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ABSTRACT 

 

 

The aims of this study are to analyze the effect of  working capital management 

and liquidity on profitability. In this research used financial ratio, such as Working 

Capital Turnover (WCTO), Receivable Turnover (RTO), Inventory Turnover (ITO), 

Current Ratio (CR), and Return on Asset (ROA). This study was taken because in the 

previous research there are still differences between each other and there are a 

differences between the result of previous research with existing theory.  

The sample of this research are Retail Companies listed in Indonesian Stock 

Exchange in the year of 2009-2012. Twenty eight companies are selected, determination 

of the sample in this research using purposive sampling based on the availability of  

financial report and listed in IDX during the study period. The type of data is secondary 

data, while data analysis method used was multiple linear regression.  

The results of this study indicate that the partial effect of ITO have a positive and 

significant effect while RTO and CR each have a negative and significant effect on 

profitability of Retail Companies listed in Indonesia Stock Exchange in the period 2009-

2012. However WCTO have a positive and no significant effect on profitability of Retail 

Companies listed in Indonesia Stock Exchange in the period 2009-2012. 

 

Keywords: Working Capital Turnover (WCTO), Receivable Turnover (RTO), 

Inventory Turnover (ITO), Current Ratio (CR), Return on Asset (ROA). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Di era globalisasi saat ini, kebutuhan masyarakat semakin bertambah banyak, 

baik kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder. Hal ini menyebabkan munculnya 

berbagai perusahaan dengan jenis usaha yang beragam untuk dapat memenuhi kebutuhan 

masyarakat. Banyaknya perusahaan yang berdiri menimbulkan persaingan bisnis yang 

ketat antar perusahaan khususnya perusahaan-perusahaan yang sejenis. Bila perusahaan 

tidak mampu menghadapi persaingan yang ketat, kemungkinan perusahaan akan 

mengalami penurunan atau kebangkrutan. Untuk menjaga kelangsungan hidup 

perusahaan, perusahaan dituntut untuk memiliki sistem manajemen yang baik. Fungsi-

fungsi manajemen meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan 

pengendalian (Robbins & Coulter, 2007). Fungsi-fungsi manajemen tersebut harus 

dilakukan secara baik dan benar, sehingga dapat membantu tercapainya tujuan dan 

sasaran yang diinginkan perusahaan. 

Kesiapan perusahaan dalam menghadapi persaingan yang ketat harus diawali dari 

dalam perusahaan itu sendiri, salah satunya adalah kesiapan perusahaan dalam hal 

permodalan. Modal kerja dibutuhkan oleh setiap perusahaan untuk membiayai kegiatan 

operasional perusahaan sehari-hari, sehingga pengelolaan modal kerja dalam suatu 

perusahaan dianggap penting. Menurut Keown, Martin, Petty & Scott (2010), modal 

kerja (working capital) adalah investasi total perusahaan pada aktiva lancar yang 

diharapkan dapat dikonversi menjadi kas dalam waktu satu tahun atau kurang dari satu 

tahun. Harapan perusahaan adalah dana yang dikeluarkan untuk membiayai kegiatan 
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operasi dapat kembali lagi masuk dalam perusahaan dalam jangka waktu pendek melalui 

hasil penjualan produknya.  

Agar kegiatan operasional perusahaan dapat berjalan dengan baik, perusahaan 

perlu mengelola modal kerja dengan efektif, sehingga modal kerja dapat memadai baik 

untuk membayar hutang jatuh tempo dan untuk memenuhi operasional perusahaan 

sehari-hari. Jika jumlah aktiva lancar perusahaan terlalu kecil, maka perusahaan berada 

pada keadaan yang tidak likuid, sedangkan apabila jumlah aktiva lancarnya terlalu besar 

akan menimbulkan dana yang menganggur yang dapat merugikan perusahaan karena 

dana yang tersedia tidak digunakan secara efisien dalam aktivitas perusahaan. Kebijakan 

perusahaan dalam pengelolaan jumlah modal secara tepat dan benar dapat memperlancar 

aktivitas perusahaan dan dapat meningkatkan keuntungan kepada perusahaan dan 

sebaliknya, sehingga pengelolaan modal kerja sangat diperlukan, agar penggunaan 

dananya tepat guna atau efisien (Kasmir,2010). 

Untuk menilai efektivitas suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan 

digunakan rasio profitabilitas. Ada berbagai cara untuk mencapai profitabilitas yang 

tinggi, salah satunya adalah dengan meningkatkan efisiensi modal kerja (Sutanto & 

Yanuar, 2012). Efisiensi modal kerja dapat dilihat dari perputaran modal kerja. Makin 

tinggi perputaran modal kerja maka perusahaan makin efisien, dan profitabilitas akan 

meningkat (Tunggal, 2000 dalam Nugroho, 2012).   

Menurut Van Horne (1998) dalam Nugroho (2012), dalam penentuan kebijakan 

modal kerja yang efisien, perusahaan dihadapkan pada masalah adanya pertukaran 

(trade-off) antara faktor likuiditas dan profitabilitas. Jika perusahaan memutuskan 

menetapkan modal kerja dalam jumlah yang besar, kemungkinan likuiditas akan terjaga, 

namun akan menyebabkan berkurangnya keuntungan yang mungkin dapat dicapai oleh 

perusahaan. Sebaliknya pengurangan dalam modal kerja perusahaan, mengakibatkan 
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keuntungan perusahaan cenderung naik, akan tetapi kenaikan keuntungan justru 

membuat risiko likuiditas meningkat (Keown et al, 2010).  

Gambar 1. 1 

Trade-off Profitabilitas Perusahaan dan Likuiditas Perusahaan 

       Profitabilitas Perusahaan   Likuiditas Perusahaan 

Berinvestasi ke tambahan sekuritas  

yang dapat diperdagangkan  

dan persediaan  

Meningkatkan penggunaan pembiayaan  

jangka pendek  

 

Sumber: Keown et al (2010) 

Dengan pertambahan surat berharga, perusahaan mempunyai sumber dana yang siap jika 

terjadi defisit arus kas. Selain itu, tambahan persedian mengurangi kesempatan 

penghentian produksi, dan kerugian penjualan akibat kurangnya persediaan. Akan tetapi, 

karena tambahan investasi aktiva lancar memberikan pengembalian yang sangat rendah, 

maka keuntungan perusahaan akan berkurang (Keown et al, 2010). Kemudian 

penggunaan pembiayaan jangka pendek akan dapat meningkatkan keuntungan 

perusahaan karena tingkat bunga yang lebih rendah dibandingkan pembiayaan jangka 

panjang. Penggunaan pembiayaan jangka pendek juga akan menambah risiko likuiditas 

perusahaan, dikarenakan pembiayaan jangka pendek harus dibayar kembali lebih sering 

daripada pembiayaan jangka panjang. Trade-off ini tidak dapat dihindari oleh setiap 

perusahaan, sehingga diperlukan suatu pengelolaan likuiditas yang efisien yang 

menyangkut kontrol atas aktiva lancar dan  kewajiban lancar perusahaan. 

Sebagai dampak dari makin berkembangnya dunia usaha, banyak perusahaan 

yang bermunculan sehingga menimbulkan persaingan yang ketat. Salah satu bidang 

usaha yang mengalami perkembangan yang pesat dan persaingan yang ketat dalam 
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usahanya adalah perusahaan ritel. Ritel adalah sebuah industri global, berteknologi tinggi 

yang memainkan peran utama dalam ekonomi global (Levy & Weitz, 2012). Di beberapa 

negara industri terkemuka seperti Prancis, Inggris dan Amerika, bisnis ritel atau bisnis 

eceran merupakan salah satu sektor utama perekonomian yang mendatangkan 

keuntungan besar, dan di Indonesia, perkembangan strategi serta program yang 

diterapkan oleh pengecer dalam beberapa tahun terakhir telah memasuki era yang praktis 

sama dengan era yang terdapat di negara-negara maju (Ma’ruf, 2006). Pada perusahaan 

ritel, keberadaan modal kerja diharapkan mempunyai pengaruh terhadap profitabilitas 

perusahaan, hal ini dapat dilihat dari siklus operasi perusahaan yang melibatkan 

penanaman modal pada persediaan (inventories) dan piutang (receivables) serta 

melakukan pembayaran atas hutang-hutangnya (payable), sehingga kebijakan yang 

diterapkan perusahaan atas pengelolaan modal kerja akan berpengaruh pada tingkat 

profitabilitas perusahaan. 

Menurut Levy & Weitz (2012), ritel adalah bisnis yang menjual produk dan atau 

jasa kepada konsumen untuk penggunaan pribadi atau keluarga. Bisnis ritel berfokus 

pada penjualan barang sehari-hari.  Retailers atau pengecer adalah komponen kunci 

dalam rantai pasokan yang menghubungkan antara pelanggan akhir dengan produsen dan 

wholesaler. Berikut merupakan gambaran posisi retailer dalam rantai pasokan (Levy & 

Weitz, 2012): 

Gambar 1. 2  

Contoh Rantai Pasokan 

 

 

Sumber: Levy & Weitz (2012) 

 

Manufacturing Wholesaler Retailer Consumer 
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Perusahaan manufaktur biasanya memproduksi barang dan menjualnya ke retailers atau 

wholesalers. Retailers dan wholesalers dapat melakukan fungsi yang sama, namun 

wholesalers fokus pada memuaskan kebutuhan retailer, sedangkan retailers 

mengarahkan upaya mereka untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Perusahaan ritel 

menambah nilai dengan menyediakan berbagai macam produk dimana konsumen dapat 

membeli di satu tempat, sehingga lebih efisien daripada konsumen membeli langsung 

dari produsen. Berbagai macam tempat belanja eceran bermunculan dengan bermacam 

bentuk dan ukuran. Seperti misalnya minimarket, supermarket dan hypermarket. Dalam 

sebuah supermarket terdapat 20.000 sampai 30.000 barang yang berbeda yang 

diproduksi oleh lebih dari 500 perusahaan (Levy & Weitz, 2012). 

Menurut Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) dalam Apipudin (2012), 

pertumbuhan bisnis ritel di Indonesia adalah sebesar 10% - 15% per tahun. Merek ritel 

asing mulai marak masuk ke Indonesia sejak ditetapkannya Keputusan Presiden 

No.118/2000 yang telah mengeluarkan bisnis ritel dari negative list Penanaman Modal 

Asing (PMA). Dalam kurun waktu ini, bisnis retail modern dengan format hypermarket, 

supermarket dan minimarket mulai bertambah banyak seiring dengan pembangunan mall 

dan pusat pembelanjaan di kota-kota besar. Pertumbuhan bisnis ritel dapat dilihat dari 

jumlah gerai yang terus berkembang dan banyak dikunjungi oleh konsumen. Persaingan 

bisnis ritel juga terjadi antara suatu kelas ritel dengan kelas ritel yang berbeda, seperti 

sebuah supermarket tidak hanya bersaing dengan supermarket, tetapi juga bersaing 

dengan hypermarket atau minimarket yang kebetulan lokasinya tidak berjauhan. Dalam 

Indonesian Commercial Newsletter edisi Juni 2011, disebutkan pertumbuhan ritel 

mencapai 18.152 gerai pada 2011 dibandingkan pada tahun 2007 yaitu 10.365 gerai.  

Hindarmara (2011) menyebutkan, ada beberapa hal yang memicu perkembangan 

perusahaan ritel di indonesia, seperti daya beli, lifestyle, kemudahan serta pendapatan 
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masyarakat. Sekitar 50% pengeluaran household mampu dipenuhi oleh produk-produk 

yang dijual di minimarket, tentu saja hal ini menjadi daya tarik bagi para investor. 

Keberadaan minimarket dapat dengan mudah kita jumpai di sekitar pemukiman 

penduduk. Di DKI Jakarta tercatat terdapat lebih dari 2000 gerai minimarket 

(Hindarmara, 2011). 

Persaingan yang ketat dan peningkatan permintaan membuat perusahaan harus 

memiliki pengelolaan modal kerja yang efektif. Dengan terpenuhinya modal kerja, maka 

perusahaan akan dapat memaksimalkan profitabilitasnya (Kasmir, 2010). Perusahaan 

harus mengelola modal kerja dengan efektif dan kemampuan perusahaan untuk 

berkompetisi harus ditingkatkan terutama untuk perusahaan yang sudah go public, 

karena modal kerja sangat berperan dalam menjamin kontinuitas perusahaan, serta dapat 

menunjukkan keamanan bagi para kreditur dan juga karena kelangsungan hidup 

perusahaan sangat bergantung pada kemampuan dari pimpinannya dalam mengelola 

modal kerja perusahaan. Manajemen modal kerja perusahaan menyangkut mengelola 

proses perubahan investasi pada persediaan dan piutang dagang menjadi kas, yang 

dipergunakan perusahaan untuk membayar tagihannya ketika investasi jatuh tempo 

(Keown et al, 2010). Serta ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi likuiditasnya 

akan mempengaruhi aktivitas usahanya karena apabila suatu perusahaan mengalami 

masalah dalam likuiditas maka sangat memungkinkan perusahaan tersebut memasuki 

masa kesulitan keuangan (Fahmi, 2012). Oleh karena itu apabila kedua hal tersebut 

diperhatikan dan dikelola dengan benar oleh pihak manajemen perusahaan maka 

kemungkinan tingkat keuntungan yang diinginkan akan tercapai. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

judul “PENGARUH MANAJEMEN MODAL KERJA DAN LIKUIDITAS 
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TERHADAP PROFITABILITAS PADA PERUSAHAAN RITEL YANG 

TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2009-2012 ”. 

 

1.2 Masalah Penelitian 

Modal kerja merupakan jantung dari operasi perusahaan dari hari ke hari. 

Kelangsungan hidup perusahaan bergantung pada kemampuan dari pimpinannya untuk 

mengelola modal kerja perusahaan. Pengelolaan modal kerja tersebut harus efektif dan 

efisien, agar dapat memaksimalkan profit. Dan dalam menentukan kebijakan modal kerja 

yang efisien perusahaan dihadapkan pada trade off antara likuiditas dan profitabilitas. 

Ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi likuiditasnya akan mempengaruhi 

aktivitas usahanya karena apabila suatu perusahaan mengalami masalah dalam likuiditas 

maka sangat memungkinkan perusahaan tersebut memasuki masa kesulitan keuangan. 

Oleh karena itu perlunya penelitian yang menunjukan pengaruh manajemen modal kerja 

dan likuiditas terhadap profitabilitas suatu perusahaan. 

1.2.1 Pembatasan Masalah 

Agar penelitian lebih terfokus dan datanya lebih akurat, maka penelitian ini akan 

dibatasi objeknya, yaitu sebagai berikut: 

1. Perusahaan yang dijadikan objek penelitian adalah perusahaan ritel dalam 

kategori industri perdagangan, jasa dan investasi sesuai pengelompokan oleh 

Bursa Efek Indonesia pada periode 2009-2012. 

