positif 
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3.6.6.2.Uji F (Simultan) 

Menurut Sarwoko (2005: 72) uji F adalah suatu cara menguji hipotesis nol yang 

melibatkan lebih dari satu koefisien; cara bekerjanya adalah dengan menentukan apakah 

kecocokan (the overall fit) dari sebuah persamaan regresi berkurang secara signifikan dengan 

membatasi persamaan tersebut untuk menyesuaikan diri terhadap hipotesis nol. Dilanjutkan 

oleh Sarwoko (2005) apabila kecocokan itu berkurang secara berarti, maka kita menolak 

hipotesis nol dan berlaku sebaliknya.  

Uji F bertujuan untuk melihat bagaimana variabel independen secara simultan 

mempengaruhi variabel dependen excess return. Dengan tingkat keyakinan α sebesar 5%, 

maka jika p-value lebih dari 0,05 berarti tidak ada pengaruh yang signifikan variabel 

independen secara simultan terhadap variabel dependen.  

Uji F pada dasarnya menunjukan apakah semua variabel independen yang dimasukan 

dalam model secara bersama – sama berpengaruh terhadap variabel dependen (Gujarati, 

2007). Kriteria pengujian yaitu sebagai berikut : 

a. Tolak H0 jika probabilitas lebih kecil dari α = 5% 

b. Terima H0 jika probabilitas lebih besar dari α = 5% 

 

 

. 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

 Bab ini menguraikan proses pengolahan data dan analisis atas hasil olahan data 

tersebut. Objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur subsektor 

barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang ditentukan dengan 

menggunakan metode purposive sampling. Kriteria dalam metode ini telah dijelaskan pada 

bab III. Berikut disajikan tabel 4.1 yang menunjukkan proses seleksi sampel dalam penelitian 

ini. 

Tabel 4.1 

Penentuan Sampel 

No Keterangan  Jumlah 
1. Jumlah perusahaan manufaktur tahun 2011 sampai 2014 140 
2. Jumlah perusahaan manufaktur sektor industri barang 

konsumsi tahun 2011 sampai 2014 
37 

3. Jumlah perusahaan yang memiliki data tidak lengkap (13) 
Jumlah  24 
Periode penelitian: 2011-2014 4 Tahun 
Total Sampel 96 

Sumber: Data diolah penulis (2015) 

 

 Berdasarkan kriteria purposive sampling maka sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebanyak 24 perusahaan manufaktur yang telah diaudit dari tahun 2011 

sampai tahun 2014.  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. Akasha Wira International Tbk 
2 PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk 
3 PT. Indofood Sukses Makmur Tbk 
4 PT. Multi Bintang Indonesia Tbk 
5 PT. Prashida Aneka Niaga Tbk 
6 PT. Nippon Indosari Corporindo Tbk 
7 PT. Sekar Laut 
8 PT. Ultrajaya Milk Industry and Trading Company Tbk 
9 Gudang Garam Tbk 
10 Handjaya Mandala Sampoerna Tbk 
11 Bentoel International Investama Tbk 
12 Indofarma (Persero) Tbk 
13 Kimia Farma (Persero) Tbk 
14 Kalbe Farma Tbk 
15 Pyridam Farma Tbk 
16 Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk 
17 Tempo Scan Pasific Tbk 
18 PT. Martina Berto Tbk 
19 PT. Mustika Ratu Tbk 
20 PT. Mandom Indonesia Tbk 
21 PT. Unilever Indonesia Tbk 
22 Kedawung Setia Industrial Tbk 
23 PT Kedaung Indah Can Tbk 
24 PT Langgeng Makmur Industry Tbk 

Sumber : www.sahamok.com 

4.2 Analisis Hasil Penelitian 

 Seluruh data penelitian diolah peneliti menggunakan software EViews 7 guna untuk 

mempermudah pengolahan data dan mendapatkan hasil yang akurat. Interpretasi hasil 

penelitian ini dijabarkan dalam beberapa sub bab berikut. 
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4.2.1 Analisa Statistika Deskriptif 

 Berdasarkan pengolahan data, diperoleh hasil analisa deskriptif dari ke-lima variabel 

penelitian. Berikut adalah tabel yang menampilkan statistic deskriptif dalam penelitian ini: 

Tabel 4.3 

Hasil Analisis Statistika Deskriptif 

       ROA PPER PPIU RL LEV 
 Mean  0.066520  4.963733  11.07472  2.016881  0.393867 
 Median  0.070000  4.330000  8.540000  1.810000  0.390000 
 Maximum  0.210000  26.61000  50.17000  4.450000  1.140000 
 Minimum -0.220000  1.130000  1.940000  1.040000  0.100000 
 Std. Dev.  0.068692  4.376457  9.962998  0.752050  0.180022 
Sumber: Data diolah penulis (2015). 

 Berdasarkan perhitungan yang telah tertulis pada tabel 4.3 maka dapat diketahui 

bahwa: 

1. Variabel Return On Asset (ROA) sebagai variabel dependen dalan penelitian ini 

menunjukkan nilai rata-rata (mean) sebesar 0.066520 dengan nilai standar deivasi 

sebesar   0.068692. Berdasarkan lampiran 2, ROA terbesar dimiliki oleh PT. PT 

Kedaung Indah Can Tbk pada tahun 2012 yaitu sebesar 6.33%, sedangkan ROA terkecil 

dimiliki oleh PT. PT. Mustika Ratu Tbk pada tahun 2013 yaitu sebesar       -0.002%. 

Standar deviasi pada variabel ini lebih besar dibandingkan nilai rata-rata (mean), 

artinya sebaran data di dalam variabel ini jauh dengan rata -rata sampel. 

2. Variabel Perputaran Persediaan (PPER) sebagai variabel independen dalam penelitian 

ini menunjukkan nilai rata-rata (mean) sebesar   4.963733 dengan nilai standar 

deviasi 4.376457. Berdasarkan lampiran 2, perputaran persediaan terbesar dimiliki 

oleh PT. PT. Nippon Indosari Corporindo Tbk pada tahun 2012 sebesar 28.07 hari, 

sedangkan perputaran persediaan terkecil dimiliki oleh PT. Gudang Garam Tbk pada 
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tahun 2011 sebesar 1.13 hari. Standar deviasi pada variabel ini lebih kecil 

dibandingkan nilai rata-rata (mean), artinya sebaran data di dalam variabel ini dekat 

dengan rata – rata sampel. 

3. Variabel Perputaran Piutang  (PPIU) sebagai variabel independen dalam penelitian ini 

menunjukkan nilai rata-rata (mean) sebesar  11.07472 dengan nilai standar deviasi 

 9.962998. Berdasarkan lampiran 2, perputaran piutang terbesar dimiliki oleh PT. 

Handjaya Mandala Sampoerna Tbk pada tahun 2012 sebesar 54.04 hari, sedangkan 

perputaran piutang terkecil dimiliki oleh PT. PT. Mustika Ratu Tbk pada tahun 2013 

sebesar 1.94 hari. Standar deviasi pada variabel ini lebih kecil dibandingkan nilai rata-

rata (mean), artinya sebaran data di dalam variabel ini dekat dengan rata – rata sampel. 

