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ABSTRACT 

 

The aim of this study is to obtain empirical evidence about the effect of 

working capital management towards the profitability in Indonesian 

Manufacturing Company. Independent variables used in this study were 

receivables conversion in days, inventory conversion in days, and payables 

conversion in days. Dependent variable used in this study was profitability, 

analyzed by return on assets (ROA). The observation years were from year 2009 

through year 2014. 

Total of 12 manufacturing companies were taken as the samples. Samples 

were selected using purposive judgement sampling method and data analysis was 

treated as panel. The statistic method of analysis of this research was multiple 

regression analysis. 

The result of this research showed that the receivables conversion in days 

had no significant effect towards profitability. Meanwhile, inventory conversion in 

days and payables conversion in days had a negative and significant effect 

towards the profitability. 

Keywords : profitability, ROA, receivables conversion in days, inventory 

conversion in days, payables conversion in days 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), perusahaan 

yang bertempat di Indonesia, berdiri dan melakukan kegiatan operasionalnya 

di Indonesia perlu mempersiapkan diri. Tantangan dalam liberalisasi 

perdagangan antar negara ASEAN menjadi hal yang pasti bagi seluruh 

perusahaan di Indonesia, tak terkecuali sektor otomotif. Menurut data Asean 

Automotive Federation (2015), bahwa sepanjang Januari-Desember 2014, 

Indonesia telah menjadi pemimpin dalam hal penjualan kendaraan roda empat 

dan berhasil menggeser posisi Thailand yang sudah lama menempati posisi 

puncak penjualan kendaraan roda empat. Begitu pula dengan angka penjualan 

kendaraan roda dua di Indonesia yang sudah lama meraih Market Share 

terbesar diantara negara ASEAN. Meski begitu, produksi kendaraan roda 

empat masih dikuasai oleh Thailand. Indonesia belum berdaya untuk 

menggoyahkan posisi Thailand dan hanya mampu membuntuti angka produksi 

kendaraan roda empat. Ketika MEA diberlakukan, bukan tidak mungkin 

serbuan otomotif produksi Thailand masuk ke Indonesia dan mengancam 

keberlangsungan industri otomotif Indonesia. Dalam hal ini, perusahaan 

otomotif dan komponennya perlu melakukan persiapan agar dapat terus 

bersaing dengan perusahaan otomotif lainnya di regional Asean.  

Pasar otomotif di Indonesia, khususnya pada kendaraan roda empat 

(mobil) mengalami perkembangan yang baik. Tidak hanya dari sisi penjualan 
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Sumber : Asean Automotive Federation AAF, 2015 

 

yang mengalami trend positif, produksi kendaraan yang dilakukan di dalam 

negeri juga mengalami peningkatan. Hal tersebut dapat tercermin dari data 

yang dirilis oleh Asean Automotive Federation (2015). Pada gambar 1.1 dapat 

terlihat bahwa pada tahun 2014, Indonesia telah menjadi pemimpin di 

Regional Asean dalam hal penjualan kendaraan roda empat, dengan total 

penjualan mencapai 1.208.019 unit. Penjualan yang baik akan memicu 

produsen untuk memperbesar kapasitas produksi pabrik. Sehingga, angka 

produksi kendaraan roda empat di Indonesia juga mengalami peningkatan. 

Pada gambar 1.2 menunjukan bahwa produksi kendaraan roda empat secara 

konsisten mengalami peningkatan. Pada tahun 2014, terdapat 1.298.523 unit 

kendaraan roda empat yang diproduksi untuk kebutuhan dalam negeri dan 

pasar ekspor. 

 

Gambar 1.1 Data Penjualan Kendaraan Roda Empat Asean 
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Sumber : Asean Automotive Federation AAF, 2015 

 

Gambar 1.2 Data Produksi Kendaraan Roda Empat Asean 

 
 

 

Sementara itu, Indonesia telah lama menjadi negara dengan produksi 

dan penjualan kendaraan roda dua (motor) tertinggi di ASEAN. Bahkan, 
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2014, penjualan kendaraan roda dua (motor) di Indonesia mencapai 7.908.941 

unit. Seiring dengan penjualan yang baik, angka produksi kendaraan roda dua 
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Sumber : Asean Automotive Federation AAF, 2015 

 

Sumber : Asean Automotive Federation AAF, 2015 

 

disaat angka produksi di Indonesia mengalami pertumbuhan dalam tiga tahun 

terakhir, beberapa negara Asean lain mengalami penurunan angka produksi.  

 

Gambar 1.3 Data Penjualan Kendaraan Roda Dua Asean 

 
 

 

Gambar 1.4 Data Produksi Kendaraan Roda Dua Asean 
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Untuk menjawab tantangan tersebut, Perusahaan otomotif di 

Indonesia wajib beroperasi secara maksimal dan mendayagunakan setiap 

sumber daya yang dimiliki secara optimal untuk menghasilkan keunggulan 

komparatif dan kompetitif bagi dirinya. Manajemen perusahaan melakukan 

persiapan yang erat kaitannya dengan pengambilan keputusan atas hal-hal 

yang akan dilakukan agar dapat meningkatkan daya saing perusahaannya. 

Menurut Husnan (2004), untuk dapat menentukan keputusan-keputusan yang 

benar, manajer keuangan harus menentukan tujuan yang ingin dicapai. 

Keputusan dalam persiapan menghadapi ketatnya persaingan di masa 

depan dapat dimulai dari internal perusahaan tersebut. Berbagai macam faktor 

internal dapat menjadi kekuatan perusahaan, salah satunya dalam hal 

permodalan. Kegiatan operasional perusahaan dapat tercermin dari 

pengelolaan modal kerja, yang meliputi pengambilan keputusan mengenai 

jumlah dan komposisi aktiva lancar dan hutang lancar. Menurut Keown 

(2005), modal kerja (working capital) adalah total investasi yang dilakukan 

perusahaan pada aktiva lancar dengan harapan dapat dikonversi menjadi kas 

dalam jangka waktu kurang dari satu tahun. Setiap perusahaan tentunya 

mengharapkan pengembalian dana yang sudah dikeluarkannya dalam jangka 

waktu pendek atas hasil dari penjualan produknya. Fokus utama perusahaan 

dalam menghasilkan pengembalian dana (pendapatan) berasal dari 

kegiatan/aktivitas operasionalnya dalam menjual barang yang diproduksinya.  

Subramanyam (2010) memaparkan di dalam neraca keuangan 

perusahaan, aktivitas operasional perusahaan diantaranya terdiri dari piutang 

usaha, persediaan, asset tetap, utang usaha, dan beban yang masih harus 
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dibayar. Aktivitas perusahaan dapat diukur dengan menggunakan rasio 

aktivitas, dimana rasio ini akan dapat mengukur efisiensi dan efektivitas 

perusahaan dalam menggunakan assetnya. Menurut Fitri (2013), rasio yang 

dapat digunakan untuk mengukur aktivitas perusahaan adalah rasio perputaran 

piutang usaha, rasio perputaran persediaan, rasio perputaran asset tetap, rasio 

perputaran total asset, dan rasio periode penagihan piutang. Sementara itu, 

penelitian yang dilakukan  Santhi (2014) menunjukan bahwa manajemen 

modal kerja yang terdiri dari perputaran kas, perputaran modal kerja, 

perputaran persediaan, dan perputaran piutang memiliki pengaruh terhadap 

profitabilitas. 

Pengelolaan modal kerja mempunyai peranan yang penting dalam 

usaha menciptakan laba. Manajemen keuangan perusahaan menghadapi 

tantangan terkait modal kerja, baik dalam rangka sumber pemenuhan 

kebutuhan modal kerja maupun dalam rangka pengelolaan, pengawasan, 

pengaturan, dan pengendalian penggunaan modal kerja dalam kegiatan 

operasional untuk menghasilkan laba. Modal kerja digunakan untuk 

mendapatkan barang yang akan digunakan dalam proses produksi, seperti 

bahan mentah, bahan pembantu, membayar upah buruh, gaji karyawan, dan 

sebagainya dengan harapan melalui penjualan perusahaan akan dapat 

memperoleh kembali dana yang telah dikeluarkan (Sundari, 2013) 

Perusahaan manufaktur, khususnya dibidang otomotif akan memiliki 

banyak persediaan barang, dengan demikian mereka akan memiliki banyak 

piutang usaha yang mana banyaknya pituang usaha akan ditutupi oleh hutang 

usaha. Oleh karena itu, kebutuhan modal kerja perusahaan manufaktur 
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terbilang banyak (Thuvarakan, 2013). Sebuah perusahaan otomotif akan 

memiliki persediaan yang banyak, hal itu muncul ketika perusahaan terus 

memproduksi disaat permintaan sedang turun atau perusahaan sengaja 

memproduksi lebih ketika memprediksi bahwa dimasa depan akan muncul 

permintaan barang produksi yang banyak. Dalam menjual barang 

produksinya, sering kali perusahaan otomotif menjualnya secara kredit. Ketika 

menjual secara kredit, persediaan yang dimiliki akan berkurang dan sebagai 

konsekuensinya, piutang akan bertambah sesuai dengan jumlah barang yang 

terjual. Akan muncul keadaan dimana jumlah persediaan sudah minim, 

sementara kas yang dimiliki juga minim sebagai akibat penjualan barang 

produksi secara kredit, namun permintaan akan barang produksi tetap. Maka 

perusahaan harus tetap melakukan proses produksi. Kekurangan biaya dalam 

proses produksi tersebut dapat ditutupi dengan melakukan hutang usaha. Hal 

tersebut mencerminkan bahwa perusahaan manufaktur, lebih khususnya di 

sektor otomotif dan komponennya membutuhkan modal kerja yang banyak. 

Merupakan hal yang mutlak bahwa manajemen harus mengelola modal kerja 

secara optimal dalam rangka mewujudkan harapan manajemen yang hendak 

menghasilkan tingkat pengembalian yang sesuai target. 

Tingkat pengembalian suatu perusahaan lebih sering dikenal sebagai 

pendapatan/keuntungan perusahaan. Pendapatan merupakan arus kas masuk 

yang diperoleh dari aktivitas usaha perusahaan yang masih berlangsung dan 

laba (profit) merupakan selisih pendapatan dan keuntungan setelah dikurangi 

beban-beban perusahaan dan kerugian (Subramanyam, 2010). Seringkali 

profit yang didapat perusahaan menjadi tolak ukur kinerja perusahaan maupun 
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kinerja keuangan. Profit yang tinggi atau mencapai target mencerminkan 

bahwa manajemen berhasil mengelola modal kerja dengan tepat dan efektif. 

Maka perlu diketahui seberapa baik perusahaan mendapat profit atas modal 

kerja yang dikelola.  

Pengembalian atas modal merupakan indikator penting atas kekuatan 

yang dimiliki perusahaan. Ukuran profitabilitas memiliki beberapa 

keunggulan dibandingkan ukuran kekuatan keuangan lainnya, seperti 

solvabilitas yang hanya mengandalkan pos neraca. Ukuran profitabilitas dapat 

mencerminkan pengembalian atas modal yang sudah dikeluarkan perusahaan 

secara efektif dari berbagai perspektif kontributor pendanaan maupun alokasi 

pendanaan (Subramanyam, 2010). Komponen modal kerja merupakan aktiva 

lancar seperti : kas, piutang, dan persediaan. Ketika modal kerja dapat 

mempengaruhi profit perusahaan, mencerminkan bahwa aktiva lancar yang 

dimiliki perusahaan dapat menentukan angka perolehan profit. Sehubungan 

dengan hal tersebut, maka rasio profitabilitas yang cocok digunakan dalam 

melihat kontribusi modal kerja terhadap profit adalah tingkat pengembalian 

aset (return on asset).  

Tidak hanya memiliki pencapaian yang baik dalam hal produksi dan 

penjualan, perusahaan otomotif dan komponennya juga berhasil mencatatkan 

prestasi yang baik dalam hal kinerja saham. Menurut data yang didapat dari 

idx.co.id (2015), dalam periode 2011-2013, terlihat bahwa mayoritas 

perdagangan saham perusahaan otomotif dan komponennya memiliki trend 

yang naik (positif). Perusahaan yang mengalami kenaikan tertinggi adalah 

ASII (Astra International Tbk.) yang pada tahun 2011 volume 
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perdagangannya hanya 1.245.000.000 lembar saham setahun, pada tahun 2013 

mangalami kenaikan hingga 9.508.000.000 lembar saham setahun. Selain itu, 

Kapatilasisasi pasar dari perusahaan otomotif terus berkembang. Dengan dua 

belas perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, kapitalisasi pasar 

yang dihasilkan pada tahun 2014 adalah 6.97% terhadap keseluruhan 

kapitalisasi pasar saham IHSG. 

Berdasarkan latar belakang terkait modal kerja dan tantangan industri 

otomotif diatas, maka penulis ingin melakukan penelitian lebih lanjut terkait 

pengaruh manajemen modal kerja terhadap profitabilitas pada perusahaan 

otomotif dan komponennya pada Bursa Efek Indonesia periode 2009-2014. 

 

1.2 Masalah Penelitian 

Kesiapan perusahaan menghadapi persaingan yang ketat harus diawali 

dari dalam perusahaan itu sendiri. Kesiapan perusahaan dalam hal permodalan 

merupakan pondasi untuk memenangkan persaingan. Modal kerja dibutuhkan 

oleh setiap perusahaan untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan 

sehari-hari, maka pengelolaannya menjadi sangat penting.  

Keputusan modal kerja merupakan keputusan mengenai jumlah 

komposisi aktiva lancar yang harus dimiliki perusahaan dalam menjalani 

kegiatan operasionalnya dan sumber untuk memenuhi aktiva lancar tersebut. 

Implikasi dari pengelolaan modal kerja yang baik adalah peningkatan profit 

yang diraih perusahaan, peningkatan profit beriringan dengan angka penjualan 

yang meningkat, maka perusahaan dapat bertahan dan memenangkan 

persaingan.  
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Penelitian mengenai pengaruh manajemen modal kerja terhadap 

profitabilitas telah dilakukan oleh banyak peneliti. Seperti yang dilakukan oleh 

Sumintapura (2013), yang menjadikan working capital turnover, receivables 

turnover, inventory turnover, dan current ratio sebagai variabel yang 

dianggap dapat mempengaruhi profitabilitas perusahaan. Hasil dari penelitian 

tersebut menunjukan bahwa working capital turnover tidak berpengaruh 

signifikan terhadap profitabilitas, sementara variabel lainnya berpengaruh 

signifikan. Inventory turnover berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

profitabilitas. Akan tetapi, receivables turnover dan current ratio memberikan 

pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap profitabilitas. Lebih lanjut, 

penelitian yang dilakukan oleh Nurdiansah (2014), yang menjadikan 

perputaran kas, perputaran piutang, dan perputaran persediaan sebagai 

variabel yang mempengaruhi profitabilitas perusahaan. Hasil dari penelitian 

ini menunjukan hanya perputaran kas yang berpengaruh signifikan dan positif. 

Sementara perputaran piutang dan perputaran persediaan menunjukan hasil 

yang positif namun tidak signifikan. Dalam penelitian internasional, penelitian 

yang dilakukan oleh Anandasayanan (2012) yang menjadikan inventory 

conversion, debtors conversion, creditors conversion, dan cash conversion 

cycle sebagai variabel yang mempengaruhi profitabilitas perusahaan. Hasil 

dari penelitian ini menunjukan hanya creditors conversion yang tidak 

mempengaruhi profitabilitas secara signifikan. Sementara ketiga variabel 

lainnya menunjukan pengaruh yang negatif dan signifikan. 

Dari hasil penelitian tersebut terdapat beberapa variabel modal kerja 

yang mempengaruhi profitabilitas perusahaan. Masing-masing dari penelitian 
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menunjukan hasil yang berbeda bahkan bertentangan dengan teori dan hasil 

penelitian antara yang satu dengan yang lain. Hal tersebut menimbulkan 

research gap dalam penelitian terkait pengaruh manajemen modal kerja 

terhadap profitabilitas. Research gap dapat terjadi karena masing-masing dari 

penelitian mengambil sample perusahaan dalam industri yang berbeda atau 

terdapat perbedaan dari tahun penelitian yang dilakukan, selain itu dapat 

disebabkan karena pemilihan variabel yang berbeda.  

Berdasarkan fenomena gap yang terjadi dan hasil penelitian yang telah 

dilakukan memaparkan adanya kontradiksi dari masing-masing penelitian, 

maka diperlukan penelitian terkini terkait dengan pengaruh manajemen modal 

kerja terhadap profitabilitas khususnya pada perusahaan otomotif dan 

komponennya di Indonesia.  

 

1.2.1 Pembatasan Masalah 

Agar penelitian lebih terfokus dan data yang digunakan lebih akurat, 

penelitian ini akan dibatasi objeknya sebagai berikut : 

1. Jenis industri yang dijadikan objek penelitian adalah salah satu 

sektor dalam industri manufaktur yaitu sub sektor otomotif dan 

komponennya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

periode 2009-2014. 

2. Perusahaan telah menerbitkan laporan keuangan yang telah diaudit 

dan memiliki kelengkapan data selama periode 2009-2014. 
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3. Rasio yang digunakan dalam penelitian ini adalah, konversi 

piutang, konversi persediaan, konversi hutang usaha, dan return on 

assets. 

 

1.2.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka yang 

menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ; 

1. Apakah konversi piutang berpengaruh negatif terhadap 

profitabilitas perusahaan otomotif di Bursa Efek Indonesia periode 

2009-2014? 

2. Apakah konversi persediaan berpengaruh negatif terhadap 

profitabilitas perusahaan otomotif di Bursa Efek Indonesia periode 

2009-2014? 

3. Apakah konversi hutang usaha berpengaruh negatif terhadap 

profitabilitas perusahaan otomotif di Bursa Efek Indonesia periode 

2009-2014? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk meneliti dan menganalisis pengaruh konversi piutang terhadap 

profitabilitas perusahaan otomotif di Bursa Efek Indonesia periode 

2009-2014. 
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2. Untuk meneliti dan menganalisis pengaruh konversi persediaan 

terhadap profitabilitas perusahaan otomotif di Bursa Efek Indonesia 

periode 2009-2014. 

3. Untuk meneliti dan menganalisis pengaruh konversi hutang usaha 

terhadap profitabilitas perusahaan otomotif di Bursa Efek Indonesia 

periode 2009-2014. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dengan dilakukan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi 

seluruh pihak diantaranya adalah : 

1. Bagi peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sarana untuk 

mengembangkan pola berfikir secara ilmiah berdasarkan pada ilmu 

yang diperoleh dari perkuliahan. Lalu, menerapkannya pada data 

yang diperoleh dari objek yang diteliti. 

2. Bagi perusahaan 

Penulis berharap penelitian ini dapat dijadikan sebagai tolak ukur 

atau referensi dalam mengelola modal kerja yang baik sehingga 

dapat mencapai tujuan perusahaan. Walaupun, penelitian ini tidak 

terlepas dari berbagai kekurangan dan masih jauh dari 

kesempurnaan. 
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3. Bagi akademis 

Peneliti selanjutnya dapat digunakan sebagai referensi dalam 

menyusun penelitian-penelitian terkait modal kerja atau terkait 

materi lainnya di masa yang akan datang. 

 

1.5 Sistematika Penulisan skripsi 

Dalam penelitian ini, penulis membagi sistematika penulisan terbagi 

dalam lima bab, yaitu : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan latar belakang masalah; masalah penelitian 

yang terdiri dari identifikasi masalah, perumusan masalah, serta 

batasan masalah: tujuan dan kegunaan penelitian; serta sistematika 

penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORITIS 

Bab ini berisi tinjauan pustaka yang melandasi penelitian; 

penelitian terdahulu; rerangka pemikiran; serta perumusan 

hipotesis. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini memaparkan tentang objek penelitian; metode 

pengumpulan data yang terdiri dari data yang dihimpun, teknik 

pengumpulan data; variabel penelitian dan definisi operasional; 

serta metode analisis dan pengujian hipotesis. 

BAB IV : ANALISIS DAN HASIL 
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Bab ini memaparkan gambaran umum objek penelitian; analisis 

data; pembahasan hasil penelitian; serta implikasi manajerial. 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran yang 

dapat diberikan berkaitan dengan penelitian. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Modal Kerja 

Modal dapat diinterpretasikan sebagai sejumlah uang yang 

digunakan dalam menjalankan kegiatan usaha perusahaan sehari-hari. 

Dengan kata lain, modal dibutuhkan perusahaan sebagai aktiva lancar. 