2. Perusahan telah menerbitkan laporan keuangan dan memiliki kelengkapan data 

selama periode 2009-2012.  

3. Rasio yang digunakan dalam penelitian ini adalah perputaran modal kerja, 

perputaran piutang, perputaran persediaan, rasio lancar dan return on asset.  
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4. Perusahaan yang tidak memiliki data laporan keuangan lengkap dikeluarkan dari 

sampel. 

1.2.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka yang menjadi 

pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah perputaran modal kerja berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan 

ritel di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2012?  

2. Apakah perputaran piutang berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan ritel di 

Bursa Efek Indonesia periode 2009-2012? 

3. Apakah perputaran persediaan berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan 

ritel di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2012? 

4. Apakah rasio lancar berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan ritel di Bursa 

Efek Indonesia periode 2009-2012? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini, maka tujuan 

yang ingin dicapai dari penelitian ini sebagai berikut :  

1. Untuk mengetahui pengaruh perputaran modal kerja terhadap profitabilitas 

perusahaan ritel di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2012. 

2. Untuk mengetahui pengaruh perputaran piutang terhadap profitabilitas 

perusahaan ritel di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2012. 

3. Untuk mengetahui pengaruh perputaran persediaan terhadap profitabilitas 

perusahaan ritel di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2012. 

4. Untuk mengetahui pengaruh rasio lancar terhadap profitabilitas perusahaan ritel 

di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2012. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

 Dengan pemahaman dari tujuan di atas, maka diharapkan dapat diambil manfaat 

dari penelitian ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, yaitu: 

1. Bagi penulis 

a. Diharapkan dapat diperoleh pemahaman lebih mendalam mengenai pengaruh 

manajemen modal kerja dan likuiditas terhadap profitabilitas. 

b. Melengkapi sebagian syarat-syarat untuk penyelesaian studi dalam mencapai gelar 

sarjana ekonomi. 

2. Bagi perusahaan  

Diharapkan dapat menjadi tambahan informasi yang mungkin dapat membantu 

manajer perusahaan dalam dalam melakukan perbaikan-perbaikan, merumuskan 

kebijakan serta tindakan-tindakan selanjutnya sehubungan dengan pengelolaan modal 

kerja perusahaan untuk mencapai profit yang diinginkan, dan pengelolaan likuiditas 

yang efisien yang menyangkut kontrol atas aktiva lancar dan  kewajiban lancar 

perusahaan.  

3. Bagi Akademisi 

Bagi kalangan akademisi maupun peneliti yang tertarik melakukan kajian di bidang 

yang sama, diharapkan penelitian ini dapat menjadi tambahan alternatif bagi 

penelitian selanjutnya. 

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi 

Di dalam penulisan penelitian ini dibagi menjadi lima bab dengan sistematika 

penulisannya sebagai berikut :  

BAB I : PENDAHULUAN  
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Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI  

Bab ini akan menguraikan tentang teori-teori yang berkaitan dengan 

permasalahan yang dibahas, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, serta 

pengungkapan hipotesis yang ingin diuji. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN  

Bab ini terdiri dari pemilihan obyek penelitian, metode pengambilan sampel, 

teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data serta teknik pengujian hipotesis yang 

digunakan dalam melaksanakan penelitian ini.  

BAB IV : HASIL PENELITIAN  

Bab ini berisikan analisis data yang merupakan usaha untuk mencapai tujuan 

penelitian. Bab ini menjelaskan gambaran umum objek penelitian serta analisis dan 

pembahasan hasil penelitian. 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN  

Bab ini terdiri dari kesimpulan yang didapat dari penelitian yang telah dilakukan, 

dan saran untuk masalah yang dikemukakan penulis berdasarkan hasil penelitian 

DAFTAR PUSTAKA  

LAMPIRAN 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Modal Kerja 

 Setiap perusahaan membutuhkan dana untuk menjalankan aktivitasnya, baik dana 

yang bersumber dari pinjaman maupun dari modal sendiri. Dana tersebut digunakan oleh 

perusahaan untuk keperluan investasi dan untuk membiayai modal kerja. Menurut 

Kasmir (2010), dana yang digunakan untuk investasi artinya dana digunakan untuk 

membeli atau membiayai aktiva tetap dan bersifat jangka panjang, sedangkan dana untuk 

membiayai modal kerja artinya dana digunakan untuk pembiayaan jangka pendek, 

seperti pembelian bahan baku, membayar gaji, pembiayaan persediaan dan biaya 

operasional lainnya.  Berikut gambaran mengenai keputusan manajemen perusahaan: 

Gambar 2. 1 

Neraca Keuangan dan Keputusan Manajemen Keuangan 

 

Sumber: Ross, Westerfield & Jaffe (2008) 
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Keputusan investasi menyangkut dengan keputusan perusahaan dalam mengelola aset 

yang dimilikinya, baik aset lancar seperti kas, piutang dan persediaan maupun aset tetap 

seperti tanah, bangunan, mesin, dan kendaraan. Keputusan pendanaan adalah keputusan 

menyangkut dengan pendanaan aset-aset tersebut, apakah menggunakan pendanaan 

jangka pendek atau pendanaan jangka panjang.  

Modal kerja didefinisikan sebagai modal yang digunakan untuk membiayai 

operasional perusahaan sehari-hari, terutama yang memiliki jangka waktu pendek, dan 

modal kerja juga dapat diartikan seluruh aktiva lancar yang dimiliki perusahaan atau 

setelah aktiva lancar dikurangi dengan hutang lancar (Kasmir, 2010). Modal kerja 

menurut Brigham & Houston (2011) adalah seluruh aset jangka pendek atau aset lancar - 

kas, efek yang dapat diperjualbelikan, persediaan dan piutang usaha. Menurut Keown et 

al (2010), modal kerja adalah total investasi perusahaan dalam bentuk aktiva lancar yang 

diharapkan dapat dikonversi menjadi kas dalam waktu satu tahun atau kurang dari satu 

tahun.  

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa yang 

dimaksud dengan modal kerja adalah seluruh investasi perusahaan ke dalam aktiva 

lancar yang meliputi persediaan, piutang, kas, dan surat-surat berharga. Seluruh investasi 

tersebut diharapkan kembali ke dalam perusahaan dalam waktu paling lama satu tahun. 

Menurut Harjito & Martono (2011), modal kerja memiliki beberapa konsep, 

antara lain: 

1. Konsep Kuantitatif 

Modal kerja menurut konsep kuantitatif adalah jumlah keseluruhan aktiva 

lancar yang disebut juga modal kerja bruto (gross working capital). 

Umumnya elemen-elemen dari modal kerja kuantitatif meliputi kas, surat-

surat berharga (sekuritas), piutang dan persediaan. 
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2. Konsep Kualitatif 

Pada konsep ini modal kerja dihubungkan dengan besarnya hutang lancar 

atau hutang yang segera harus dilunasi. Sebagian aktiva lancar dipergunakan 

untuk melunasi hutang lancar seperti hutang dagang, hutang wesel, hutang 

pajak dan sebagian lagi benar-benar dipergunakan untuk membelanjai 

kegiatan operasi perusahaan. Dengan demikian modal kerja menurut konsep 

ini adalah kelebihan aktiva lancar di atas hutang lancar yang disebut juga 

modal kerja neto (net working capital). 

3. Konsep Fungsional 

Konsep fungsional mendasarkan pada fungsi dana 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 untukmenghasilkan current income. 

 

2.1.1.1 Jenis Modal Kerja  

Menurut Riyanto (2011), jenis-jenis modal kerja dapat digolongkan menjadi dua 

bentuk, yaitu: 

1. Modal Kerja Permanen (Permanent Working Capital) 

Modal kerja yang tetap harus ada dalam perusahaan untuk menjalankan kegiatan 

usaha. Modal kerja permanen terbagi menjadi: 

a. Modal kerja primer (Primary Working Capital) 

Modal kerja minimum yang harus ada untuk menjamin kontinuitas usahanya. 
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b. Modal kerja normal (Normal Working Capital) 

Modal kerja yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan proses produksi yang 

normal. 

2. Modal Kerja Variabel (Variable Working Capital) 

Modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan keadaan. 

Modal kerja ini dibagi menjadi: 

a. Modal kerja musiman (Seasonal Working Capital) 

Modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah disebabkan oleh fluktuasi musim. 

b. Modal kerja siklus (Cyclical Working Capital) 

Modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah disebabkan oleh fluktuasi 

konjungtur. 

c. Modal kerja darurat (Emergency Working Capital) 

Modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah karena keadaan darurat yang tidak 

diketahui sebelumnya. 

 

2.1.1.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Modal Kerja 

Dalam menentukan jumlah modal kerja yang dianggap cukup bagi suatu 

perusahaan bukan merupakan hal yang mudah, karena kebutuhan modal kerja sangat 

bergantung kepada berbagai faktor yang mempengaruhinya, yaitu sebagai berikut 

(Kasmir, 2010): 

1. Jenis Perusahaan 

Jenis perusahaan meliputi dua macam, yaitu perusahaan jasa dan nonjasa 

(industri). Kebutuhan modal dalam perusahaan industri lebih besar jika 

PENGARUH MANAJEMEN..., SITI ANISSA SUMINTAPURA, Ma.-IBS, 2013



 

 

15 

 

dibandingkan dengan perusahaan jasa. Oleh karena itu, jenis kegiatan 

perusahaan sangat menentukan kebutuhan akan modal kerjanya. 

2. Syarat kredit 

Syarat kredit atau penjualan yang pembayarannya dilakukan dengan cara 

mencicil juga sangat mempengaruhi modal kerja. Untuk meningkatkan 

penjualan bisa dilakukan salah satunya melalui penjualan secara kredit. 

Penjualan secara kredit memberikan kelonggaran kepada konsumen untuk 

membeli barang dengan cara pembayaran diangsur untuk jangka waktu 

tertentu. Bila syarat kredit lunak, maka modal kerja yang dibutuhkan makin 

besar dalam sektor piutang. 

3. Waktu produksi 

Makin lama waktu yang digunakan untuk memproduksi suatu barang, maka 

akan makin besar modal kerja yang dibutuhkan.  

4. Tingkat perputaran persediaan 

Makin kecil atau rendah tingkat perputaran persediaan maka kebutuhan 

modal kerja makin tinggi. 

2.1.1.3 Sumber Modal Kerja 

 Suatu perusahaan membutuhkan dana untuk memdanai kegiatan operasionalnya, 

seperti membayar gaji, membayar listrik dan lain-lain. Kebutuhan dana tersebut dapat 

berasal dari dicari dari berbagai sumber yang ada, yaitu (Kasmir, 2010): 

1. Hasil operasi perusahaan 

Hasil operasi perusahaan merupakan pendapatan atau laba yang diperoleh pada 

periode tertentu. Selama laba belum dibagi perusahaan dan belum atau tidak 

diambil pemegang saham, maka akan menambah modal kerja perusahaan. 
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2. Keuntungan penjualan surat berharga 

Besarnya selisih antara harga beli dengan harga jual surat berharga tersebut dapat 

digunakan untuk keperluan modal kerja, namun sebaliknya bila perusahaan harus 

menjual surat berharga dalam keadaan rugi, maka akan mengurangi modal kerja 

perusahaan. 

3. Penjualan saham 

Perusahaan dapat menjual sejumlah saham yang dimilikinya kepada berbagai 

pihak, dan hasil penjualan saham dapat digunakan perusahaan sebagai modal 

kerja, sekalipun prioritas dalam manajemen keuangan hasil penjualan saham 

lebih diutamakan untuk kebutuhan investasi jangka panjang. 

4. Penjualan aktiva tetap 

Penjualan aktiva tetap yang dimaksud adalah aktiva tetap yang kurang produktif 

atau masih menganggur. Hasil penjualan aktiva tetap dapat dijadikan uang kas 

atau piutang sebesar harga jual. 

5. Penjualan obligasi 

Perusahaan mengeluarkan sejumlah obligasi untuk dijual kepada pihak lainnya. 

Hasil penjualan obligasi dapat dijadikan modal kerja, sekalipun hasi penjualan 

obligasi diutamakan untuk investasi jangka panjang sama seperti halnya 

penjualan saham. 

6. Memperoleh pinjaman 

Pinjaman dapat diperoleh dari bank atau lembaga lain. Dalam praktiknya 

pinjaman terutama dari perbankan ada yang dikhususkan untuk digunakan 

sebagai modal kerja, walaupun tidak menambah aktiva lancar. 

7. Dana hibah 
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Memperoleh dana hibah dari berbagai lembaga. Dana hibah tersebut dapat 

digunakan sebagai modal kerja, dan biasanya tidak dikenakan beban biaya 

sebagaimana pinjaman dan tidak ada kewajiban pengembalian. 

 

Bagi suatu perusahaan dana yang sudah dikeluarkan dan dipakai untuk modal kerja 

diharapkan dapat kembali lagi melalui hasil penjualan produknya. Dana yang 

dikeluarkan tersebut diharapkan mengalami perputaran secara efektif dan kembali 

memberi pemasukan dana yang bersumber dari penjualan untuk menutupi setiap modal 

kerja yang telah dikeluarkan tersebut (Fahmi, 2012).  

 

2.1.1.4 Manajemen Modal kerja 

Manajemen modal kerja merupakan salah satu aspek yang harus diperhatikan 

dalam perusahaan. Menurut Harjito & Martono (2011), manajemen modal kerja 

(working capital management) merupakan manajemen dari elemen-elemen aktiva lancar 

dan elemen-elemen hutang lancar. Tujuan manajemen modal kerja adalah mengelola 

aktiva lancar dan hutang lancar sehingga diperoleh modal kerja neto yang layak dan 

menjamin tingkat likuiditas perusahaan. Dengan terpenuhinya modal kerja, maka 

perusahaan dapat memaksimalkan perolehan labanya (Kasmir, 2010). Apabila 

perusahaan kekurangan modal kerja, maka  kemungkinan perusahaan akan berada dalam 

keadaaan insolvent (tidak mampu membayar kewajiban-kewajiban yang sudah jatuh 

tempo). Aktiva lancar harus cukup besar untuk dapat menutup hutang lancar sehingga 

menggambarkan tingkat keamanan (margin of safety) yang memuaskan. 

Ada beberapa alasan yang mendasari pentingnya manajemen modal kerja (Harjito 

& Martono, 2011), yaitu: 
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1. Aktiva lancar dari perusahaan baik perusahaan manufaktur maupun perusahaan 

jasa memiliki jumlah yang cukup besar dibanding dengan jumlah aktiva secara 

keseluruhan. 

2. Untuk perusahaan kecil, hutang jangka pendek merupakan sumber utama bagi 

pendanaan eksternal. Perusahaan ini tidak memiliki akses pada pasar modal untuk 

pendanaan jangka panjangnya. 

