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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).

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). 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 sendiri 

maka tingkat leverage perusahaan akan menurun karena beban bunga yang harus 

ditanggung meningkat, hal ini berdampak pada menurunnya 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).

I. KAJIAN TEORI

2.1 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.
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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.

2.2 Teori Sturktur 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
2. Posisi Pajak Perusahaan 
3. Fleksibilitas Keuangan 
4.  Konservatisme atau Agresivitas Manajemen

2.3 Laporan Keuangan

Laporan keuangan digunakan oleh pihak – pihak yang memiliki kepentingan untuk

menjadi  tolak  ukur  pengambilan  keputusan.  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 (Kieso et. Al., 2011: 7)

2.4 Teori Modal Kerja
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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.

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).

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

yang  dapat  digunakan  sebagai  alat  untuk  menganalisa  dan  menginterpretasikan  data

tersebut.

A. 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 berapa kali dana yang ditanam dalam persediaan berputar dalam

satu periode, peneliti menggunakan rumus (Sugiono & Untung, 2008:66) sebagai berikut:

PerputaranPersediaan=
Harga pokok penjualan

Persediaan

B. Perputaran 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.

Untuk  mengetahui  seberapa  lama  penagihan  piutang  dalam  satu  periode  pada

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

berikut:

PerputaranPiutang=
Penjualan bersih
Rata−rata piutang

C. 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.
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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

D. Leverage

Sundana (2011:20) mengatakan bahwa rasio leverage merupakan rasio yang 

mengukur berapa besar penggunaan utang dalam pembelanjaan perusahaan.  Kasmir 

(2008:151) mengatakan rasio solvabilitas atau leverage ratio merupakan rasio yang 

digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang.

Dalam penelitian ini untuk mengukur porsi utang yang digunakan perusahaan, 

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

menggunakan rumus (Kasmir, 2008:156) sebagai berikut:

Debt ratio=
Total Hutang
Total Asset

E. Profitabilitas

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

perusahaan dalam mencari keuntungan atau laba dalam suatu periode tertentu.  Gibson

(2011:  301)  menyatakan  profitabilitas  sebagai  kemampuan  perusahaan  untuk

menghasilkan keuntungan.

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:

Returnon Assets (ROA )=
Lababersih setelah pajak

Total Aktiva

2.5 PERUMUSAN HIPOTESIS

H1: Perputaran persediaan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas
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Perusahaan manufaktur selalu berhubungan dengan persediaan karena kegiatan

produksi yang dilakukan selalu membutuhkan adanya barang yang siap untuk digunakan

sepanjang  waktu.  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.

H2: Perputaran piutang berpengaruh signifikan 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. Sehingga  dapat  disimpulkan  semakin  cepat  periode

perputaran  piutang  atas  penagihan  piutang,  maka  semakin  cepat  perusahaan

memperoleh keuntungan.

H3: Rasio lancar tidak berpengaruh signifikan 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). 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). 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.

H4: Leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas 

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



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. Hal

ini dapat menurunkan profitabilitas yang dimiliki oleh perusahaan.

H5: Perputaran Persediaan, Perputaran Piutang, Rasio Lancar dan Leverage

berpengaruh secara bersama terhadap profitabilitas

Pada  penelitian  ini,  penulis  ingin  meneliti  hubungan  Perputaran  Persediaan,

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

profitabilitas (ROA).

II. METODE PENELITIAN

Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deksriptif  dengan  pendekatan  kuantitatif.

Penelitian dilakukan pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang

terdaftar  di  Bursa Efek Indonesia (BEI)  pada periode tahun 2011-2014.  Indikator  yang

digunakan  untuk menilai posisi keuangan jangka pendek menggunakan beberapa rasio

sebagai  alat  untuk  menganalisa  dan  menginterpretasikan  data  tersebut,  antara  lain

perputaran  persediaan,  perputaran  piutang,  rasio  lancar  dan  leverage.  Pengukuran

profitabilitas  perusahaan  pun  menggunakan  rasio  yang  dipublikasikan  dalam  Laporan

Keuangan Perusahaan, yaitu rasio Return On Asset (ROA).

Jenis  data  yang  digunakan  meliputi  data  kuantitatif  berupa  Laporan  Keuangan

Tahunan  Perusahaan  Manufaktur  sektor  industri  barang  konsumsi,  dengan  metode

pengumpulan  data  observasi  tidak  langsung.  Data  kuantitatif  adalah  data  berbentuk

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

(Siagian dan Sugiarto, 2000: 18).