Modal kerja erat kaitannya dengan keputusan jumlah penggunaan dana  

yang digunakan untuk operasional aktivitas produksi perusahaan dan 

keputusan tentang sumber pemenuhan modal kerja tersebut. Berikut 

definisi Modal Kerja dari beberapa penulis : 

a. Fahmi (2012), modal kerja adalah investasi sebuah perusahaan pada 

aktiva-aktiva jangka pendek-kas, sekuritas, persediaan, dan piutang.  

b. Keown (2011), modal kerja (working capital) adalah total investasi 

yang dilakukan perusahaan pada aktiva lancar dengan harapan dapat 

dikonversi menjadi kas dalam jangka waktu kurang dari satu tahun.  

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan 

bahwa arti dari modal kerja adalah seluruh investasi yang dilakukan 

perusahaan ke dalam aktiva lancar yang meliputi persediaan, piutang, kas, 

dan surat-surat berharga dalam rangka menjalankan kegiatan produksi 

perusahaan. Setelah melakukan investasi tersebut, perusahaan 

Pengaruh Manajemen..., Aldi Satria Kusuma, Ma.-IBS, 2015



 

17 
 

mengharapkan pengembalian berupa pendapatan dalam jangka waktu 

kurang dari satu tahun. 

Lebih lannjut, Keown (2011) menjelaskan bahwa perusahaan 

yang ingin mengurangi resiko likuiditas dengan memegang lebih banyak 

aset lancar saat ini melakukannya dengan berinvestasi dalam bentuk kas 

dan surat berharga yang lebih besar. Namun, memegang kas dan surat 

berharga dalam jumlah yang besar memiliki konsekuensi tersendiri. 

Investasi yang dilakukan perusahaan dalam bentuk kas dan surat berharga 

akan mengurangi tingkat pengembalian yang akan didapat perusahaan. 

Sebaliknya, ketika perusahaan memiliki kas yang sedikit, perusahaan 

akan mendapatkan peningkatan pengembalian. Hal itu karena, perusahaan 

mendayagunakan kas yang dimilikinya kedalam kegiatan operasional 

perusahaan. Dengan demikian, peningkatan likuiditas menunjukan 

adanya trade-off dengan pengembalian (profitabilitas) yang dihasilkan 

perusahaan. 

Keputusan dalan penggunaan hutang jangka pendek atau 

penggunaan hutang jangka panjang juga menunjukan adanya trade-off. 

Semakin besar perusahaan memilih untuk menggunakan hutang jangka 

pendek atau kewajiban lancar dalam membiayai aset, semakin besar 

risiko likuiditas. Meskipun, penggunaan kewajiban lancar memiliki 

keuntungan berupa beban biaya yang rendah. Perusahaan dapat 

mengurangi risiko dari likuiditas melalui penggunaan hutang jangka 

panjang dengan konsekuensinya berupa penambahan beban biaya dan 

pengurangan tingkat pengembalian (profitabilitas) yang akan dihasilkan 
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perusahaan. Maka, dapat disimpulkan bahwa terdapat trade-off antara 

profitabilitas yang akan didapat dengan resiko likuiditas yang diterima 

perusahaan. 

 

2.1.1.1 Manajemen Modal Kerja 

Dalam melakukan aktivitas operasionalnya, perusahaan 

membutuhkan modal kerja. Modal kerja yang dimiliki perusahaan harus 

dikelola secara optimal dan efisien, hal ini agar perusahaan mendapatkan 

tingkat pengembalian yang sesuai harapan. Melalui manajemen modal 

kerja, manajer perusahaan dapat mengukur dan memastikan pengelolaan 

modal kerja dilakukan dengan efektif agar tujuan perusahaan tercapai. 

Berikut definisi manajemen modal kerja dari beberapa penulis : 

a. Margaretha (2014), Manajemen Modal Kerja (Working Capital 

Management) merupakan bentuk pengelolaan investasi jangka pendek 

yang terkait sumber dana jangka pendek. 

b. Syamsuddin (2013), Manajemen Modal Kerja adalah pengelolaan 

masing-masing pos aktiva lancar dan utang lancar dengan baik, 

sehingga jumlah net working capital (aktiva lancar dikurangi hutang 

lancar) yang diinginkan tetap dapat dipertahankan. 

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa 

manajemen modal kerja erat kaitannya dengan pengelolaan current 

account (perkiraan aktiva lancar dan hutang lancar), seperti diilustrasikan 

pada gambar 2.1.  

Pengaruh Manajemen..., Aldi Satria Kusuma, Ma.-IBS, 2015



 

19 
 

Gambar 2.1  

Manajemen Modal Kerja 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Efisiensi dalam manajemen modal kerja sangat menjadi kebutuhan 

dalam menjamin kelangsungan atau keberhasilan jangka panjang dan 

untuk mencapai tujuan perusahaan secara keseluruhan baik dalam 

mencapai tingkat pengembalian yang sesuai harapan, maupun dalam 

meningkatkan kesejahterahan pemilik perusahaan. Apabila manajer 

keuangan tidak mampu mengelola modal kerja perusahaan secara efisien, 

maka perusahaan akan kesulitan dalam mencapai keberhasilan jangka 

panjang. Keberhasilan jangka pendek yang dalam hal ini merupakan 

manajemen modal kerja merupakan langkah awal perusahaan dalam 

mencapai keberhasilan jangka panjang (Syamsuddin, 2013). 

Margaretha (2014) menjelaskan beberapa alasan mengapa modal 

kerja perlu dikelola dengan baik, diantaranya :  

Sumber : Syamsuddin, 2013 

Neraca 

Aktiva         Pasiva 

Aktiva Lancar Hutang Lancar 

1. Kas 

2. Surat Berharga Jangka 

Pendek 

3. Piutang 

4. Persediaan 

1. Hutang Dagang 

2. Hutang Surat Berharga 

3. Biaya-Biaya Akrual 

Pengaruh Manajemen..., Aldi Satria Kusuma, Ma.-IBS, 2015



 

20 
 

a. Lebih dari sepertiga waktu manajer keuangan dihabiskan untuk 

mengelola aktiva lancar dan seperempat waktu manajer dihasilkan 

untuk megelola hutang lancar. 

b. Sekitar 40% dari modal perusahaan lazimnya diinvestasikan dalam 

aktiva lancar. 

c. Khususnya bagi perusahaan kecil, modal kerja tidak dapat bersumber 

dari pinjaman. 

d. Terdapat hubungan antara penjualan dan kebutuhan membiayai aktiva 

lancar (Modal Kerja). 

 

2.1.1.2 Sumber Modal 

Terdapat beberapa sumber modal yang dapat dipilih oleh manajemen 

perusahaan dalam memenuhi kebutuhan pendanaannya. Sumber-sumber 

modal menurut Riyanto, (2001), yaitu : 

a. Sumber Internal (internal source) 

Merupakan dana yang dibentuk sendiri di dalam perusahaan berupa 

laba ditahan. Dana yang dihasilkan pemilik, peserta, atau pengambil 

bagian di dalam perusahaan merupakan dana yang akan tetap 

ditanamkan dalam perusahaan yang bersangkutan dan disebut sebagai 

modal sendiri. 

b. Sumber Eksternal (Eksternal Source) 

Merupakan sumber dana yang berasal dari luar perusahaan yang 

didapat dari kreditur dan pemilik, peserta, pengambil bagian di dalam 
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perusahaan. Modal yang berasal dari kreditur merupakan hutang bagi 

perusahaan yang bersangkutan dan disebut sebagai modal asing.  

 

Sementara itu, terdapat tiga jenis sumber modal yang dikemukakan 

oleh Keown (2011), yaitu : 

a. Permanent Sources of Financing (Sumber Pendanaan Permanen) 

Sumber pendanaan yang tidak jatuh tempo dalam jangka waktu satu 

tahun, seperti hutang jangka panjang, saham preferen, dan saham 

biasa. 

b. Temporary Sources of Financing (Sumber Pendanaan Temporer) 

Sumber pendanaan yang jatuh tempo dalam jangka waktu kurang dari 

satu tahun, biasanya digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan, 

seperti hutang lancar. 

c. Spontaneous Sources of Financing (Sumber Pendanaan Spontan) 

Sumber pendanaan yang berupa hutang dagang dalam benruk kredit 

dan sumber pendanaan lainnya yang timbul akibat kegiatan 

operasional perusahaan sehari-hari. 

 

2.1.1.3 Komponen Modal Kerja 

Menurut Syamsuddin (2013), menyebutkan bahwa pos-pos utama 

dalam modal kerja (aktiva lancar) adalah : 

1. Kas, dapat diartikan sebagai uang tunai atau surat berharga 

(Margaretha, 2014). Adapun pengelompokan kas perusahaan biasanya 

terbagi ke beberapa jenis, yaitu : 
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a. Transactions balance merupakan saldo kas yang berkaitan 

dengan pembayaran dan penagihan 

b. Compensating balance merupakan saldo rekening giro yang 

harus ada pada bank guna mengompensasi jasa-jasa yang 

diberikan bank tersebut bagi nasabahnya 

c. Precautionary balance saldo kas yang dicadangkan untuk 

berjaga-jaga terhadap pola cash inflow dan cash outflow yang 

fluktuatif 

d. Speculative balance saldo kan untuk memanfaatkan kesempatan 

untuk membeli sesuatu secara murah apabila terdapat 

kesempatan. 

Untuk itu kas perlu dikelola dengan baik, salah satu cara yang 

dapay digunakan adalah dengan melakukan cash budget. Cash 

budget adalah perkiraan penerimaan dan pengeluaran kas dalam 

suatu periode terhadap periode berikutnya. Cash budget adalah alat 

utama dalam perencanaan keuangan jangka pendek yang 

memungkinkan manajer keuangan untuk mengidentifikasi kebutuhan 

dan peluang keuangan jangka pendek. Fungsi utamanya adalah 

membantu manajer mengeksplorasi kebutuhan pinjaman jangka 

pendek. Komponen sederhana dalam cash budget adalah : mencatat 

penerimaan kas dan pengeluaran kas lalu diselisihkan (Ross, 2012) 

2. Surat-surat berharga jangka pendek, merupakan investasi jangka 

pendek yang dilakukan perusahaan untuk memperoleh penghasilan 
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atas dana-dana yang untuk sementara belum digunakan (idle cash) 

(Syamsuddin, 2013). 

3. Piutang, merupakan aktiva atau kekayaan yang timbul sebagai akibat 

dari dilaksanakannya penjualan secara kredit (Margaretha, 2014). Jika 

perusahaan memutuskan untuk memberikan kredit kepada pelanggan, 

maka perusahaan harus menetapkan prosedur pengelolaan kredit dan 

prosedur penagihan kredit. Komponen-komponen dari kebijakan 

piutang(kredit) perusahaan, antara lain : 

a. Term of sale, yaitu perusahaan menetapkan syarat-syarat dalam 

melakukan penjualan barang dan jasa. Pertimbangan mendasar 

adalah apakah perusahaan akan membutuhkan pembayaran tunai 

langsung atau dapat mendayagunakan kredit. Jika perusahaan 

melakukan kredit kepada pelanggannya, maka perusahaan akan 

menentukan jangka waktu kredit, periode diskon, dan jenis 

instrument kredit. 

b. Credit analysis, dalam memberikan kredit, perusahaan 

menentukan berapa banyak peluang dan membedakan antara 

pelanggan yang akan membayar kredit dan yang kemungkinan 

kesulitan untuk ditagih. Perusahaan akan menggunakan sejumlah 

perangkat dan prosedur dalam menentukan probabilitas pelanggan 

yang tidak akan membayar, hal ini disebut analisis kredit. 

c. Collecting policy, setelah kredit diberikan, perusahaan akan 

memiliki peluang terjadinya masalah dalam penagihan dari 
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pelanggan yang menunggak, maka perlu dibuat kebijakan 

penagihan yang efektif dan menguntungkan kedua pihak 

Untuk memantau pembayaran kredit dari pelanggan, perusahaan 

akan melakukan monitor terhadap piutang-piutangnya. Kebanyakan 

perusahaan akan  melakukan monitor melalui penghitungan Average 

Collection Period (ACP) atau Konversi Piutang. Jika terdapat 

pelanggan yang membayar melewati jatuh tempo maka perusahaan 

akan melakukan hal-hal sebagai berikut : mengirim surat 

pemberitahuan bahwa pembayaran sudah melewati jatuh tempo, 

menghubungi langsung melalui telepon, bekerjasama dengan 

perusahaan penagihan, hingga akhirnya mengambil jalur hukum 

(Ross, 2012). 

4. Persediaan, merupakan sejumlah bahan/barang yang disediakan oleh 

perusahaan, baik berupa barang jadi, bahan mentah, maupun barang 

dalam proses yang disediakan untuk menjaga kelancaran operasi 

perusahaan guna memenuhi permintaan konsumen setiap waktu 

(Margaretha, 2014). Manajemen persediaan adalah kegiatan untuk 

menentukan jumlah dan komposisi persediaan sehingga perusahaan 

dapat melindungi kelancaran produksi dan penjualan serta kebutuhan-

kebutuhan pembelanjaan perusahaan dengan efektif dan efisien. 

Selain itu, berfungsi sebagai pengaturan dan pengawasan atas 

pelaksanaan pengadaan bahan-bahan/barang-barang yang diperluka 

sesuai dengan jumlah dan waktu yang dibutuhkan dengan biaya yang 
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serendah-rendahnya. Ross (2012) menjelaskan biaya-biaya yang 

muncul dalam persediaan, antara lain : 

a. Biaya penyimpanan dan pelacakan 

b. Biaya asuransi dan pajak 

c. Kerugian akibat barang yang using 

d. Opportunity cost dari modal yang diinvestasikan 

Berikut adalah beberapa penjelasan terkait teknik-teknik dalam 

mengelola persediaan, yaitu  

a. ABC approach, merupakan pendekatan sederhana untuk 

manajemen persediaan yang dilakukan dengan membagi 

persediaan kedalam beberapa kelompok. Hal tersebut dapat 

dilakukan dalam mengelompokan persediaan menjadi kelompok 

persediaan yang mahal, kelompok persediaan yang berteknologi 

tinggi, dan kelompok persediaan yang relatif murah (Ross, 2012). 

b. Economic Order Quantity Model adalah pendekatan yang paling 

sering digunakan dalam membangun tingkat persediaan yang 

optimal. Dilakukan dengan mambandingkan biaya menyimpan 

persediaan dengan banyaknya persediaan yang dipesan. Carrying 

cost akan meningkat dan restocking cost akan menurun akibat dari 

peningkatan jumlah persediaan. Restocking cost terbesar adalah 

ketika perusahaan menyimpan jumlah persediaan yang rendah. 

Carrying cost terbesar adalah ketika terdapat banyak persediaan 

yang dimiliki (Ross, 2012). 
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c. Supply Chain Management adalah sebuah konsep pengaturan 

aliran proses perdagangan yang menghubungkan antara produsen, 

supplier, dan konsumen secara langsung. Supply Chain 

Management berkembang pesat seiring dengan berkembangnya 

Teknologi Informasi dan Komunikasi sehingga perusahaan dapat 

meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses-proses produksi 

hingga proses bisnis. 

 

Ross (2012) memaparkan pula teknik manajemen persediaan yang 

digunakan untuk mengelola permintaan-permintaan persediaan. 

Hal tersebut disebabkan karena terdapat beberapa jenis persediaan 

yang digunakan sesuai dengan kebutuhannya. Pada dasarnya 

berfungsi untuk mengetahui berapa persediaan yang harus dimiliki 

dalam rangka melakukan kegiatan produksi. 

a. Materials Requirements Planning 

Prosedur sistem yang digunakan untuk menentukan tingkat 

persediaan terhadap jenis persediaan yang memiliki 

ketergantungan terkait permintaan atau besaran produksi. 

b. Just-in-Time Inventory 

Sistem yang mengatur semua jenis persediaan harus dimiliki 

seminimal mungkin sesuai dengan kebutuhan produksi. Hal 

ini akan menyebabkan perusahaan akan sering melakukan 

reorder dan restock persediaan. 
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Lebih lanjut, Keown (2011) menjelaskan bahwa terdapat dua kategori  

dalam sebuah struktur aset yaitu : aset permanen dan aset temporer: 

1. Investasi Aset Permanen (Permanent Asset Investment), 

merupakan investasi dalam aset yang dilakukan perusahaan 

dengan harapan dapat digunakan dalam jangka waktu yang 

lama (lebih dari satu tahun), baik dalam aset tetap maupun aset 

lancar. Perusahaan menetapkan jumlah minimal persediaan 

yang harus dimiliki untuk mengantisipasi kejadian di masa 

depan, hal itu merupakan aset permanen. 

2. Investasi Aset Temporer (Temporary Asset Investment), 

merupakan investasi dalam aset yang disiapkan perusahaan 

untuk dijual atau sebagai alat likuidasi dalam periode kurang 

dari satu tahun. Aset temporer biasanya bukan merupakan aset 

tetap, melainkan persediaan dan piutang. 

  

2.1.1.4 Konsep Modal Kerja 

  Menurut Riyanto (2001), menjelaskan beberapa konsep terkait 

modal kerja, antara lain : 

1. Konsep Kuantitatif 

Konsep ini medasarkan pada kuantitas dari dana yang tertanam 

dalam unsur-unsur aktiva lancar dimana aktiva ini merupakan aktiva yang 

sekali berputar akan kembali dalam bentuk semula dalam jangka waktu 

yang pendek. Umumnya elemen-elemen dari modal kerja kuantitatif 

meliputi kas, surat-surat berharga (sekuritas), piutang dan persediaan. 
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Modal kerja dalam konsep ini disebut juga modal kerja bruto (gross 

working capital). 

2. Konsep Kualitatif 

Modal kerja pada konsep kualitatif dikaitkan dengan besarnya 

jumlah hutang lancar atau hutang yang harus segera dibayar. Sebagian 

dari aktiva lancar disediakan untuk memenuhi kewajiban finansial yang 

harus segera dibayarkan dan aktiva lancar yang telah disediakan tersebut 

tidak digunakan untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan untuk 

menjaga likuiditasnya. Maka, modal kerja dalam konsep ini adalah 

sebagian dari aktiva lancar yang benar-benar dapat digunakan untuk 

membiayai kegiatan operasional perusahaan tanpa mengganggu 

likuiditasnya. Modal kerja dalam pengertian ini disebut juga modal kerja 

neto (net working capital). 

3. Konsep Fungsional 

Konsep ini mendasarkan pada fungsi dari dana menjadi dasar yang 

digunakan untuk memperoleh pendapatan. Setiap dana yang dialokasikan 

pada berbagai aktiva dimaksudkan untuk memperoleh pendapatan 

(income), baik pendapatan saat ini (current income) maupun pendapatan 

masa yang akan datang (future income). Konsep modal kerja fungsional 

merupakan konsep mengenai modal yang digunakan untuk menghasilkan 

current income. 
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2.1.1.5 Jenis Modal Kerja 

Menurut Riyanto (2001) menjelaskan penggolongan modal kerja 

perusahaan menjadi dua jenis, yaitu : 

1. Modal Kerja Permanen (Permanent Working Capital) adalah modal 

kerja yang tetap harus ada dalam perusahaan untuk menjalankan 

kegiatan usaha. Modal kerja permanen terbagi menjadi : 

a. Modal Kerja Primer (Primary Working Capital) adalah modal 

kerja minimum yang harus ada untuk menjamin kontinuitas 

usahanya. 

b. Modal Kerja Normal (Normal Working Capital) adalah modal 

kerja yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan proses produksi 

yang normal. 

2. Modal Kerja Variabel (Variable Working Capital) adalah modal kerja 

yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan keadaan, 

dibagi menjadi 

a. Modal Kerja Musiman 

Modal Kerja yang jumlahnya berubah-ubah disebabkan oleh 

fluktuasi musim. 

b. Modal Kerja Siklus 

Modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah disebabkan oleh 

fluktuasi konjungtur. 

c. Modal Kerja Darurat 

Modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah karena keadaan 

darurat yang tidak diketahui sebelumnya.  
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2.1.1.6 Kebijakan Modal Kerja 

Dalam menentukan pemenuhan modal kerja, manajemen dapat 

memilih kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan kondisi perusahaan 

maupun kondisi diluar perusahaan, Brigham (2005) mengelompokan 

kebijakan modal kerja dalam tiga kelompok, diantaranya : 

1. Kebijakan Pencocokan Jatuh Tempo (Moderat) 

Dalam kebijakan ini, manajemen perusahaan mencoba untuk 

mencocokan struktur aktiva dengan sumber hutang. Kebutuhan modal 

jangka pendek dipenuhi melalui hutang jangka pendek. Sementara, 

kebutuhan jangka penjang yang berkaitan dengan aset tetap dipenuhi 

melalui hutang jangka panjang. 

2. Kebijakan Agresif 

Kebijakan agresif adalah manajemen akan memenuhi 

kebutuhan jangka panjang dengan permodalan jangka panjang. 

Namun, sebagian dari aktiva lancar penuhi melalui hutang jangka 

pendek. 