3. Manajer keuangan dan anggotanya perlu memberikan porsi waktu yang sesuai 

untuk pengelolaan tentang hal-hal yang berkaitan dengan modal kerja. 

4. Keputusan modal kerja berdampak langsung terhadap tingkat risiko, laba, dan 

harga saham perusahaan. 

5. Adanya hubungan langsung antara pertumbuhan penjualan dengan kebutuhan 

dana untuk membelanjai aktiva lancar. 

 

Modal kerja dapat berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Jumlah 

modal kerja harus mencukupi agar perusahaan tidak mengalami pemborosan maupun 

kekurangan modal. Kecukupan modal kerja memberikan sejumlah keuntungan kepada 

perusahaan (Kasmir, 2010), antara lain : 

1. Perusahaan dapat memenuhi kebutuhan likuiditasnya, artinya suatu perusahaan 

sangat tergantung kepada manajemen modal kerja. 

2. Dengan modal kerja yang cukup perusahaan memiliki kemampuan untuk 

memenuhi kewajiban pada waktunya. Pemenuhan kewajiban yang jatuh tempo 

dan segera harus dilunasi tepat waktu merupakan ukuran keberhasilan 

manajemen modal kerja. 

3. Memungkinkan perusahaan memiliki persediaan yang cukup untuk memenuhi 

kebutuhan pelanggannya. 
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4. Memungkinkan perusahaan untuk memperoleh tambahan dana dari para kreditor 

apabila rasio keuangannya, memenuhi syarat seperti likuiditas yang terjamin. 

5. Memungkinkan perusahaan memberikan syarat kredit yang menarik minat 

pelanggan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki pelanggan. 

6. Perusahaan dapat memaksimalkan penggunaan aktiva lancar untuk meningkatkan 

penjualan dan laba. 

7. Perusahaan mampu melindungi diri apabila terjadi krisis modal kerja akibat 

turunnya nilai aktiva lancar. 

 

Dengan terpenuhi modal kerja maka perusahaan akan dapat memaksimalkan 

perolehan labanya dan sebaliknya bagi perusahaan yang kekurangan modal kerja dapat 

membahayakan kelangsungan hidup perusahaan karena sulit memenuhi likuiditas dan 

target laba yang diinginkan. Perusahaan yang memiliki aktiva lancar melebihi hutang 

lancar, dapat diartikan bahwa perusahaan tersebut memiliki modal kerja bersih (net 

working capital). Semakin besar aktiva lancar dapat menutupi hutang lancar, maka 

semakin besar kemampuan perusahaan untuk membayar hutang-hutangnya (semakin 

likuid). Menurut Van Horne (1998) dalam Nugroho (2012), dalam penentuan kebijakan 

modal kerja yang efisien perusahaan dihadapkan pada trade-off antara likuiditas dan 

profitabilitas. Bila perusahaan memiliki modal kerja dalam jumlah besar, tingkat 

likuiditas akan terjaga, tetapi kesempatan mendapat keuntungan yang besar akan 

menurun. Semakin tinggi tingkat likuiditas, semakin baik di mata kreditur karena 

kemungkinan perusahaan untuk dapat membayar kewajibannya secara tepat waktu lebih 

besar. Sementara itu di mata pemegang saham, likuiditas yang tinggi tidak selalu 

menguntungkan karena berpeluang menimbulkan idle funds (dana menganggur) yang 

bisa dipergunakan untuk investsi di proyek yang menguntungkan. 
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2.1.2 Perputaran Modal Kerja 

Salah satu alat ukur keberhasilan manajemen modal kerja adalah dengan 

menggunakan perputaran modal kerjanya (Kasmir, 2010). Modal kerja merupakan aset 

yang harus didanai sama halnya seperti aset lain, akibatnya perusahaan ingin 

mengoptimalkan investasi dalam aset ini (Subramanyam & Wild, 2010). Dengan 

diketahuinya perputaran modal kerja dalam satu periode, maka akan diketahui seberapa 

efektif modal kerja suatu perusahaan. Rasio perputaran modal kerja (working capital 

turnover) menunjukkan seberapa banyak modal kerja berputar selama suatu periode atau 

dalam beberapa periode (Kasmir, 2010). Perputaran modal kerja yang rendah 

menunjukkan adanya kelebihan modal kerja yang mungkin disebabkan adanya saldo kas 

yang terlalu besar, tingginya modal kerja yang ditanamkan dalam persediaan dan 

piutang, atau adanya pengelolaan modal kerja yang tidak efisien. Sebaliknya, perputaran 

modal kerja yang tinggi menunjukkan adanya kekurangan modal kerja atau bisa juga 

perusahaan mengelola modal kerjanya secara efisien (Jumingan, 2008). Tingkat 

perputaran modal kerja dapat dihitung sebagai berikut (Kasmir, 2010): 

                Sales 

Working Capital Turnover =           

     Current Asset 

 

Perusahaan umumnya menginginkan tingkat perputaran modal kerja yang tinggi. 

Semakin tinggi rasio, semakin baik karena menunjukkan bahwa perusahaan telah efektif 

dalam mengelola modal kerja. Tingginya perputaran modal kerja akan berdampak pada 

peningkatan profitabilitas (Sutanto & Yanuar, 2012). Sebaliknya, rasio perputaran modal 

kerja yang rendah menunjukkan adanya inefisiensi dalam mengelola modal kerja yang 

mungkin disebabkan oleh perputaran persediaan rendah, piutang, atau saldo kas yang 
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terlalu besar. Nugroho (2012) menyebutkan, makin pendek periode perputaran modal 

kerja makin cepat perputarannya, sehingga perputaran modal kerja semakin tinggi dan 

perusahaan makin efisien yang pada akhirnya profitabilitas meningkat. 

 

2.1.3 Perputaran Piutang 

Piutang (receivable) menurut Subramanyam & Wild (2010), merupakan nilai jatuh 

tempo yang berasal dari penjualan barang atau jasa atau dari pemberian pinjaman uang. 

Menurut Fahmi (2012), piutang merupakan bentuk penjualan yang dilakukan oleh suatu 

perusahaan dan pembayarannya tidak dilakukan secara tunai, namun bersifat bertahap. 

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa piutang merupakan 

penjualan barang atau jasa yang pembayarannya dilakukan dengan cara mengangsur. 

Menurut Kasmir (2010), salah satu cara untuk meningkatkan penjualan perusahaan 

adalah dengan cara menjual barang secara kredit (pembayarannya diangsur). 

Meningkatnya penjualan dapat diartikan bahwa omzet penjualan meningkat atau 

bertambah dari waktu ke waktu, atau dengan kata lain penjualan yang diharapkan lebih 

besar jika dibandingkan dengan periode sebelumnya.  

Penjualan secara kredit memberikan keuntungan kepada konsumen karena 

konsumen dapat membeli barang dengan pembayaran di kemudian hari setelah jangka 

waktu tertentu, sehingga bagi konsumen yang awalnya tidak memiliki kemampuan atau 

kurang memiliki dana dapat membeli barang dengan pembayaran yang diangsur. 

Keuntungan penjualan secara kredit juga dirasakan oleh perusahaan, yaitu (Kasmir, 

2010): 

1. Dapat meningkatkan penjualan 

2. Dapat meningkatkan jumlah pelanggan 

3. Dapat memperoleh pelanggan baru 
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4. Dapat mempertahankan loyalitas pelanggan 

5. Dapat meningkatkan market share 

6. Dapat meningkatkan laba perusahaan 

 

Dalam manajemen modal kerja, piutang dan persediaan merupakan bagian aktiva 

perusahaan yang memiliki jumlah cukup besar yaitu 17% - 20% dari aktiva secara 

keseluruhan, sehingga perubahan dalam piutang dan persediaan akan mempengaruhi 

profitabilitas (Keown et al, 2010). Berikut dapat dilihat persentase piutang dari total 

aktiva perusahaan dalam sejumlah industri besar pada tabel 2.1 di bawah ini: 

Tabel 2. 1 

Persentase Piutang dari Total Aktiva Sejumlah Industri Besar 

Konstruksi 29,6

Eceran (Retail ) 17,27

Otomotif 12,21

Transportasi 11,65

Bahan bangunan, peralatan 11,11

Pertanian, kehutanan dan perikanan 9,74

Transportasi udara, kereta api, dan air 6,09

Toko Makanan 5,29

Hotel 4,76

Semua Industri 19,26

Industri 
Piutang Relatif 

Terhadap Aktiva 

 

Sumber: Keown et al (2010). 

Persentase piutang pada perusahaan ritel mencapai 17,27%, dapat diartikan bahwa 

piutang yang dimiliki perusahaan hampir seperlima dari total aktiva perusahaan. Seperti 

yang disebutkan oleh Kasmir (2010) bahwa penjualan barang secara kredit biasanya 

terjadi di perusahaan non keuangan seperti perusahaan perdagangan. 

 Piutang merupakan aset yang harus didanai oleh biaya modal. Selain itu, piutang 

memiliki risiko penagihan dan membutuhkan overhead tambahan dalam bentuk bagian 
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kredit dan penagihan. Bila perusahaan mengurangi piutang, maka perusahaan akan dapat 

mengurangi biaya overhead, namun pengurangan piutang yang terlalu banyak melalui 

kebijakan kredit yang terlalu ketat akan mengurangi penjualan, sehingga piutang harus 

dikelola secara efektif (Subramanyam & Wild, 2010). 

Menurut Kasmir (2010), salah satu cara untuk menilai berhasil tidaknya 

kebijakan penjualan kredit yang dilaksanakan oleh perusahaan dapat dilakukan dengan 

melihat perputaran piutang (receivable turnover). Rasio perputaran piutang merupakan 

rasio yang digunakan untuk mengukur berapa lama penagihan piutang selama satu 

periode atau berapa kali dana yang ditanam dalam piutang berputar dalam satu periode 

(Kasmir, 2010). Dengan kata lain rasio perputaran piutang dapat diartikan berapa kali 

suatu perusahaan dalam setahun mampu “membalikkan” atau menerima kembali kas dari 

piutangnya. Apabila penagihan piutang dilakukan secara efektif maka tingkat perputaran 

piutang akan tinggi, sehingga modal kerja tidak akan terikat dalam waktu yang lama dan 

dapat segera digunakan dalam siklus usaha perusahaan. 

Rasio perputaran piutang memberikan pemahaman tentang kualitas piutang dan 

kesuksesan penagihan piutang. Makin tinggi rasio menunjukkan bahwa modal kerja yang 

ditanamkan dalam piutang makin rendah dan tentunya makin baik perusahaan. Untuk 

menghitung receivable turnover dapat digunakan formula berikut ini (Kasmir, 2010): 

  Sales 

Receivable Turnover =    

         Receivable 

  

2.1.4 Perputaran Persediaan 

Persediaan (inventory), adalah sejumlah barang yang harus disediakan oleh 

perusahaan pada suatu tempat tertentu untuk memenuhi kebutuhan produksi atau 

penjualan barang dagang (Kasmir, 2010). Persediaan merupakan salah satu aspek yang 
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sangat penting untuk dikelola oleh perusahaan disamping aspek lainnya. Bagi perusahaan 

yang bergerak dalam bidang perdagangan tersedianya barang dagang secara tepat waktu 

pada saat dibutuhkan sangat penting. Perusahaan akan berusaha untuk memenuhi 

kebutuhan pelanggan, sehingga pada saat dibutuhkan, persediaan barang yang diinginkan 

dapat dipenuhi oleh perusahaan.  

Dalam praktiknya dengan adanya persediaan akan memberikan beberapa 

keuntungan bagi perusahaan, yaitu: 

1. Perusahaan dapat memenuhi kebutuhan untuk bahan proses produksi secara 

tepat karena tersedianya bahan yang dibutuhkan. 

2. Digunakan untuk berjaga-jaga terhadap kenaikan harga bahan baku yang dapat 

mempengaruhi harga jual. 

3. Guna mengantisipasi terhadap kekurangan atau kelangkaan bahan baku. 

4. Tersedianya bahan baku dapat memenuhi kebutuhan secara tepat. 

5. Mampu mengatur alokasi dana untuk berbagai kebutuhan lainnya 

Bagi perusahaan perdagangan adanya persediaan akan memperlancar transaksi dengan 

pelanggan, namun ketidakmampuan menyediakan barang akan mengakibatkan hilangnya 

kepercayaan pelanggan, sehingga perusahaan perlu mengelola persediaan secara benar 

agar dapat membantu kelancaran usahanya. 

Menurut Keown et al (2010), manajemen persediaan melibatkan kontrol atas aktiva 

yang digunakan dalam proses produksi atau yang diproduksi untuk dijual dalam 

perjalanan operasi normal perusahaan. Fungsi utama manajemen persediaan yaitu 

mampu menyediakan produk dalam jumlah yang selalu mencukupi (Fahmi, 2012). 

Sekitar 25% atau lebih investasi yang ditanamkan dalam modal usaha berupa persediaan. 

Artinya persediaan mendominasi aktiva lancar perusahaan yang merupakan modal kerja 
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guna memutar roda perusahaan (Kasmir, 2010). Namun persentase tersebut berbeda 

antara satu industri dengan industri lain, seperti pada tabel 2.2 berikut: 

Tabel 2. 2 

 Persentase Persediaan dari Total Aktiva Sejumlah Industri Besar 

Toko Kesehatan 25,18

Dealer bahan bangunan 22.82

Manufaktur 6,43

Toko Makanan 18,87

Konstruksi 14,35

Pertanian, kehutanan dan perikanan 10,1

Toko elektronik dan alat rumah tangga 25,14

Perminyakan 1,78

Tempat makan dan minum 2,94

Transportasi udara, kereta api, dan air 1,12

Semua industri 2,68

Industri
Persedian 

terhadap Total 

 

Sumber: Keown et al (2010). 

Pentingnya pengelolaan persediaan berbeda antara satu industri dengan industri 

lainnya. Manajemen persediaan lebih penting bagi industri toko elektronik dan alat 

rumah tangga karena perusahaan dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan pelanggan 

pada saat dibutuhkan. Hal ini berbeda dengan bisnis perminyakan dimana rata-rata 

persediaan perusahaan hanya 1,22% dari total aktiva. 

Persediaan yang dimiliki perusahaan terdiri dari beberapa jenis dan sesuai dengan 

jenis usaha perusahaan (Kasmir, 2010). Perusahaan manufaktur memiliki jenis 

persediaan yang berbeda dengan perusahaan perdagangan atau jasa. Pada perusahaan 

perdagangan, jenis persediaan yang dimiliki oleh perusahaan tidak terlalu banyak yaitu 

hanya satu jenis barang saja, namun jumlah barangnya yang relatif banyak untuk 

disediakan, dikarenakan perusahaan harus dapat memenuhi kebutuhan pelanggan sehari-

hari. Namun, pada saat tertentu perusahaan tidak dapat memenuhi kebutuhan pelanggan 

karena tidak adanya ketersediaan barang atau karena permintaan akan barang yang 
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meningkat terus-menerus. Agar hal ini dapat dihindari, maka persediaan perlu dikelola 

secara baik. 

Seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa perubahan apapun pada piutang dan 

persediaan akan mempengaruhi profitabilitas (Keown et al, 2010). Untuk mengukur 

berapa kali dana yang ditanam dalam persediaan berputar dalam suatu periode dapat 

digunakan perputaran persediaan (inventory turnover). Dapat diartikan pula bahwa 

perputaran persediaan menunjukkan berapa kali jumlah barang persediaan diganti dalam 

satu tahun. Penurunan rasio perputaran persediaan sering mengindikasi bahwa produk 

perusahaan tidak kompetitif, dan dengan adanya persediaan perusahaan akan 

membutuhkan biaya tambahan dalam bentuk asuransi, penyimpanan, logistik, 

penyimpanan dan sejenisnya (Subramanyam & Wild, 2010). Semakin tinggi rasio, 

semakin baik karena menunjukkan tingginya persediaan barang diganti dalam satu tahun, 

dan perusahaan dapat memperkecil risiko kerugian akibat penurunan harga serta mampu 

menghemat biaya penyimpanan dan pemeliharaan sehingga dapat meningkatkan 

profitabilitas perusahaan (Kasmir, 2010).  

Pengendalian persediaan yang efektif diperlukan untuk memelihara jumlah, jenis, 

dan kualitas barang yang sesuai dan mengatur investasi dalam persediaan. Disamping itu, 

biaya yang berhubungan dengan persediaan seperti biaya penyimpanan dan pemeliharaan 

juga akan berkurang. Perputaran persediaan dapat dihitung menggunakan formula, 

sebagai berikut (Kasmir, 2010): 

      Sales 

Inventory turnover =         

                    Inventory 
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2.1.5 Likuiditas 

Likuiditas (liquidity) mengacu pada ketersediaan sumber daya perusahaan untuk 

memenuhi kebutuhan kas jangka pendek. Tingkat likuiditas suatu perusahaan 

menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menyelesaikan 

kewajibannya. Kurangnya tingkat likuiditas akan menghalangi perusahaan untuk 

memperoleh keuntungan dari diskon atau kesempatan mendapatkan keuntungan 

(Subramanyam & Wild, 2010). Menurut Munawir (2007), likuiditas menunjukkan 

kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya yang harus 

segera dipenuhi atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi keuangan pada saat 

ditagih. Sedangkan menurut Riyanto (2011), likuiditas adalah berhubungan dengan 

masalah kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya yang 

segera harus dipenuhi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengertian likuiditas 

adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek 

yang harus segera dipenuhi.  

Perusahaan yang mampu memenuhi kewajiban keuangannya tepat pada waktunya 

berarti perusahaan tersebut dalam keadaan “likuid”. Ketidakcukupan likuiditas dapat 

diartikan bahwa perusahaan tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk memenuhi 

atau membayar hutang-hutang jangka pendek atau kewajiban lainnya. Salah satu nilai 

penting dari likuiditas perusahaan adalah untuk memenuhi sejumlah dana yang 

diperlukan pada saat dibutuhkan. Ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi 

kewajiban lancarnya merupakan masalah likuiditas yang akan mengarah pada 

insolvabilitas dan kebangkrutan. Menurut Subramanyam & Wild (2010), bagi para 

pemegang saham kurangnya likuiditas dapat membahayakan aset pribadi mereka, 

sedangkan bagi kreditor perusahaan kurangnya likuiditas dapat menyebabkan penundaan 

pembayaran bunga dan pokok pinjaman atau bahkan tidak dapat ditagih sama sekali, 
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sehingga ukuran likuiditas sangat penting dalam analisis suatu perusahaan. Jika suatu 

perusahaan gagal memenuhi kewajiban lancarnya, maka kelangsungan usahanya 

dipertanyakan.   

2.1.5.1 Unsur-unsur Likuiditas 

 Komponen-komponen yang berkaitan dengan likuiditas perusahaan antara lain 

meliputi (Subramanyam & Wild, 2010): 

1. Aktiva Lancar (Current Asset) 

Aktiva lancar adalah kas dan aktiva perusahaan lainnya yang diharapkan dapat 

segera direalisasikan menjadi kas dan dapat dijual atau dikonsumsi selama satu 

tahun atau selama siklus normal perusahaan. Yang termasuk aktiva lancar antara 

lain kas dan setara kas, surat berharga atau sekuritas, piutang, persediaan, dan 

aktiva lainnya yang dapat dikategorikan sebagai aktiva lancar. 

2. Kewajiban Lancar (Current Liabilities) 

Kewajiban lancar merupakan kewajiban yang diharapkan akan dilunasi dalam 

waktu yang relatif pendek, biasanya satu tahun. Dengan kata lain, kewajiban 

lancar adalah kewajiban perusahaan yang jatuh tempo paling lama satu tahun. 

Kewajiban lancar biasanya mencakup utang usaha, wesel bayar, pinjaman bank 

jangka pendek, utang pajak, beban yang masih harus dibayar dan kewajiban 

lancar lainnya. 

2.1.5.2 Pengukuran Likuiditas 

 Rasio yang dapat digunakan dalam mengukur tingkat likuiditas suatu perusahaan 

adalah sebagai berikut: 

1. Rasio Lancar (Current Ratio) 
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Rasio lancar (current ratio) merupakan rasio untuk mengukur kemampuan 

perusahaan untuk memenuhi hutang jangka pendek dengan menggunakan aktiva 

lancar. Rasio ini dapat mengukur tingkat keamanan (margin of safety) suatu 

perusahaan. Semakin besar perbandingan aktiva lancar terhadap hutang lancar, 

maka semakin tinggi kemampuan perusahaan menutupi kewajiban jangka 

pendeknya. Current ratio diformulasikan (Keown et al, 2010): 

         Current Asset 

Current Ratio=   

Current Liabilities 

 

2. Rasio Cepat (Quick Ratio) 

Rasio ini menunjukkan likuiditas perusahaan, seperti yang diukur dengan 

membandingkan aktiva lancar, kecuali persediaan, terhadap kewajiban lancarnya. 

Quick ratio dapat diformulasikan (Keown et al, 2010):  

     Current Asset - Inventory 

Quick Ratio=    

           Current Liabilities 

  

 Ukuran relatif yang umum digunakan dalam mengukur tingkat likuiditas suatu 

perusahaan adalah current ratio (Keown et al, 2010). Oleh karena itu, dalam penelitian 

ini tingkat likuiditas akan diukur dengan menggunakan current ratio.  

 Menurut Subramanyam & Wild (2010), alasan digunakannya rasio lancar secara 

luas sebagai ukuran likuiditas mencakup kemampuannya untuk mengukur: 

1. Kemampuan memenuhi kewajiban lancar 

Semakin tinggi jumlah aset lancar terhadap kewajiban lancar, makin besar 

keyakinan bahwa kewajiban lancar tersebut akan dibayar. 

2. Penyangga kerugian 
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Semakin besar penyangga, semakin kecil risikonya. Rasio lancar menunjukkan 

tingkat keamanan (margin of safety) yang tersedia untuk menutup penurunan 

nilai aktiva lancar non-kas pada saat aset tersebut dilepas atau dilikuiditasi. 

3. Cadangan dana lancar 

Rasio lancar merupakan ukuran tingkat keamanan (margin of safety) terhadap 

ketidakpastian dan kejutan atas arus kas perusahaan. Ketidakpastian dan kejutan, 

seperti pemogokan dan kerugian luar biasa, dapat merugikan arus kas secara 

sementara dan tidak terduga. 

 

Semakin tinggi current ratio semakin baik di mata para kreditor, karena terdapat 

kemungkinan yang lebih besar bahwa hutang perusahaan akan dapat dibayar pada 

waktunya. Pada umumnya, current ratio yang rendah lebih banyak mengandung risiko 

dari pada current ratio yang tinggi, hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak dapat 

memenuhi kewajiban jangka pendeknya, namun  jika current ratio tinggi maka kinerja 

perusahaan dapat dikatakan sehat karena mengindikasikan tingkat keamanan (margin of 

safety) perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Terkadang, rasio yang 

rendah dapat menunjukkan bahwa pimpinan perusahaan menggunakan aktiva lancar 

dengan efektif yang pada akhirnya akan meningkatkan profitabilitas (Benny, 2011). Hal 

ini karena current ratio yang terlalu tinggi menujukkan kelebihan modal kerja 

dibandingkan dengan yang dibutuhkan saat ini yang berpeluang menimbulkan dana 

menganggur (idle funds) yang bisa digunakan untuk investasi di proyek yang 

menguntungkan. 
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2.1.6 Profitabilitas 

 Profitabilitas (profitability) adalah hubungan antara pendapatan dan biaya yang 

dihasilkan dengan menggunakan kedua aset perusahaan, baik aset lancar maupun aset 

tetap dalam aktivitas produktif (Gitman, 2009). Menurut Riyanto (2011), profitabilitas 

adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. 

Sedangkan Sartono (2001), mendefinisikan profitabilitas sebagai kemampuan 

perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva, 

maupun modal sendiri.  

Berdasarkan sumber-sumber diatas dapat disimpulkan bahwa profitabilitas 

merupakan ukuran kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dalam waktu 

periode tertentu. 

2.1.6.1 Pentingnya Profitabilitas 

Setiap perusahaan selalu berusaha untuk meningkatkan profitabilitasnya. Jika 

perusahaan berhasil meningkatkan profitabilitasnya, dapat dikatakan bahwa perusahaan 

tersebut mampu mengelola sumber daya yang dimilikinya secara efektif dan efisien 

sehingga mampu menghasilkan laba yang tinggi. Sebaliknya, sebuah perusahaan 

memiliki profitabilitas rendah menunjukkan bahwa perusahaan tersebut tidak mampu 

mengelola sumber daya yang dimilikinya dengan baik, sehingga tidak mampu 

menghasilkan laba yang tinggi (Rahma, 2011). Profitabilitas sangat penting untuk 

perusahaan karena sebagai tolak ukur tingkat efisiensi yang dilakukan oleh perusahaan 

dalam rangka meningkatkan laba yang diperoleh dan juga digunakan untuk melihat 

keterkaitan kinerja dengan keputusan operasional perusahaan tersebut. Tingkat 

profitabilitas yang rendah dapat terjadi karena perusahaan mengalami kelebihan produksi 
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yang disebabkan oleh proses pengambilan keputusan yang tidak tepat, pengelolaan 

persediaan yang salah, serta perputaran modal kerja yang rendah. 

2.1.6.2 Pengukuran Profitabilitas 

Rasio profitabilitas dapat digunakan untuk mengukur efektivitas manajemen 

secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang 

diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan maupun investasi (Sartono, 2001). 

Rasio-rasio yang dapat digunakan untuk mengukur profitabilitas, yaitu antara lain: 

1. Net Profit Margin 

Rasio ini disebut juga rasio pendapatan terhadap penjualan. Margin laba bersih 

menunjukkan kestabilan kesatuan untuk menghasilkan perolehan pada tingkat 

penjualan khusus (Fahmi, 2012). Margin laba bersih diformulasikan (Ross et al, 

2008):  

 

Net income 

Net Profit Margin=     

    Sales 

  

2. Gross Profit Margin 

Margin laba kotor memperlihatkan hubungan antara penjualan dan beban pokok 

penjualan, mengukur kemampuan sebuah perusahaan untuk mengendalikan biaya 

persediaan atau biaya operasi barang maupun untuk meneruskan kenaikan harga 

lewat penjualan kepada pelanggan (Fahmi, 2012). Untuk menghitung gross profit 

margin dapat digunakan (Ross et al, 2008): 

    Earning before interest and taxes 

Gross Profit Margin=    

                 Total operating revenue 
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3. Return on Asset 

Return on asset dalam beberapa referensi disebut juga dengan return on 

investment (ROI). Rasio ini melihat sejauh mana investasi yang telah ditanamkan 

mampu memberikan pengembalian keuntungan sesuai dengan yang diharapkan. 

Dan investasi tersebut sebenarnya sama dengan aset perusahaan yang ditanamkan 

atau ditempatkan (Fahmi, 2012). Adapun return on asset dapat diformulasikan 

sebagai berikut (Ross et al , 2008): 

         Net Income 

Return on Asset (ROA)=   

         Total Asset 

 

4. Return on Equity  

Rasio ini mengkaji sejauh mana suatu perusahaan mempergunakan sumber daya 

yang dimiliki untuk mampu memberikan laba atas ekuitas. Adapun rumus return 

on equity adalah (Ross et al, 2008): 

 

         Net income 

Return on Equity (ROE)=   

         Total Equity 

 

Rasio profitabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah return on asset 

(ROA). ROA adalah pengembalian atas aset-aset menentukan jumlah pendapatan bersih 

yang dihasilkan dari aset-aset perusahaan dengan menghubungkan pendapatan bersih ke 

total aset (Keown et al, 2005). Kasmir (2010) menyebutkan, ROA merupakan rasio yang 

menunjukkan hasil (return) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. ROA 

digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba 

dengan menggunakan semua aset yang dimiliki. (Weaver & Fred, 2007).  
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Rasio ini memberikan ukuran yang lebih baik atas profitabilitas perusahaan 

karena menunjukkan efektivitas manajemen dalam menggunakan aktiva untuk 

memperoleh pendapatan. Menurut Siamat (2004), ROA memberikan informasi seberapa 

efisien suatu perusahaan atau bank dalam melakukan kegiatan usahanya, karena rasio ini 

mengindikasikan berapa besar keuntungan yang dapat diperoleh rata-rata terhadap setiap 

rupiah asetnya. Semakin besar rasio ini menunjukkan manajemen aset yang lebih efisien 

oleh perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dan sebaliknya. 

 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini dilakukan oleh 

Rachmat Setiyono (2000), Sutanto & Yanuar (2012), Nurhayati (2009), Aulia Rahma 

(2011), Setyo Budi Nugroho (2012), Dian Lestari Lumban (2011), dan Lutfi Jaya Putra 

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

 

Tabel 2. 3 Penelitian Terdahulu 

No Peneliti dan 

Tahun 

Judul Penelitian Variabel 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

1. Rachmat 

Setiyono 

(2000) 

Pengaruh Likuiditas, 

Leverage, Manajemen 

Modal Kerja terhadap 

Profitabilitas Perusahaan 

Tekstil yang Go Public di 

BEJ 

Current Ratio, 

Debt Ratio, 

Working Capital 

Turnover dan 

Return On 

Investment 

Current ratio, debt 

ratio dan working 

capital turnover 

secara simultan 

memiliki pengaruh 

signifikan terhadap 
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No Peneliti dan 

Tahun 

Judul Penelitian Variabel 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

ROI 

2. J.E. Sutanto 

dan Yanuar 

Pribadi 

(2012) 

Efficiency of Working 

Capital on Company 

Profitability in Generating 

ROA (Case Studies in 

CV. Tools Box in 

Surabaya) 

Current Ratio, 

Receivable 

Turnover, 

Working Capital 

Turover dan 

Return On Asset 

CR dan RTO 

secara parsial tidak 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

ROA. NWCT 

signifikan 

mempengaruhi 

ROA 

3. Nurhayati 

(2009) 

Pengaruh Modal Kerja 

Terhadap Profitabilitas 

Pada Perusahaan Sektor  

Industri Makanan dan 

Minuman   

Yang Terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia 

Inventory 

Turnover, 

Receivable 

Turnover, dan 

Return on Asset 

ITO dan RTO 

secara simultan 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

ROA. 