4. Variabel Rasio Lancar  (RL) sebagai variabel independen dalam penelitian ini 

menunjukkan nilai rata-rata (mean) sebesar 2.01 dengan nilai standar deviasi 0.75. 

Berdasarkan lampiran 2, rasio lancar terbesar dimiliki oleh PT. PT. Martina Berto Tbk 

pada tahun 2011 sebesar 12.29 kali, sedangkan rasio lancar terkecil dimiliki oleh PT. 

PT. Multi Bintang Indonesia Tbk pada tahun 2014 sebesar 0.51 kali. Standar deviasi pada 

variabel ini lebih kecil dibandingkan nilai rata-rata (mean), artinya sebaran data di 

dalam variabel ini dekat dengan rata – rata sampel. 

5. Variabel Leverage (Lev) sebagai variabel independen dalam penelitian ini 

menunjukkan nilai rata-rata (mean) sebesar 0.39 dengan nilai standar deviasi  0.18. 

Berdasarkan lampiran 2, leverage terbesar dimiliki oleh PT. Taisho Pharmaceutical 

Indonesia Tbk pada tahun 2014 sebesar 245.27% sedangkan leverage terkecil dimiliki 

oleh PT. Bentoel International Investama Tbk pada tahun 2014 sebesar -8.34%. Standar 

deviasi pada variabel ini lebih kecil dibandingkan nilai rata-rata (mean), artinya 

sebaran data di dalam variabel ini dekat dengan rata – rata sampel. 
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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 11.383906 (19,51) 0.0000 
Cross-section Chi-square 124.239326 19 0.0000 
Sumber: Data diolah penulis (2015). 

 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.  

 

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. 
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Tabel 4.5 

Hasil Uji Hausman 

 
Correlated Random Effects - Hausman Test  
Equation: EQ01    
Test cross-section random effects 
  

Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob. 
Cross-section random 15.041861 4 0.0046 
Sumber: Data diolah penulis (2015). 

 Tabel 4.5 menunjukkan nilai probabilitas Cross-section Random sebesar 0.0046. 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. 

 

4.3.3 Hasil Analisis Regresi Berganda 

 Metode penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda. Terdiri 

dari 24 perusahaan dengan data penelitian selama 4 tahun. Sehingga terdapat 96 data, namus 

setelah dilakukan outlier pada data penelitian maka data yang digunakan sebanyak 75 data. 

 Persamaan yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

ROAit = β0 + β1 PPerit + β2 PPiuit + β3 RLit + β4 Levit  εit 

 Analisis hasil dari model regresi penelitian menggunakan data yang dirangkum dalam 

tabel sebagai berikut. 
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Tabel 4.6 

Hasil Regresi Model Penelitian dengan Menggunakan Fixed Effect Model 

 
No Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. Kesimpulan 
1. C 0.017770 0.048058 0.369768 0.7131  
2. PPER 0.013150 0.005280 2.490613 0.0160 Signifikan 
3. PPIU 0.004643 0.001239 3.748197 0.0005 Signifikan 
4. RL -0.016569 0.010452 -1.585302 0.1191 Tidak Signifikan 
5. LEV -0.087644 0.047131 -1.859564 0.0687 Tidak Signifikan 
6. R-squared 0.886080 
7. Adjusted R-squared 0.834704 
8. F-statistic 17.24704 
9. Prob(F-statistic) 0.000000 
10. Durbin-Watson stat 2.115532 

Sumber: Data diolah penulis (2015). 

 Berdasarkan hasil regresi model penelitian diatas, maka diperoleh persamaan regresi 

linier berganda sebagai berikut: 

ROAit = 0.017770 + 0.013150*PPer + 0.004643*PPiu 

 - 0.016569*RL - 0.087644*Lev 

Persamaan linier berganda diatas dijelaskan sebagai berikut: 

1. Apabila variabel Perputaran Persediaan, Perputaran Piutang, Rasio Lancar dan 

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

0.017770. 

2. 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 persen Perputaran Persediaan dan sebaliknya. Hal tersebut 

dengan asumsi variabel lain adalah konstan. 

3. Koefisien regresi untuk Perputaran Piutang sebesar 0.004643. Hal ini menunjukkan 

bahwa Return On Asset (ROA) akan mengalami peningkatan sebesar 0.004643% 

untuk setiap kenaikan saru persen Perputaran Piutang dan sebaliknya. Hal tersebut 

dengan asumsi variabel lain adalah konstan. 
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4. Koefisien regresi untuk Rasio Lancar sebesar -0.016569. Hal ini menunjukkan bahwa 

Return On Asset (ROA) akan mengalami penurunan sebesar 0.016569% untuk setiap 

kenaikan saru persen Rasio Lancar dan sebaliknya. Hal tersebut dengan asumsi 

variabel lain adalah konstan. 

5. Koefisien regresi untuk Leverage sebesar -0.087644. Hal ini menunjukkan bahwa 

Return On Asset (ROA) akan mengalami penurunan sebesar 0.087644% untuk setiap 

kenaikan saru persen 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 Perputaran Persediaan memiliki koefisien 

regresi terbesar yaitu 0.013150%. Dengan kata lain bahwa Perputaran Persediaan 

merupakan variabel dominan yang berpengaruh dalam kinerja keuangan perusahaan 

manufaktur sektor industri barang konsumsi 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 

0.834704 atau 83.47%. Hal ini menunjukkan bahwa Perputaran Persediaan, Perputaran 

Piutang, Rasio Lancar dan Leverage mampu menjelaskan pengaruh kepada Return On Asset 

(ROA) sebesar 83.47%. Sisanya yaitu sebesar 16.53% 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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Sumber: Data diolah Penulis (2015). 

Gambar 4.1 

Grafik Normalitas Residual 

 Gambar 4. Diatas menunjukkan bahwa residual data telah terdistribusi normal, hal 

tersebut terlihat dari nilai probabilitas yaitu sebesar 0.079432  yang berada diatas α = 0.05. 

Dengan hasil ini maka dapat disimpulkan bahwa residual data telah terdistribusi normal yang 

berarti menerima H0. Awalnya, jumlah observasi sebanyak 96 observasi terdiri dari 4 (empat) 

tahun periode pengamatan yang diteliti. Objek pengamatan sebanyak 24 (dua puluh empat) 

Perusahaan. Residual data menjadi tidak normal diakibatkan adanya residual data dengan nilai 

yang ekstrim pada penelitian (lampiran 3).  Outlier dilakukan sebanyak 21 (dua puluh satu) 

kali outlier sehingga mendapatkan residual data yang telah terdistribusi normal. Adapun data 

yang telah terkena outlier dijabarkan dalam tabel dibawah ini. 
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Tabel 4.7 

Data Outlier 

 

No Nama Perusahaan Periode 
1. PT. Akasha Wira International Tbk 2012 
2. PT. Multi Bintang Indonesia Tbk 2011 - 2014 
3. PT. Nippon Indosari Corporindo Tbk 2012 
4. Handjaya Mandala Sampoerna Tbk 2011 - 2014 
5. Bentoel International Investama Tbk 2011 
6. Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk 2011 - 2014 
7. PT. Unilever Indonesia Tbk 2011 - 2014 
8. Kedawung Seetia Industrial Tbk 2013 
9. PT Kedaung Indah Can Tbk 2012 

Sumber: Data diolah penulis (2015). 