3. Kebijakan Konservatif 

Kebijakan ini merupakan kebijakan yang ditempuh perusahaan 

dengan memenuhi permodalan sebagian aktiva lancar yang 

berfluktuasi dengan modal permanen. Modal permanen adalah modal 

yang harus tetap ada dalam perusahaan, agar perusahaan dapat 

menjalankan fungsinya. 

 

Pengaruh Manajemen..., Aldi Satria Kusuma, Ma.-IBS, 2015



 

31 
 

2.1.2 Profitabilitas 

Menurut Brigham (2006), Profitabilitas adalah hasil akhir dari 

sejumlah kebijakan dan keputusan yang dilakukan oleh perusahaan. 

Rasio-rasio yang telah dibahas sejauh ini dapat memberikan petunjuk-

petunjuk yang berguna dalam menilai keefektifan dari operasi sebuah 

perusahaan, tetapi rasio profitabilitas akan menunjukan kombinasi efek 

dari likuiditas, manajemen aktiva, dan utang pada hasil-hasil operasi. 

Ukuran profitabilitas yang paling penting adalah laba bersih. 

Investor dan kreditor yang memiliki kepentingan untuk mengevaluasi 

kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba saat ini maupun di masa 

mendatang. Profitabilitas mampu mencerminkan kemampuan dan 

efektivitas perusahaan dalam penggunaan asset. Maka, perusahaan yang 

mampu menghasilkan rasio profitabilitas tinggi menunjukan bahwa 

kemampuan dan efektivitas penggunaan assetnya baik. Sebaliknya, ketika 

perusahaan memperoleh rasio profitabilitas yang rendah, mencerminkan 

kemampuan dan efektivitas pengguaan asetnya tidak baik.  

Analisis profitabilitas perusahaan merupakan bagian utama dalam 

analisis laporan keuangan. Dari seluruh laporan keuangan perusahaan 

yang dapat digunakan untuk menganalisis profitabilitas, laporan laba rugi 

merupakan laporan keuangan yang paling penting. Laba dianggap sebagai 

pemicu perubahan nilai efek, maka menjadi hal yang penting bagi 

investor.  Bagi kreditur, laba dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan 

atas pinjaman modal yang diberikan kepada perusahaan. Laba juga 
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sebagai sumber dana perusahaan untuk membayar bunga dan pokok 

pinjaman kepada kreditur. 

Menurut Syamsuddin (2013), Rasio-rasio yang dapat digunakan 

sebagai pengukuran profitabilitas, antara lain : 

1. Gross Profit Margin 

Rasio ini merupakan presentase dari laba kotor (sales-cost of goods 

sold) dibandingkan dengan sales. Semakin besar gross profit margin 

semakin baik keadaan operasi perusahaan, karena hal ini menunjukan 

bahwa cost of goods sold relatif lebih rendah dibandingkan dengan 

sales. Sebaliknya, semakin rendah hasil dari rasio ini, maka operasi 

perusahaan kurang baik. Rumus yang digunakan dalam menghitung 

gross profit margin : 

𝐺𝑟𝑜𝑠𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛 =  
𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠 − 𝐶𝑜𝑠𝑡 𝑜𝑓 𝐺𝑜𝑜𝑑𝑠 𝑆𝑜𝑙𝑑

𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠
 

 

2. Operating Profit Margin 

Rasio ini menggambarkan apa yang biasa disebut “pure profit” 

yang diterima atas setiap rupiah dari penjualan yang dilakukan. 

Dikatakan “pure” dalam artian bahwa jumlah tersebutlah yang benar-

benar diperoleh dari hasil operasi perusahaan dengan mengabaikan 

kewajiban-kewajiban finansial berupa bunga serta kewajiban terhadap 

pemerintah berupa pembayaran pajak. Semakin tinggi hasil dari rasio 

ini maka operasional suatu perusahaan dikatakan semakin baik. 

Penghitungan Operating Profit Margin dapat menggunakan rumus : 
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𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛 =  
𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡

𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠
𝑥 100% 

 

3. Net Profit Margin 

Net Profit Margin adalah rasio antara laba bersih (net profit) yaitu 

penjualan sesudah dikurangi dengan sejumlah beban termasuk pajak 

dibandingkan dengan penjualan. Semakin tinggi hasil dari rasio ini, 

maka semakin baik operasi suatu perusahaan. Rumus yang dapat 

digunakan adalah : 

𝑁𝑒𝑡 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛 =
𝑁𝑒𝑡 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝐴𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑇𝑎𝑥

𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠
𝑥 100% 

 

4. Total Assets Turnover 

Rasio perputaran ini menunjukan tingkat efisiensi penggunaan 

keseluruhan aktiva perusahaan di dalam menghasilkan volume 

penjualan tertentu. Semakin tinggi hasil dari rasio ini menunjukan 

bahwa perusahaan telah efisien menggunakan keseluruhan aktiva 

dalam menghasilkan penjualan. Dengan kata lain, jumlah aset yang 

sama dapat memperbesar volume penjualan apabila total assets 

turnover meningkat. Untuk menghitung perputaran ini dapat 

menggunakan rumus : 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 𝑇𝑢𝑟𝑛𝑜𝑣𝑒𝑟 =  
𝐴𝑛𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠
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5. Return on Assets 

Rasio return on assets merupakan pengukuran kemampuan 

perusahaan secara keseluruhan di dalam menghasilkan keuntungan 

dengan jumlah keseluruhan aktiva yang tersedia di dalam perusahaan. 

Semakin tinggi hasil dari rasio ini, mengindikasikan keadaan 

perusahaan yang baik. Kemampuan perusahaan meningkatkan 

keuntungan yang didapat dengan jumlah aktiva yang tetap menunjukan 

bahwa manajemen telah mendayagunakan aktiva yang dimiliki dengan 

efektif dan efisien. Sebaliknya, semakin rendah hasil yang didapat dari 

rasio ini menunjukan bahwa perusahaan belum efektif dalam 

mendayagunakan aktiva yang dimiliki. Untuk menghitung Return on 

Assets (ROA) dapat menggunakan rumus : 

𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑜𝑛 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 =
𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 𝐴𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑇𝑎𝑥

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠
𝑥 100% 

 

 

6. Return on Equity 

Rasio ini merupakan suatu pengukuran dari penghasilan (income) yang 

tersedia bagi para pemilik perusahaan (baik pemegang saham biasa 

maupun pemegang saham preferen) atas modal yang mereka 

investasikan di dalam perusahaan. Semakin tinggi hasil dari rasio ini 

maka semakin baik kedudukan pemilik perusahaan. Penghitungan 

rasio ini dapat menggunakan rumus : 

𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑜𝑛 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 =  
𝑁𝑒𝑡 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝐴𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑇𝑎𝑥

𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘ℎ𝑜𝑙𝑑𝑒𝑟𝑠 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦
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7. Earning per Share 

Pada umumnya, manajemen perusahaan, pemegang saham biasa 

dan calon pemegang saham sangat tertarik dengan earning per share 

(EPS), karena rasio ini menggambarkan jumlah dana yang diperoleh 

untuk setiap lembar saham biasa. Ketertarikan tersebut muncul karena 

rasio ini merupakan indikator keberhasilan suatu perusahaan. 

Penghitungan dapat menggunakan rumus : 

𝐸𝑃𝑆 =  
𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 𝐴𝑣𝑎𝑖𝑙𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑓𝑜𝑟 𝐶𝑜𝑚𝑚𝑜𝑛 𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘

𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑜𝑓 𝐶𝑜𝑚𝑚𝑜𝑛 𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑂𝑢𝑡𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔
 

 

8. Dividend per Share 

Rasio ini menggambarkan berapa jumlah pendapatan per lembar 

saham yang akan didistribusikan. Penghitungannya menggunaka 

rumus : 

𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑 𝑝𝑒𝑟 𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒 =  
𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑 𝑃𝑎𝑖𝑑

𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑜𝑓 𝐶𝑜𝑚𝑚𝑜𝑛 𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑂𝑢𝑡𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔
 

 

Dalam penelitian ini, Pengukuran tingkat profitabilitas dilakukan 

dengan rasio Return on Asset (ROA).  Pengembalian atas aset merupakan 

indikator penting atas kekuatan yang dimiliki perusahaan. Ukuran 

profitabilitas memiliki beberapa keunggulan dibandingkan ukuran 

kekuatan keuangan lainnya, seperti solvabilitas yang hanya 

mengandalkan pos neraca. Ukuran profitabilitas dapat mencerminkan 

pengembalian atas modal yang sudah dikeluarkan perusahaan secara 
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efektif dari berbagai perspektif kontributor pendanaan maupun alokasi 

pendanaan (Subramanyam, 2010). Komponen modal kerja merupakan 

aktiva lancar seperti : kas, piutang, dan persediaan. Ketika modal kerja 

dapat mempengaruhi profit perusahaan, mencerminkan bahwa aktiva 

lancar yang dimiliki perusahaan dapat menentukan angka perolehan 

profit. Sehubungan dengan hal tersebut, maka rasio profitabilitas yang 

cocok digunakan dalam melihat kontribusi modal kerja terhadap profit 

adalah tingkat pengembalian aset (return on asset).  

 

2.1.3 Siklus Konversi Kas 

Menurut Brigham (2005), siklus konversi kas merupakan siklus 

yang dimiliki perusahaan saat mereka membeli persedian sebagai bahan 

produksi, kemudian menjual barang secara kredit, dan pada akhirnya 

mengumpulkan piutang. Kebijakan modal kerja dirancang untuk 

meminimalkan waktu antara pengeluaran kas saat pembelian bahan baku 

untuk produksi dan pengumpulan uang pada penjualan. 

Ketika perusahaan membeli bahan baku sebagai bahan produksi, 

tidak jarang pembelian tersebut dilakukan secara kredit dan akan 

menimbulkan hutang usaha. Pembelian tersebut tidak memiliki efek 

langsung terhadap kas perusahaan. Karyawan memiliki peranan penting 

dalam proses produksi perusahaan, yaitu mengolah bahan baku yang 

sudah dibeli menjadi barang produksi yang siap dijual perusahaan. 

Perusahaan akan memberikan gaji dan upah atas kinerja karyawan yang 

telah melakukan proses produksi. Namun, gaji dan upah tersebut tidak 

Pengaruh Manajemen..., Aldi Satria Kusuma, Ma.-IBS, 2015



 

37 
 

langsung dibayarkan ketika pegawai menyelesaikan barang produksi 

perusahaan. Lalu, muncullah hutang usaha dan pengakuan gaji dan upah. 

Penjualan barang produksi perusahaan dapat berupa kredit atau 

cicilan. Maka penjualan akan memunculkan piutang dan tidak langsung 

menambah kas perusahaan. Secara bersamaan, hutang jangka pendek dan 

pengakuan gaji dan upah akan dibayarkan ketika perusahaan menjual 

barang secara kredit. Manajemen dapat menggunakan kas perusahaan 

yang ada atau melakukan pinjaman dana ke lembaga keuangan. Siklus ini 

akan berakhir saat perusahaan dapat mengumpulkan piutangnya atas 

barang yang sudah mereka jual dan membayar hutang jangka pendek 

perusahaan. 

Rumus yang dapat digunakan untuk menghitung siklus perputaran 

kas menurut Brigham (2005) : 

 

      𝑆𝑖𝑘𝑙𝑢𝑠               =     𝐾𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖   +   𝐾𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖  −  𝐾𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖 𝐻𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔 

𝐾𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖  𝐾𝑎𝑠            𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑑𝑖𝑎𝑎𝑛         𝑃𝑖𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔                     𝑈𝑠𝑎ℎ𝑎 

 

2.1.4 Konversi Piutang 

Husnan (2004) menyatakan bahwa hampir setiap jenis barang saat 

ini dapat dibeli secara kredit atau angsuran. Hal itu timbul dalam rangka 

mencegah penurunan penjualan barang produksi perusahaan. Menurut 

Thuvarakan (2013) saat perusahaan menjual barang dengan cara kredit, 

maka akan menimbulkan piutang bagi perusahaan. Perusaahan mendapat 

kas dalam suatu periode dimana pembeli membayar kreditnya. 
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Perusahaan khawatir jika tidak melakukan kredit maka pasar akan 

melakukan penundaan atau penurunan pembelian terhadap barang 

produksinya. Dengan melakukan kredit, perusahaan mengharapkan 

adanya peningkatan penjualan, maka piutang perusahaan juga akan 

bertambah. Namun, piutang tersebut dapat memunculkan biaya-biaya 

tambahan bagi perusahaan, terlebih jika jangka waktu piutang yang 

diberikan perusahaan terlalu lama.  Bahkan untuk menutup kebutuhan 

dana yang belum tertagih perusahaan seringkali melakukan hutang usaha 

kepada lembaga keuangan atau lainnya.  

Maka, diperlukan pengelolaan piutang yang baik bagi perusahaan. 

Untuk mengukur perputaran piutang dapat menggunakan rumus 

(Brigham, 2005) : 

𝑃𝑒𝑟𝑝𝑢𝑡𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑃𝑖𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔 =
𝑃𝑖𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔

𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛
 

 

Sedangkan, untuk mengukur seberapa lama perusahaan 

mendapatkan kas hasil konversi dari piutang dapat menggunakan rumus 

menurut Brigham (2005) : 

𝐾𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖 𝑃𝑖𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔 =
𝑃𝑖𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔

𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛/365
 

 

2.1.5 Konversi Persediaan 

Perusahaan memiliki persediaan dengan maksud untuk menjaga 

kelancaran operasionalnya, baik dalam hal memproduksi barang dan 

menjual barang. Menurut Husnan (2004), persediaan barang dagangan 
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memungkinkan perusahaan memenuhi permintaan pasar, sedangkan 

persediaan bahan baku dan barang dalam proses bertujuan untuk 

memperlancar kegiatan produksi. Persediaan yang tinggi memungkinkan 

perusahaan memenuhi permintaan yang tidak terprediksi. Namun, 

persediaan yang tinggi pula akan menyebabkan perusahaan memerlukan 

modal kerja yang semakin besar.  

Persediaan harus di kontrol oleh manajemen agar permintaan tetap 

dapat terpenuhi. Jika persediaan sedikit disaat permintaan melonjak, 

perusahaan akan kehilangan potensi pendapatan dari penjualan barang. 

Sebaliknya jika persediaan terlalu banyak disaat permintaannya sedang 

menurun, maka biaya modal kerja yang telah dikeluarkan tidak dapat 

kembali dengan cepat dan perusahaan akan terbebani biaya perawatan 

barang dan gudang. Persediaan yang baik bukan persediaan yang tinggi, 

bukan pula persediaan yang sedikit jumlahnya. Persediaan yang baik 

adalah persediaan yang sesuai dengan permintaan pasar.  

Cara untuk mengetahui perputaran persediaan perusahaan dapat 

menggunakan rumus (Keown, 2011) :  

𝑃𝑒𝑟𝑝𝑢𝑡𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑑𝑖𝑎𝑎𝑛 =  
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑑𝑖𝑎𝑎𝑛

𝐻𝑃𝑃
 

Lebih lanjut, untuk mengetahui berapa persediaan yang harus 

disiapkan perusahaan adalah menghitung berapa lama waktu yang 

dibutuhkan perusahaan untuk menghabiskan persediaan dalam 

produksinya. Rumus yang dapat digunakan untuk mengukur Konversi 

Piutang menurut Keown (2011) adalah : 
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𝐾𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑑𝑖𝑎𝑎𝑛 =  
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑑𝑖𝑎𝑎𝑛

𝐻𝑃𝑃/365
 

 

2.1.6 Konversi Hutang Usaha 

Hutang usaha adalah kewajiban yang muncul ketika perusahaan 

melakukan kegiatan operasionalnya. Kebanyakan perusahaan manufaktur 

membeli barang secara kredit dalam rangka melakukan kegiatan 

operasionalnya dan tercatat dalam kewajiban yang harus dibayar 

(Thuvarakan, 2013). Hutang dapat muncul baik saat perusahaan membeli 

bahan baku untuk proses produksi, kegiatan operasional, maupun untuk 

menutupi modal kerja yang terus muncul disaat perusahaan belum 

mampu untuk menagih piutangnya kepada konsumen. 

Hutang usaha yang dilakukan dapat memunculkan biaya-biaya 

baru dan akan meningkatkan risiko bagi perusahaan. Maka perusahaan 

harus mengelola hutang usahanya. Salah satu bentuk pengelolaan hutang 

usaha adalah dengan menghitung perputaran hutang usaha perusahaan 

menggunakan rumus yang dikemukakan oleh Brigham (2005) : 

𝑃𝑒𝑟𝑝𝑢𝑡𝑎𝑟𝑎𝑛 𝐻𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔 𝑈𝑠𝑎ℎ𝑎 =
𝐻𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔 𝑈𝑠𝑎ℎ𝑎

𝐻𝑃𝑃
 

Selain itu, bentuk pengelolaan lain dalam hutang usaha adalah 

dengan cara mengetahui berapa lama perusahaan dapat menangguhkan 

berbagai sumber hutang usahanya. Rumus yang dapat digunakan menurut 

Brigham (2005) : 

𝐾𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖 𝐻𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔 𝑈𝑠𝑎ℎ𝑎 =
𝐻𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔 𝑈𝑠𝑎ℎ𝑎

𝐻𝑃𝑃/365
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2.2 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini 

dilakukan oleh Sumintapura (2013), Sundari (2013), Nurdiansah (2014), 

Ajanthan (2013), Anandasayanan (2012), Arbidane (2012) dan Mansoori 

(2012). Berikut adalah ringkasan penelitian-penelitian terdahulu : 

 

Tabel 2.1 

Daftar Penelitian Terdahulu 

 

No Judul Penelitian, 

Peneliti dan Tahun 

Variabel 

Dependent 

Variabel 

Independent 

Model 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

1 Analisis Pengaruh 

Periode Perputaran 

Persediaan, Periode 

Perputaran Hutang 

Dagang, Rasio 

Lancar, Leverage, 

Pertumbuhan 

Penjualan, dan 

Ukuran Perusahaan 

terhadap 

Profitabilitas 

Perusahaan (Hastuti, 

2010) 

Return on 

Asset 

Periode 

Perputaran 

Persediaan,  

Periode 

Perputaran 

Hutang Dagang, 

Rasio Lancar, 

Rasio Leverage, 

Rasio 

Pertumbuhan 

Penjualan, dan 

Rasio Ukuran 

Perusahaan 

Analisis 

Regresi 

Berganda 

Periode Perputaran 

Persediaan,  

Periode Perputaran 

Hutang Dagang, 

Rasio Lancar, 

Rasio Leverage, 

Rasio berpengaruh 

negatif signifikan 

terhadap Return on 

Asset. Sementara, 

Pertumbuhan 

Penjualan, Rasio 

Ukuran 

Perusahaan 

berpengaruh 

positif terhadap 

Return on Asset 
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2 Analisis Pengaruh 

Modal Kerja 

Terhadap 

Profitabilitas pada 

Perusahaan 

Manufaktur yang 

Terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) 

(Setorini, 2009) 

Return on 

Asset 

Inventories 

Turnover Ratio,  

Receivables 

Turnnover Ratio, 

Sales Growth 

Ratio, Financial 

Debt Ratio, dan 

Fixed Financial 

Assets Ratio 

Analisis 

Regresi 

Berganda 

Inventories 

Turnover Ratio,  

Receivables 

Turnnover Ratio, 

Sales Growth 

Ratio, Financial 

Debt Ratio, Fixed 

Financial Assets 

Ratio, berpengaruh 

negatif signifikan 

terhadap 

ROA 

3 Pengaruh Manajemen 

Modal Kerja dan 

Likuiditas Terhadap 

Profitabilitas pada 

Perusahaan Ritel 

yang Terdaftar di BEI 

Periode 2009-2012 

(Sumintapura, 2013) 

Return on 

Asset 

Working Capital 

Turnover,  

Receivables 

Turnnover,  

Inventory 

Turnover, dan 

Current Ratio 

Analisis 

Regresi 

Berganda 

Working Capital 

Turnover tidak 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

ROA. Inventory 

Turnover 

berpengaruh 

positif signifikan 

terhadap ROA.  

Current Ratio 

berpengaruh 

negatif signifikan 

terhadap 

ROA. Receivables 

Turnnover 

berpengaruh 

negatif namun 

tidak signifikan. 

4 Pengaruh 

Penggunaan Modal 

Return on 

Asset 

Perputaran Kas, 

Perputaran 

Analisis 

Regresi 

Perputaran Kas 

berpengaruh 
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Kerja Terhadap 

Profitabilitas PT. 

INDO KORDSA 

Tbk. (Nurdiansah, 

2014) 

Piutang, dan 

Perputaran 

Persediaan 

Berganda positif signifikan 

terhadap ROA. 

Perputaran Piutang 

dan Perputaran 

Persediaan 

berpengaruh 

positif namun 

tidak signifikan 

terhadap ROA. 