Secara parsial ITO 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

ROA. 

4. Aulia Rahma 

(2011) 

Analisis Pengaruh 

Manajemen Modal 

Working Capital 

Turnover, Cash 

Cash turnover 

berpengaruh positif 
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No Peneliti dan 

Tahun 

Judul Penelitian Variabel 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

KerjaTerhadap 

Profitabilitas Perusahaan 

(Studi Pada Perusahaan 

Manufaktur PMA dan 

PMDN yang Terdaftar di 

BEI periode 2004-2008) 

Turnover, 

Inventory 

Turnover, dan 

Return On 

Investment 

dan signifikan 

terhadap ROI. 

WCT berpengaruh 

negatif dan 

signifikan, 

sedangkan ITO 

tidak berpengaruh 

signifikan terhadap 

ROI 

5. Setyo Budi 

Nugroho 

(2012) 

Analisis Pengaruh 

Efisiensi Modal Kerja, 

Likuiditas dan Solvabilitas 

terhadap Profitabilitas 

Studi Kasus pada PT. 

Telekomunikasi 

Indonesia, Tbk 

Working Capital 

Turnover, 

Current Ratio, 

Total debt to 

total capital 

asset dan Return 

On Asset 

Secara parsial, 

WCT, CR, dan 

TDTCA 

tidak mempunyai 

pengaruh yang 

signifikan terhadap 

ROA. 

6. Dian Lestari 

Lumban 

(2011) 

Analisis Pengaruh Rasio 

Lancar, Perputaran Modal 

Kerja, dan Debt to Equity 

Ratio terhadap 

Current Ratio, 

Working Capital 

Turnover, Debt 

Equity Ratio dan 

WCT berpengaruh 

positif terhadap 

ROE, sedangkan 

CR tidak 
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No Peneliti dan 

Tahun 

Judul Penelitian Variabel 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

Profitabilitas pada 

Perusahaan Manufaktur di 

BEI 

Return On 

Equity 

berpengaruh 

terhadap ROE.  

7. Lutfi Jaya 

Putra (2012) 

Pengaruh Perputaran 

Modal Kerja Terhadap 

Profitabilitas (Studi Kasus 

PT. Indofood Sukses 

Makmur Tbk) 

Cash turnover, 

Receivable 

Turnover, 

Inventory 

Turnover 

Secara parsial CTO 

dan RTO 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

profitabilitas. 

ITO secara parsial 

tidak berpengaruh 

terhadap 

profitabilitas. 

Sumber: Data diolah penulis 

2.3 Rerangka Pemikiran 

 Pengelolaan modal kerja merupakan hal sangat penting agar kelangsungan usaha 

suatu perusahaan dapat dipertahankan. Modal kerja erat kaitannya dengan kegiatan 

operasional perusahaan sehari-hari, sehingga kurangnya pengelolaan modal kerja dapat 

mengakibatkan kegiatan usaha dapat terhambat. Salah satu alat ukur keberhasilan 

pengelolaan modal kerja adalah dengan menggunakan perputaran modal kerjanya. 

Pengelolaan modal kerja juga terkait dengan pengelolaan aktiva lancar yang dimiliki 
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perusahaan seperti piutang dan persediaan. Perubahan dalam perputaran piutang dan 

persediaan akan dapat mempengaruhi profitabilitas perusahaan (Keown et al, 2010).  

 Di samping keputusan pengelolaan modal kerja, perusahaan akan dihadapkan 

pada keputusan yang mengakibatkan adanya trade-off antara faktor likuiditas dan 

profitabilitas. Ketika perusahaan memutuskan untuk menjaga tingkat likuiditasnya, 

kemampuan profitabilitas perusahaan akan cenderung menurun, sebaliknya apabila 

perusahaan memutuskan untuk memaksimalkan profitabilitas perusahaan, maka 

perusahaan akan menghadapi masalah likuiditas (Setiyono, 2000). Trade-off ini tidak 

dapat dihindari oleh setiap perusahaan, sehingga diperlukan suatu pengelolaan likuiditas 

yang efisien yang menyangkut kontrol atas aktiva lancar dan kewajiban lancar 

perusahaan. Untuk mengukur tingkat likuiditas perusahaan dapat digunakan rasio lancar. 

Rasio lancar menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban lancar 

dengan menggunakan aktiva lancar yang dimilikinya. 

 Hubungan beberapa variabel di atas secara skematis dapat dilihat pada gambar 

2.2 di bawah ini: 

Gambar 2. 2 

Rerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

Sumber: Data diolah penulis 

Working Capital 

Turnover (WCTO) 

Profitabilitas 

Return on Asset 

(ROA) 

Receivable Turover 

(RTO) 

Inventory Turnover 

(ITO) 

Current Ratio 

(CR) 
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2.4  Pengembangan Hipotesis 

Hipotesis merupakan suatu anggapan logis tentang adanya hubungan antara dua 

variabel atau lebih yang digambarkan dalam bentuk pernyataan (Sekaran & Bougie, 

2010). Dalam penelitian ini, hipotesis yang akan diuji adalah yang berkaitan dengan ada 

tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. H0 merupakan 

hipotesis yang menunjukkan tidak adanya pengaruh dan Ha merupakan hipotesis yang 

menunjukan adanya pengaruh atas penelitian yang dilakukan. Adapun keterkaitan antar 

variabel dalam penelitian ini yaitu : 

2.4.1 Pengaruh Perputaran Modal Kerja terhadap Profitabilitas 

Perputaran modal kerja merupakan salah satu alat ukur yang dapat digunakan oleh 

manajemen perusahaan untuk menilai keberhasilan manajemen modal kerja perusahaan 

(Kasmir, 2010). Rasio perputaran modal kerja menunjukkan seberapa banyak modal 

kerja berputar selama suatu periode atau dalam beberapa periode. Semakin tinggi rasio, 

semakin baik karena menunjukkan bahwa perusahaan telah efektif dalam mengelola 

modal kerja. Tingginya perputaran modal kerja akan berdampak pada peningkatan 

profitabilitas (Sutanto & Yanuar, 2012). 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Lumban (2011), bahwa rasio perputaran 

modal kerja memiliki pengaruh yang positif terhadap profitabilitas perusahaan. Hal ini 

seperti yang diungkapkan oleh Nugroho (2012), bahwa makin pendek periode perputaran 

modal kerja makin cepat perputarannya, sehingga perputaran modal kerja semakin tinggi 

dan perusahaan makin efisien yang pada akhirnya profitabilitas meningkat. 

2.4.2 Pengaruh Perputaran Piutang terhadap Profitabilitas 

Salah satu cara yang dilakukan perusahaan untuk dapat meningkatkan 

penjualannya adalah dengan melakukan penjualan barang secara kredit dan penjualan 
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secara kredit akan menimbulkan piutang bagi perusahaan. Menurut Keown et al (2010), 

perubahan apapun dalam piutang akan dapat mempengaruhi profitabilitas, karena 

piutang memiliki jumlah yang cukup besar dalam aktiva perusahaan. Untuk menilai 

berhasil tidaknya kebijakan penjualan kredit yang dilaksanakan oleh perusahaan dapat 

dilakukan dengan melihat perputaran piutang perusahaan. Rasio perputaran piutang 

merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa lama penagihan piutang 

selama satu periode atau berapa kali dana yang ditanam dalam piutang berputar dalam 

satu periode (Kasmir, 2010). Apabila penagihan piutang dilakukan secara efektif maka 

tingkat perputaran piutang akan tinggi, sehingga modal kerja tidak akan terikat dalam 

waktu yang lama dan dapat segera digunakan dalam siklus usaha perusahaan. Makin 

tinggi rasio menunjukkan bahwa modal kerja yang ditanamkan dalam piutang makin 

rendah dan tentunya makin baik perusahaan. 

 Menurut penelitian yang dilakukan oleh Putra (2012), perubahan dalam 

perputaran piutang, mempunyai hubungan yang positif dengan profitabilitas perusahaan, 

artinya perusahaan harus dapat menambah penjualan kreditnya dan menjaga penerimaan 

piutang rata-ratanya tetap rendah agar perputarannya dapat meningkat, dengan 

bertambahnya penjualan kredit otomatis profitabilitas perusahaan akan naik. 

2.4.3 Pengaruh Perputaran Persediaan terhadap Profitabilitas 

 Setiap perusahaan akan berusaha untuk dapat memenuhi kebutuhan 

pelanggannya. Memiliki persediaan atas barang yang dibutuhkan pelanggan menjadi hal 

yang penting bagi perusahaan. Fahmi (2012) menyebutkan bahwa fungsi manajemen 

persediaan adalah mampu menyediakan produk dalam jumlah yang selalu mencukupi, 

sehingga persediaan harus dikelola dengan baik. Persediaan mendominasi aktiva lancar 

perusahaan sekitar 25% (Kasmir, 2010). Oleh karena itu, perubahan dalam persediaan 
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akan mempengaruhi profitabilitas perusahaan (Keown et al, 2010). Perusahaan dapat 

menggunakan rasio perputaran persediaan untuk mengukur mengukur berapa kali jumlah 

barang persediaan diganti dalam satu tahun. Penurunan rasio perputaran persediaan 

sering mengindikasi bahwa produk perusahaan tidak kompetitif (Subramanyam & Wild, 

2010). Semakin tinggi rasio, semakin baik karena menunjukkan tingginya persediaan 

barang diganti dalam satu tahun, dan perusahaan dapat memperkecil risiko kerugian 

akibat penurunan harga serta mampu menghemat biaya penyimpanan dan pemeliharaan 

sehingga dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan (Kasmir, 2010).  

 Menurut penelitian yang dilakukan oleh Nurhayati (2012), bahwa perputaran 

persediaan memiliki pengaruh terhadap profitabilitas perusahaan. Semakin tinggi 

perputaran  persediaan, semakin dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan 

(Syamsudin, 2002 dalam Putra, 2012). Hal ini sejalan dengan Rahman (2011), bahwa 

semakin tinggi rasio perputaran persediaan semakin baik karena menunjukkan bahwa 

persediaan berputar dengan cepat. 

2.4.4 Pengaruh Rasio Lancar terhadap Profitabilitas 

Salah satu nilai penting dari likuiditas perusahaan adalah untuk memenuhi 

sejumlah dana yang diperlukan pada saat dibutuhkan. Ketidakmampuan perusahaan 

dalam memenuhi kewajiban lancarnya merupakan masalah likuiditas yang akan 

mengarah pada insolvabilitas dan kebangkrutan (Subramanyam & Wild, 2010). Menurut 

Keown et al (2010), ukuran relatif yang umum digunakan dalam mengukur tingkat 

likuiditas suatu perusahaan adalah rasio lancar (current ratio). Rasio ini dapat mengukur 

tingkat keamanan (margin of safety) suatu perusahaan. Semakin besar perbandingan 

aktiva lancar terhadap hutang lancar, maka semakin tinggi kemampuan perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban jangka pendeknya 
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Dengan melihat keterkaitan antar variabel, maka hipotesis penelitian dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

Hipotesis 1 

H01: Perputaran modal kerja tidak memiliki pengaruh terhadap profitabilitas perusahaan 

ritel di BEI periode 2009-2012. 

Ha1: Perputaran modal kerja memiliki pengaruh terhadap profitabilitas perusahaan ritel 

di BEI periode 2009-2012. 

Hipotesis 2 

H02:  Perputaran piutang tidak memiliki pengaruh terhadap profitabilitas perusahaan ritel 

di BEI periode 2009-2012. 

Ha2: Perputaran piutang memiliki pengaruh terhadap profitabilitas perusahaan ritel di 

BEI periode 2009-2012. 

Hipotesis 3 

H03: Perputaran persediaan tidak memiliki pengaruh terhadap profitabilitas perusahaan 

ritel di BEI periode 2009-2012. 

Ha3: Perputaran persediaan memiliki pengaruh terhadap profitabilitas perusahaan ritel di 

BEI periode 2009-2012. 

Hipotesis 4 

H04: Rasio lancar tidak memiliki pengaruh terhadap profitabilitas perusahaan ritel di BEI 

periode 2009-2012. 

Ha4: Rasio lancar memiliki pengaruh terhadap profitabilitas perusahaan ritel di BEI 

periode 2009-2012. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Objek Penelitian 

Obyek penelitian dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan ritel dengan 

kategori industri perdagangan, jasa dan investasi di Bursa Efek Indonesia periode 2009-

2012. Bursa Efek Indonesia (BEI) merupakan tempat beraktivitasnya pasar modal di 

Indonesia yang terletak di Sudirman Central Business Distric (SCBD) Jl. Jendral 

Sudirman Kav 52-53, Jakarta Selatan. 

 

3.2 Metode Pengumpulan Data 

3.2.1 Jenis dan Sumber Data 

Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian pengujian hipotesis atau biasa 

disebut dengan hypothesis testing (Sekaran & Bougie, 2010). Hypothesis testing 

merupakan suatu jenis penelitian yang menjelaskan bagaimanakah sifat dari suatu 

hubungan antara variabel tertentu (baik itu hubungan antara variabel dependen dengan 

variabel independen) dan untuk memprediksi bagaimanakah hasil dari suatu hubungan 

yang diteliti. 

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

sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung, peneliti tidak langsung 

berhubungan kepada objek yang bersangkutan tetapi data tersebut telah dikumpulkan 

oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data 

(Kuncoro, 2011). Data tersebut dapat berasal dari berbagai macam buku literature, arsip, 
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dokumen, serta data mengenai laporan keuangan yang dimiliki oleh instansi 

bersangkutan atau melalui media informasi lainnya. 

3.2.2 Data yang Dihimpun 

Beberapa data yang dihimpun  dalam penelitian penulis  beserta sumbernya 

antara lain sebagai berikut : 

1. Daftar perusahaan ritel dengan kategori industri perdagangan, jasa dan investasi 

di Bursa Efek Indonesia periode 1 Januari 2009 - 31 Desember 2012. 

2. Tingkat working capital turnover, receivable turnover, inventory turnover, 

current ratio dan return on asset  yang dihitung dari laporan keuangan tahunan 

perusahaan ritel selama empat tahun berturut-turut dari tahun 2009 - 2012. 