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 uji multikolinearitas 

yang terdapat pada model penelitian dijabarkan dalam tabel berikut. 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Multikolinearitas 

 
 

 PPER PPIU RL LEV 
PPER  1.000000    
PPIU -0.146366  1.000000   
RL -0.167838 -0.251964  1.000000  

LEV  0.023437  0.618645 -0.494886  1.000000 
Sumber: Data diolah penulis (2015). 

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 
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tidak boleh terkena unsur multikolinearitas. Cara untuk melihat masalah didalam 

multikolinearitas dengan menggunakan correlation matrix seperti tabel diatas.  

Berdasarkan tabel 4.8 korelasi antar variabel cukup rendah. Pengaruh antara variabel 

Perputaran Piutang dan Leverage sebesar 0.618645, yang merupakan koefisien tertinggi dari 

variabel lain nya. Sedangkan pengaruh antara variabel Rasio Lancar dan Leverage sebesar -

0.494886 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 Heterokestisidas 

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. 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 
 

No Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   Kesimpulan 
1. C -6.887595 3.183872 -2.163277 0.0352 Nonheteroskedastisitas 
2. PPER -0.330610 0.349791 -0.945164 0.3490 Nonheteroskedastisitas 
3. PPIU -0.045215 0.082059 -0.551010 0.5840 Nonheteroskedastisitas 
4. RL 1.168012 0.692431 1.686828 0.0977 Nonheteroskedastisitas 
5. LEV -1.467289 3.122504 -0.469908 0.6404 Nonheteroskedastisitas 
Sumber: Data diolah penulis (2015). 

Hasil uji heteroskedastisitas diatas menunjukkan bahwa probabilitas koefisien variabel 

Perputaran Persediaan sebesar 0.3490 > 0.05, variabel Perputaran Piutang sebesar 0.5840 > 
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0.05, variabel Rasio Lancar sebesar 0.0977 > 0.05 dan variabel Leverage sebesar 0.6404 > 

0.05. Seluruh variabel independen menunjukkan nilai probabilitas koefisien yang lebih besar 

dari nilai signifikan 0.05, sehingga dapat disimpulkan Ho 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 4.10 

Hasil Uji Autokolerasi 

 

Variabel Dependen: ROA 
 

1. R-squared 0.886080 
2. Adjusted R-squared 0.834704 
3. F-statistic 17.24704 
4. Prob(F-statistic) 0.000000 
5. Durbin-Watson stat 2.115532 

  Sumber: Data diolah penulis (2015).  

Berdasarkan tabel 4.10 diatas, hasil uji autokorelasi menunjukkan nilai Durbin-Watson 

Stat. sebesar 2.115532 artinya nilai DW berada diantara 1.54 sampai dengan 2.46. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa Ho dari uji autokorelasi diterima dan Ha ditolak, dan tidak terdapat 

masalah autokorelasi dalam penelitian ini. 
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4.5 Uji Hipotesis 

4.5.1 Uji t (Parsial) 

 Uji parsial atau uji t pada suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari 

masing – masing variabel independen yaitu Perputaran Persediaan, Perputaran Piutang, Rasio 

Lancar dan Leverage terhadap variabel dependen Return On Asset (ROA) pada suatu model 

regresi sehingga dapat mengambil kesimpulan atas rumusan masalah pada penelitian ini. 

 

 Hipotesis 1: 

Ho1 = Perputaran persediaan berpengaruh tidak signifikan terhadap profitabilitas 

perusahaan (Return On Asset). 

Ha1 = Perputaran persediaan berpengaruh dan signifikan terhadap profitabilitas 

perusahaan (Return On Asset). 

Berdasarkan tabel 4.6 diatas, variabel Perputaran Persediaan memiliki probabilitas 

sebesar 0.0160 atau kurang dari sama dengan 0.05 yang artinya menolak Ho dan menerima 

Ha. Hasil ini menunjukkan bahwa Perputaran Persediaan berpengaruh signifikan terhadap 

profitabilitas perusahaan (ROA). Nilai koefisien regresi Perputaran Persediaan sebesar 

0.013150 menunjukkan bahwa variabel Perputaran Persediaan 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 Ha1 diterima. 
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Hipotesis 2: 

Ho2 = Perputaran piutang berpengaruh tidak signifikan terhadap profitabilitas 

perusahaan (Return On Asset). 

Ha2 = Perputaran piutang berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas perusahaan 

(Return On Asset). 

Berdasarkan tabel 4.6 diatas, variabel Perputaran Piutang memiliki probabilitas 

sebesar 0.0005 atau lebih kecil sama dengan 0.05 yang artinya menolak Ho dan menerima Ha. 

Hasil ini menunjukkan bahwa Perputaran Piutang  berpengaruh signifikan terhadap 

profitabilitas perusahaan (ROA). Nilai koefisien regresi Perputaran Piutang sebesar 0.004643 

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 Ha2 diterima. 

 

Hipotesis 3: 

Ho3 : Rasio lancar berpengaruh tidak signifikan terhadap profitabilitas perusahaan 

(Return On Asset). 

Ha3 : Rasio lancar berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas perusahaan (Return 

On Asset). 

Berdasarkan tabel 4.6 diatas, variabel Rasio Lancar memiliki probabilitas sebesar 

0.1191 atau lebih besar sama dengan 0.05 yang artinya menolak Ha dan menerima Ho. Hasil 

ini menunjukkan bahwa Rasio Lancar tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas 

perusahaan (ROA). Nilai koefisien regresi Rasio Lancar sebesar -0.016569 menunjukkan 
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bahwa variabel Rasio Lancar memiliki pengaruh negatif terhadap ROA yang menggambarkan 

profitabilitas perusahaan. 

Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa variabel Rasio Lancar memiliki 

pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas perusahaan (Return On 

Asset), dinyatakan pula bahwa Ho3 diterima 

 

Hipotesis 4: 

Ho4 : Leverage berpengaruh tidak signifikan terhadap profitabilitas perusahaan 

(Return On Asset). 

Ha4 : Leverage berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas perusahaan (Return On 

Asset). 

Berdasarkan tabel 4.6 diatas, variabel Leverage memiliki probabilitas sebesar 0.0687 

atau lebih besar sama dengan 0.05 yang artinya menolak Ha dan menerima Ho. Hasil ini 

menunjukkan bahwa Leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas 

perusahaan (ROA). Nilai koefisien regresi Leverage sebesar                             -0.087644 

menunjukkan bahwa variabel Leverage memiliki pengaruh negatif terhadap ROA yang 

menggambarkan profitabilitas perusahaan. 

Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa variabel Leverage memiliki pengaruh 

negatif  dan tidak signifikan terhadap profitabilitas perusahaan (Return On Asset), 

dinyatakan pula bahwa Ha4 diterima 

 

4.5.2 Uji F (Simultan) 

Uji F digunakan untuk menguji secara bersama – sama semua variabel independen 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Untuk pengujian ini, apabila 
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nilai probabilitasnya dibawah 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa secara bersama – sama 

atau simultan variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.  