5 Pengaruh Perputaran 

Modal Kerja 

Terhadap 

Profitabilitas pada 

Perusahaan Otomotif 

yang Terdaftar di 

Bursa Efek Indoneia 

(BEI) periode 2008-

2012 (Putri, 2014) 

Return on 

Asset 

Working Capital 

Turnover 

Analisis 

Regresi 

Simple 

Working Capital 

Turnover tidak 

memiliki pengaruh 

yang signifikan 

terhadap ROA. 

6 Efek Modal Terhadap 

Profitabilitas 

Perusahaan-

Perusahaan di 

Industri Manufaktur 

di Indonesia pada 

Tahun 2007 

(Herhasak, 2008) 

Operating 

Income 

Return on 

Investment 

Number of Days 

Account 

Receivables,  

Number of Days 

Inventory,  

Number of Days 

Account 

Payable, dan 

Cash Conversion 

Cycle 

 

Analisis 

Regresi 

Berganda 

Number of Days 

Account 

Receivables 

berpengaruh 

negatif signifikan 

terhadap OIROI. 

Number of Days 

Inventory, Number 

of Days Account 

Payable 

berpengaruh 

positif namun 

tidak signifikan 

terhadap OIROI. 
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Sementara, Cash 

Conversion Cycle 

berpengaruh 

positif signifikan 

terhadap OIROI. 

7 Working Capital 

Management and 

Corporate 

Profitability : A Study 

Of Selected 

Companies In Sri 

Lanka 

(Ajanthan, 2013) 

Return on 

Asset 

Age Of 

Inventory,  

Age Of Debtors,  

Age Of 

Creditors, dan 

Cash Conversion 

Cycle 

Multiple 

Regression 

Analysis 

Age Of Inventory,  

Age Of Debtors,  

Cash Conversion 

Cycle, 

berpengaruh 

negatif signifikan 

terhadap ROA. 

Age Of Creditors 

berpengaruh 

positif signifikan 

terhadap ROA 

8 The Relationship 

Between Working 

Capital Management 

dan Profitability of 

Listed manufacturing 

Companies In Sri 

Lanka 

(Anandasayanan, 

2012) 

Return on 

Asset 

Inventory 

Conversion, 

Debtors 

Conversion, 

Creditors 

Conversion, dan 

Cash Conversion 

Cycle 

Multiple 

Regression 

Analysis 

Creditors 

Conversion 

memiliki pengaruh 

yang positif 

signifikan ROA. 

Inventory 

Conversion, 

Debtors 

Conversion, dan 

Cash Conversion 

Cycle berpengaruh 

negatif signifikan 

terhadap ROA. 

9 The Relationship 

Between Working 

Capital Management 

Return on 

Asset 

Receivables 

Collection 

Period, 

Multiple 

Regression 

Analysis 

Receivables 

Collection Period 

berpengaruh 
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and Profitability : A 

Latvian Case 

(Arbidane, 2012) 

Inventory 

Conversion 

Period, dan 

Cash Conversion 

Cycle 

negatif signifikan 

terhadap ROA. 

Inventory 

Conversion Period 

berpengaruh 

positif namun 

tidak signifikan 

terhadap ROA. 

Cash Conversion 

Cycle berpengaruh 

negatif namun 

tidak signifikan 

terhadap ROA 

10 The Effect Of 

Working Capital 

Management On 

Firm’s Profitability : 

Evidence From 

Singapore 

(Mansoori, 2012) 

Return on 

Asset 

Cash Conversion 

Cycle  

Simple 

Regression 

Analysis 

Cash Conversion 

Cycle berpengaruh 

negatif signifikan 

terhadap ROA 

11 Pengaruh Manajemen 

Modal Kerja 

Terhadap Tingkat 

Profitabilitas pada 

Perusahaan Makanan 

dan Minuman yang 

Terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia 

Periode 2010-2013 

(Santhi, 2014) 

Return on 

Asset 

Perputaran 

Modal Kerja, 

Perputaran Kas, 

Perputaran 

Persediaan, dan 

Perputaran 

Piutang 

Analisis 

Regresi 

Linier 

Berganda 

Perputaran Modal 

Kerja, Perputaran 

Kas,  

Perputaran 

Piutang, 

berpengaruh 

negatif signifikan 

terhadap ROA. 

Perputaran 

Persediaan 

berpengaruh 

positif signifikan 
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terhadap ROA. 

12 Pengaruh Manajemen 

Modal Kerja 

Terhadap 

Profitabilitas 

Perusahaan (Studi 

pada Perusahaan 

Farmasi yang Listing 

di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) 

Tahun 2008-2012 

(Sundari, 2013) 

Return on 

Asset 

Periode 

Persediaan, 

Periode Piutang, 

dan Periode 

Hutang Usaha 

Analisis 

Regresi 

Berganda 

Periode 

Persediaan, 

Periode Piutang 

berpengaruh 

positif namun 

tidak signifikan 

terhadap ROA. 

Sementara, 

periode Hutang 

usaha berpengaruh 

positif signifikan 

terhadap ROA. 

 

 

2.3 Rerangka Konseptual 

2.3.1 Pengaruh Konversi Piutang terhadap Profitabilitas 

Alternatif cara yang dilakukan perusahaan dalam rangka 

meningkatkan penjualannya adalah dengan melakukan penjualan barang 

produksinya secara kredit atau mengangsur, penjualan secara kredit 

tersebut akan menimbulkan piutang bagi perusahaan. Menurut Keown 

(2005), perubahan yang terjadi dalam piutang perusahaan akan 

mempengaruhi profitabilitas, karena piutang memiliki jumlah yang cukup 

besar dalam aktiva perusahaan. Dalam melakukan penjualan barang secara 

kredit, perusahaan memiliki kebijakan tersendiri terkait jumlah barang, 

metode pembayaran, dan jangka waktu pembayaran piutang. Setelah 

menerapkan kebijakan tersebut, perusahaan perlu menilai apakah 

kebijakan yang diterapkan sudah tepat dan menguntungkan perusahaan.  

Sumber : Hasil Olahan Penulis 

 

Sumber : Hasil Olahan Penulis 
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 Cara yang dapat dilakukan untuk menilainya dengan menghitung 

konversi piutang. Rasio ini menunjukan berapa lama waktu yang 

dibutuhkan perusahaan dalam menerima kembali kas dari pelanggan atas 

pembelian barang produksi perusahaan. Menurut Keown (2011), untuk 

dapat meningkatkan penerimaan kas, maka perusahaan harus 

mempersingkat waktu konversi piutang. Semakin kecil hasil dari rasio 

konversi piutang mengindikasikan bahwa waktu yang dibutuhkan untuk 

mengumpulkan kas dari pelanggan cepat dan perusahaan dapat 

memanfaatkan kembali kas yang sudah didapat untuk berbagai keperluan 

operasional. Maka profitabilitas akan meningkat. Sesuai dengan penelitian 

yang telah dilakukan oleh Setorini (2009), Sumintapura (2013), Ajanthan 

(2013), Anandasayanan (2012), Arbidane (2012), dan Santhi (2014), 

bahwa konversi piutang berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

return on asset. 

 

Ho1 : Konversi Piutang tidak berpengaruh negatif terhadap Profitabilitas 

pada sektor otomotif dan komponennya tahun 2009-2014 

Ha1 : Konversi Piutang berpengaruh negatif terhadap Profitabilitas pada 

sektor otomotif dan komponennya tahun 2009-2014 

 

2.3.2 Pengaruh Konversi Persediaan terhadap Profitabilitas 

 Perusahaan tidak ingin kehilangan pendapat akibat tidak 

tersedianya barang produksi saat konsumen melakukan banyak 

permintaan. Perusahaan akan berupaya untuk memenuhi permintaan 
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konsumen. Persediaan menjadi alternatif agar permintaan konsumen dapat 

terus dipenuhi perusahaan. Fahmi (2012) menyebutkan bahwa fungsi 

manajemen persediaan adalah mampu menyediakan produk dalam jumlah 

yang selalu mencukupi, sehingga persediaan harus dikelola dengan baik. 

Perusahaan menyadari banyak faktor eksternal yang menyebabkan 

permintaan dari konsumen tidak stabil, terkadang permintaan akan sangat 

banyak, sebaliknya terkadang permintaan menurun sangat drastis.  

 Persediaan akan sangat membantu untuk menstabilkan angka 

penjualan barang dan pemenuhan kebutuhan pasar. Saat permintaan turun, 

maka perusahaan akan memproduksi dalam jumlah yang tetap dan 

menyimpan barang produksinya sebagai persediaan. Ketika permintaan 

mulai beranjak naik, bahkan jika naik ke titik yang tertinggi, perusahaan 

akan memproduksi dalam jumlah yang tetap. Untuk memenuhi 

permintaan, perusahaan menggunakan persediaan yang dimiliki. Sehingga 

biaya produksi yang dikeluarkan perusahaan tetap dan perusahaan tidak 

kehilangan potensi pendapatan.  

 Semakin besar jumlah hari yang dihasilkan dari perhitungan ini 

tidak mengartikan bahwa perusahaan buruk. Sebaliknya, semakin kecil 

hasil dari perhitungan ini belum tentu mengartikan bahwa kinerja 

perusahaan yang baik. Maka, persediaan yang baik adalah persediaan yang 

stabil dan dapat memenuhi permintaan pasar. Menurut Keown (2011), 

untuk dapat meningkatkan penerimaan kas, perusahaan dapat mengurangi 

jumlah persediaan yang dimiliki. Lebih lanjut, semakin kecil hari yang 

dibutuhkan untuk mengubah persediaan menjadi penjualan 
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mengindikasikan bahwa perusahaan lebih cepat dalam menerima 

pendapatan atau dana. Dana tersebut dapat dijadikan sebagai modal dalam 

menjalani kegiatan operasional. Maka konversi persediaan memiliki 

pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap return on asset, yang 

tercermin dari penelitian yang dilakukan oleh Hastuti (2010), Setorini 

(2009), Ajanthan (2013) dan Anandasayanan (2012). 

 

Ho2 : Konversi Persediaan tidak berpengaruh negatif terhadap 

Profitabilitas pada sektor otomotif dan komponennya tahun 2009-

2014 

Ha2 : Konversi Persediaan berpengaruh negatif terhadap Profitabilitas 

pada sektor otomotif dan komponennya tahun 2009-2014 

 

2.3.3 Pengaruh Konversi Hutang Usaha Terhadap Profitabilitas 

 Hutang usaha adalah kewajiban yang muncul ketika perusahaan 

melakukan kegiatan operasionalnya. Kebanyakan perusahaan manufaktur 

membeli barang secara kredit dalam rangka melakukan kegiatan 

operasionalnya dan tercatat dalam kewajiban yang harus dibayar 

(Thuvarakan, 2013).  

 Periode konversi hutang usaha menunjukan waktu yang diperlukan 

perusahaan dalam melakukan pembayaran kewajiban kepada supplier dan 

pembayaran kewajiban kepada pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan 

produksi perusahaan. Kewajiban kepada supplier muncul ketika 

perusahaan membeli bahan baku maupun barang setengah jadi dan 
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penyewaan jasa-jasa untuk dapat melakukan proses produksi.

 Semakin tinggi rasio ini menunjukan bahwa waktu yang 

dibutuhkan perusahaan dalam membayar kewajibannya lama. Disisi lain, 

jika perusahaan mendapatkan hasil rasio yang rendah mencerminkan 

perusahaan dengan cepat membayar kewajibannya. Meskipun perusahaan 

akan cepat kehabisan uang yang dapat digunakan untuk kegiatan 

operasional, semakin cepat perusahaan membayar hutang usahanya akan 

berpotensi meningkatkan profitabilitasnya melalui cash discount yang 

diberikan. Maka, semakin rendah konversi hutang usaha perusahaan dapat 

berpotensi meningkatkan profitabilitas. Lebih lanjut, penelitian yang 

dilakukan Hastuti (2010) menunjukan bahwa konversi hutang usaha 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap return on asset.  

 

Ho3 : Konversi Hutang Usaha tidak berpengaruh negatif terhadap 

Profitabilitas pada sektor otomotif dan komponennya tahun 2009-

2014 

Ha3 : Konversi Hutang Usaha berpengaruh negatif terhadap Profitabilitas 

pada sektor otomotif dan komponennya tahun 2009-2014 

 

2.4 Rerangka Pemikiran 

Adapun Rerangka Pemikiran dari penelitian ini dapat dilihat dari 

Gambar 2.2 :  

 

 

 

 

Pengaruh Manajemen..., Aldi Satria Kusuma, Ma.-IBS, 2015



 

51 
 

(-) 

(-) 

(-) 

Gambar 2.2 

 Rerangka Pemikiran 

 

 

 

 

  

 

  

Dalam penelitian terkait variabel-variabel yang mempengaruhi 

profitabilitas, variabel profitabilitas khususnya ROA dapat dipengaruhi oleh 

berbagai macam faktor. Namun, penulis hanya memilih variabel-variabel yang 

merupakan komponen manajemen modal kerja, seperti : konversi piutang, 

konversi persediaan, dan konversi hutang usaha. Penelitian ini dilakukan 

secara parsial untuk melihat pengaruh masing-masing variabel independen 

terhadap variabel dependen. 

Konversi Piutang Ha1 

Konversi Persediaan 
Ha2 

Konversi Hutang 

Usaha 

Ha3 

Profitabilitas 

Sumber : Hasil Olahan Penulis 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Objek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan ingin mengetahui pengaruh 

manajemen modal kerja perusahaan otomotif dan komponennya terhadap 

profitabilitas. Penelitian ini dilakukan agar dapat membantu pihak-pihak yang 

terkait dalam melihat dampak dari pengelolaan manajemen modal kerja 

terhadap profitabilitas yang dilakukan oleh perusahaan otomotif dan 

komponennya. Objek penelitian ini adalah dua belas perusahaan otomotif dan 

komponennya yang berdiri dan melakukan kegiatan operasionalnya di 

Indonesia serta terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Data pada penelitian ini 

menggunakan rentang waktu tahun 2009-2014, hal itu dilakukan untuk 

melihat pengelolaan manajemen modal kerja yang memberikan kontribusi 

terhadap profitabilitas pasca krisis global tahun 2008, yang pada kenyataannya 

industri otomotif Indonesia mengalami perkembangan yang baik dari sisi 

penjualan maupun produksi. 

 

3.2  Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan otomotif dan 

komponennya di Indonesia tahun 2009-2014. Tahap pengambilan sampel 

yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode purposive 
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sampling. Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan 

pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sampel (Sekaran, 2010).  

Kriteria sampel adalah sebagai berikut ini: 

1. Sampel merupakan perusahaan yang memiliki izin operasional di 

Indonesia. 

2. Sampel merupakan 12 perusahaan otomotif dan komponennya yang 

terdaftar sebagai emiten di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

3. Sampel memiliki laporan keuangan tahunan yang telah diaudit tahun 

2009-2014. 

Alasan pemilihan sampel yaitu perusahaan otomotif dan komponennya 

yang terdaftar sebagai emiten di Bursa Efek Indonesia dan menerbitkan 

laporan keuangan tahunan yang telah diaudit. Sehingga diharapkan mampu 

mewakili seluruh perusahaan otomotif dan komponennya yang berada di 

Indonesia dalam hal menganalisis pengaruh manajemen modal kerja terhadap 

profitabilitas. Dua belas perusahaan otomotif dan komponennya tahun 2009-

2014 yang dimaksud adalah : 

 

Tabel 3.1 

Daftar Perusahaan Otomotif dan Komponennya 

 

No Nama Perusahaan Kode Tahun Listing 

1 PT. Astra Internasional ASII April 1990 

2 PT. Astra Otoparts AUTO Juni 1998 

3 PT. Indo Kordsa BRAM September 1990 
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4 PT. Goodyear Indonesia GDYR Desember 1980 

5 PT. Gajah Tunggal GJTL Mei 1990 

6 PT. Indomobil Sukses Internasional IMAS November 1993 

7 PT. Indospring INDS Agustus 1990 

8 PT. Multi Prima Sejahtera LPIN Februari 1990 

9 PT. Multi Strada Arah Sarana MASA Juni 2005 

10 PT. Nipress NIPS Juli 1991 

11 PT. Prima Alloy Steel Universal PRAS Juli 1990 

12 PT. Selamat Sempurna SMSM September 1996 

Sumber : Data Diolah Penulis 

  

 Penelitian ini dengan tujuan ingin mengetahui bagaimana 

manajemen modal kerja yang dilihat melalui Konversi Piutang, Konversi 

Persediaan, dan Konversi Hutang Usaha. Bagi dua belas perusahaan otomotif 

dan komponennya yang berdiri dan menjalankan kegiatan operasionalnya di 

Indonesia dan terdaftar sebagai emiten di Bursa Efek Indonesia.  

 

3.3  Tipe, Jenis, dan Data Penelitian 

Penelitian ini menggunakan tipe kuantitatif. Penelitian kuantitatif 

dapat diartikan sebagai metode penelitian yang merupakan fenomena dengan 

menetapkan nomor dengan cara memerintahkan dan memiliki makna 

(Zikmund, 2010). 
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Jenis metode penelitian ini adalah hypothesis testing. Penelitian yang 

bertujuan untuk mengecek kebenaran hasil penelitian lain atau penelitian 

sebelumnya (Sekaran, 2010).  

Tipe data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. 

Data sekunder yaitu data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan 

dari sumber-sumber yang sudah ada (Sekaran, 2010). Selain itu, data yang 

digunakan adalah data tahunan. 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel. Data 

panel adalah jenis data yang merupakan gabungan antara data runtun waktu 

(time series) dan seksi silang (cross section) (Winarno, 2011). Data panel 

memiliki karakteristik yaitu terdiri atas beberapa objek dan meliputi beberapa 

periode waktu (Winarno, 2011). Sumber data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data dikumpulkan melalui laporan keuangan yang 

dipublikasikan oleh perusahaan otomotif dan komponennya melalui website 

perusahaan tersebut maupun website Bursa Efek Indonesia (BEI) 

 

3.4  Metode Pengumpulan Data 

Tipe data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. 

Data yang dibutuhkan yaitu laporan keuangan perusahaan otomotif dan 

komponennya dan laporan publikasi perusahaan otomotif dan komponennya. 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

 Penelitian ini dilakukan dengan cara menentukan teori-teori 

sebagai landasan penelitian yang didapat dari buku bacaan (baik lokal 
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maupun internasional), jurnal penelitian (baik lokal maupun internasional), 

dan penelitian terdahulu (skripsi dan tesis) yang mendukung penelitian ini.  

2. Metode dokumentasi 

 Penelitian ini dilakukan dengan cara mencatat atau mengkopi data-

data sekunder yang relevan dengan penelitian ini. Data didapatkan melalui 

website Bursa Efek Indonesia serta website perusahaan otomotif dan 

komponennya dalam bentuk laporan keuangan dan laporan publikasi. 

Periode data adalah tahun 2009-2014. 

 

3.5 Operasionalisasi Variabel 

Pada umumnya variabel dibedakan menjadi 2 jenis, yakni variabel 

bebas (independen) dan variabel terikat (dependen). Variabel merupakan 

segala sesuatu yang dapat membedakan atau membawa variasi pada nilai. 

Berdasarkan pendahuluan dan landasan teori yang telah dijelaskan, variabel 

dependen dan variabel independen yang digunakan adalah : 

1. Variabel Terikat (Dependen) 

Variabel terikat (dependen) merupakan variabel yang 

dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas 

(independen). Dalam penelitian ini yang merupakan variabel terikat 

(dependen) adalah Profitabilitas yang diukur dengan Return On Assets. 