Seluruh data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh dari data laporan 

keuangan tahunan perusahaan yang diterbitkan dan dipublikasikan langsung oleh Bursa 

Efek Indonesia dan Indonesian Capital Market Directory (ICMD).  

3.2.3 Populasi dan Sampel 

Populasi adalah suatu himpunan unit (biasanya orang, obyek, transaksi atau 

kejadian) dimana kita tertarik untuk mempelajarinya, sedangkan sampel adalah suatu 

himpunan bagian dari unit populasi (Kuncoro, 2011). Populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh perusahaan ritel dengan kategori industri dagang, jasa dan investasi yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam periode penelitian pada tahun 2009 sampai 

dengan 2012. 

Pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan teknik purposive 

sampling. Purposive sampling adalah penetapan sampel yang menggunakan kriteria 

tertentu (Cooper & Schindler, 2011). Pengambilan sampel yang berdasarkan 

pertimbangan subjektif peneliti, dimana persyaratan yang dibuat sebagai kriteria harus 
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dipenuhi sebagai sampel. Dalam penelitian ini menggunakan sampel perusahaan-

perusahaan ritel yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan kriteria sebagai berikut : 

1. Perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan ritel 

dalam kategori industri perdagangan, jasa dan investasi sesuai pengelompokkan 

oleh Bursa Efek Indonesia.  

2. Perusahaan yang dipilih tidak pernah keluar bursa (delisting) dari 1 Januari 2009 

- 31 Desember 2012. 

3.  Berturut-turut mengeluarkan laporan keuangan tahunan yang sudah diaudit dan 

dapat diakses selama periode pengamatan (2009 - 2012). 

Berdasarkan kriteria di atas, diperoleh sampel sebanyak 28 perusahaan yang telah 

memenuhi syarat pemilihan sampel.  

3.2.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel terikat 

(dependen) dan variabel bebas (independen). Return on asset merupakan variabel terikat 

(dependen), sedangkan variabel bebas (independen) terdiri dari working capital turnover, 

receivable turnover, inventory turnover, dan current ratio. Definisi operasional atas 

variabel-variabel pada penelitian ini perlu dilakukan untuk memudahkan pembahasan 

lebih lanjut serta untuk menguji hipotesis. Definisi operasional variabel-variabel terikat 

dan bebas yang digunakan dalam penelitian adalah: 

3.2.4.1 Variabel Terikat (Dependen) 

Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah profitabilitas. Profitabilitas diukur dengan 

menggunakan return on asset (ROA). Rasio ini menunjukkan berapa banyak pendapatan 
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laba bersih yang dicapai oleh perusahaan diukur dari nilai aktiva bersih. Untuk 

menghitung ROA dapat menggunakan rumus (Ross et al, 2008): 

          Net income 

Return on Asset (ROA)=   

         Total Asset 

 

3.2.4.2 Variabel Bebas (Independen) 

Variabel independen adalah variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi 

variabel lain. Variabel independen dalam penelitian ini adalah: 

1. Working Capital Turnover (WCTO)  

Working capital turnover dapat digunakan untuk menentukan keberhasilan 

manajemen modal kerja suatu perusahaan. Working capital turover dapat 

dihitung menggunakan formula (Kasmir, 2010): 

                Sales 

Working Capital Turnover =           

     Current Asset 

 

2. Receivable Turnover (RTO) 

Rasio perputaran piutang merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 

berapa lama penagihan piutang selama satu periode atau berapa kali dana 

yang ditanam dalam piutang ini berputar dalam satu periode (Kasmir, 2010). 

Untuk menghitung receivable turnover dapat digunakan formula berikut ini 

(Kasmir, 2010): 

 Sales 

Receivable Turnover =    

       Receivable 

   

3. Inventory Turnover (ITO) 
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Perputaran persediaan (inventory turnover) merupakan rasio yang digunakan 

untuk mengukur berapa kali dana yang ditanam dalam persediaan berputar 

dalam suatu periode. Perputaran persediaan dapat dihitung menggunakan 

formula, sebagai berikut (Kasmir, 2010): 

      Sales 

Inventory turnover =         

                     Inventory 

 

4. Current Ratio (CR) 

Current ratio merupakan salah satu ukuran likuiditas yang bertujuan untuk 

mengukur kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban jangka 

pendeknya dengan aktiva lancar yang dimilikinya. Current ratio dapat 

diformulasikan sebagai berikut (Keown et al, 2010):  

        Current Asset 

Current Ratio=   

Current Liabilities 

 

Tabel 3. 1  

Operasionalisasi Variabel 

No Variabel Definisi Skala 

Statistik 

Pengukuran 

1. Profitabilitas Kemampuan 

perusahaan untuk 

menghasilkan laba 

selama periode 

tertentu. 

(Riyanto,  2011) 

Rasio 

 

 

ROA = 
𝑁𝑒𝑡  𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡
 

 

(Ross et al, 2008) 
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No Variabel Definisi Skala 

Statistik 

Pengukuran 

2. Manajemen 

Modal Kerja 

Manajemen dari 

elemen-elemen 

aktiva lancar dan 

elemen-elemen 

hutang lancar. 

(Harjito & 

Martono, 2011) 

Rasio  

WCTO= 
𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠

𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡  𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡
 

RTO= 
𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠

 𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑣𝑎𝑏𝑙𝑒  
 

ITO= 
𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑟𝑦
 

(Kasmir, 2010) 

3. Likuiditas Kemampuan 

perusahaan untuk 

memenuhi 

keuangan pada saat 

ditagih. 

(Riyanto, 2011) 

Rasio  

 

CR= 
𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡  𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡

𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡  𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠
 

 

(Keown et al, 2010) 

Sumber: Data diolah penulis 

3.2.5 Teknik Pengumpulan Data 

Di dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi sebagai cara untuk 

melakukan pengumpulan data. Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan 

data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian. Penulis tidak menanyakan 

langsung kepada subjek yang ingin diteliti, melainkan memperoleh informasi atau data 

dari sumber yang ada seperti berasal dari catatan, buku, internet, laporan keuangan 

perusahaan, surat kabar dan sebagainya. Sedangkan data yang digunakan dalam 
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penelitian ini merupakan data sekunder. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian 

ini berasal dari buku, dan data yang telah dipublikasikan oleh Bursa Efek Indonesia dan 

Indonesian Capital Market Directory (ICMD). 

3.3 Metode Analisis Data 

3.3.1 Teknik Pengolahan Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data panel (pooled data), 

karena data terdiri dari beberapa objek dan meliputi beberapa periode waktu. Data panel 

(pooled data) adalah kombinasi antara data runtut waktu (time series) dan silang tempat 

(cross section) (Kuncoro, 2011). Data runtut waktu (time series) merupakan data yang 

secara kronologis disusun menurut waktu pada suatu variabel tertentu, sedangkan data 

silang tempat (cross-section) merupakan data yang dikumpulkan pada suatu titik waktu 

(Kuncoro, 2011). 

Dalam mengolah data untuk melakukan operasionalisasi variabel yang akan diuji, 

nilai variabel tersebut di input ke dalam bantuan Microsoft excel dan kemudian diolah 

dengan program software EViews (Econometric Views) versi 7 yang merupakan program 

komputer berbasis Windows yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah-

masalah yang berbentuk time series, cross section, maupun data panel banyak dipakai 

untuk analisa statistika dan ekonometri. Oleh sebab itu EViews banyak dipakai untuk 

analisa statistika dan ekonometri. 

 

3.3.2 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui distribusi data dalam variabel yang 

akan digunakan dalam penelitian. Data yang baik dan layak digunakan dalam penelitian 

ini adalah data yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Untuk 
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melakukan uji normalitas dapat menggunakan dua cara, yaitu dengan histogram dan uji 

Jarque-Bera (Winarno, 2011). Adapun hipotesis dari uji Jargue-Bera test adalah sebagai 

berikut :  

Ho : Residual data terdistribusi normal  

Ha : Residual data tidak terdistribusi normal  

Jika nilai probabilitas yang diperoleh lebih besar dari α = 5%, maka tidak dapat menolak 

Ho yang artinya residual data berdistribusi normal (Winarno, 2011). 

 

3.3.3 Penentuan Model Regresi Data Panel 

Ada tiga pendekatan yang biasa digunakan untuk mengestimasi model regresi 

dengan data panel yaitu Common Effect, Fixed Effect dan Random Effect (Winarno, 

2011). Metode Common Effect merupakan teknik yang paling sederhana untuk 

mengestimasi data panel, yaitu dengan mengkombinasikan data  time series  dan  cross  

section. Dengan hanya menggabungkan data tersebut tanpa melihat perbedaan antar 

waktu dan individu, maka metode Ordinary Least Square  (OLS) dapat digunakan untuk 

mengestimasi model data panel. Metode ini dikenal dengan estimasi Common Effect 

(Widarjono, 2009). Dalam pendekatan common effect penghitungan tidak 

memperhatikan dimensi individu maupun waktu. Diasumsikan bahwa perilaku data antar 

perusahaan sama dalam berbagai kurun waktu, atau hasil analisis regresi dianggap 

berlaku pada semua objek pada semua waktu (Winarno, 2011). 

Kondisi tiap objek saling berbeda, bahkan satu objek pada suatu waktu akan 

berbeda dengan kondisi objek tersebut pada waktu yang lain. Oleh karena itu diperlukan 

suatu model yang dapat menunjukkan perbedaan konstanta antar objek, model ini 

dikenal dengan model regresi Fixed Effect (efek tetap). Efek tetap maksudnya adalah 
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bahwa satu objek, memiliki konstanta yang tetap besarnya untuk berbagai periode waktu. 

Demikian juga dengan koefisien regresinya, tetap besarnya dari waktu ke waktu (time 

invariant) (Winarno, 2011). 

Untuk membedakan satu objek dengan objek lainnya, digunakan variable semu 

(dummy). Oleh karena itu, model ini sering juga disebut dengan Least Squares Dummy 

Variable (LSDV). Dimasukkannya variabel dummy di dalam model Fixed Effect 

bertujuan untuk mewakili ketidaktahuan kita tentang model yang sebenarnya. Namun, 

hal ini juga membawa konsekuensi berkurangnya derajat kebebasan (degree of freedom) 

yang pada akhirnya mengurangi efisiensi parameter. Untuk mengatasi kelemahan metode 

efek tetap yang menggunakan variabel semu, digunakan efek random (Random effect). 

Didalam model ini, variabel gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu dan 

antar individu dalam mengestimasi data panel (Widarjono, 2009). Sesuai dengan jenis 

data dan alat pengolahan data yang digunakan, maka harus melakukan langkah-langkah 

sebagai berikut :  

1. Melakukan estimasi dengan Fixed Effect  

2. Melakukan uji Chow (Common Effect atau Fixed Effect) dengan hipotesis:  

Ho : Menggunakan model Common Effect  

Ha : Menggunakan model Fixed Effect  

Uji statistik F digunakan untuk memilih antara metode Common Effect  (OLS) tanpa 

variabel  dummy  atau  Fixed Effect. Hal ini dilakukan untuk mengambil keputusan 

apakah sebaiknya menambah variabel dummy untuk mengetahui bahwa intersep 

berbeda antar perusahaan dengan metode Fixed Effect dapat diuji dengan uji F 

statistik. Apabila probabilitas dari  cross section  F lebih besar dari 0,05, maka Ho 

tidak dapat ditolak yang artinya menggunakan model Common Effect. Jika Ho tidak 
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dapat ditolak, maka selesai sampai di Uji Chow saja namun apabila hasilnya menolak 

Ho maka selanjutnya melakukan Uji Hausman.  

3. Estimasi dengan Random Effect  

4. Melakukan Uji Hausman (Random Effect  atau Fixed effect) dengan hipotesis:  

Ho : Menggunakan model Random Effect  

Ha : Menggunakan model Fixed Effect  

Hausman telah mengembangkan suatu uji statistik untuk memilih apakah penggunaan 

model Fixed Effect  atau Random Effect. Uji Hausman  ini didasarkan pada ide bahwa 

Least Square Dummy Variable (LSDV) di dalam metode Fixed Effect dan 

Generalized Least Square (GLS) adalah efisien sedangkan metode OLS tidak efisien, 

di lain pihak alternatifnya metode OLS efisien dan GLS tidak efisien. Oleh karena itu 

uji hipotesis nulnya adalah hasil estimasi keduanya yang tidak berbeda, sehingga uji 

Hausman dapat dilakukan berdasarkan perbedaan estimasi tersebut. Apabila  Chi 

Square  hitung lebih kecil dari  Chi Square  tabel, maka Ho tidak dapat ditolak yang 

artinya menggunakan model Random Effect. Jika Ho tidak dapat ditolak, maka selesai 

sampai di uji Hausman saja (Widarjono, 2009). 

 

3.3.4 Uji Asumsi Klasik 

 Pada saat menggunakan analisis regresi, dalam praktiknya akan sering muncul 

beberapa masalah (Kuncoro, 2011). Masalah tersebut termasuk dalam pengujian asumsi 

klasik, yaitu ada tidaknya masalah autokorelasi, multikolinieritas, dan heterokedastisitas. 

Uji asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi yang diperoleh 

dapat menghasilkan estimator linear yang baik. Apabila dalam suatu model telah 

memenuhi asumsi klasik, maka dapat dikatakan model tersebut sebagai model yang ideal 
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atau menghasilkan estimator linier tidak bias yang terbaik (Best Linier Unbias Estimator/ 

BLUE). Suatu model dikatakan BLUE apabila memenuhi persyaratan non 

multikolineritas, non heteroskedastisitas dan non autokorelasi (Widarjono, 2009). 

3.3.3.1 Uji Multikolinieritas 

Multikolinieritas adalah kondisi adanya hubungan linear antar variabel 

independen. Karena melibatkan beberapa variabel independen, maka multikolinieritas 

tidak akan terjadi pada persamaan regresi sederhana (Winarno, 2011). Multikolinieritas 

dapat terjadi jika model penelitian merupakan model yang kurang bagus. Model yang 

mempunyai standard error besar dan nilai statistik t yang rendah, dengan demikian 

merupakan indikasi awal terjadinya masalah multikolinieritas (Widarjono, 2009). Dalam 

mendeteksi ada atau tidaknya gejala multikolinearitas dapat dilakukan dengan menguji 

koefisien korelasi (r) antar variabel independen. Dalam rule of thumb, jika koefisien 

korelasi cukup tinggi diatas 0,85 maka diduga terjadi masalah multikolinearitas dalam 

model. Sebaliknya jika koefisien korelasi relatif rendah dibawah 0,85 maka diduga 

model tidak ada masalah multikolinieritas (Widarjono, 2007). 