Rumusan masalah dalam bentuk hipotesis pada pengujian ini, adalah sebagai berikut. 

 Hipotesis 5: 

Ho5 : Perputaran Persediaan, Perputaran Piutang, Rasio Lancar dan Leverage tidak 

berpengaruh secara bersama terhadap profitabilitas perusahaan (Return On 

Asset). 

Ha5 : Perputaran Persediaan, Perputaran Piutang, Rasio Lancar dan Leverage 

berpengaruh secara bersama terhadap profitabilitas perusahaan (Return On 

Asset). 

Berdasarkan tabel 4.6 diatas, nilai Prob (F-statistic) sebesar 0.000000 lebih kecil sama 

dengan 0.05 yang artinya menolak Ho dan menerima Ha. Hal ini menunjukkan bahwa secara 

simultan (bersama – sama), variabel Perputaran Persediaan, Perputaran Piutang, Rasio Lancar 

dan Leverage mempengaruhi profitabilitas perusahaan (Return On Asset) secara signifikan. 

 

4.6 Analisis Hasil Penelitian 

4.6.1 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 

barang konsumsi periode 2011 – 2014. Hasil penelitian ini sesuai dengan Sufiana & 

Purnawati (2013) dan Satriya & Lestari (2011) yang menyatakan bahwa perputaran 

persediaan berpengaruh signifikan dan positif, namun berbeda dengan penelitian yang 
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dilakukan Suminar (2013) dan Agizha (2013) 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, sehingga akan memperbesar 

volume penjualan dan laba yang akan diperoleh perusahaan juga akan semakin besar. 

 

4.6.2 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 industri barang konsumsi 

periode 2011 -2014. Hasil penelitian ini serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Sufiana 

& Purnawati (2013), Suminar (2013) dan Agizha (2013) yang menyatakan bahwa perputaran 

piutang berpengaruh positif dan signifikan, namun berbeda dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Falope & Ajilore (2009), Samiloglu & Demirgunes (2008) yang menyatakan 

bahwa perputaran piutang memiliki pengaruh negatif signifikan. 

Perputaran piutang meruapakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa lama 

penagihan piutang dala 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 
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semakin cepat periode berputarnya menunjukkan semakin cepat perusahaan mendapatkan 

keuntungan dari penjualan kredit tersebut, sehingga profitabilitas perusahaan juga meningkat. 

 

4.6.3 Pengaruh rasio lancar terhadap profitabilitas perusahaan (Return On Asset). 

 Hasil regresi pada tabel 4.6 menunjukkan bahwa rasio lancar berpengaruh negatif dan 

tidak signifikan mempengaruhi return on asset pada perusahaan manufaktur sektor industri 

barang konsumsi periode 2011 – 2014. Hasil penelitian ini serupa dengan penelitian yang 

dilakukan Wijaya (2012), Wibowo & Wartini (2012) dan Mashady et al. (2014) yang 

menyatakan bahwa current ratioberpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap return on 

asset, namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Akoto et al. (2013) yang 

menyatakan bahwa current ratio berpengaruh positif dan signifikan. 

 Rasio lancar merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar 

likuiditas perusahaan yang di proksi kan oleh aktiva lancar dengan hutang lancar dan rasio ini 

menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya. 

Artinya, jika hasil rasio lancar lebih besar sama dengan 1, maka semua hutang lancar bisa 

discover dengan semua aset lancar perusahaan maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan 

tidak sedang mengalami masalah likuiditas. 

 Sehingga, dari hasil uji hipotesis dapat dikatakan bahwa tingkat likuiditas suatu 

perusahaan tidak mempengaruhi profitabilitas nya. 
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4.6.4 Pengaruh leverage terhadap profitabilitas perusahaan (Return On Asset). 

 Hasil regresi pada tabel 4.6 menunjukkan bahwa leverage berpengaruh negatif dan 

tidak signifikan mempengaruhi return on asset  pada perusahaan manufaktur sektor industri 

barang konsumsi periode 2011 – 2014. Hasil penelitian ini serupa dengan penelitian yang 

dilakukan Wibowo & Wartini (2012) dan Mashady et al. (2014) yang menyatakan bahwa 

current ratio berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap return on asset, namun hasil 

penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan Wijaya (2012), Jayarathne 

(2014), Samiloglu & Demirgunes (2014) yang menyatakan bahwa leverage berpengaruh 

negative signifikan. 

 Koefisien yang negatif menunjukkan bahwa semakin besar tingkat hutang suatu 

perusahaan, maka semakin kecil 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. Kebijakan leverage yang tinggi akan menyebabkan 

tingginya beban bunga yang harus ditanggung perusahaan atas pinjaman hutang tersebut dan 

akan mengakibatkan rendahnya profitabilitas perusahaan sehingga hal ini berpengaruh 

negatif.  

 

4.6.5 Pengaruh Perputaran Persediaan, Perputaran Piutang, Rasio Lancar dan 

Leverage terhadap profitabilitas perusahaan (Return On Asset). 

Hasil regresi tabel 4.6 diatas, menunjukkan bahwa secara simultan (bersama – sama), 

variabel Perputaran Persediaan, Perputaran Piutang, Rasio Lancar dan Leverage 

mempengaruhi profitabilitas perusahaan (Return On Asset) secara signifikan. Hal ini serupa 
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dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wibowo & Wartini (2012), Sufiana & Purnawati 

(2013). Suminar (2013). 

Modal kerja yang diproksikan dengan variabel perputaran persediaan, perputaran 

piutang, rasio lancar dan leverage digunakan untuk mengetahui seberapa baik perusahaan 

menggunakan modalnya untuk melakukan kegiatan perusahaan. 

 Secara bersama-sama variabel Perputaran Persediaan, Perputaran Piutang, Rasio 

Lancar dan Leverage mempengaruhi profitabilitas perusahaan yang diukur dengan Return On 

Asset. Artinya, modal yang digunakan perusahaan pada perputaran persediaan, perputaran 

piutang, rasio lancar dan leverage sangat berpengaruh pada profitabilitas perusahaan. 

 

4.7 Variabel Independen Dominan Terhadap Profitabilitas Perusahaan (Return On 

Assets) 

 Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besarkah pengaruh modal kerja 

terhadap perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi. Variabel independen atau 

variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah Perputaran Persediaan, Perputaran 

Piutang, Rasio Lancar dan Leverage. Sedangkan variabel dependen atau variabel terikat yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah Return On Asset. 

 Berdasarkan hasil penelitian, maka variabel independen yang paling mempengaruhi 

atau dominan terhadap variabel dependen adalah Perputaran Persediaan. Hak ini ditunjukkan 

dari hasil uji t (parsial) bahwa Perputaran Persediaan merupakan variabel satu-satu nya yang 

berpengaruh secara signifikan terhadap Return On Assets (ROA) dengan nilai probabilitas 

0.0000. 