ROA dipilih karena rasio ini dapat digunakan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan dalam mendayagunakan aset yang dimilikinya 

dalam mencapai profit perusahaan. 
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Semakin tinggi rasio ROA, dapat dikatakan pendayagunaan aset 

oleh perusahaan untuk menciptakan laba semakin baik. Menurut 

Brigham (2006), hasil rasio ini didapat dengan menggunakan rumus : 

𝑅𝑂𝐴 =
𝑁𝑒𝑡 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠
 

  

2. Variabel Bebas (Independen) 

Variabel bebas (independen) merupakan variabel yang 

mempengaruhi atau menyebabkan. Variabel independen dibatasi karena 

variabel-variabel tersebut dianggap penting perusahaan otomotif dan 

komponennya dan penulis membatasi untuk menentukan keberhasilan 

penelitian. Dalam penelitian ini yang merupakan variabel bebas 

(independen) adalah : 

 

1. Konversi Piutang (PIU) 

Piutang adalah sejumlah kas yang dimiliki perusahaan yang 

harus terlebih dahulu ditagihkan kepada pelanggan. Dalam penelitian 

ini, menggunakan rasio konversi piutang untuk mengukur berapa 

lama perusahaan menagih piutangnya dan menerima kas dari 

pelanggan. Semakin tinggi jumlah hari yang dihasilkan dari rasio ini 

menunjukan bahwa perusahaan membutuhkan waktu yang semakin 

lama dalam mengkonversi piutangnya menjadi kas dan semakin 

besar pula jumlah piutang karena terjadi penumpukan pelanggan 

yang membeli secara kredit (Thuvarakan, 2013), berikut 

formulasinya menurut Brigham (2005) :  
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𝐾𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖 𝑃𝑖𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔 =
𝑃𝑖𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔

𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛/365
 

 

2. Konversi Persediaan (SED) 

Menurut Thuvarakan (2013), Persediaan yang disimpan 

perusahaan manufaktur dapat berupa bahan baku, bahan setengah 

jadi, dan barang yang siap untuk dijual ke pasar. Hal tersebut 

merupakan hal yang utama bagi perusahaan manufaktur dalam 

menjalani kegiatan operasionalnya. Dalam penelitian ini, Konversi 

Persediaan digunakan untuk mengetahui berapa lama waktu yang 

dibutuhkan perusahaan untuk mendayagunakan persediaan yang 

dimilikinya. Semakin besar jumlah hari yang dihasilkan dari rasio ini 

tidak mengartikan bahwa perusahaan baik. Sebaliknya jumlah 

semakin kecil hasil dari rasio ini belum tentu mengartikan bahwa 

kinerja perusahaan yang buruk. Maka, persediaan yang baik adalah 

persediaan yang stabil dan dapat memenuhi permintaan pasar. 

Berikut formulasi konversi persediaan (Keown, 2011) :  

𝐾𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑑𝑖𝑎𝑎𝑛 =  
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑑𝑖𝑎𝑎𝑛

𝐻𝑃𝑃/365
 

 

3. Konversi Hutang Usaha (HUT) 

Hutang usaha adalah sejumlah kewajiban bagi perusahaan 

kepada supplier barang maupun jasa yang digunakan dalam proses 

produksi dan kewajiban finansial lainnya kepada pihak-pihak yang 
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terkait dalam kegiatan operasional (proses produksi) perusahaan 

Thuvarakan (2013). Menurut Anandasayanan (2012), Konversi 

Hutang Usaha merupakan ukuran tentang berapa lama waktu yang 

dibutuhkan perusahaan dalam membayar kewajibannya kepada 

berbagai sumber permodalan. Berikut formulasi menurut Brigham 

(2005) : 

𝐾𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖 𝐻𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔 𝑈𝑠𝑎ℎ𝑎 =
𝐻𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔 𝑈𝑠𝑎ℎ𝑎

𝐻𝑃𝑃/365
 

 

Tabel 3.2 

Operasional Variabel 

 

Variabel Definisi Alat Ukur Skala 

Pengukuran 

Statistik 

Konversi 

Piutang 

(PIU) 

Piutang adalah sejumlah kas 

yang dimiliki perusahaan 

yang harus terlebih dahulu 

ditagihkan kepada pelanggan 

(Thuvarakan, 2013) 

𝐾𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖 𝑃𝑖𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔 

=
𝑃𝑖𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔

𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛/365
 

(Brigham, 2005) 

Ratio 

Konversi 

Persediaan 

(SED) 

Persediaan terdiri dari barang 

dagangan yang 

memungkinkan perusahaan 

memenuhi permintaan pasar 

dan persediaan bahan baku 

dan barang dalam proses 

bertujuan untuk 

memperlancar kegiatan 

produksi 

(Husnan, 2004) 

𝐾𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑑𝑖𝑎𝑎𝑛 

=  
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑑𝑖𝑎𝑎𝑛

𝐻𝑃𝑃/365
 

(Keown, 2011) 

 

Ratio 
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Variabel Definisi Alat Ukur Skala 

Pengukuran 

Statistik 

Konversi 

Hutang 

Usaha 

(HUT) 

Hutang usaha adalah 

kewajiban yang muncul 

ketika perusahaan melakukan 

kegiatan operasionalnya 

(Thuvarakan, 2013) 

𝐾𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖 𝐻𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔 𝑈𝑠𝑎ℎ𝑎 

=
𝐻𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔 𝑈𝑠𝑎ℎ𝑎

𝐻𝑃𝑃/365
 

(Brigham, 2005) 

Ratio 

Sumber : Data diolah penulis 

 

3.6 Teknik Pengolahan Data 

3.6.1 Analisis Regresi Data Panel 

Analisis regresi data panel merupakan data seksi silang (terdiri atas 

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

data pool, sebenarnya juga data panel, kecuali masing-masing kelompok 

dipisahkan berdasarkan objeknya (Winarno, 2011). Analisis regresi data 

panel menggabungkan antara data seksi silang (cross section) dan data 

runtun waktu (time series) akan membentuk data panel dan data pool 

(Winarno, 2011). 

Dalam menetapkan model yang digunakan dalam analisis data 

panel, maka dilakukan 2 uji yaitu uji Chow dan uji Hausman. Uji Chow 

digunakan untuk menentukan model mana yang akan digunakan, baik 

model common effect atau fixed effect. Sedangkan uji Hausman 

digunakan untuk memutuskan penggunaan model fixed effect atau 

random effect (Gujarati, 2007). Tingkat signifikansi (α) yang digunakan 

adalah 5%.  
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1. Uji Chow  

Uji chow untuk melakukan pengambilan keputusan atas hipotesis 

tersebut dilakukan melalui uji statistik F dan uji statistik log likelihood 

ratio (uji LR), dengan ketentuan pengambilan keputusan dengan 2 (dua) 

kondisi sebagai berikut (Widarjono, 2009).   

Hipotesis yang digunakan adalah:  

 Ho : menggunakan model Common Effect  

 Ha : menggunakan model Fixed Effect  

Kriteria pengujiannya adalah:  

 Ho diterima apabila nilai probablitas pada Cross Section Chi Square > 

0,05  

 Ha diterima apabila nilai probablitas pada Cross Section Chi Square < 

0,05  

Kesimpulan : Jika Ho ditolak maka model fixed effect lebih baik dari 

pada common effect. 

2. Uji Hausman 

Uji hausman untuk mengetahui perubahan struktural dalam 

pendekatan jenis apa model regresi penelitian, yaitu diantara pendekatan 

jenis fixed effect atau random effect.  

Hipotesis yang akan diuji adalah:  

 Ho : menggunakan model Random Effect 

 Ha : menggunakan model Fixed Effect  
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Kriteria pengujiannya adalah:  

 Ho diterima apabila nilai probablitas pada Cross Section random > 

0,05  

 Ha diterima apabila nilai probablitas pada Cross Section random < 

0,05  

Kesimpulan : Jika Ho ditolak maka model fixed effect lebih baik dari 

pada random effect, begitu juga sebaliknya. 

 

3.6.2 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal 

atau tidak. Untuk menghindari terjadinya bias, data yang digunakan 

harus terdistribusi normal. Model regresi yang baik adalah model yang 

memiliki data normal atau mendekati normal. Para peneliti 

menggunakan pedoman bahwa jika setiap variabel terdiri atas 30 data, 

maka data tersebut sudah terdistribusi dengan normal. (Winarno, 2011). 

Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji Jargue-

Bera test atau J-B test. Adapun hipotesis dari uji Jargue-Bera test adalah 

sebagai berikut : 

 Ho : Residual data terdistribusi normal 

 Ha : Residual data tidak terdistribusi normal 
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Jika nilai probabilitas yang diperoleh lebih besar dari α = 5%, 

maka menerima Ho yang artinya residual data berdistribusi normal 

(Winarno, 2011). 

 

3.6.3 Uji Asumsi Klasik 

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu 

(Gujarati, 2007): 

1. Uji Multikolinieritas 

Multikolinieritas untuk mengetahui kondisi hubungan linier antar 

variabel independen. Multikolinieritas adalah kondisi adanya hubungan 

linier antarvariabel independen, multikolinieritas tidak terjadi pada 

persamaan regresi sederhana (yang terdiri atas satu variabel dependen 

dan satu variabel independen) (Winarno, 2011). 

Indikator terjadinya multikolinieritas yaitu (Gujarati, 2007) : 

a. R
2
 tinggi tapi sedikit rasio t signifikan. 

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

Jika korelasi berpasangan tinggi, maka ada kemungkinan terjadinya 

multikolonieritas.  

c. Dengan melakukan analisa correlation matrix untuk mengetahui 

hubungan antara dua atau lebih variabel independen secara bersama-

sama mempengaruhi satu variabel independen lain. Masing-masing 

persamaan dihitung nilai F dengan rumus. 
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Jika nilai F hitung > F kritis pada dan derajat kebebasan tertentu 

maka model mengandung unsur multikolinieritas. Pada pengujian ini F 

kritis pada yang ditetapkan adalah sebesar 0,8 (Gujarati, 2007). 

2. Uji Otokorelasi 

Istilah otokorelasi bisa didefinisikan sebagai korelasi di antara 

anggota observasi yang diurut menurut waktu (seperti data deret berkala) 

atau ruang (Gujarati, 2007). Otokorelasi adalah hubungan antara residual 

satu observasi dengan residual observasi lainnya. Otokorelasi lebih 

mudah timbul pada data yang bersifat time series, karena data masa 

sekarang dipengaruhi oleh data pada masa-masa sebelumnya. Meskipun 

demikian, tetap dimungkinkan otokorelasi juga timbul pada data yang 

bersifat cross section atau antar objek. Adapun penyebab terjadinya 

otokorelasi menurut yaitu (Gujarati, 2007): 

1. Adanya sifat kelembaman (inersia) atau kelesuan. Data deret berkala 

seperti produk domestik bruto, produksi, indeks harga, dan yang 

lainnya menunjukkan siklus bisnis (fluktuasi yang berlanjut dan 

berulang-ulang dalam aktivitas ekonomi. Jadi data bergerak naik 

turun. 

2. Kesalahan spesifikasi model seperti beberapa variabel penting yang 

seharusnya dimasukkan dalam model tidak dimasukkan. 

3. Kekeliruan memanipulasi data. 

Otokorelasi dapat diidentifikasi salah satunya dengan melakukan 

Uji Durbin-Watson. Nilai d hitung harus terletak antara 0 dan 4. Jika 

nilai hitung d hitung lebih dekat dengan 0, berarti terdapat bukti adanya 
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korelasi positif, tapi jika lebih dekat dengan 4, ada bukti korelasi negatif 

dan bila makin dekat nilai d dengan 2, berarti makin banyak bukti yang 

menunjukkan otokorelasi (Winarno, 2011). Apabila nilai Durbin-Watson 

Stat tidak memenuhi kriteria, maka perlu dilakukan autoregressive (AR) 

dengan diferensiasi tingkat satu untuk memperbaiki nilai Durbin-Watson 

Stat dan probability chi-squared nya. 

Rumusan hipotesis yang digunakan adalah: 

 Ho : Tidak terdapat masalah autokorelasi di dalam model 

 Ha : Terdapat masalah autokorelasi di dalam model 

Uji nilai Durbin Watson (D-W) Stat dilakukan dengan kriteria 

penentuan sebagai berikut (Gujarati, 2007) : 

  0      dL         dU             2        4- dU                     4- dL                    4 

 

Hipotesis Nol Keputusan Jika 

Tidak ada otokorelasi 

positif 

Tolak 0 < d < dL 

Tidak ada otokorelasi 

positif 

Tidak ada keputusan dL ≤ d ≤ dU 

Tidak ada otokorelasi 

negatif 

Tolak 4 - dL < d < 4 

Tidak ada otokorelasi 

negatif 

Tidak ada keputusan 4 - dU  ≤ d  ≤ 4 - dL 

Tidak ada otokorelasi 

positif atau negatif 

Tidak dapat ditolak dU  < d < 4 - dU 

 

Tolak Ho, 

bukti 

otokorelasi 

positif 

Daerah 

meragukan 

Terima Ho 

atau keduanya 

Daerah 

meragukan 

Tolak Ho, 

bukti 

otokorelasi 

negatif 
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3. Uji Heteroskedastisitas 

Uji asumsi heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah 

dalam model regresi linier terjadi ketidaksamaan varian dari residual 

satu pengamatan ke lainnya (Winarno, 2011). Jika varian dan residual 

satu pengamaan ke pengamatan lain tetap, maka disebut 

Homokedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Ada 

beberapa uji untuk mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas, 

salah satunya dengan menggunakan uji park dengan melihat probabilitas 

koefisien masing-masing variabel independen. Sebelum melakukan 

pengujian, lebih dulu disusun hipotesis yaitu (Gujarati, 2007) : 

 Ho : Tidak terdapat heteroskedastisitas 

 Ha : Terdapat heteroskedastisitas 

Pengambilan keputusan dalam pengujian ini adalah : 

 Jika probability (signifikansi) < ɑ 0,05 maka Ho ditolak 

 Jika probability (signifikansi)  > ɑ 0,05 maka Ho diterima 

 

3.6.4 Analisis Regresi Berganda 

Model pada penelitian ini menggunakan regresi linier berganda 

dengan menggunakan alat bantu E-Views versi 7.0. Model ini digunakan 

untuk menguji variabel independen dengan menggunakan rasio pada 

kinerja keuangan yaitu, Konversi Piutang, Konversi Persediaan, dan 

Konversi Hutang Usaha terhadap variabel dependen yaitu Profitabilitas. 

Regresi linier menggambarkan seberapa besar pengaruh variabel 

dependen mempengaruhi variabel independen. Distributed Lag Models 
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menunjukkan bahwa nilai Yt dipengaruhi oleh nilai X waktu terkait (Xt), 

sehingga hal ini dapat dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut: 

 

PROFit = β0 + β1 PIUit + β2 SEDit + β3 HUTit + εit 

 

Keterangan : 

PROFit = Profitabilitas 

β0  = Konstanta 

β1, β2, β3 = Koefisien masing-masing variabel independen 

PIU  = Konversi Piutang 

SED  = Konversi Persediaan 

HUT  = Konversi Hutang Usaha 

ε  = Error Term 

i  = Cross Section Identifiers 

t  = Time Series Identifiers   

 

3.6.5 Teknik Pengujian Hipotesis 

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu (Gujarati, 

2007): 

1. Uji Statistik t 

Uji t dilakukan untuk menguji signifikansi pengaruh variabel-

variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. 

Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan probabilitas 
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(signifikansi) masing-masing koefisien regresi dengan signifikansi 

sebesar 0,05.  

Bentuk pengujiannya adalah (Gujarati, 2007) : 

 Ho : b1, b2, b3, = 0, artinya suatu variabel independen pada tahun 

pengamatan secara parsial mempunyai pengaruh tidak signifikan 

terhadap variabel dependen tahun pengamatan 

 Ha : b1, b2, b3, ≠ 0, artinya suatu variabel independen pada tahun 

pengamatan secara parsial mempunyai pengaruh signifikan terhadap 

variabel dependen tahun pengamatan 

Kriteria pengujiannya sebagai berikut :  

 Jika probability (signifikansi) ≤ ɑ 0,05 maka Ho ditolak 

 Jika probability (signifikansi)  ≥ ɑ 0,05 maka Ho diterima 

 

2. Uji Determinasi 

Koefisien determinasi (R
2
) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai 

R
2
 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam 

menjelaskan variabel-variabel dependen sangat terbatas. Uji R
2
 

menyatakan proporsi atau persentase dari total variasi variabel tak bebas 

Y yang dijelaskan oleh sebuah variabel penjelas X (Winarno, 2011). 

Nilai koefisien regresi terletak diantara 0 dan 1. Nilai R
2
 mencerminkan 

seberapa besar variasi dari variabel dependen Y dapat diterangkan oleh 

variabel Independen X. Jika Nilai R
2
 = 0, artinya variasi dari Y tidak 
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dapat diterangkan oleh X sama sekali. Sementara bila R
2
= 1, artinya 

variasi dari Y secara keseluruhan dapat diterangkan oleh X.  

Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah 

bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam 

model. Setiap tambahan satu variabel independen, maka R
2
 pasti 

meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara 

signifikan terhadap variabel dependen. Berhubung penelitian ini 

menggunakan lebih dari dua variabel independen, maka digunakan 

alternatif  lain yaitu nilai ditarik R
2
. Ditarik R

2 
disesuaikan dengan 

jumlah variabel independen dan mengevaluasi mana model regresi 

terbaik. Tidak seperti R
2
, nilai ditarik R

2
 dapat naik atau turun apabila 

satu variabel independen ditambahkan ke dalam model. 

Dalam kenyataan nilai ditarik R
2
 dapat bernilai negatif, walaupun 

yang dikehendaki harus bernilai positif. Menurut Gujarati (2007), jika 

dalam uji empiris didapat nilai adjusted R
2
 negatif, maka nilai ditarik R

2
 

dianggap bernilai nol. Secara matematis jika nilai R
2
 = 1, maka ditarik 

R
2
 = R

2
 = 1, sedangkan jika nilai R

2
 = 0, maka ditarik R

2
= (1 - k)/(n - k). 

Jika k > 1, maka ditarik R
2 
akan bernilai negatif. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN 

 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

Profitabilitas merupakan hasil akhir dari berbagai kebijakan dan 

keputusan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Nilai profitabilitas 

menjadi tolak ukur penting bagi investor, kreditor, maupun pemangku 

kepentingan lainnya untuk digunakan sesuai kebutuhannya masing-masing. 

Profitabilitas juga menjadi cermin keberhasilan perusahaan atau kebijakan dan 

keputusan yang telah dilakukan. Ukuran profitabilitas yang paling penting dan 

paling sering dijadikan tolak ukur adalah laba bersih. Melalui laba bersih, 

dapat diukur berapa kemampuan dan efektivitas perusahaan dalam 

menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba bersih tersebut. Salah satu 

komponen aset yang mampu mempengaruhi perolehan laba bersih perusahaan 

adalah modal kerja. Pengelolaan modal kerja yang baik akan memberikan 

kontribusi positif terhadap laba bersih. Beberapa variabel manajemen modal 

kerja yang mampu mempengaruhi laba bersih, antara lain Konversi Piutang, 

Konversi Persediaan, dan Konversi Hutang Usaha. 

Objek dalam penelitian ini adalah perusahaan otomotif yang berdiri dan 

melakukan kegiatan operasionalnya di Indonesia pada periode 2009-2014. 

Melalui purposive sampling method terdapat 12 perusahaan otomotif dan 

komponennya yang sesuai dengan kriteria objek penelitian. Kriteria objek 

penelitian adalah perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) sebagai emiten. Dalam Bursa Efek Indonesia (BEI), emiten 
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terbagi dalam tiga jenis industri, yaitu Industri Utama, Industri Manufaktur, 

dan Industri Jasa. Objek penelitian ini berasal dari industri manufaktur di BEI. 

Perusahaan-perusahaan manufaktur di BEI terbagi atas beberapa sektor, yaitu 

Sektor Industri Dasar dan Kimia, Sektor Aneka Industri, dan Sektor Industri 

Barang Konsumsi. Objek dalam penelitian ini merupakan perusahaan-

perusahaan yang termasuk dalam Sektor Aneka Industri. Sektor Aneka 

Industri terbagi atas beberapa sub-sektor, yaitu Otomotif dan Komponen, 

Tekstil dan Garmen, Alas Kaki, Kabel, Elektronika, dan Sub-Sektor lainnya. 

Maka, sampel dari penelitian ini merupakan perusahaan-perusahaan di Bursa 

Efek Indonesia dalam Industri Manufaktur dan termasuk dalam Sektor Aneka 

Industri, lalu termasuk dalam Sub-sektor Otomotif dan Komponen serta 

menerbitkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit. Daftar sampel 

keduabelas perusahaan otomotif tersebut adalah : 

 

Tabel 4.1 

Profil Sampel Penelitian 

No Nama Perusahaan Kode Tahun Listing 

1 PT. Astra Internasional ASII April 1990 

2 PT. Astra Otoparts AUTO Juni 1998 

3 PT. Indo Kordsa BRAM September 1990 

4 PT. Goodyear Indonesia GDYR Desember 1980 

5 PT. Gajah Tunggal GJTL Mei 1990 

6 PT. Indomobil Sukses Internasional IMAS November 1993 

7 PT. Indospring INDS Agustus 1990 
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8 PT. Multi Prima Sejahtera LPIN Februari 1990 

9 PT. Multi Strada Arah Sarana MASA Juni 2005 

10 PT. Nipress NIPS Juli 1991 

11 PT. Prima Alloy Steel Universal PRAS Juli 1990 

12 PT. Selamat Sempurna SMSM September 1996 

Sumber : Data diolah Penulis 

 

Alasan pemilihan objek penelitian ini dikarenakan industri otomotif di 

Indonesia saat ini menjadi industri yang berkembang pesat jika dibandingkan 

dengan industri otomotif dari negara lain dalam regional ASEAN. Hal ini 

dapat menjadi industri unggulan bagi Indonesia dalam mengahadapi pasar 

bebas ASEAN. Perkembangan yang pesat dari industri ini dapat tercermin dari 

data yang dirilis Asean Automotive Federation (AAF) awal tahun 2015 lalu, 

yang menyatakan bahwa sepanjang Januari-Desember 2014 Indonesia telah 

menjadi pemimpin dalam hal penjulan kendaraan roda empat. Sementara itu 

untuk roda dua, Indonesia telah lama menjadi pemimpin diantara negara 

ASEAN baik dari sisi penjualan maupun dari sisi produksi. Maka, penelitian 

terkait modal kerja sangat menarik jika diterapkan pada perusahaan-

perusahaan otomotif dan komponennya di Indonesia periode 2009-2014, baik 

dalam rangka persiapan menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN maupun 

dalam rangka melihat perkembangannya pasca krisis global tahun 2008. 
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4.2 Analisis Hasil Penelitian 

4.3.1 Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif dilakukan untuk menjelaskan distribusi dari 

variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian. Deskripsi variabel 

dalam statistik deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 

nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi dari suatu 

variabel independen yaitu profitabilitas dan tiga variabel independen yaitu 

konversi piutang, konversi persediaan, dan konversi hutang usaha. 