3.3.3.2 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas, yaitu adanya ketidaksamaan varian dari 

residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Persamaan regresi yang baik 

adalah jika tidak terjadi Heteroskedastisitas. Ada beberapa uji untuk mengetahui ada atau 

tidaknya heteroskedastisitas, seperti metode grafik, uji Park, uji Glejser, uji White, uji 

Harvey, uji korelasi Spearman dan sebagainya (Winarno, 2011). Namun dalam 

penelitian kali ini, penulis menggunakan metode Uji Harvey untuk membuktikan apakah 
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terjadi masalah heteroskedastisitas di dalam penelitian dengan melihat probabilitas Chi 

Squares. Sebelum melakukan pengujian, lebih dulu disusun hipotesis, yaitu :  

Ho : Tidak ada heteroskedastisitas  

Ha : Ada heteroskedastisitas  

Jika nilai probabilitas Chi Squares dari Obs*R-Square lebih besar dari α = 5% maka Ho 

tidak dapat ditolak yang artinya tidak ada heteroskedastisitas (Widarjono, 2007). 

3.3.4.3 Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi anggota 

observasi satu dengan observasi lain yang berlainan waktu. Autokorelasi muncul karena 

observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain (Kuncoro, 2011). 

Masalah autokorelasi timbul karena residual tidak bebas dari satu observasi ke observasi 

lainnya, sehingga masalah ini sering ditemukan bila kita menggunakan data time series.  

Autokorelasi dapat diidentifikasi dengan menggunakan Uji Breush-Godfrey 

atau biasa disebut dengan Lagrange Multiplier dan Uji Durbin Watson. Dalam penelitian 

ini untuk mendeteksi adanya autokorelasi adalah dengan menggunakan uji Durbin 

Watson. Menurut Gujarati (2007), adapun uji autokorelasi dengan menggunakan Durbin 

Watson dapat dilihat menggunakan angka seperti tabel berikut ini: 

Tabel 3. 2 

Uji Durbin Watson 

 

 

 

     

         0       dL       dU              2                4-dU      4-dL         4 

 

Daerah 

keragu-

raguan, 

tidak dapat 

diputuskan 

Tolak H0, 

berarti ada 

autokorelasi 

negatif 

Terima H0, berarti 

tidak ada autokorelasi 

Daerah 

keragu-

raguan, 

tidak dapat 

diputuskan 

Tolak H0, 

berarti ada 

autokorelasi 

positif 
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Hasil analisis autokorelasi dengan menggunakan Durbin Watson juga dapat 

dilihat menggunakan tabel di bawah ini: 

Tabel 3. 3 

Kriteria Uji Durbin Watson 

Nilai Statistik d Hasil 

0 < 𝑑 < dL 
Menolak hipotesis nol ; 

ada autokorelasi positif 

𝑑𝐿  ≤ 𝑑 ≤ 𝑑𝑈  
Daerah keragu-raguan ; 

tidak ada keputusan 

𝑑𝑈  ≤ 𝑑 ≤ 4 −  𝑑𝑈  
Menerima hipotesis nol ; 

tidak ada autokorelasi positif/negatif 

4 −  𝑑𝑈  ≤  𝑑 ≤  4 −  𝑑𝐿 
Daerah keragu-raguan ; 

tidak ada keputusan 

4 −  𝑑𝐿  ≤  𝑑 ≤ 4 
Menolak hipotesis nol ; 

ada autokorelasi negatif 

Sumber: Widarjono (2009) 

 

Adapun hipotesis dari uji Durbin Watson (DW) adalah sebagai berikut :  

Ho : Tidak ada autokorelasi  

Ha : Ada autokorelasi  

Secara matematis pengujian Durbin Watson dapat dilihat melalui persamaan di bawah 

ini: 

dU       <   DW    < 4-dU 

Berdasarkan tabel dan persamaan Durbin Watson di atas, dengan tingkat 

signifikansi  sebesar 5 %, jika angka DW berada di antara angka dU dengan 4 - dU maka 

Ho tidak dapat ditolakk, atau disimpulkan bahwa tidak ditemukan adanya masalah 

autokorelasi dalam persamaan (Gujarati, 2007). 
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3.3.5 Analisis Regresi Berganda 

Secara umum analisis regresi adalah studi mengenai ketergantungan variable 

terikat (dependen) dengan satu atau lebih variabel bebas (independen), dengan tujuan 

untuk mengestimasi dan atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel 

dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui (Ghozali, 2010). Jika 

pengukuran pengaruh antar variabel melibatkan lebih dari satu variabel bebas 

(X1,X2,X3,...,Xn), maka  analisis itu dinamakan analisis regresi linier berganda. Dalam 

penelitian ini apakah variabel independen, yaitu working capital turnover (WCTO), 

receivable turnover (RTO), inventory turnover (ITO), dan current ratio (CR), 

berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu return on asset (ROA). Selain itu, untuk 

mengetahui sejauh mana pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, baik 

secara parsial maupun secara simultan. Model yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah : 

 

ROAi,t = b0 + b1WCTOi,t + b2RTOi,t + b3ITOi,t + b4CRi,t + ei,t 

 

Keterangan: 

ROAi,t= Return on asset perusahaan i pada periode t 

b0 = Konstanta 

b1, b2, b3, b4 = Koefisien Regresi untuk WCTO, RTO, ITO, CR 

WCTOi,t= Working Capital Turnover (WCTO) perusahaan i pada periode t 

RTOi,t= Receivable Turnover (RTO) perusahaan i pada periode t 

ITOi,t= Inventory Turnover (ITO) perusahaan i pada periode t 

CRi,t= Current Ratio (CR) perusahaan i pada periode t 

PENGARUH MANAJEMEN..., SITI ANISSA SUMINTAPURA, Ma.-IBS, 2013



 

 

57 

 

ei,t = Variabel Pengganggu 

 

3.3.6 Teknik Pengujian Hipotesis 

3.3.6.1 Uji Signifikansi Individual (Uji Statistik T) 

 Uji statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel bebas secara 

individual dalam menerangkan variasi variabel terikat (Kuncoro, 2011). Pengujian ini 

dilakukan dengan membandingkan probabilitas (signifikansi) masing-masing koefisien 

regresi dengan signifikansi sebesar 5%. Kriteria pengujiannya sebagai berikut :  

Jika probabilitas (signifikansi) ≤ 5% (α) maka Ho ditolak dan Ha tidak dapat ditolak  

Jika probabilitas (signifikansi) > 5% (α) maka Ho tidak dapat ditolak 

3.3.6.2 Koefisien Determinasi  

Koefisien determinasi (R
2
) mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam 

menerangkan variansi variabel terikat (Kuncoro, 2011). Nilai koefisien determinasi 

adalah antara nol dan satu. Nilai R
2 

yang mendekati satu berarti variabel-variabel bebas 

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi 

variabel terikat. Nilai R
2
 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel bebas dalam 

menjelaskan variabel-variabel terikat amat terbatas. Secara umum koefisien determinasi 

untuk data silang (cross-section) relatif rendah karena adanya variasi yang besar antara 

masing-masing pengamatan, sedangkan untuk data runtun waktu (time series) biasanya 

mempunyai nilai koefisien determinasi yang tinggi. Namun demikian rendahnya nilai R²  

dapat terjadi karena beberapa alasan. Dalam kasus khusus variable independen mungkin 

bukan variabel yang menjelaskan dengan baik terhadap variabel dependen. Dapat 

disimpulkan bahwa bagus tidaknya suatu model bukanlah ditentukan oleh R² yang tinggi, 
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namun harus lebih memperhatikan relevansi logis atau teoritis dari variabel independen 

dengan variabel dependen dan arti statistik. Dikarenakan penelitian ini menggunakan 

lebih dari dua variabel independen, maka digunakan alternatif lain yaitu nilai adjusted r². 

Adjusted r² disesuaikan dengan jumlah variabel independen dan ukuran sampel.  
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

Bursa efek adalah suatu sistem yang terorganisasi yang mempertemukan penjual dan 

pembeli efek yang dilakukan baik secara langsung maupun melalui wakil-wakilnya. Di 

Indonesia, Bursa efek dikenal dengan nama Bursa Efek Indonesia (BEI), yang berlokasi 

di kawasan SCBD Jl. Jendral Sudirman Kav 52-53 Jakarta Selatan. Fungsi Bursa Efek 

antara lain adalah menjaga kontinuitas pasar dan menciptakan harga efek yang wajar 

melalui mekanisme permintaan dan penawaran. 

Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan ritel dalam kategori 

industri perdagangan, jasa, dan investasi yang terdaftar di BEI periode 2009 sampai 

dengan 2012. Dari total keseluruhan perusahaan yang ada dan setelah memenuhi kriteria 

pemilihan sampel yang ditetapkan oleh penulis, maka diperoleh 28 perusahaan yang 

menjadi sampel dalam penelitian ini. Perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam 

sampel penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut: 

Tabel 4. 1  

Sampel Perusahaan Ritel yang terdaftar  

di Bursa Efek Indonesia Periode 2009-2012 

No Kode 

Perusahaan 

Perusahaan Listing di BEI 

1 ACES PT Ace Hardware Indonesia Tbk 06-11-2007 

2 AKRA PT AKR Corporindo Tbk 03-10-1994 

PENGARUH MANAJEMEN..., SITI ANISSA SUMINTAPURA, Ma.-IBS, 2013



 

 

60 

 

No Kode 

Perusahaan 

Perusahaan Listing di BEI 

3 AMRT PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk 15-01-2009 

4 CLPI PT Colorpak Indonesia Tbk  30-11-2001 

5 CSAP PT Catur Sentosa Adiprana Tbk  12-12-2007 

6 DSSA PT Dian Swastatika Sentosa Tbk 10-12-2009 

7 EPMT PT  Enseval Putera Megatrading Tbk 01-08-1994 

8 FISH PT FKS Multi Agro Tbk 18-01-2002 

9 HERO PT Hero Supermarket Tbk 02-12-1989 

10 INTA PT Intraco Penta Tbk 23-08-1993 

11 INTD PT Inter Delta Tbk 18-12-1989 

12 KOIN PT Kokoh Inti Arebama Tbk  09-04-2008 

13 KONI PT Perdana Bangun Pusaka Tbk 22-08-1995 

14 LPPF PT Matahari Department Store Tbk 09-10-1989 

15 LTLS PT Lautan Luas Tbk 21-07-1997 

16 MAPI PT Mitra Adiperkasa Tbk  10-11-2004 

17 MDRN PT Modern Internasional Tbk 16-07-1991 

18 MICE PT Multi Indocitra Tbk  02-11-2005 
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No Kode 

Perusahaan 

Perusahaan Listing di BEI 

19 MPPA PT Matahari Putra Prima Tbk 21-12-1992 

20 OKAS PT Ancora Indonesia Resources Tbk  29-03-2003 

21 SDPC PT Millennium Pharmacon International 

Tbk 

07-05-1990 

22 TGKA PT Tigaraksa Satria Tbk  11-06-1990 

23 TIRA PT Tira Austenite Tbk  27-07-1993 

24 TMPI PT AGIS Tbk 26-01-1995 

25 TRIL PT Triwira Insanlestari Tbk 28-01-2008 

26 TURI PT Tunas Ridean Tbk  06-05-1995 

27 UNTR PT United Tractors Tbk  19-11-1989 

28 WICO PT Wicaksana Overseas International Tbk  08-08-1994 

Sumber: Data diolah penulis 

 

Alasan digunakannya perusahaan ritel dalam kategori industri perdagangan, jasa, 

dan investasi di Bursa Efek Indonesia sebagai objek penelitian dikarenakan tren bisnis 

ritel di Indonesia yang mengalami pertumbuhan dan memperlihatkan prospek yang 

menjanjikan. Hal ini seperti yang telah dikemukakan oleh Asosiasi Pengusaha Ritel 

Indonesia (Aprindo) bahwa pertumbuhan bisnis ritel di Indonesia adalah sebesar 10%-
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15% per tahun (Apipudin, 2012). Dapat dilihat grafik pertumbuhan penjualan ritel pada 

gambar berikut: 

Gambar 4. 1 Pertumbuhan Penjualan Ritel 

(dalam Triliun Rp) 

         

Sumber: Frontier Consulting Group 

 Berdasarkan gambar diatas, dapat dilihat bahwa penjualan ritel pada tahun 2006 

masih sebesar Rp 49 triliun, dan melesat hingga mencapai Rp 120 triliun pada tahu 2011. 

Jumlah pendapatan terbesar merupakan kontribusi dari hipermarket kemudian disusul 

oleh minimarket dan supermarket. Semakin meningkatnya volume penjualan dari tahun 

2009 sampai dengan tahun 2012, menandakan bahwa minat konsumsi masyarakat yang 

tinggi, ditunjang pula dari naiknya pendapatan masyarakat, serta banyak inovasi produk 

yang dihasilkan perusahaan ritel, membuat minat konsumsi masyarakat menjadi 

meningkat. Kemudian sinyal positif dari peningkatan volume penjualan di dalam negeri 

tersebut, berarti perusahaan-perusahaan ritel secara umum mempunyai kinerja 

perusahaan yang bagus dan hal ini dapat menarik minat calon investor untuk berinvestasi 

pada bisnis ritel di Indonesia. 

Menurut Apipudin (2012), Indonesia dengan jumlah penduduk sekitar 237 juta 

jiwa dengan total konsumsi sekitar Rp 3600 triliun merupakan pasar potensial bagi bisnis 

ritel modern. Hal ini didukung oleh perkembangan perekonomian, teknologi, perubahan 

Rp49 

Rp100
Rp120

Rp138

2006 2010 2011 2012

Penjualan ritel

PENGARUH MANAJEMEN..., SITI ANISSA SUMINTAPURA, Ma.-IBS, 2013



 

 

63 

 

gaya hidup masyarakat, serta faktor kenyamanan konsumen dalam berbelanja. Dengan 

tingginya arus urbanisasi dan meningkatnya kaum kelas menengah serta perubahan gaya 

hidup, maka bisnis ritel modern di Indonesia diperkirakan akan berkembang dengan 

cepat. 

Dikutip dari sebuah website (www.bps.go.id), bahwa meningkatnya perdapatan 

per kapita yang mencapai US$ 3.540 per tahun, menjadi peluang yang besar untuk 

sasaran para peritel. Dan sejak ditetapkannya Keputusan Presiden No.118/2000 yang 

mengeluarkan bisnis ritel dari negative list PMA, bisnis ritel mulai bertambah banyak 

seiring dengan pembangunan mall dan pusat pembelanjaan di kota-kota besar. 

Dapat  disimpulkan bahwa perusahaan-perusahaan ritel secara umum memiliki 

kinerja perusahaan yang bagus pada rentan periode 2009 hingga 2012. Perusahaan ritel 

seperti yang disebutkan oleh Ma’ruf (2006) secara umum merupakan salah satu sektor 

yang mampu memberikan pengaruh dalam pertumbuhan perekonomian suatu negara. 