Peningkatan Employee..., Desca Indah Kurnia, Ak.-IBS, 2015



77 
 

 Peran perputaran persediaan sangat penting dan perlu diperhatikan dengan baik 

terutama pada perusahaan manufaktur, karena perusahaan manufaktur merupakan perusahaan 

yang mengolah bahan mentah menjadi barang jadi dimana membutuhkan persediaan di setiap 

proses produksi nya.  

Persediaan menjadi hal yang penting untuk memproduksi suatu barang, maka dari itu 

butuh perawatan khusus agar persediaan tetap layak pakai. Agar perusahaan tidak 

mengeluarkan biaya yang besar untuk pemeliharaan persediaan, maka perusahaan perlu tahu 

berapa kali perputaran persediaan yang terjadi dalam setahun. Dan untuk mengetahui nya 

perusahaan bisa melihat dari harga pokok penjualan dibagi dengan persediaan. Perputaran 

persediaan yang tinggi mencerminkan proses produksi yang tinggi pula, sehingga biaya untuk 

pemeliharaan persediaan pun sedikit. 

Terbukti dalam penelitian ini, hasil penelitian menunjukkan bahwa Perputaran 

Persediaan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas perusahaan 

(Return On Asset). 

 

4.8 Implikasi Manajerial 

 Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai working capital dan leverage 

terhadap profitabilitas perusahaan pada perusahaan manufaktur sektor industri barang 

konsumsi periode 2011 – 2014, terdapat beberapa point penting yang dapat dijadikan bahan 

pertimbangan bagi perusahaan serta pihak-pihak yang berkepentingan lainnya. 

 Hasil analisis pada penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat dua dari empat variabel 

independen yang berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas perusahaan, yaitu variabel 

Perputaran Persediaan dan variabel Perputaran Piutang. Variabel Perputaran Persediaan pada 
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penelitian ini memiliki hubungan positif dan signifikan sehingga hal tersebut 

mengindikasikan bahwa Perputaran Persediaan dapat dijadikan salah satu parameter 

pengukuran profitabilitas yang dimiliki suatu perusahaan. Apabila semakin rendah perputaran 

persediaan yang dihadapi suatu perusahaan, maka profitabilitas yang akan dihasilkan 

perusahaan semakin rendah. Dengan demikian perusahaan diharapkan dapat terus 

meningkatkan perputaran persediaan demi tercapainya profitabilitas perusahaan yang baik. 

 Dalam penelitian ini salah satu variabel modal kerja diproksikan dengan menggunakan 

rasio Perputaran Persediaan, dimana perputaran persediaan merupakan rasio yang digunakan 

untuk mengukur berapa kali dana yang ditanam dalam persediaan ini berputar dalam satu 

periode. Semakin rendahnya tingkat perputaran persediaan akan mengakibatkan 

menumpuknya persediaan di dalam gudang dan dengan menumpuknya persediaan di dalam 

gudang hal tersebut membutuhkan perawatan lebih agar persediaan tidak rusak sehingga 

perusahaan perlu mengeluarkan biaya yang lebih banyak untuk perawatan tersebut. Upaya 

yang dapat dilakukan antara lain dengan memperhitungkan harga pokok penjualan dan dibagi 

dengan jumlah persediaan pada tahun sebelumnya, setelah itu akan didapat hasil perputaran 

persediaan periode sebelumnya yang akan dijadikan patokan untuk tahun mendatang. Apabila 

perputaran persediaan pada tahun sebelumnya rendah, maka perusahaan dapat mengevaluasi 

kekurangan-kekurangan nya dan meningkatkannya di tahun mendatang dan apabila pada 

tahun sebelumnya perputaran persediaan tinggi, maka perusahaan hanya perlu 

mempertahankannya agar profitabilitas perusahaan yang diukur dengan rasio Return On Asset 

(ROA) memiliki laba yang tinggi. 

 Variabel Perputaran Piutang dalam penelitian ini memiliki hubungan positif dan 

signifikan, sehingga hal tersebut mengindikasikan bahwa perputaran piutang dapat dijadikan 

salah satu parameter pengukuran profitabilitas perusahaan. Apabila semakin tinggi nilai 
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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 rasio lancar dan leverage 

dengan hasil variabel tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas perusahaan, 

sehingga dapat dikatakan tingkat likuiditas dan tingkat hutang perusahaan tidak 

mempengaruhi profitabilitas perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang di 

proksi kan dengan Return On Asset (ROA). 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, 

maka hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Perputaran Persediaan memiliki pengaruh yang bersifat positif dan signifikan terhadap 

profitabilitas perusahaan yang diproksikan dengan rasio Return On Asset perusahaan 

manufaktur sektor industri barang konsumsi periode 2011-2014. Hubungan positif 

menunjukkan bahwa apabila Perputaran Persediaan perusahaan meningkat, maka 

profitabilitas yang dihasilkan akan meningkat dengan asumsi variabel lain bersifat 

konstan. 

2. Perputaran Piutang memiliki pengaruh yang bersifat positif dan signifikan terhadap 

profitabilitas perusahaan diproksikan dengan rasio Return On Asset perusahaan 

manufaktur sektor industri barang konsumsi periode 2011-2014. Hubungan positif 

menunjukkan bahwa apabila Perputaran Piutang perusahaan meningkat, maka tagihan 

masuk akan semakin baik dan profitabilitas yang dihasilkan akan mengingkat. 

3. Rasio Lancar memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas 

perusahaan diproksikan dengan rasio Return On Asset perusahaan manufaktur sektor 

industri barang konsumsi periode 2011-2014. Hubungan negatif menunjukkan bahwa 

apabila rasio lancar meningkat dapat mengakibatkan laba perusahaan menurun. 

4. Leverage memiliki pengaruh yang bersifat negatif dan tidak signifikan terhadap 

profitabilitas perusahaan diproksikan dengan rasio Return On Asset perusahaan 
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manufaktur sektor industri barang konsumsi periode 2011-2014. Hubungan negatif 

dan tidak signifikan menunjukkan bahwa perusahaan apabila rasio leverage meningkat 

dapat mengakibatkan laba perusahaan menurun. 

5. Variabel Perputaran Persediaan, Perputaran Piutang, Rasio Lancar dan Leverage 

secara simultan memiliki pengaruh yang bersifat signifikan terhadap profitabilitas 

perusahaan (Return On Asset) manufaktur sektor industri barang konsumsi periode 

2011 – 2014. Hal tersebut mengindikasikan apabila variabel Perputaran Persediaan, 

Perputaran Piutang, Rasio Lancar dan Leverage dikendalikan dengan baik secara 

bersama-sama untuk mendukung kegiatan perusahaan, maka profitabilitas perusahaan 

yang dihasilkan semakin tinggi. 

 

5.2 Saran 

Beberapa saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagi pihak manajemen perusahaan sebaiknya mampu mempertahankan modal 

kerjanya secara efisien. Karena apabila modal kerja dalam perusahaan menunjukkan 

tingkat efisiensi yang tinggi atau stabil maka profitabilitas akan meningkat. 