Distribusi statistik deskriptif untuk masing-masing variabel terdapat pada 

Tabel 4.2, sebagai berikut : 

Tabel 4.2 

Statistik Deskriptif 

Date: 06/15/15   
Time: 19:06     

Sample: 2009 2014    
     
      PROF PIU SED HUT 
     
      Mean  7.119167  67.40278  106.0833  49.00000 

 Median  6.250000  66.50000  84.50000  43.00000 
 Maximum  24.00000  245.0000  382.0000  147.0000 
 Minimum -8.600000  19.00000  33.00000  10.00000 
 Std. Dev.  6.031874  33.57257  72.31187  28.90538 
 Skewness  0.561125  2.202482  1.812073  1.695944 
 Kurtosis  3.440689  12.45812  6.193242  6.009136 

     
 Jarque-Bera  4.360953  326.5790  69.99367  61.67940 
 Probability  0.112988  0.000000  0.000000  0.000000 

     
 Sum  512.5800  4853.000  7638.000  3528.000 
 Sum Sq. Dev.  2583.229  80025.32  371259.5  59322.00 

     
 Observations  72  72  72  72 
     

Sumber : Data diolah penulis menggunakan Eviews 7.1 
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Dari tabel diatas, terlihat bahwa nilai rata-rata untuk variabel 

Profitabilitas yang diproksikan dengan return on assets (ROA) pada 

perusahaan otomotif dan komponennya dalam periode 2009-2014 adalah 

sebesar 7,11%, artinya secara rata-rata tingkat pengembalian yang 

dihasilkan perusahaan otomotif dan komponennya periode 2009-2014 

sebesar 7,11% atas pengelolaan asetnya. Perolehan angka return on assets 

tertinggi dihasilkan oleh PT. Selamat Sempurna (SMSM) pada tahun 2014 

sebesar 24%, artinya dalam mengelola asetnya SMSM mampu 

menghasilkan tingkat pengembalian sebesar 24%. Sementara itu, PT. Prima 

Alloy Steel Universal (PRAS) pada tahun 2009 menghasilkan ROA yang 

terrendah dengan perolehan angka -8,6%, artinya tingkat pengembalian 

yang didapat PRAS sebesar -8,6% atas pengelolaan asetnya. Sedangkan, 

standar deviasi untuk ROA pada perusahaan otomotif dan komponennya 

periode 2009-2014 adalah sebesar 6.031874, hal ini mengartikan bahwa 

terdapat simpangan rata-rata pada variabel ROA sebesar 6.031874 dari 

perusahaan yang diteliti. Standar deviasi menunjukan angka yang lebih 

kecil dari rata-rata, hal ini menunjukan bahwa data dalam variabel ROA 

terdistribusi dengan baik. 

Pada tabel statistik deskriptif diatas, terlihat bahwa rata-rata untuk 

variabel konversi piutang pada perusahaan otomotif dan komponennya 

periode 2009-2014 adalah 67,4 hari, mencerminkan bahwa secara rata-rata 

perusahaan otomotif dan komponennya periode 2009-2014 menghasilkan 

waktu sebesar 68 hari dalam mengkonversi piutangnya menjadi kas. 

Perolehan angka terendah untuk variabel konversi piutang dihasilkan oleh 
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PT. Multi Strada Arah Sarana (MASA) pada tahun 2010 dengan perolehan 

19 hari dalam mengkonversi piutangnya, artinya MASA membutuhkan 

waktu 19 hari dalam mengkonversi piutangnya menjadi kas. Sedangkan, 

PT. Prima Alloy Steel Universal (PRAS) pada tahun 2010 menjadi 

perusahaan yang menghasilkan angka konversi piutang tertinggi mencapai 

245 hari, mengartikan bahwa PRAS membutuhkan waktu 245 hari dalam 

mengkonversi piutangnya menjadi kas. Standar deviasi untuk variabel 

konversi piutang pada perusahaan otomotif dan komponennya periode 

2009-2014 adalah sebesar 33.57257, hal ini mengartikan bahwa terdapat 

simpangan rata-rata variabel konversi piutang sebesar 33.57257 dari 

perusahaan yang diteliti. Standar deviasi menunjukan angka yang lebih 

kecil dari rata-rata, hal ini menunjukan bahwa data dalam variabel konversi 

piutang terdistribusi dengan baik.  

Pada tabel statistik deskriptif diatas, terlihat bahwa rata-rata untuk 

variabel konversi persediaan pada perusahaan otomotif dan komponennya 

periode 2009-2014 adalah  106 hari, mencerminkan bahwa secara rata-rata 

waktu yang dibutuhkan dalam mengkonversi persediaan menjadi penjualan 

adalah 106 hari bagi perusahaan otomotif dan komponennya periode 2009-

2014. Perolehan angka tertinggi dalam melakukan konversi persediaan 

dihasilkan oleh PT. Multi Prima Sejahtera (LPIN) pada tahun 2014 sebesar 

382 hari, mengartikan bahwa LPIN membutuhkan waktu yang lama (382 

hari) dalam mengkonversi persediaan yang dimilikinya menjadi penjualan. 

Sementara itu, PT. Astra Internasional (ASII) pada tahun 2011 dan 2013 

menjadi perusahaan dengan angka perolehan terendah untuk variabel 
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konversi persediaan, sebesar 33 hari, artinya ASII mampu mengkonversi 

persediaan yang dimilikinya menjadi penjualan dalam waktu yang 

tersingkat (33 hari). Standar deviasi untuk variabel konversi persediaan 

pada perusahaan otomotif dan komponennya periode 2009-2014 adalah 

sebesar 72.31187, hal ini mengartikan bahwa terdapat simpangan rata-rata 

variabel konversi persediaan sebesar 72.31187 dari perusahaan yang 

diteliti. Standar deviasi menunjukan angka yang lebih kecil dari rata-rata, 

hal ini menunjukan bahwa data dalam variabel konversi persediaan 

terdistribusi dengan baik. 

Pada tabel statistik deskriptif diatas, terlihat bahwa variabel 

konversi hutang usaha pada perusahaan otomotif dan komponennya periode 

2009-2014 adalah 49 hari, mencerminkan bahwa dalam melakukan 

pembayaran hutang usaha perusahaan otomotif dan komponennya dalam 

periode 2009-2014 membutuhkan waktu selama 49 hari. Perolehan angka 

tertinggi dalam mengkonversi hutang usahanya dihasilkan oleh PT. Prima 

Alloy Steel Universal (PRAS) pada tahun 2009 mencapai 147 hari, 

mengartikan bahwa PRAS membutuhkan waktu yang lama dalam 

melakukan pembayaran hutang usahanya (147 hari). Sedangkan, PT. 

Nipress (NIPS) pada tahun 2009 menjadi perusahaan dengan angka 

perolehan konversi hutang usaha terendah, yaitu 10 hari, artinya NIPS 

memerlukan waktu yang singkat dalam melakukan pembayaran hutang 

usahanya (10 hari). Standar deviasi untuk variabel konversi hutang usaha 

pada perusahaan otomotif dan komponennya periode 2009-2014 adalah 

sebesar  28.90538, hal ini mengartikan bahwa terdapat simpangan rata-rata 
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variabel konversi hutang usaha sebesar 28.90538 dari perusahaan yang 

diteliti. Standar deviasi menunjukan angka yang lebih kecil dari rata-rata, 

hal ini menunjukan bahwa data dalam variabel konversi hutang usaha 

terdistribusi dengan baik. 

 

4.3.2 Penentuan Model Regresi Data Panel 

Data panel atau pooled data adalah kombinasi dari data time series 

dan cross section. Metode data panel digunakan untuk mengatasi 

interkorelasi diantara variabel-variabel bebas yang pada akhirnya dapat 

mengakibatkan tidak tepatnya penaksiran regresi. Penentuan model 

Common Effect, Fixed Effect, dan Random Effect dilakukan dengan 

melakukan uji chow dan uji hausman.  

1. Uji Chow 

Uji Chow dilakukan untuk mengetahui apakah model penelitian 

menggunakan Common Effect atau Fixed Effect. Hasil dari uji Chow 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 4.3 

Hasil Uji Chow 

Redundant Fixed Effects Tests   
Equation: Untitled   
Test period fixed effects   

     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     Period F 1.064341 (5,63) 0.3886 

Period Chi-square 5.838679 5 0.3222 
     
     Sumber : Data diolah penulis menggunakan Eviews 7.1 
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Hipotesis yang digunakan adalah:  

 Ho : menggunakan model Common Effect  

 Ha : menggunakan model Fixed Effect  

Kriteria pengujiannya adalah:  

 Ho diterima apabila nilai probablitas pada Cross Section Chi Square > 

0,05  

 Ha diterima apabila nilai probablitas pada Cross Section Chi Square < 

0,05  

Berdasarkan tabel 4.3 diatas, nilai probabilitas Cross Section Chi 

Square adalah sebesar 0.3222. nilai tersebut lebih besar dari nilai kritis 

Chi Square 0.05. Dengan demikian, Ho dinyatakan tidak dapat ditolak 

atau Ho diterima dan Ha dinyatakan ditolak sehingga penelitian ini 

menggunakan model Common Effect. Jika penelitian telah dinyatakan 

menggunakan model Common Effect, maka tidak perlu melakukan uji 

Hausman dalam penentuan model. 

 

Setelah melakukan uji chow dan mengetahui model yang digunakan 

dalam penelitian, maka terdapat persamaan awal penelitian, yaitu : 
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Tabel 4.4 

Persamaan Awal Penelitian 

Dependent Variable: PROF   
Method: Panel Least Squares   
Date: 07/29/15   Time: 08:25   
Sample: 2009 2014   
Periods included: 6   
Cross-sections included: 12   
Total panel (balanced) observations: 72  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 12.67553 1.652481 7.670605 0.0000 

PIU -0.006192 0.021298 -0.290740 0.7722 
SED -0.014338 0.010093 -1.420693 0.1603 
HUT -0.073835 0.025043 -2.948289 0.0045 

     
     Sumber : Data diolah penulis menggunakan Eviews 7.1 

 

Dari tabel diatas dapat dibuat persamaan awal sebagai berikut : 

PROF = 12.67553 – 0.006192 PIU – 0.014338 SED – 0.073835 HUT 

 

4.3.3 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah data yang diperoleh 

dalam penelitian ini memiliki distribusi yang normal atau tidak, karena data 

yang berdistribusi normal merupakan salah satu syarat untuk melakukan 

teknik analisis regresi berganda. 
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Gambar 4.1 

Hasil Uji Normalitas 

 

Sumber : Data diolah penulis menggunakan Eviews 7.1 

 

Hasil uji normalitas diatas menunjukan bahwa semua variabel dalam 

penelitian telah terdistribusi dengan normal. Hal tersebut dicerminkan pada 

nilai probability sebesar 0.056793, yang berarti bahwa probability telah 

berada diatas α = 0.05. Maka, dapat disimpulkan bahwa data telah 

terdistribusi dengan normal dan menyatakan bahwa Ho tidak dapat ditolak 

atau Ho diterima dan menyatakan bahwa Ha ditolak. 

 

4.3.4 Uji Asumsi Klasik 

Penelitian ini menggunakan analisa regresi berganda data panel. 

Sebelum melakukan analisa regresi, untuk mengikuti kaidah-kaidah 

statistik yang baik perlu dilakukan terlebih dahulu uji asumsi klasik yang 

terdiri dari 3 asumsi, yaitu uji otokorelasi, uji multikolinieritas, dan uji 
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Probability  0.056793
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heteroskedastisitas. Uji asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui apakah 

model regresi yang digunakan dapat menunjukan hasil estimator yang baik. 

1. Uji multikolinieritas 

Uji multikolinieritas digunakan untuk melakukan pengujian 

apakah terdapat korelasi linier antar variabel independen. Salah satu 

syarat dalam melakukan uji asumsi klasik bahwa data yang diperoleh 

tidak boleh terdapat unsur multikolonieritas. Untuk melihat masalah 

dalam multikolinieritas dapat menggunakan correlation matrix seperti 

tabel dibawah ini : 

 

 

Tabel 4.5 

Hasil Correlation Matrix 

 PIU SED HUT 
    
    PIU  1.000000  0.357144  0.327894 

SED  0.357144  1.000000  0.375306 
HUT  0.327894  0.375306  1.000000 

    
Sumber : data diolah penulis menggunakan Eviews 7.1 

 

Syarat untuk menguji multikolinieritas adalah dengan melihat 

koefisien korelasi. Apabila koefisien antar variabel kurang dari 0.8 

maka dapat disimpulkan bahwa antar variabel independen dalam 

penelitian ini tidak terdapat unsur multikolinieritas. Hasil yang didapat 

dari correlation matrix diatas menunjukan korelasi antar variabel 
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memiliki interval yang kecil. Koefisien terendah adalah 

sebesar  0.327894 yaitu koefisien yang menunjukan pengaruh antara 

konversi piutang (PIU) dan konversi hutang usaha (HUT). Sedangkan 

koefisien tertinggi adalah sebesar  0.375306 yaitu koefisien yang 

menunjukan pengaruh antara Konversi Persediaan (SED) dan Konversi 

Hutang Usaha (HUT). Dari analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa 

model dalam penelitian ini bebas dari masalah multikolinieritas.  

2. Uji Otokorelasi 

Otokorelasi menunjukan bahwa terdapat korelasi antara error 

periode sebelumnya dimana pada asumsi klasik hal ini tidak boleh 

terjadi. Dalam penelitian ini, uji otokorelasi pertama dilakukan dengan 

melihat Durbin-Watson Stat pada hasil estimasi regresi.  

Tabel 4.6 

Hasil Uji Otokorelasi 

Sumber : Data diolah penulis menggunakan Eviews 7.1 

Dependent Variable: PROF   
Method: Panel EGLS (Period SUR)  
Date: 07/29/15   Time: 08:27   
Sample: 2009 2014   
Periods included: 6   
Cross-sections included: 12   
Total panel (balanced) observations: 72  
Linear estimation after one-step weighting matrix 

     
           Weighted Statistics   
     
     R-squared 0.229259     Mean dependent var 0.377204 

Adjusted R-squared 0.195256     S.D. dependent var 1.361568 
S.E. of regression 1.004331     Sum squared resid 68.59029 
F-statistic 6.742261     Durbin-Watson stat 1.936611 
Prob(F-statistic) 0.000476    
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  0      dL         dU             2        4- dU                     4- dL                    4 

  0   1.525    1.703         2       2.297       2.475   4 

 

 

Hasil diatas menunjukan bahwa nilai Durbin-Watson Stat sebesar 

1.936611, nilai tersebut berada dalam daerah yang dapat menyatakan 

bahwa Ho diterima karena terletak diantara nilai 1.703 dan 2. Maka, 

dapat disimpulkan bahwa Ho tidak dapat ditolak atau dapat disumpulkan 

bahwa Ho diterima dan sudah tidak terdapat masalah autokorelasi dalam 

model penelitiannya. 

 

3. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain. Untuk mendeteksi ada atau 

tidaknya heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan uji park dengan melihat probabilitas koefisien masing-

masing variabel independen. 

 

 

 

 

Tolak Ho, 

bukti 

otokorelasi 

positif 

Daerah 

meragukan 

Terima Ho 

atau keduanya 

Daerah 

meragukan 

Tolak Ho, 

bukti 

otokorelasi 

negatif 

1.936611 
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Tabel 4.7 

Hasil Uji Park 

Dependent Variable: LOGRES2   
Method: Panel Least Squares   
Date: 06/15/15   Time: 19:04   
Sample: 2009 2014   
Periods included: 6   
Cross-sections included: 12   
Total panel (balanced) observations: 72  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 1.002394 0.301192 3.328088 0.0014 

PIU 0.002677 0.003873 0.691149 0.4918 
SED 0.000811 0.001833 0.442709 0.6594 
HUT -0.007095 0.004533 -1.565350 0.1221 

 

 

Hasil uji park diatas menunjukan bahwa probabilitas koefisien 

masing-masing variabel independen lebih besar dari 0.05, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa Ho dari uji heteroskedastisitas tidak dapat 

ditolak atau Ho diterima. Dengan demikian, penelitian ini terbebas dari 

masalah heteroskedastisitas. 

 

4.3.5 Analisis Regresi Berganda 

Analisis regresi digunakan untuk mengetahui apakah terdapat atau 

tidak terdapat pengaruh antara variabel independen dengan variabel 

dependen. Berdasarkan pengolahan data, hasil analisis dapat ditunjukan 

pada tabel sebelumnya. Penelitian ini menggunakan model common effect 

sesuai dengan hasil uji chow yang telah dilakukan sebelumya yaitu tidak 

dapat menolak atau menerima Ho pada hasil uji chow. Persamaan dalam 

penelitian ini sebagai berikut : 

Sumber : Data diolah penulis menggunakan Eviews 7.1 
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PROFit = β0 + β1 PIUit + β2 SEDit + β3 HUTit + εit 

Analisa hasil dari model regresi penelitian menggunakan data sebagai 

berikut : 

Tabel 4.8 

Hasil Regresi Metode Common Effect 

Dependent Variable: PROF   
Method: Panel EGLS (Period SUR)  
Date: 07/29/15   Time: 08:27   
Sample: 2009 2014   
Periods included: 6   
Cross-sections included: 12   
Total panel (balanced) observations: 72  
Linear estimation after one-step weighting matrix 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 14.14375 1.766274 8.007674 0.0000 

PIU -0.026965 0.016913 -1.594345 0.1155 
SED -0.026825 0.010654 -2.517884 0.0142 
HUT -0.039526 0.022946 -1.722567 0.0895 

     
      Weighted Statistics   
     
     R-squared 0.229259     Mean dependent var 0.377204 

Adjusted R-squared 0.195256     S.D. dependent var 1.361568 
S.E. of regression 1.004331     Sum squared resid 68.59029 
F-statistic 6.742261     Durbin-Watson stat 1.936611 
Prob(F-statistic) 0.000476    

     
     Sumber : data diolah penulis menggunakan Eviews 7.1 

 

Dari hasil regresi diatas, maka akan didapat persamaan regresi linier 

berganda sebagai berikut : 

PROF = 14.14375 - 0.026965 PIU - 0.026825 SED - 0.039526 HUT 

Sehingga, dengan persamaan tersebut dapat diperoleh interpretasi 

sebagai berikut : 

1. Jika Konversi Piutang (PIU), Konversi Persediaan (SED), dan 

Konversi Hutang Usaha (HUT) bernilai konstan (14.14375) atau tidak 
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terjadi perubahan nilai pada Konversi Piutang, Konversi Persediaan 

dan Konversi Hutang Usaha, maka nilai profitabilitas yang 

diproksikan dengan return on asset (ROA) pada perusahaan otomotif 

dan komponennya dalam periode 2009-2014 secara rata-rata adalah 

sebesar 14.14375%. 

2. Koefisien regresi untuk variabel konversi piutang adalah sebesar -

0.026965. Hal ini menunjukan bahwa konversi piutang (PIU) 

memiliki pengaruh negatif terhadap return on asset (ROA) pada 

perusahaan otomotif dan komponennya dalam periode 2009-2014. 

Jika konversi piutang mengalami penurunan satu hari, maka 

perusahaan otomotif dan komponennya akan mengalami peningkatan 

return on asset (ROA) secara rata-rata sebesar 0.026965 dengan 

asumsi variabel lainnya konstan atau tidak mengalami perubahan. 

3. Koefisien regresi untuk variabel konversi persediaan adalah sebesar -

0.026825. Hal ini menunjukan bahwa konversi persediaan (SED) 

memiliki pengaruh negatif terhadap return on asset (ROA) pada 

perusahaan otomotif dan komponennya dalam periode 2009-2014. 

