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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.  

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.  

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 terbilang banyak (Thuvarakan, 
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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. 

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).  

Penelitian ini akan membahas mengenai pengaruh antara variabel konversi 

piutang, konversi  persediaan, dan konversi  hutang usaha terhadap profitabilitas 

perusahaan yang diproksikan dengan ROA. 
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KAJIAN TEORI 

MODAL KERJA 

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.  

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 perusahaan. Maka, dapat 

disimpulkan bahwa terdapat trade-off antara profitabilitas yang akan didapat dengan 

resiko likuiditas yang diterima perusahaan. 
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MANAJEMEN MODAL KERJA 

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. 

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.  

KEBIJAKAN MODAL KERJA 

1. Kebijakan Pencocokan Jatuh Tempo (Moderat) 
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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. 

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. 

PERUMUSAN HIPOTESIS 

H1 : Konversi Piutang (PIU) secara parsial berpengaruh negatif terhadap 

profitabilitas perusahaan 
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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. 

H2 : Konversi Persediaan (SED) secara parsial berpengaruh negatif terhadap 

profitabilitas perusahaan 

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 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. 

H3 : Konversi Hutang Usaha (HUT) secara parsial berpengaruh negatif terhadap 

profitabilitas perusahaan 

Menurut Hastuti (2010), 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. 

METODE 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 
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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. 

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 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 : PT. Astra Internasional, PT. Astra 

Otoparts, PT. Indo Kordsa, PT. Goodyear Indonesia, PT. Gajah Tunggal, PT. Indomobil 

Sukses Internasional, PT. Indospring, PT. Multi Prima Sejahtera, PT. Multi Strada Arah 

Sarana, PT. Nipress, PT. Prima Alloy Steel Universal, PT. Selamat Sempurna. 

 

 

 

 

 

 

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



9 
 

MODEL PENELITIAN 

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

 

PPROF   = Profitabilitas perusahaan 

yang diproksikan dengan ROA 

 PIU  = Konversi Piutang 

 SED  = Konversi Persediaan 

 HUT  = Konversi Hutang Usaha 

  

 β0  = Konstanta 

 β1 – β3  = Koefisien Regresi 

 e  = Error 

 i  = Cross Section Identifiers 

 t  = Time Series Identifiers 

 

 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Adapun urutan pembahasan secara sistimatis adalah sebagai berikut: statistik 

deskriptif, penentuan model regresi data panel, uji normalitas, uji asumsi klasik, analisis 

regresi linier berganda serta analisis dan implikasi manajerial. Statistik deskriptif dari 

penelitian ini terdiri dari mean, median, maximum, minimum, standar deviasi, skewness, 

kurtosis. Berdasarkan hasil uji chow, model data penelitian ini yaitu Common Effect Model. 

Berdasarkan uji normalitas melalui Probability Jarque-Bera sebesar 0.056793 yang berada 

di atas α= 0.05 dan dapat disimpulkan bahwa data telah terdistribusi normal. 

PENGUJIAN ASUMSI KLASIK 

Uji Multikolinieritas 

Uji multikoleniaritas digunakan untuk menguji apakah terdapat korelasi linier antar 

variabel independen. Setelah melihat hasil Correlation Matrix dapat disimpulkan bahwa 

antar variabel independen di dalam penelitian ini tidak ada unsur multikoleniaritas. 

Uji Autokorelasi 

Autokorelasi menunjukkan bahwa ada korelasi antara error periode sebelumnya di mana 

pada asumsi klasik hal ini tidak boleh terjadi. Setelah melihat hasil Durbin-Watson Stat 

pada hasil estimasi regresi, menunjukan nilai sebesar 1.936611. Dapat dinyatakan bahwa 

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



10 
 

penelitian ini sudah terbebas dari masalah autokorelaso karna nilai Durbin-Watson Stat 

berada diantara 1.703 – 2. 

Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apabila muncul kesalahan dan 

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

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

Park. Hasil Uji Park menunjukkan bahwa probabilitas koefisien masing-masing variabel 

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

terbebas dari masalah heteroskedastisitas. 

Pengujian Model : 

Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi adalah salah satu nilai statistik yang dapat digunakan untuk 

mengukur seberapa jauh model yang digunakan untuk menghubungkan antara variabel 

independen dengan variabel dependen di dalam mengestimasi persamaan regresi. 

Berdasarkan hasil regresi berganda di atas, koefisien determinasi (Adjusted RSquared) 

adalah sebesar 0.195256 atau sebesar 19,5256%. Hal tersebut menunjukan bahwa 

variabel Konversi Piutang (PIU), Konversi 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.  

Pengujian Hipotesis dan Pembahasan 

Pengaruh Konversi Piutang (PIU) terhadap Profitabilitas\ 

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 
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cepat. Uang kas tersebut dapat digunakan kembali untuk kegiatan operasional 

perusahaan. Maka profitabilitas akan meningkat.  

Perusahaan dapat mengurangi jumlah hari dalam mengkonversi piutangnya, hal itu 

dilakukan agar perusahaan dapat 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). 

Pengaruh Konversi Persediaan (PIU) terhadap Profitabilitas 

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 mengetahui kapan perusahaan memerlukan persediaan yang 

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

Pengaruh Konversi Hutang Usaha (PIU) terhadap Profitabilitas 

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 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.  

KESIMPULAN 

Penelitian ini menggunakan 12 perusahaan sebagai sampel selama 6 periode tahunan. 

Berdasarkan analisis penelitian, secara parsial dapat ditarik 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 
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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 diberikan ketika perusahaan melakukan pembayaran yang cepat 

atas hutang usahanya. 

SARAN 

Kepada Manajemen Perusahaan 

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. 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. Perusahaan agar memperhatikan opportunity cost dengan baik dan terlebih 

dahulu memperhitungkan benefit yang akan didapat dalam memanfaatkan cash discount 

agar peningkatan profitabilitas dapat terus berlanjut yang disumbang dari konversi hutang 

usaha yang rendah. 

Kepada Peneliti Selanjutnya 

Menambahkan atau memperbarui periode waktu penelitian untuk menangkap 

fenomena terbaru dari penelitian terkait manajemen modal kerja terhadap profitabilitas 

perusahaan otomotif dan komponennya. Menggunakan objek penelitian selain 

perusahaan otomotif dan komponennya untuk menangkap fenomena terkait manajemen 

modal kerja terhadap profitabilitas terhadap objek penelitian lain 
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Kepada Pemerintah 

Pemerintah dapat membuat kebijakan yang mampu mendorong produktifitas 

perusahaan otomotif dan komponennya agar dapat bersaing di pasar ASEAN. 
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