Manajemen perusahaan juga harus menjaga likuiditasnya secara baik, karena apabila 

likuiditasnya terlalu tinggi justru akan menyebabkan profitabilitas menurun. Dan 

manajemen perusahaan juga harus menjaga tingkat hutang perusahaan, jika 

perusahaan dalam membiayai solvabilitasnya dengan menggunakan dana pinjaman 

atau hutang dari pihak luar maka akan menyebabkan profitabilitas menurun. Untuk itu 

manajemen perusahaan harus menjaga modal kerja, likuiditas dan solvabilitas secara 

baik dan efisien agar perusahaan mampu menghasilkan profitabilitas atau laba yang 

diharapkan perusahaan. 
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2. Bagi pihak investor agar memperhatikan variabel-variabel yang mempengaruhi 

profitabilitas perusahaan seperti modal kerja perusahaan, sehingga diharapkan dapat 

membantu dalam mengambil keputusan investasi. 

3. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian serupa 

dengan menggunakan variabel-variabel tambahan yang menggambarkan modal kerja 

perusahaan dan sampel yang digunakan juga dapat dikembangkan dengan jenis 

perusahaan yang lain dan periode waktu yang berbeda dari penelitian ini. 
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LAMPIRAN I 

DATA PERUSAHAAN SAMPEL 

 

No. Kode Perusahaan Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi 
1 ADES PT. Akasha Wira International Tbk 
2 ICBP PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk 
3 INDF PT. Indofood Sukses Makmur Tbk 
4 MLBI PT. Multi Bintang Indonesia Tbk 
5 PSDN PT. Prashida Aneka Niaga Tbk 
6 ROTI PT. Nippon Indosari Corporindo Tbk 
7 SKLT PT. Sekar Laut 
8 ULTJ PT. Ultrajaya Milk Industry and Trading Company Tbk 
9 GGRM Gudang Garam Tbk 

10 HMSP Handjaya Mandala Sampoerna Tbk 
11 RMBA Bentoel International Investama Tbk 
12 INAF Indofarma (Persero) Tbk 
13 KAGF Kimia Farma (Persero) Tbk 
14 KLBF Kalbe Farma Tbk 
15 PYFA Pyridam Farma Tbk 
16 SQBB Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk 
17 TSPC Tempo Scan Pasific Tbk 
18 MBTO PT. Martina Berto Tbk 
19 MRAT PT. Mustika Ratu Tbk 
20 TCID PT. Mandom Indonesia Tbk 
21 UNVR PT. Unilever Indonesia Tbk 
22 KDSI Kedawung Seetia Industrial Tbk 
23 KICI PT Kedaung Indah Can Tbk 
24 LMPI PT Langgeng Makmur Industry Tbk 

Sumber : www.sahamok.com 
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LAMPIRAN II 

DATA PENELITIAN 

 

Tahun Perusahaan 
Y  X1   X2   X3   X4  

ROA (%)  Pper (kali)  Ppiu (kali)  RL (kali)  Lev (%) 

2011 _ADES 
0.08 3.55 3.68 1.71 0.60 

2012   
0.21 2.74 6.85 1.94 0.46 

2013   
0.13 2.61 6.68 1.81 0.40 

2014   
0.06 3.03 6.33 1.54 0.41 

2011 _ICBP 
0.13 8.90 9.12 2.78 0.32 

2012   
0.13 8.71 9.17 2.72 0.33 

2013   
0.11 6.51 10.22 2.41 0.38 

2014   
0.10 7.78 11.01 2.18 0.40 

2011 _INDF 
0.09 5.01 14.40 1.95 0.41 

2012   
0.08 4.69 13.78 2.05 0.43 

2013   
0.04 5.40 15.33 1.68 0.67 

2014   
0.06 5.51 15.94 1.81 0.52 

2011 _MLBI 
0.42 7.29 7.65 0.99 0.57 

2012   
0.39 4.92 7.24 0.58 0.71 

2013   
0.50 7.90 13.66 0.98 0.45 

2014   
0.35 5.22 8.14 0.51 0.75 

2011 _PSDN 
0.06 6.87 18.50 1.55 0.51 

2012   
0.04 5.07 20.31 1.61 0.40 

2013   
0.03 5.07 16.63 1.68 0.39 

2014   
-0.05 5.48 12.20 1.46 0.39 

2011 _ROTI 
0.15 26.61 9.07 1.28 0.28 

2012   
0.68 28.07 9.91 1.12 0.45 

2013   
0.09 22.09 9.42 1.14 0.57 

2014   
0.09 23.99 9.48 1.37 0.55 
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2011 _SKLT 
0.03 5.75 8.19 1.70 0.43 

2012   
0.03 5.11 8.15 1.41 0.48 

2013   
0.04 6.28 9.01 1.23 0.54 

2014   
0.05 7.20 8.73 1.18 0.54 

2011 _ULTJ 
0.05 4.01 8.97 1.52 0.36 

2012   
0.18 5.71 9.62 2.02 0.31 

2013   
0.12 4.57 10.02 2.47 0.28 

2014   
0.10 4.17 9.92 3.34 0.22 

2011 _GGRM 
0.13 1.13 45.56 2.24 0.75 

2012   
0.10 1.50 42.52 2.17 0.57 

2013   
0.09 1.47 30.98 1.72 0.78 

2014   
0.09 1.49 34.97 1.62 0.43 

2011 _HMSP 
0.42 4.23 50.50 1.77 0.88 

2012   
0.38 3.07 54.04 1.78 0.97 

2013   
0.39 3.17 53.17 1.75 0.94 

2014   
0.36 3.45 13.98 1.53 0.52 

2011 _RMBA 
0.05 2.18 42.87 1.12 0.65 

2012   
-0.05 2.21 40.81 1.64 0.72 

2013   
-0.11 2.37 50.17 1.18 0.90 

2014   
-0.22 2.73 26.44 1.00 1.14 

2011 _INAF 
0.03 4.17 8.18 1.54 0.45 

2012   
0.03 4.88 5.63 2.10 0.45 

2013   
-0.04 4.23 5.01 1.27 0.54 

2014   
0.00 4.94 5.59 1.30 0.53 

2011 _KAGF 
0.10 5.36 9.15 2.75 0.30 

2012   
0.10 4.82 8.72 2.80 0.31 

2013   
0.09 4.77 8.54 2.43 0.34 

2014   
0.08 4.56 8.38 2.39 0.39 
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2011 _KLBF 
0.18 3.14 7.28 3.68 0.21 