Teknik  analisis  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  meliputi  analisis  statistik

deskriptif, analisis regresi data panel, uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Dalam uji asumsi

klasik peneliti melakukan uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji

autkoroleasi. Sementara untuk uji hipotesis menggunakan uji t (parsial) dan uji f (simultan).

Populasi dalam penelitian ini sebanyak 37 perusahaan manufaktur sektor industri barang

konsumsi yang masih beroperasi di Indonesia, penentuan sampel menggunakan metode

purposive sampling yang merupakan pengambilan sampel dengan menggunakan kriteria.

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



Hasilnya,  diperoleh  24  perusahaan  manufaktur  sektor  industri  barang  konsumsi  yang

digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini. 

MODEL PENELITIAN

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

III. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Urutan pembahasan secara sistematis adalah sebagai berikut: statistik deskriptif,

penentuan model  regresi  data panel,  uji  asumsi  klasik,  uji  hipotesis  dan analisis  hasil

penelitian serta implikasi manajerial. 

Statistik  deskriptif  dalam  penelitian  ini  terdiri  dari  mean,  median,  maximum,

minimum dan  standar  deviasi.  Berdasarkan  hasil  uji  regresi  data  panel,  model  data

penelitian  ini  adalah  Fixed  Effect  Model.  Dengan  menggunakan  regresi  tersebut,  nilai

koefisien determinasi atau Adjusted R2 sebesar 0.834704 atau 83.47%.

4.1 Pengujian Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Berdasarkan uji normalitas melalui Probability Jarque – Bera nilai yang dihasilkan

sebesar 0.079432 dan berada diatas α = 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa residual

data telah terdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

ROA = Return On Asset

PPer = Perputaran Persediaa

PPiu = Perputaran Piutang

RL = Rasio Lancar

Lev = Leverage

α = Konstanta

β1, β2, β3 = Koefisien Regresi

i = Perusahaan Manufaktur

t = Periode Waktu

e = Error
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Uji  dilakukan  untuk  melihat  apakah  terdapat  korelasi  linier  antar  variabel

independen.  Dengan  melihat  hasil  correlation  matrix,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa

antar variabel independen didalam penelitian ini tidak ada unsur multikolinearitas. Karena

nilai koefisien antar variabel dibawah 0,85.

Uji Heteroskedastisitas

Uji  heteroskedastisitas  dilakukan  untuk  menguji  apabila  muncul  kesalahan  dan

residual dari model regresi yang dianalisis tidak memiliki varian yang konstan dari suatu

observasi. Dalam penelitian ini, uji heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan uji

Park. Hasil uji  Park menunjukkan bahwa probabilitas koefisien masing – masing variabel

independen  lebih  besar  dari  0.05,  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  penelitian  ini

terbebas dari masalah heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

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.

4.2 Pengujian Hipotesis

Uji f (simultan)

Uji  F  digunakan  untuk  menguji  secara  bersama  –  sama  semua  variabel

independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Nilai Prob (F-

statistic)  sebesar 0.000000 lebih kecil  sama dengan 0.05.  Hal ini  menunjukkan bahwa

secara simultan (bersama – sama), variabel  perputaran persediaan, perputaran piutang,

rasio  lancar  dan  leverage mempengaruhi  profitabilitas  perusahaan  (ROA)  secara

signifikan.

4.3 Analisis Hasil Pembahasan

Pengaruh perputaran persediaan terhadap profitabilitas perusahaan (Return

On Asset).

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

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



berbeda  dengan  penelitian  yang  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.

Pengaruh perputaran piutang terhadap profitabilitas perusahaan (Return On

Asset).

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 semakin cepat periode berputarnya menunjukkan semakin

cepat  perusahaan  mendapatkan  keuntungan  dari  penjualan  kredit  tersebut,  sehingga

profitabilitas perusahaan juga meningkat.

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

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
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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.

Pengaruh leverage terhadap profitabilitas perusahaan (Return On Asset).

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. 

Pengaruh  Perputaran  Persediaan,  Perputaran  Piutang,  Rasio  Lancar  dan

Leverage terhadap profitabilitas perusahaan (Return On Asset).
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Secara simultan (bersama – sama), variabel Perputaran Persediaan, Perputaran

Piutang, Rasio Lancar dan Leverage mempengaruhi profitabilitas perusahaan (Return On

Asset)  secara  signifikan.  Hal  ini  serupa  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.

IV. PENUTUP
IV.1 KESIMPULAN

Berdasarkan analisis  penelitian,  maka dapat  ditarik  kesimpulan bahwa  working

capital dan leverage pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi sangat

mempengaruhi profitabilitas perusahaan dengan rincian 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
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.
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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