Jika konversi persediaan mengalami penurunan satu hari, maka 

perusahaan otomotif dan komponennya akan mengalami peningkatan 

return on asset (ROA) secara rata-rata sebesar 0.026825 dengan 

asumsi variabel lainnya konstan atau tidak mengalami perubahan. 

4. Koefisien regresi untuk variabel konversi hutang usaha adalah sebesar 

-0.039526. Hal ini menunjukan bahwa konversi hutang usaha (HUT) 

memiliki pengaruh negatif terhadap return on asset (ROA) pada 
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perusahaan otomotif dan komponennya dalam periode 2009-2014. 

Jika konversi hutang usaha mengalami penurunan satu hari, maka 

perusahaan otomotif dan komponennya akan mengalami peningkatan 

return on asset (ROA) secara rata-rata sebesar 0.039526 dengan 

asumsi variabel lainnya konstan atau tidak mengalami perubahan. 

Koefisien variabel konversi piutang (PIU), konversi persediaan 

(SED), dan konversi hutang usaha (HUT) didalam model bernilai negatif, 

bermakna bahwa variabel tersebut secara parsial memiliki pengaruh 

negatif terhadap return on asset (ROA) pada perusahaan otomotif dan 

komponennya dalam periode penelitian tahun 2009-2014. Maka, pola 

hubungan antara variabel terikat (dependen) dan variabel bebas 

(independen) sudah sesuai dengan teori yang telah dikemukakan. 

 

4.3.6 Pengujian Hipotesis 

1. Uji Parsial (Uji t) 

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel 

independen yaitu konversi piutang (PIU), konversi persediaan (SED), dan 

konversi hutang usaha (HUT) terhadap variabel dependen yaitu return on 

asset (ROA), dengan cara membandingkan nilai antara probabilitas dengan 

tingkat signifikansi. Tingkat signifikansi adalah besarnya peluang 

terjadinya error terhadap hasil penelitian atau disebut juga probabilitas 

terjadinya error. Dalam penelitian sosial kita tidak akan pernah dapat 

memiliki tingkat kepastian atau tingkat kepercayaan 100% pada keputusan 
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mengenai apakah data mendukung atau tidak mendukung hipotesis. 

Prosedur statistika memungkinkan peneliti untuk menentukan berapa 

besarnya peluang (probabilitas) untuk terjadinya error yang akan 

digunakan (Azwar, 2009). Kisaran tingkat signifikansi adalah 0,01 sampai 

dengan 0,1, tingkat signifikansi yang umum digunakan dalam penelitian 

sosial sains adalah sebesar 0,05 (5%) (Sarwono, 2013). Kriteria untuk uji t 

(parsial) ini adalah apabila probabilitasnya (signifikansi) ≤ 0,05 maka 

kesimpulannya adalah menolak Ho dan begitu pula sebaliknya, apabila 

probabilitas (signifikansi) > 0,05 maka Ho tidak dapat ditolak atau Ho 

diterima. Hasil uji t dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Parsial (Uji t) 

Dependent Variable: PROF   
Method: Panel EGLS (Period SUR)  
Date: 07/29/15   Time: 08:27   
Sample: 2009 2014   
Periods included: 6   
Cross-sections included: 12   
Total panel (balanced) observations: 72  
Linear estimation after one-step weighting matrix 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 14.14375 1.766274 8.007674 0.0000 

PIU -0.026965 0.016913 -1.594345 0.1155 
SED -0.026825 0.010654 -2.517884 0.0142 
HUT -0.039526 0.022946 -1.722567 0.0895 

     
     Sumber : data diolah penulis menggunakan Eviews 7.1 
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a. Uji Hipotesis Pertama 

Hipotesis pertama (Ha1) penelitian ini menduga bahwa konversi 

piutang (X1) memiliki pengaruh terhadap tingkat profitabilitas (Y), 

hipotesis ini dapat dituliskan sebagai berikut : 

Ho1 : Konversi Piutang tidak berpengaruh negatif terhadap Profitabilitas 

pada sektor otomotif dan komponennya tahun 2009-2014 

Ha1 : Konversi Piutang berpengaruh negatif terhadap Profitabilitas pada 

sektor otomotif dan komponennya tahun 2009-2014 

Dari hasil uji t (parsial) pada tabel 4.9, variabel konversi piutang 

(PIU) memiliki probabilitas sebesar 0.1155, lebih besar dari tingkat 

signifikansi 5% (0.1155 > 0,05), maka Ho1 tidak dapat ditolak atau Ho1 

diterima. Hasil pengujian hipotesis ini menunjukan bahwa, pada tingkat 

signifikansi 5% konversi piutang secara parsial tidak memiliki pengaruh 

yang negatif dan signifikan terhadap profitabilitas pada perusahaan sektor 

otomotif dan komponennya periode 2009-2014. 

 

b. Uji Hipotesis Kedua 

Hipotesis kedua (Ha2) penelitian ini menduga bahwa konversi 

persediaan (X2) memiliki pengaruh terhadap tingkat profitabilitas (Y), 

hipotesis ini dapat dituliskan sebagai berikut : 

Ho2 : Konversi Persediaan tidak berpengaruh negatif terhadap 

Profitabilitas pada sektor otomotif dan komponennya tahun 2009-

2014 
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Ha2 : Konversi Persediaan berpengaruh negatif terhadap Profitabilitas 

pada sektor otomotif dan komponennya tahun 2009-2014 

Dari hasil uji t (parsial) pada tabel 4.9, variabel konversi persediaan 

(SED) memiliki probabilitas sebesar 0.0142, hasil uji ini lebih kecil dari 

tingkat signifikansi 5% (0.0142 < 0,05), maka Ho2 ditolak dan Ha2 tidak 

dapat ditolak atau Ha2 diterima. Hasil pengujian hipotesis ini 

menunjukan bahwa, pada tingkat signifikansi 5% konversi persediaan 

secara parsial memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas 

pada perusahaan sektor otomotif dan komponennya dalam periode 2009-

2014. 

c. Uji Hipotesis Ketiga 

Hipotesis ketiga (Ha3) penelitian ini menduga konversi hutang 

usaha memiliki pengaruh terhadap tingkat profitabilitas (Y), hipotesis ini 

dapat dituliskan sebagai berikut : 

Ho3 : Konversi Hutang Usaha tidak berpengaruh negatif terhadap 

Profitabilitas pada sektor otomotif dan komponennya tahun 2009-

2014 

Ha3 : Konversi Hutang Usaha berpengaruh negatif terhadap Profitabilitas 

pada sektor otomotif dan komponennya tahun 2009-2014 

Dari hasil uji t (parsial) pada tabel 4.9, variabel konversi hutang 

usaha (HUT) memiliki probabilitas sebesar 0.0895. Dalam melakukan uji 

parsial pada variabel konversi hutang usaha penulis melakukan perubahan 

tingkat signifikansi menjadi 0.1 atau 10%. Maka, probabilitas 0.0895 

lebih kecil dari tingkat signifikansi 10% (0.0895 < 0.1). Ho3 ditolak dan 
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Ha3 tidak dapat ditolak atau Ha3 diterima. Hasil pengujian hipotesis ini 

menunjukan bahwa, pada tingkat signifikansi 10% konversi hutang usaha 

secara parsial memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas 

pada perusahaan sektor otomotif dan komponennya dalam periode 2009-

2014. 

 

2. Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi digunakan untuk menjelaskan berapa besar 

proporsi variasi variabel dependen dijelaskan oleh variabel independen. 

Selain itu, koefisien determinasi dalam regresi berganda untuk mengukur 

berapa baik regresi dari data yang diteliti. Berhubung penelitian ini 

menggunakan lebih dari dua variabel independen, maka digunakan 

alternatif lain yaitu nilai Adjusted R
2
. Adjusted R

2
 disesuaikan dengan 

jumlah variabel independen dan ukuran sampel. 

Tabel 4.10 

Hasil Koefisien Determinasi 

 Weighted Statistics   
     
     R-squared 0.229259     Mean dependent var 0.377204 

Adjusted R-squared 0.195256     S.D. dependent var 1.361568 
S.E. of regression 1.004331     Sum squared resid 68.59029 
F-statistic 6.742261     Durbin-Watson stat 1.936611 
Prob(F-statistic) 0.000476    

     
     Sumber : data diolah penulis menggunakan Eviews 7.1 

Dari hasil koefisien determinasi pada tabel diatas, menunjukan 

bahwa nilai Adjusted R
2
 sebesar 0.195256 atau sebesar 19,5256%. Hal 

tersebut menunjukan bahwa variabel Konversi Piutang (PIU), Konversi 
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Persediaan (SED), dan Konversi Hutang Usaha (HUT) mampu menjelaskan 

variabel dependen Return on Asset (ROA) sebesar 19,5256%. Sisanya 

sebesar 80,4744% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam 

model penelitian ini.  

Dengan koefisien determinasi sebesar 19,5256%, menunjukan bahwa 

kondisi internal perusahaan cukup baik dalam pengelolaan modal kerjanya 

dalam menciptakan profitabilitas perusahaan otomotif dan komponennya 

periode 2009-2014. Variabel modal kerja lainnya yang tidak digunakan 

dalam model penelitian ini mungkin dapat mempengaruhi profitabilitas 

(ROA) perusahaan, seperti : perputaran modal kerja, siklus konversi kas, 

dan perputaran kas. Faktor internal lain yang mungkin dapat mempengaruhi 

profitabilitas (ROA), seperti pertumbuhan perusahaan, ukuran perusahaan, 

risiko perusahaan, jumlah aset berwujud, dan likuiditas perusahaan. Lebih 

lanjut, faktor eksternal juga dapat mempengaruhi profitabilitas (ROA), 

variabel makroekonomi yang mungkin dapat mempengaruhi profitabilitas 

perusahaan, seperti daya beli masyarakat, tingkat suku bunga, tingkat 

inflasi, tingkat pengangguran, dan kondisi nilai tukar. 

 

4.3 Implikasi manajerial 

4.3.1 Pengaruh Konversi Piutang (PIU) terhadap Profitabilitas 

Alternatif cara yang dilakukan perusahaan dalam rangka 

meningkatkan penjualannya adalah dengan melakukan penjualan barang 

produksinya secara kredit atau mengangsur, penjualan secara kredit 

tersebut akan menimbulkan piutang bagi perusahaan (Thuvarakan 2013). 
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Menurut Keown (2011), perubahan yang terjadi dalam piutang perusahaan 

akan mempengaruhi profitabilitas, karena piutang memiliki jumlah yang 

cukup besar dalam aktiva perusahaan. Perusahaan khawatir jika tidak 

melakukan kredit maka pasar akan melakukan penundaan atau penurunan 

pembelian terhadap barang produksinya. Dengan melakukan kredit, 

perusahaan mengharapkan adanya peningkatan penjualan, maka piutang 

perusahaan juga akan bertambah. Dalam melakukan penjualan barang 

secara kredit, perusahaan memiliki kebijakan tersendiri terkait jumlah 

barang, metode pembayaran, dan jangka waktu pembayaran piutang. 

Setelah menerapkan kebijakan tersebut, perusahaan perlu menilai apakah 

kebijakan yang diterapkan sudah tepat dan menguntungkan perusahaan.  

Semakin kecil waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk mengubah 

piutangnya menjadi kas mengindikasikan bahwa perusahaan dapat 

menerima uang kas lebih cepat dan uang kas tersebut dapat digunakan 

kembali untuk keperluan operasional. Sebaliknya, semakin lama waktu 

yang dibutuhkan perusahaan dalam mengkonversi piutangnya menjadi kas, 

mengindikasikan bahwa perusahaan tidak menerima uang kas pembayaran 

atas piutangnya dengan cepat. Hal ini dapat membuat perusahaan 

kekurangan kas dalam melakukan kegiatan produksi maupun operasional. 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara parsial, variabel 

Konversi Piutang (PIU) memiliki nilai probabilitas sebesar 0.1155 atau 

berada diatas tingkat signifikansi sebesar 5%. Dapat dinyatakan bahwa Ho 

tidak dapat ditolak atau Ho diterima, maka variabel PIU memiliki pengaruh 

yang tidak signifikan terhadap profitabilitas perusahaan otomotif dan 
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komponennya periode 2009-2014. Dari hasil analisis regresi, menunjukan 

bahwa koefisien regresi Konversi Piutang adalah sebesar -0.026965. Hal 

tersebut mencerminkan bahwa konversi piutang memiliki hubungan yang 

negatif terhadap profitabilitas. Artinya, setiap penurunan satu hari dalam 

konversi piutang, maka profitabilitas perusahaan akan naik sebesar akan 

naik sebesar 0.026965. Jika perusahaan mengalami penurunan hari dalam 

konversi piutang artinya perusahaan menerima pembayaran piutang dari 

pelanggan berupa uang kas yang lebih cepat. Uang kas tersebut dapat 

digunakan kembali untuk kegiatan operasional perusahaan. Maka 

profitabilitas akan meningkat.  

Hasil dari koefisien regresi menunjukan bahwa terdapat hubungan 

yang negatif dan sudah sesuai dengan teori yang dikemukakan. Namun, 

dalam kasus industri manufaktur, sektor aneka industri, sub-sektor otomotif 

dan komponennya periode 2009-2014 menunjukan hasil yang tidak 

signifikan. Hal ini terjadi karena terdapat beberapa perusahaan yang 

menunjukan hasil konversi piutangnya tidak sesuai dengan teori, sehingga 

perusahaan ini tidak bisa digeneralisasi.  

Perusahaan-perusahaan otomotif dan komponennya di BEI periode 

2009-2014 secara rata-rata memiliki jumlah hari dalam konversi piutang 

cukup lama. Kebijakan yang telah diterapkan perusahaan terhadap 

piutangnya belum begitu efektif sehingga penagihan piutang masih belum 

sesuai harapan. Kenaikan jumlah piutang yang drastis dapat terjadi ketika 

penjualan sedang meningkat. Perusahaan dapat mengurangi jumlah hari 

dalam mengkonversi piutangnya, hal itu dilakukan agar perusahaan dapat 

Pengaruh Manajemen..., Aldi Satria Kusuma, Ma.-IBS, 2015



 

95 
 

menerima uang kas lebih cepat lagi dari pelanggan. Salah satunya adalah 

dengan memberikan discount kepada pelanggan yang membayar lebih 

cepat dari rentang waktu yang telah disepakati. Namun, penurunan hari 

dalam konversi piutang usaha tidak mempengaruhi profitabilitas 

perusahaan secara signifikan. Hal tersebut dapat terjadi karena piutang yang 

ditagihkan perusahaan digunakan kembali untuk memenuhi berbagai 

kewajiban perusahaan, mencerminkan bahwa manajemen menerapkan 

Konsep Kualitatif yang dikemukakan Riyanto (2001). 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan 

sebelumnya oleh Sumintapura (2013). 

 

4.3.2 Pengaruh Konversi Persediaan (SED) terhadap Profitabilitas 

Menurut Husnan (2004), persediaan barang dagangan 

memungkinkan perusahaan memenuhi permintaan pasar, sedangkan 

persediaan bahan baku dan barang dalam proses bertujuan untuk 

memperlancar kegiatan produksi. Perusahaan tidak ingin kehilangan 

pendapatan akibat tidak tersedianya barang produksi saat konsumen 

melakukan banyak permintaan. Perusahaan akan berupaya untuk memenuhi 

permintaan konsumen. Persediaan menjadi alternatif agar permintaan 

konsumen dapat terus dipenuhi perusahaan. Fahmi (2012) menyebutkan 

bahwa fungsi manajemen persediaan adalah mampu menyediakan produk 

dalam jumlah yang selalu mencukupi, sehingga persediaan harus dikelola 

dengan baik. Perusahaan menyadari banyak faktor eksternal yang 

menyebabkan permintaan dari konsumen tidak stabil, terkadang permintaan 
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akan sangat banyak, sebaliknya terkadang permintaan menurun sangat 

drastis. 

Persediaan harus di kontrol oleh manajemen agar permintaan tetap 

dapat terpenuhi. Jika persediaan sedikit disaat permintaan melonjak, 

perusahaan akan kehilangan potensi pendapatan dari penjualan barang. 

Sebaliknya jika persediaan terlalu banyak disaat permintaannya sedang 

menurun, maka biaya modal kerja yang telah dikeluarkan tidak dapat 

kembali dengan cepat dan perusahaan akan terbebani biaya perawatan 

barang dan gudang. Persediaan yang baik bukan persediaan yang tinggi, 

bukan pula persediaan yang sedikit jumlahnya. Persediaan yang baik adalah 

persediaan yang sesuai dengan permintaan pasar. Semakin besar jumlah 

hari yang dihasilkan dari perhitungan ini tidak mengartikan bahwa 

perusahaan buruk. Sebaliknya, semakin kecil hasil dari perhitungan ini 

belum tentu mengartikan bahwa kinerja perusahaan yang baik. Maka, 

persediaan yang baik adalah persediaan yang stabil dan dapat memenuhi 

permintaan pasar. Namun, semakin kecil hari yang dibutuhkan untuk 

mengubah persediaan menjadi penjualan mengindikasikan bahwa 

perusahaan lebih cepat dalam menerima pendapatan atau dana. Dana 

tersebut dapat dijadikan sebagai modal dalam menjalani kegiatan 

operasional maupun digunakan untuk memenuhi kebutuhan perusahaan 

dalam membayar kewajibannya. 

Berdasarkan hasil uji hipotesis secara parsial, variabel Konversi 

Persediaan (SED) memiliki nilai probabilitas sebesar 0.0142 atau berada 

dibawah tingkat signifikansi sebesar 5%. Dapat dinyatakan bahwa Ho 
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ditolak, maka variabel Konversi Persediaan menjadi salah satu faktor yang 

mempengaruhi profitabilitas perusahaan secara signifikan. Dari hasil 

analisis regresi, menunjukan bahwa koefisien regresi konversi persediaan 

adalah sebesar -0.026825. Hal tersebut mencerminkan bahwa konversi 

piutang memiliki pengaruh yang negatif terhadap profitabilitas. Artinya, 

setiap penurunan satu hari dalam konversi persediaan, maka profitabilitas 

akan meningkat sebesar 0.026825. Jika perusahaan mengalami penurunan 

hari dalam konversi persediaan, dapat diartikan bahwa perusahaan mampu 

menjual barangnya lebih cepat atau berkurangnya jumlah persediaan yang 

dimiliki perusahaan. Hal tersebut dapat mencegah perusahaan mengalami 

penurunan harga terhadap barang persediaannya dan dapat menghemat 

biaya penyimpanan serta pemeliharaan. Sebagai konsekuensinya, 

pendapatan penjualan akan bertambah, baik berupa pemasukan kas atau 

penambahan piutang. 

Terdapat indikasi bahwa perusahaan otomotif dan komponennya 

menggunakan teknik Just-In-Time untuk mengelola persediaannya, hal ini 

juga sesuai dengan yang diungkapkan Ross (2012) bahwa teknik tersebut 

populer digunakan oleh perusahan-perusahaan jepang khususnya otomotif. 

Sehingga, perusahaan memiliki ketersediaan barang yang memadai dan 

dapat memenuhi kebutuhan pelanggan pada saat permintaan meningkat. 

Dalam menggunakan teknik ini, manajemen harus mengetahui trend 

penjualan yang terjadi pada waktu tertentu, manajemen juga perlu memiliki 

sistem logistik yang baik dan diperlukan sistem informasi persediaan yang 

baik. Mayoritas dari perusahaan otomotif dan komponennya sudah 
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mengetahui kapan perusahaan memerlukan persediaan yang banyak, 

misalnya ketika menjelang idul fitri (Sumber : oto.detik.com). Serta khusus 

untuk perusahaan komponen atau suku cadang, persediaan akan 

diperbanyak ketika memasuki musim hujan dimana banjir akan melanda 

kota-kota besar dan akan membutuhkan komponen kendaraan yang perlu 

diperbaiki akibat banjir (Sumber : tribunnews.com). Lebih lanjut, 

perusahaan juga mengetahui kapan harus mengurangi produksi barang dan 

memperkecil persediaan, misalnya pada saat akhir tahun dimana 

masyarakat akan menunda pembelian hingga awal tahun agar mendapat 

kendaraan dengan label tahun terbaru (Sumber : oto.detik.com). Hasil 

penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Setorini (2009), 

Hastuti (2010), Anandasayanan (2012) dan Ajanthan (2013). 