2012   
0.19 3.36 7.63 3.41 0.22 

2013   
0.17 2.73 7.60 2.84 0.25 

2014   
0.17 2.88 7.33 3.40 0.21 

2011 _PYFA 
0.04 1.68 14.68 2.54 0.30 

2012   
0.04 2.44 6.47 2.41 0.35 

2013   
0.04 1.73 6.33 1.54 0.46 

2014   
0.02 2.51 6.36 1.63 0.44 

2011 _SQBB 
0.33 4.65 4.66 5.69 0.16 

2012   
0.34 4.37 4.53 4.85 0.18 

2013   
0.35 4.00 4.42 4.97 0.18 

2014   
0.36 4.66 4.55 4.37 0.20 

2011 _TSPC 
0.14 4.92 10.18 2.98 0.28 

2012   
0.14 5.42 9.84 3.09 0.28 

2013   
0.12 4.13 8.81 2.96 0.29 

2014   
0.10 4.33 9.11 3.00 0.26 

2011 _MBTO 
0.08 5.70 3.44 12.29 0.26 

2012   
0.07 6.46 2.92 3.71 0.29 

2013   
0.03 4.92 2.26 3.99 0.26 

2014   
0.01 4.42 2.31 3.95 0.27 

2011 _MRAT 
0.07 2.85 7.62 1.80 0.15 

2012   
0.07 3.17 2.40 6.02 0.15 

2013   
0.00 2.32 1.94 6.05 0.14 

2014   
0.01 2.17 2.24 3.61 0.23 

2011 _TCID 
0.12 3.78 7.27 11.74 0.10 

2012   
0.12 4.48 6.86 7.73 0.13 

2013   
0.11 3.79 6.86 7.73 0.19 

2014   
0.09 3.36 7.62 1.80 0.31 

Peningkatan Employee..., Desca Indah Kurnia, Ak.-IBS, 2015



91 
 

2011 _UNVR 
0.40 6.32 11.91 0.00 0.65 

2012   
0.40 6.51 12.97 0.67 0.71 

2013   
0.42 7.19 12.77 0.67 0.67 

2014   
0.40 7.49 11.80 0.71 0.68 

2011 _KDSI 
0.04 5.66 6.75 1.34 0.52 

2012   
0.07 7.81 6.56 1.59 0.45 

2013   
0.40 7.80 6.21 1.44 0.36 

2014   
0.05 7.54 6.10 1.37 0.32 

2011 _KICI 
0.00 1.89 8.86 7.26 0.26 

2012   
6.33 1.99 7.83 4.80 0.30 

2013   
0.08 1.51 7.92 5.77 0.25 

2014   
0.05 1.72 9.52 7.90 0.19 

2011 _LMPI 
0.01 3.05 3.33 1.48 0.41 

2012   
0.00 2.19 3.24 1.24 0.50 

2013   
-0.01 2.61 3.13 1.19 0.52 

2014   
0.00 2.11 2.14 1.24 0.51 

Sumber: Data diolah penulis (2015). 
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LAMPIRAN III 

HASIL UJI PENELITIAN 

 

1. Output Statistika Deskriptif 

      
 

Date: 08/09/15   
Time: 22:46      

Sample: 2011 2014     
      
       ROA PPER PPIU RL LEV 
      
       Mean  0.066520  4.963733  11.07472  2.016881  0.393867 

 Median  0.070000  4.330000  8.540000  1.810000  0.390000 
 Maximum  0.210000  26.61000  50.17000  4.450000  1.140000 
 Minimum -0.220000  1.130000  1.940000  1.040000  0.100000 
 Std. Dev.  0.068692  4.376457  9.962998  0.752050  0.180022 
 Skewness -0.962224  3.510516  2.423904  0.901216  1.349502 
 Kurtosis  6.045783  16.39593  8.517025  3.434018  6.156599 

      
 Jarque-Bera  40.56342  714.8304  168.5587  10.74105  53.90233 
 Probability  0.000000  0.000000  0.000000  0.004652  0.000000 

      
 Sum  4.989000  372.2800  830.6042  151.2661  29.54000 
 Sum Sq. Dev.  0.349175  1417.350  7345.338  41.85284  2.398179 

      
 Observations  75  75  75  75  75 
 

2. Output Uji Normalitas 

a. Sebelum Outlier 
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Series: Standardized Residuals
Sample 2011 2014
Observations 96

Mean       2.83e-17
Median  -0.098555
Maximum  6.087802
Minimum -0.407624
Std. Dev.   0.647980
Skewness   8.770482
Kurtosis   82.88675

Jarque-Bera  26758.32
Probability  0.000000
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b. Sesudah Outlier 

 

3. Output Hasil Regresi 

Dependent Variable: ROA   
Method: Panel Least Squares   
Date: 08/10/15   Time: 22:20   
Sample: 2011 2014   
Periods included: 4   
Cross-sections included: 20   
Total panel (unbalanced) observations: 75  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.017770 0.048058 0.369768 0.7131 

PPER 0.013150 0.005280 2.490613 0.0160 
PPIU 0.004643 0.001239 3.748197 0.0005 
RL -0.016569 0.010452 -1.585302 0.1191 

LEV -0.087644 0.047131 -1.859564 0.0687 
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.886080     Mean dependent var 0.066520 

Adjusted R-squared 0.834704     S.D. dependent var 0.068692 
S.E. of regression 0.027928     Akaike info criterion -4.064051 
Sum squared resid 0.039778     Schwarz criterion -3.322455 
Log likelihood 176.4019     Hannan-Quinn criter. -3.767940 
F-statistic 17.24704     Durbin-Watson stat 2.115532 
Prob(F-statistic) 0.000000    
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Series: Standardized Residuals
Sample 2011 2014
Observations 75

Mean       3.63e-17
Median  -0.002309
Maximum  0.179912
Minimum -0.122946
Std. Dev.   0.053078
Skewness   0.322063
Kurtosis   4.098240

Jarque-Bera  5.065713
Probability  0.079432
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4. Output Uji Chow 

 
 
Redundant Fixed Effects Tests   
Equation: EQ01    
Test cross-section fixed effects  

     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     Cross-section F 11.383906 (19,51) 0.0000 

Cross-section Chi-square 124.239326 19 0.0000 
     
          

Cross-section fixed effects test equation:  
Dependent Variable: ROA   
Method: Panel Least Squares   
Date: 08/09/15   Time: 22:41   
Sample: 2011 2014   
Periods included: 4   
Cross-sections included: 20   
Total panel (unbalanced) observations: 75  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.140175 0.033696 4.159946 0.0001 

PPER 0.003914 0.001503 2.604901 0.0112 
PPIU 0.002187 0.000829 2.639178 0.0102 
RL -0.001476 0.009878 -0.149386 0.8817 

LEV -0.290284 0.050197 -5.782847 0.0000 
     
     R-squared 0.402937     Mean dependent var 0.066520 

Adjusted R-squared 0.368819     S.D. dependent var 0.068692 
S.E. of regression 0.054574     Akaike info criterion -2.914193 
Sum squared resid 0.208479     Schwarz criterion -2.759694 
Log likelihood 114.2823     Hannan-Quinn criter. -2.852504 
F-statistic 11.81014     Durbin-Watson stat 0.573647 
Prob(F-statistic) 0.000000    
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5. Output Uji Hausman 

Correlated Random Effects - Hausman Test  
Equation: EQ01    
Test cross-section random effects  

     
     

Test Summary 
Chi-Sq. 
Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

     
     Cross-section random 15.041861 4 0.0046 
     
          

Cross-section random effects test comparisons: 
     

Variable Fixed   Random  Var(Diff.)  Prob.  
     
     PPER 0.013150 0.004851 0.000023 0.0825 

PPIU 0.004643 0.002055 0.000001 0.0041 
RL -0.016569 -0.008531 0.000027 0.1222 

LEV -0.087644 -0.191998 0.000747 0.0001 
     
          

Cross-section random effects test equation:  
Dependent Variable: ROA   
Method: Panel Least Squares   
Date: 08/09/15   Time: 22:41   
Sample: 2011 2014   
Periods included: 4   
Cross-sections included: 20   
Total panel (unbalanced) observations: 75  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.017770 0.048058 0.369768 0.7131 

PPER 0.013150 0.005280 2.490613 0.0160 
PPIU 0.004643 0.001239 3.748197 0.0005 
RL -0.016569 0.010452 -1.585302 0.1191 

LEV -0.087644 0.047131 -1.859564 0.0687 
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.886080     Mean dependent var 0.066520 

Adjusted R-squared 0.834704     S.D. dependent var 0.068692 
S.E. of regression 0.027928     Akaike info criterion -4.064051 
Sum squared resid 0.039778     Schwarz criterion -3.322455 
Log likelihood 176.4019     Hannan-Quinn criter. -3.767940 
F-statistic 17.24704     Durbin-Watson stat 2.115532 
Prob(F-statistic) 0.000000    
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6. Output Uji Multikolinearitas 

 PPER PPIU RL LEV 
     
     PPER  1.000000 -0.146366 -0.167838  0.023437 

PPIU -0.146366  1.000000 -0.251964  0.618645 
RL -0.167838 -0.251964  1.000000 -0.494886 

LEV  0.023437  0.618645 -0.494886  1.000000 
 

 

7. Output Uji Heteroskedastisitas 

      
 
Dependent Variable: LOG(RESID01^2)  
Method: Panel Least Squares   
Date: 08/09/15   Time: 22:44   
Sample: 2011 2014   
Periods included: 4   
Cross-sections included: 20   
Total panel (unbalanced) observations: 75  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -6.887595 3.183872 -2.163277 0.0352 

PPER -0.330610 0.349791 -0.945164 0.3490 
PPIU -0.045215 0.082059 -0.551010 0.5840 
RL 1.168012 0.692431 1.686828 0.0977 

LEV -1.467289 3.122504 -0.469908 0.6404 
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.537221     Mean dependent var -7.251577 

Adjusted R-squared 0.328516     S.D. dependent var 2.257934 
S.E. of regression 1.850244     Akaike info criterion 4.322849 
Sum squared resid 174.5935     Schwarz criterion 5.064445 
Log likelihood -138.1068     Hannan-Quinn criter. 4.618960 
F-statistic 2.574075     Durbin-Watson stat 1.747712 
Prob(F-statistic) 0.002522    
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8. Output Uji Autokorelasi 

Dependent Variable: ROA   
Method: Panel Least Squares   
Date: 08/09/15   Time: 22:45   
Sample: 2011 2014   
Periods included: 4   
Cross-sections included: 20   
Total panel (unbalanced) observations: 75  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.017770 0.048058 0.369768 0.7131 

PPER 0.013150 0.005280 2.490613 0.0160 
PPIU 0.004643 0.001239 3.748197 0.0005 
RL -0.016569 0.010452 -1.585302 0.1191 

LEV -0.087644 0.047131 -1.859564 0.0687 
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.886080     Mean dependent var 0.066520 

Adjusted R-squared 0.834704     S.D. dependent var 0.068692 
S.E. of regression 0.027928     Akaike info criterion -4.064051 
Sum squared resid 0.039778     Schwarz criterion -3.322455 
Log likelihood 176.4019     Hannan-Quinn criter. -3.767940 
F-statistic 17.24704     Durbin-Watson stat 2.115532 
Prob(F-statistic) 0.000000    
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LAMPIRAN IV 

CURICULUM VITAE 

 

  

 

 

NAME   : DESCA INDAH KURNIA 

PLACE OF BIRTH  : JAKARTA 

DATE OF BIRTH  : DECEMBER, 13th 1993  

AGE    : 21 

MARITAL STATUS  : SINGLE 

GENDER   : FEMALE 

WEIGHT/HEIGHT  : 43 kg/157 cm 

RELIGION   : ISLAM 

NATIONALITY  : INDONESIA 

ADDRESS   : JLN HIDUP BARU RAYA NO 8 

     KEBAYORAN BARU – SOUTH JAKARTA 

MOBILE   : 081908828205 

EMAIL   :  descaindahk@gmail.com 

LANGUAGES  : BAHASA, ENGLISH 

PROFILE   : I HAVE A HIGH MOTIVATION TO LEARN 

AND TRY SOMETHING NEW, ALSO READY 

TO WORK IN A TEAM 

 

 

 

 

 

 

PERSONAL IDENTITIES 
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2011 – PRESENT : FACULTY OF ECONOMY,  at STIE INDONESIA 

BANKING SCHOOL 

Concentrations : ACCOUNTING  

2008 – 2011  : 46 SENIOR HIGH SCHOOL, JAKARTA 

 

 

 

1. 2015 : Credit analysis, Trade Finance and Basic Treasury, Mandiri 

   University 

2. 2014 : Leadership Training at Rindam Jaya, Condet 

3. 2013 : Customer Service and Selling Training, PT e-Depro Management 

 

 

 

1. BANK INDONESIA 
PERIOD : JUNE 2013 
 
 

2. BANK MANDIRI 
PERIOD : JUNE 2014 
 

3. PT. PANCA RASA KREASI (RON’S LABORATORY) 
PERIOD : 31 JANUARY 2014 – 22 FEBRUARY 2015 
POSITION : SUPPORTING DIVISION (PART-TIME) 
 

4. BCA FINANCE 
PERIOD : 14 APRIL – 13 JULY 2015 
POSITION : RISK-MANAGEMENT 
 

5. PT. FASHION ESERVICES INDONESIA 
PERIOD : 7 Agustus 2015  
POSITION : Finance Accounting 
 
 

FORMAL EDUCATION 

WORKING EXSPERIENCES 

COURSE AND EDUCATION 
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2011 : MEMBERS OF STUDENT ACTIVITY UNIT OF DANCE OF 
INDONESIA BANKING SCHOOL 

2012 :  MEMBERS OF STUDENT SENATE OF STIE INDONESIA 

   BANKING SCHOOL 

2013 : MEMBERS OF STUDENT COUNCIL OF STIE INDONESIA 
BANKING SCHOOL 

 

 

 

 

2011  :  DATA COLLECTION STAFF IN YEAR EVENT “Indonesia 

Brigh Supersounds” by STUDENT SENATE OF INDONESIA 

BANKING SCHOOL            

2012              :    DATA COLLECTION STAFF IN YEAR EVENT 

“IBS SuperCup 4” by STUDENT SENATE OF INDONESIA 
BANKING SCHOOL  

2012   :     PROGRAM STAFF IN YEAR EVENT “Shisha.Com” by  
STUDENTS ASSOCIATION OF ACCOUNTING INDONESIA 
BANKING SCHOOL 

 
2013 :     COORDINATOR OF DATA COLLECTION DIVISION FOR 

“IBS SuperCup5” by STUDENT SENATE OF INDONESIA 
BANKING SCHOOL 

 
 
 

 Microsoft Word 
 

- Microsoft Excel  
- Microsoft Word  
- Microsoft Powerpoint 

COMMITTEE EXPERIENCES 

SKILLS AND QUALIFICATION 

ORGANIZATION EXPERIENCES 
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