 

4.3.3 Pengaruh Konversi Hutang Usaha (HUT) terhadap Profitabilitas 

Hutang usaha adalah kewajiban yang muncul ketika perusahaan 

melakukan kegiatan operasionalnya. Kebanyakan perusahaan manufaktur 

membeli barang secara kredit dalam rangka melakukan kegiatan 

operasionalnya dan tercatat dalam kewajiban yang harus dibayar 

(Thuvarakan, 2013). Hutang dapat muncul baik saat perusahaan membeli 

bahan baku untuk proses produksi, kegiatan operasional, maupun untuk 

menutupi modal kerja yang terus muncul disaat perusahaan belum mampu 

untuk menagih piutangnya kepada konsumen, serta penyewaan jasa-jasa 

selama proses produksi berlangsung. 
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 Periode konversi hutang usaha menunjukan waktu yang diperlukan 

perusahaan dalam melakukan pembayaran kewajiban kepada supplier dan 

pembayaran kewajiban kepada pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan 

produksi perusahaan. Kewajiban kepada supplier muncul ketika 

perusahaan membeli bahan baku maupun barang setengah jadi untuk dapat 

melakukan proses produksi. Selain itu, selama proses produksi 

berlangsung perusahaan sering kali dibebani dengan penyewaan terkait 

jasa-jasa yang digunakan.  

 Semakin tinggi rasio ini menunjukan bahwa waktu yang 

dibutuhkan perusahaan dalam membayar kewajibannya lama. Disisi lain, 

jika perusahaan mendapatkan hasil rasio yang rendah mencerminkan 

perusahaan dengan cepat membayar kewajibannya. Meskipun perusahaan 

akan cepat kehabisan uang yang dapat digunakan untuk kegiatan 

operasional, semakin cepat perusahaan membayar hutang usahanya akan 

berpotensi meningkatkan profitabilitasnya melalui cash discount yang 

diberikan. Maka, semakin rendah konversi hutang usaha perusahaan dapat 

berpotensi meningkatkan profitabilitas 

Berdasarkan hasil uji hipotesis secara parsial, variabel Konversi 

Hutang Usaha (HUT) memiliki nilai probabilitas sebesar 0.0895. Dalam uji 

hipotesis terhadap variabel Konversi Hutang Usaha, penulis menggunakan 

tingkat signifikansi sebesar 10%, maka nilai probabilitas 0.0895 berada 

dibawah tingkat signifikansi 0.1 (10%). Dapat dinyatakan bahwa Ho 

ditolak, maka variabel Konversi Hutang Usaha menjadi salah satu faktor 

yang mempengaruhi profitabilitas perusahaan secara signifikan terhadap 
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profitabilitas perusahaan otomotif dan komponennya di BEI periode 2009-

2014. Dari hasil analisis regresi, menunjukan bahwa koefisien regresi 

Konversi Hutang Usaha adalah sebesar -0.039526. Hal tersebut 

mencerminkan bahwa konversi hutang usaha memiliki hubungan yang 

negatif terhadap profitabilitas. Artinya, setiap penurunan hari dalam 

konversi hutang usaha, maka profitabilitas akan meningkat sebesar 

0.039526.  

Perusahaan-perusahaan otomotif dan komponennya di BEI periode 

2009-2014 memiliki jumlah hari dalam konversi hutang usaha yang 

terbilang kecil. Jumlah hari dalam konversi hutang usaha yang kecil 

mengindikasikan bahwa perusahaan melakukan pembayaran atas hutang 

usaha dengan cepat. Perusahaan bisa saja mengalami peningkatan 

profitabilitas melalui pembayaran hutang usaha yang cepat dan 

diberikannya cash discount.  

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Hastuti (2010). 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan menganalisis pengaruh 

antara Konversi Piutang, Konversi Persediaan, dan Konversi Hutang Usaha 

terhadap Profitabilitas perusahaan otomotif dan komponennya pada Bursa 

Efek Indonesia periode 2009-2014. Berdasarkan hasil analisis dan 

pembahasan yang telah dilakukan pada bab 4, maka dapat diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Variabel Konversi Persediaan (SED) memiliki pengaruh yang negatif 

dan signifikan terhadap profitabilitas perusahaan otomotif dan 

komponennya di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2014. Persediaan 

yang dimiliki perusahaan ditujukan untuk melakukan penjualan atau 

memenuhi permintaan pasar. Ketika waktu dari konversi piutang rendah 

atau mengalami penurunan waktu, mencerminkan bahwa persediaan 

yang dimiliki perusahaan telah laku terjual. Perusahaan berhasil merubah 

persediaan menjadi penjualan, baik dalam bentuk piutang maupun 

pembayaran secara langsung. 

2. Variabel Konversi Hutang Usaha (HUT) memiliki pengaruh yang 

negatif signifikan terhadap profitabilitas perusahaan otomotif dan 

komponennya pada Bursa Efek Indonesia periode 2009-2014. Hal ini 

disebabkan karena perusahaan memanfaatkan cash discount yang 
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diberikan ketika perusahaan melakukan pembayaran yang cepat atas 

hutang usahanya. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan pembahasan dan beberapa masalah yang ditemui dalam 

penelitian, penulis ingin memberikan saran-saran yang ditujukan kepada 

pihak-pihak terkait, seperti : 

1. Kepada manajemen perusahaan 

A. Manajemen perusahaan dapat menggunakan uang kas atas hasil dari 

penagihan piutang terlebih dahulu untuk kegiatan operasioal. Selain 

itu, agar menerima uang kas lebih awal dari hasil konversi piutang, 

manajemen dapat menggunakan opsi berupa menjual dan 

menyerahkan piutang usaha kepada perusahaan anjak piutang. 

B. Perusahaan otomotif saat ini memiliki kecenderungan untuk 

menggunakan teknik Just-In-Time dalam mengelola persediaannya. 

Perusahaan dapat mencoba teknik pengelolaan persediaan lainnya 

untuk mengetahui kemungkinan peningkatan efektivitas dan 

efisiensi proses produksi. Beberapa teknik yang mungkin digunakan 

adalah ABC Approach, Economic Order Quantity (EOQ), Materials 

Requirements Planning (MRP), dan Supply Chain Management. 

C. Perusahaan agar memperhatikan opportunity cost dengan baik dan 

terlebih dahulu memperhitungkan benefit yang akan didapat dalam 

memanfaatkan cash discount agar peningkatan profitabilitas dapat 
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terus berlanjut yang disumbang dari konversi hutang usaha yang 

rendah. 

 

2. Kepada peneliti selanjutnya 

A. Menambahkan atau memperbarui periode waktu penelitian untuk 

menangkap fenomena terbaru dari penelitian terkait manajemen 

modal kerja terhadap profitabilitas perusahaan otomotif dan 

komponennya. 

B. Menggunakan objek penelitian selain perusahaan otomotif dan 

komponennya untuk menangkap fenomena terkait manajemen 

modal kerja terhadap profitabilitas terhadap objek penelitian lain. 

3. Kepada Pemerintah 

A. Pemerintah dapat membuat kebijakan yang mampu mendorong 

produktifitas perusahaan otomotif dan komponennya agar dapat 

bersaing di pasar ASEAN. 
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DAFTAR LAMPIRAN 

 

Lampiran 1 

 

Objek Penelitian 

 

No Nama Perusahaan Kode Tahun Listing 

1 PT. Astra Internasional ASII April 1990 

2 PT. Astra Otoparts AUTO Juni 1998 

3 PT. Indo Kordsa BRAM September 1990 

4 PT. Goodyear Indonesia GDYR Desember 1980 

5 PT. Gajah Tunggal GJTL Mei 1990 

6 PT. Indomobil Sukses Internasional IMAS November 1993 

7 PT. Indospring INDS Agustus 1990 

8 PT. Multi Prima Sejahtera LPIN Februari 1990 

9 PT. Multi Strada Arah Sarana MASA Juni 2005 

10 PT. Nipress NIPS Juli 1991 

11 PT. Prima Alloy Steel Universal PRAS Juli 1990 

12 PT. Selamat Sempurna SMSM September 1996 
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Lampiran 2 

 

Data Profitabilitas (ROA) 

 

PROFITABILITAS (ROA) 

  Tahun 

Perusahaan 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

ASII 13.90 15.00 13.70 12.40 10.40 9.30 

AUTO 17.40 21.90 15.80 12.70 8.30 6.60 

BRAM 5.60 9.60 4.20 9.80 2.30 5.10 

GDYR 10.00 5.80 1.60 5.30 4.10 2.10 

GJTL 10.10 8.00 5.90 8.70 0.70 1.60 

IMAS 3.00 6.80 7.50 5.10 2.70 -0.20 

INDS 9.40 9.20 10.50 8.00 6.70 5.50 

LPIN 7.40 9.30 7.10 9.60 4.30 -2.20 

MASA 6.80 5.70 3.00 0.05 0.50 0.07 

NIPS 1.10 3.70 3.90 4.10 4.20 4.10 

PRAS -8.60 0.06 0.30 2.60 1.60 0.80 

SMSM 15.00 15.00 19.00 18.00 20.00 24.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengaruh Manajemen..., Aldi Satria Kusuma, Ma.-IBS, 2015



 

 

Lampiran 3 

 

Data Konversi Piutang 

 

KONVERSI PIUTANG (PIU) 

  Tahun 

Perusahaan 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

ASII 67 71 83 86 92 93 

AUTO 49 46 46 47 52 50 

BRAM 55 53 35 52 56 53 

GDYR 34 32 25 27 20 29 

GJTL 30 48 49 57 61 58 

IMAS 72 70 67 75 91 118 

INDS 45 58 67 59 66 66 

LPIN 75 95 87 96 73 98 

MASA 26 19 33 26 39 36 

NIPS 94 91 86 83 102 116 

PRAS 245 155 100 63 68 80 

SMSM 74 73 72 72 86 80 
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Lampiran 4 

 

Data Konversi Persediaan 

 

KONVERSI PERSEDIAAN (SED) 

  Tahun 

Perusahaan 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

ASII 35 38 33 38 33 38 

AUTO 43 51 57 61 65 60 

BRAM 69 71 79 84 86 111 

GDYR 66 49 48 51 54 80 

GJTL 51 50 59 53 66 77 

IMAS 46 59 64 82 93 73 

INDS 147 142 162 163 102 113 

LPIN 239 289 258 234 337 382 

MASA 120 95 123 127 114 133 

NIPS 112 69 91 77 93 98 

PRAS 248 146 139 167 217 203 

SMSM 88 94 88 86 84 85 
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Lampiran 5 

 

Data Konversi Hutang Usaha 

 

KONVERSI HUTANG USAHA (HUT) 

  Tahun 

Perusahaan 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

ASII 35 33 43 30 40 42 

AUTO 48 43 41 43 61 51 

BRAM 50 30 22 34 39 65 

GDYR 47 48 47 50 53 56 

GJTL 43 49 45 39 48 41 

IMAS 51 54 55 45 39 39 

INDS 14 20 11 20 12 12 

LPIN 46 73 47 60 101 28 

MASA 68 72 59 77 48 35 

NIPS 10 27 39 38 24 26 

PRAS 147 140 122 109 137 103 

SMSM 55 38 23 24 34 30 
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Lampiran 6 

 

Tabel Statistik Deskriptif 

 

Date: 06/15/15   
Time: 19:06     

Sample: 2009 2014    
     
      PROF PIU SED HUT 
     
      Mean  7.119167  67.40278  106.0833  49.00000 

 Median  6.250000  66.50000  84.50000  43.00000 
 Maximum  24.00000  245.0000  382.0000  147.0000 
 Minimum -8.600000  19.00000  33.00000  10.00000 
 Std. Dev.  6.031874  33.57257  72.31187  28.90538 
 Skewness  0.561125  2.202482  1.812073  1.695944 
 Kurtosis  3.440689  12.45812  6.193242  6.009136 

     
 Jarque-Bera  4.360953  326.5790  69.99367  61.67940 
 Probability  0.112988  0.000000  0.000000  0.000000 

     
 Sum  512.5800  4853.000  7638.000  3528.000 
 Sum Sq. Dev.  2583.229  80025.32  371259.5  59322.00 

     
 Observations  72  72  72  72 
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Lampiran 7 

 

Uji Chow 

 

Redundant Fixed Effects Tests   
Equation: Untitled   
Test period fixed effects   

     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     Period F 1.064341 (5,63) 0.3886 

Period Chi-square 5.838679 5 0.3222 
     
          

Period fixed effects test equation:  
Dependent Variable: PROF   
Method: Panel Least Squares   
Date: 07/29/15   Time: 08:26   
Sample: 2009 2014   
Periods included: 6   
Cross-sections included: 12   
Total panel (balanced) observations: 72  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 12.80381 1.647988 7.769361 0.0000 

PIU -0.008041 0.021190 -0.379474 0.7055 
SED -0.017292 0.010027 -1.724527 0.0892 
HUT -0.067515 0.024802 -2.722214 0.0082 

     
     R-squared 0.216123     Mean dependent var 7.119167 

Adjusted R-squared 0.181540     S.D. dependent var 6.031874 
S.E. of regression 5.456961     Akaike info criterion 6.285614 
Sum squared resid 2024.933     Schwarz criterion 6.412095 
Log likelihood -222.2821     Hannan-Quinn criter. 6.335967 
F-statistic 6.249440     Durbin-Watson stat 0.407724 
Prob(F-statistic) 0.000824    
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Lampiran 8 

 

Persamaan Awal Penelitian 

 

Dependent Variable: PROF   
Method: Panel Least Squares   
Date: 07/29/15   Time: 08:25   
Sample: 2009 2014   
Periods included: 6   
Cross-sections included: 12   
Total panel (balanced) observations: 72  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 12.67553 1.652481 7.670605 0.0000 

PIU -0.006192 0.021298 -0.290740 0.7722 
SED -0.014338 0.010093 -1.420693 0.1603 
HUT -0.073835 0.025043 -2.948289 0.0045 

     
      Effects Specification   
     
     Period fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.277181     Mean dependent var 7.119167 

Adjusted R-squared 0.185394     S.D. dependent var 6.031874 
S.E. of regression 5.444099     Akaike info criterion 6.343410 
Sum squared resid 1867.207     Schwarz criterion 6.627993 
Log likelihood -219.3628     Hannan-Quinn criter. 6.456704 
F-statistic 3.019840     Durbin-Watson stat 0.371030 
Prob(F-statistic) 0.006193    
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Lampiran 9 

 

Uji Normalitas 
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Series: Standardized Residuals
Sample 2009 2014
Observations 72

Mean      -9.87e-17
Median  -0.202726
Maximum  15.33477
Minimum -8.336073
Std. Dev.   5.340429
Skewness   0.690655
Kurtosis   3.064878

Jarque-Bera  5.736672
Probability  0.056793
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Lampiran 10 

 

Uji Multikolinieritas 

 

 PIU SED HUT 
    
    PIU  1.000000  0.357144  0.327894 

SED  0.357144  1.000000  0.375306 
HUT  0.327894  0.375306  1.000000 
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Lampiran 11 

 

Uji Otokorelasi 

 

Dependent Variable: PROF   
Method: Panel EGLS (Period SUR)  
Date: 07/29/15   Time: 08:27   
Sample: 2009 2014   
Periods included: 6   
Cross-sections included: 12   
Total panel (balanced) observations: 72  
Linear estimation after one-step weighting matrix 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 14.14375 1.766274 8.007674 0.0000 

PIU -0.026965 0.016913 -1.594345 0.1155 
SED -0.026825 0.010654 -2.517884 0.0142 
HUT -0.039526 0.022946 -1.722567 0.0895 

     
      Weighted Statistics   
     
     R-squared 0.229259     Mean dependent var 0.377204 

Adjusted R-squared 0.195256     S.D. dependent var 1.361568 
S.E. of regression 1.004331     Sum squared resid 68.59029 
F-statistic 6.742261     Durbin-Watson stat 1.936611 
Prob(F-statistic) 0.000476    

     
      Unweighted Statistics   
     
     R-squared 0.181126     Mean dependent var 7.119167 

Sum squared resid 2115.338     Durbin-Watson stat 0.341388 
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Lampiran 12 

 

 Uji Heteroskedastisitas 

 

Dependent Variable: LOGRES2   
Method: Panel Least Squares   
Date: 06/15/15   Time: 19:04   
Sample: 2009 2014   
Periods included: 6   
Cross-sections included: 12   
Total panel (balanced) observations: 72  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 1.002394 0.301192 3.328088 0.0014 

PIU 0.002677 0.003873 0.691149 0.4918 
SED 0.000811 0.001833 0.442709 0.6594 
HUT -0.007095 0.004533 -1.565350 0.1221 

     
     R-squared 0.036637     Mean dependent var 0.921200 

Adjusted R-squared -0.005864     S.D. dependent var 0.994422 
S.E. of regression 0.997334     Akaike info criterion 2.886490 
Sum squared resid 67.63787     Schwarz criterion 3.012971 
Log likelihood -99.91364     Hannan-Quinn criter. 2.936843 
F-statistic 0.862019     Durbin-Watson stat 1.610780 
Prob(F-statistic) 0.465151    
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Lampiran 13 

 

Hasil Regresi Akhir Metode Common Effect 

 

Dependent Variable: PROF   
Method: Panel EGLS (Period SUR)  
Date: 07/29/15   Time: 08:27   
Sample: 2009 2014   
Periods included: 6   
Cross-sections included: 12   
Total panel (balanced) observations: 72  
Linear estimation after one-step weighting matrix 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 14.14375 1.766274 8.007674 0.0000 

PIU -0.026965 0.016913 -1.594345 0.1155 
SED -0.026825 0.010654 -2.517884 0.0142 
HUT -0.039526 0.022946 -1.722567 0.0895 

     
      Weighted Statistics   
     
     R-squared 0.229259     Mean dependent var 0.377204 

Adjusted R-squared 0.195256     S.D. dependent var 1.361568 
S.E. of regression 1.004331     Sum squared resid 68.59029 
F-statistic 6.742261     Durbin-Watson stat 1.936611 
Prob(F-statistic) 0.000476    

     
      Unweighted Statistics   
     
     R-squared 0.181126     Mean dependent var 7.119167 

Sum squared resid 2115.338     Durbin-Watson stat 0.341388 
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Aldi Satria Kusuma.  
Satwika Permai Blok A2/9, Jatiasih, Bekasi 
083878466383 
satriakusuma@hotmail.com 

 

 

PERSONAL DETAILS 

              

Full Name   : Aldi Satria Kusuma              

Sex    : Male 

Place, Date of Birth  : Jakarta, October 1st, 1993 

Nationality   : Indonesia  

Marital Status   : Single 

Phone, Mobile  : 083878466383 

E-mail    : satriakusuma@hotmail.com 

GPA    : 3,34   

   
 

PERSONALITIES 

 

Diligent, smart worker, able to work under pressure, good willingness to learn, 

honest, able to work in groups, discipline, creative, good interpersonal and 

communication skill.  
 

EDUCATIONAL BACKGROUND 

 

Formal Educations 

2011 - 2015 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Banking School (STIE 

IBS), Major in Finance, Jakarta 

2009 - 2011 SMAN 6, Bekasi 

2008 - 2009 SMAN 96, Jakarta 

2005 - 2008 SMPN 88, Jakarta 

1998 - 2005 SDN Kemanggisan 06 Pagi, Jakarta 

Non Formal Educations 

2009 - 2011 ► English For Adults, LBPP LIA 

2011  ► Basic Activist Training program 

2011 - 2012 ► English For Business and Banking, GMU 

2013  ► Customer Service and Selling Skill 

2014    ► Pendidikan dan Pembentukan Mental, Fisik, dan Disiplin 

(Rindam Jaya) 

2015  ► Trade Finance, Basic Treasury & Valas, Analisa Kredit Training 

2015  ► Mini Banking Simulation Training 

2015  ► Kompetensi Manajemen Risiko Level 1 
 

ACHIEVEMENTS 

 

2014 YPPI Scholarship (6th Semester) 
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Aldi Satria Kusuma.  
Satwika Permai Blok A2/9, Jatiasih, Bekasi 
083878466383 
satriakusuma@hotmail.com 

 

 

 

ORGANIZATION EXPERIENCES 

 

2005 Treasury of Rohis SMPN 88 Jakarta 

2009 

2011 

2012 

2012 

R&D of English Club SMAN 6 Bekasi 

Operational Division of HMPSM IBS 2011/2012 

Head Project of Company Visit 2012 HMPSM IBS 

Head Division of R&D HMPSM IBS 2012/2013 

2013 Head Project of Campus Debate Challenge 2013 HMPSM IBS 

ACHIEVEMENTS 

WORKING EXPERIENCE 

        

2013  Internship Program in Bank Indonesia (KPw VIII - Padang) 

2014  Internship Program in Bank Mandiri (Area Jatiwaringin) 

 

SKILLS 

 

1. Banking Operation  Skills 

2. Computer Literate (MS. Word, MS. Excel, and MS. Power Point) 

3. Internet Literate 

4. Design (Corel Draw) 

5. Risk Management Level 1 

 

LANGUAGE PROFICIENCY 

 

Language Speaking Reading Listening 

Bahasa Yes Yes Yes 

English Yes Yes Yes 

 

LEISURE TIME ACTIVITIES 

 

Reading Automotive News/Article/Forum, Computer Literate, Watching News 

Channel, Hanging With Friends 
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