Selain itu, bisnis ritel mampu berkembang dan bersaing dengan industri lainnya, dimana 

bisnis ritel pada tahun 2012 mampu menghasilkan omzet penjualan sebesar Rp 135 

Triliun (www.bisnis.liputan6.com). Hal ini mengindikasikan bahwa bisnis ritel mampu 

memberikan keuntungan yang cukup baik dari setiap penjualan yang dilakukannya. 
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4.2 Analisis Hasil Penelitian 

4.2.1 Statistik Deskriptif 

Tabel 4. 2 

Hasil Deskriptif Statistik 

 WCTO RTO ITO CR ROA 

Mean 2.726030 32.01761 7.490418 2.746183 0.063374 

Median 2.301216 7.146883 6.703226 1.379625 0.046533 

Maximum 7.358397 420.8214 24.87264 68.10263 0.543334 

Minimum 0.195238 1.094020 0.292668 0.480151 -0.351022 

Std. Dev. 1.605663 66.34271 4.595959 7.756867 0.094516 

Skewness 1.056589 3.712296 1.443023 7.224930 1.612836 

Kurtosis 3.622270 17.87187 6.067265 56.40710 14.65771 

Sumber: Data diolah penulis 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa untuk nilai rata-rata dari variabel Working 

Capital Turnover (WCTO) pada perusahaan ritel yang termasuk dalam industri 

perdagangan, jasa, dan investasi pada tahun 2009-2012 adalah sebesar 2,72 kali, dimana 

WCTO tertinggi mencapai 7,35 kali yang dicapai oleh PT Wicaksana Overseas 

International Tbk tahun 2009 dan WCTO terendah yaitu 0,19 kali terjadi pada PT 

Triwira Insanlestari Tbk tahun 2012. Sedangkan standar deviasi WCTO untuk 

perusahaan ritel kategori industri perdagangan, jasa, dan investasi periode 2009-2012 

adalah sebesar  1,605663 yang berarti bahwa terdapat simpangan rata-rata pada WCTO 

sebesar 1,605663 dari perusahaan yang diteliti. 

Rata-rata variabel Receivable Turnover (RTO) pada perusahaan ritel yang 

termasuk dalam industri perdagangan, jasa, dan investasi tahun 2009-2012 adalah 

sebesar  32,01 kali, dimana RTO tertinggi yang mencapai 420,82 kali dicapai oleh PT 

Matahari Putra Prima Tbk tahun 2010 dan RTO terendah yaitu 1,09 kali terjadi pada PT 
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Triwira Insanlestari Tbk tahun 2012. Sedangkan standar deviasi RTO untuk perusahaan 

ritel kategori industri perdagangan, jasa dan investasi periode 2009-2012 adalah sebesar 

66,34271 yang berarti bahwa terdapat simpangan rata-rata pada RTO sebesar 66,34271 

dari perusahaan yang diteliti. 

Rata-rata variabel Inventory Turnover (ITO) pada perusahaan ritel yang termasuk 

dalam industri perdagangan, jasa, dan investasi tahun 2008-2011 adalah sebesar 7,49 

kali, dimana ITO tertinggi mencapai 24,87 kali dicapai oleh PT Wicaksana Overseas 

International Tbk tahun 2011 dan ITO terendah yaitu 0,29 kali terjadi pada PT Triwira 

Insanlestari Tbk tahun 2012. Sedangkan standar deviasi ITO untuk perusahaan ritel 

kategori industri perdagangan, jasa, dan investasi periode 2009-2012 adalah sebesar 

4,595959 yang berarti bahwa terdapat simpangan rata-rata pada RTO sebesar 4,595959 

dari perusahaan yang diteliti. 

Rata-rata variabel Current Ratio (CR) pada perusahaan ritel yang termasuk dalam 

industri perdagangan, jasa dan investasi tahun 2009-2012 adalah sebesar 2,74 kali, 

dimana CR tertinggi sebesar 68,10 kali dicapai oleh PT Triwira Insanlestari Tbk tahun 

2012 dan CR terendah yaitu 0,48 kali terjadi pada PT Inter Delta Tbk tahun 2009. 

Sedangkan standar deviasi CR untuk perusahaan ritel kategori industri perdagangan, 

jasa, dan investasi periode 2009-2012 adalah sebesar  7,756867 yang berarti bahwa 

terdapat simpangan rata-rata pada CR sebesar 7,756867 dari perusahaan yang diteliti. 

Terakhir, rata-rata variabel Return on Asset (ROA) perusahaan ritel yang 

termasuk dalam industri perdagangan, jasa, dan investasi tahun 2009-2012 adalah 

sebesar 6,33% dimana ROA tertinggi yang mencapai 54,33% dicapai oleh PT Wicaksana 

Overseas International Tbk tahun 2012  dan ROA terendah yaitu -35,10% pada PT 

Kokoh Inti Arebama Tbk tahun 2011. Sedangkan standar deviasi ROA untuk perusahaan 

ritel kategori industri perdagangan, jasa, dan investasi periode 2009-2012 adalah sebesar 
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0,094516 yang berarti bahwa terdapat simpangan rata-rata pada ROA sebesar 0,094516 

dari perusahaan yang diteliti. 

 

4.2.2 Uji Normalitas 

Salah satu asumsi dalam analisis statistika adalah data berdistribusi normal. 

Untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak dalam penelitian ini 

digunakan uji Jarque-Bera. Adapun hipotesis pada uji Jarque-Berra adalah sebagai 

berikut: 

Ho : Residual data berdistribusi Normal 

Ha : Residual data tidak berdistribusi Normal 

Apabila nilai probabilitas yang diperoleh lebih besar dari α = 5%, maka Ho tidak dapat 

ditolak yang artinya residual data berdistribusi normal (Winarno, 2009).  

Dari hasil pengolahan data yang dilakukan oleh penulis, didapat bahwa residual 

data terdistribusi normal dan memenuhi asumsi normalitas. Hasil pengujian normalitas 

dapat dilihat pada gambar dan ringkasan statistik berikut: 

Gambar 4. 2 

Hasil Uji Normalitas 

 

Sumber: Data diolah penulis 

0

2

4
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8
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-0.0375 -0.0250 -0.0125 0.0000 0.0125 0.0250 0.0375

Series: Standardized Residuals
Sample 2009 2012
Observations 100

Mean       2.36e-18
Median  -0.001459
Maximum  0.040450
Minimum -0.043570
Std. Dev.   0.015317
Skewness   0.380290
Kurtosis   3.414700

Jarque-Bera  3.126908
Probability  0.209411
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Dari gambar dapat dilihat bahwa nilai probabilitas statistik uji Jarque- Berra 

sebesar 0,209411 lebih besar dari 0,05 sehingga Ho tidak dapat ditolak. Artinya bahwa 

residual data berdistribusi normal. 

 

4.2.3 Penentuan Model Regresi Data Panel 

Penentuan model regresi data panel bertujuan untuk memilih model estimasi 

regresi dari data panel. Ada tiga pendekatan yang biasa digunakan untuk mengestimasi 

model regresi dengan data panel yaitu Common Effect, Fixed Effect dan Random Effect 

(Winarno, 2011). Langkah pertama yang dilakukan untuk menguji regresi data panel 

adalah melakukan uji Chow, jika data tidak lolos uji Chow maka dilanjutkan dengan 

melakukan uji Hausman, setelah dilakukan uji Hausman maka dapat diketahui apakah 

data menggunakan model regresi Fixed Effect atau Random Effect. 

4.2.3.1 Pemilihan Model Common Effect atau Fixed Effect 

Untuk memilih model mana yang akan digunakan antara Common Effect atau 

Fixed Effect didalam penelitian ini akan digunakan uji Chow terlebih dahulu. Langkah 

pertama adalah melakukan estimasi regresi dengan Fixed Effect. Kemudian melakukan 

uji Chow untuk menentukan apakah akan menggunakan model Common Effect atau 

Fixed Effect dimana hipotesis dari uji Chow adalah sebagai berikut :  

H0 : Menggunakan model Common Effect  

Ha : Menggunakan model Fixed Effect  

Apabila probabilitas dari cross section F lebih besar dari 0,05 maka Ho tidak 

dapat ditolak yang artinya menggunakan model Common Effect dan pengujian berhenti 

sampai di uji Chow test saja. Sebaliknya apabila probabilitas dari cross section F lebih 

kecil dari 0,05 maka Ho ditolak yang artinya menggunakan model Fixed Effect dan 
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pengujian berlanjut ke uji Hausman. Hasil analisis uji Chow dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini: 

Tabel 4. 3 

Hasil Uji Chow 

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

     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     Cross-section F 14.988972 (27,68) 0.0000 

Cross-section Chi-square 193.895799 27 0.0000 
     
     

Sumber: Data diolah penulis 

Berdasarkan uji Chow pada Tabel 4.3 di atas, diperoleh nilai probabilitas dari 

Cross-section F adalah sebesar 0,0000. Nilai tersebut berada cukup jauh dibawah 0,05 

menunjukkan bahwa Ho ditolak, yang artinya penelitian tidak menggunakan model 

Common Effect, sebagai model regresi data panel, melainkan menggunakan model Fixed 

Effect.  

 

4.2.3.2 Pemilihan Model Fixed Effect atau Random Effect 

Dikarenakan hasil uji Chow di atas terpilih model fixed effect, maka langkah 

selanjutnya adalah melakukan uji Hausman untuk memilih model Random effect atau 

model Fixed effect. Adapun hipotesis uji Hausman adalah: 

Ho: Menggunakan Model Random Effect 

Ha: Menggunakan Model Fixed Effect 

Apabila nilai statistik Hausman lebih besar daripada nilai Chi-Square tabel 

dengan derajat bebas k (jumlah independen variabel), atau nilai probabilitas uji Hausman 

kurang dari 0,05 maka dapat disimpulkan Ho ditolak. Atau dapat disimpulkan model 

PENGARUH MANAJEMEN..., SITI ANISSA SUMINTAPURA, Ma.-IBS, 2013



 

 

69 

 

yang terpilih dalam penelitian ini adalah model fixed effect. Berikut adalah tabel hasil uji 

Hausman: 

 

Tabel 4. 4 

Hasil Uji Hausman 

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

     
     

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

     
     Cross-section random 16.101087 4 0.0029 
     
          

Sumber: Data diolah penulis 

 

Berdasarkan tabel hasil uji Hausman diatas, besarnya nilai statistik Hausman 

adalah 16,101087. Sedangkan nilai Chi-Square tabel dengan taraf uji 0,05 dan derajat 

bebas 4 yaitu sebesar 9,488. Karena nilai statistik Uji Hausman lebih besar daripada nilai 

Chi-Square tabel, maka dapat disimpulkan Ho ditolak. Dan dengan melihat nilai 

probabilitas Hausman sebesar 0,0029 lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan 

bahwa Ho ditolak. Artinya bahwa model regresi data panel yang tepat digunakan untuk 

menjelaskan pengaruh variabel WCTO, RTO, ITO, dan CR terhadap ROA adalah model 

fixed effect. 

 

4.2.4 Pengujian Asumsi Klasik 

Sebelum model regresi digunakan untuk menguji hipotesis, maka terlebih dahulu 

dilakukan pengujian asumsi klasik. Uji asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui apakah 

model regresi yang diperoleh dapat menghasilkan estimator linear yang baik. Apabila 

dalam suatu model telah memenuhi asumsi klasik, maka dapat dikatakan model tersebut 
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sebagai model yang ideal atau menghasilkan estimator linier tidak bias yang terbaik 

(Best Linier Unbias Estimator/BLUE). Suatu model dikatakan BLUE apabila dapat 

memenuhi persyaratan non multikolineritas, non heteroskedastisitas dan non autokorelasi 

(Widarjono, 2009). 

4.2.4.1 Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

penyimpangan asumsi klasik multikolinieritas, yaitu adanya hubungan linier atau 

korelasi yang tinggi antar variabel independen dalam model regresi. Dalam penelitian ini 

untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas dengan menguji koefisien korelasi 

(r) antar variabel. Dengan melihat koefisien korelasi antar variabel independen, jika 

koefisien korelasi diatas 0,85 maka diduga terjadi masalah multikolinearitas dalam 

model dan sebaliknya apabila koefisien korelasi dibawah 0,85 maka diduga tidak terjadi 

masalah multikolinieritas dalam model (Widarjono, 2007). 

Hasil pengujian Multikolinearitas yang dilakukan dalam penelitian ini dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4. 5 

Hasil Uji Multikolinearitas 

 WCTO RTO ITO CR 

WCTO  1.000000  0.164134  0.686705 -0.253083 

RTO  0.164134  1.000000  0.163365 -0.040626 

ITO  0.686705  0.163365  1.000000 -0.214971 

CR -0.253083 -0.040626 -0.214971  1.000000 

Sumber: Data diolah penulis 

 

Dari hasil uji multikolinieritas pada Tabel 4.5 di atas, dapat dilihat bahwa tidak 

terdapat adanya hubungan antara variabel bebas, karena nilai korelasi yang diperoleh 
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tidak ada yang melebihi angka 0,85. Menurut Widarjono (2009), data dikatakan 

terindentifikasi masalah multikolinearitas apabila koefisien korelasi antar variabel 

independen lebih dari atau sama dengan 0,85. Tabel di atas menunjukkan hasil bahwa 

koefisien korelasi (r) antar variabel independen dalam penelitian ini mempunyai angka 

lebih kecil dari 0,85, sehingga dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tidak 

adanya korelasi antar variabel WCTO, RTO, ITO dan CR yang artinya model regresi 

penelitian ini terbebas dari multikolinieritas. 

 

4.2.4.2 Uji Heterokedastisitas 

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 penenlitian ini 

menggunakan metode uji Harvey. Dimana hipotesis uji Harvey adalah: 

Ho : Tidak ada Heteroskedastisitas 

Ha : Ada Heteroskedastisitas 

Jika nilai probabilitas Chi Squares dari Obs*R-Square lebih besar dari α = 5% 

maka Ho tidak dapat ditolak yang artinya tidak ada heteroskedastisitas (Widarjono, 

2007). 

Tabel 4. 6 

Hasil Uji Harvey 

Heteroskedasticity Test: Harvey  
     
     F-statistic 1.414069     Prob. F(4,95) 0.2352 

Obs*R-squared 5.619399     Prob. Chi-Square(4) 0.2294 

Scaled explained SS 5.406038     Prob. Chi-Square(4) 0.2481 
     
          

Sumber: Data diolah penulis 
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Berdasarkan uji Harvey pada tabel 4.6 yang telah diolah oleh penulis, dapat 

disimpulkan bahwa tidak ada heteroskedastisitas dalam regresi. Dapat diketahui bahwa 

nilai probabilitas Chi-Square dari Obs*R-square adalah sebesar 0,2294 dimana nilai 

tersebut lebih besar dari signifikansi 5% (0,2294 > 0,05) yang artinya Ho tidak dapat 

ditolak atau tidak ada heteroskedastisitas. 

 

4.2.4.3 Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi anggota 

observasi satu dengan observasi lain yang berlain waktu. Untuk mendeteksi ada tidaknya 

masalah autokorelasi dalam penelitian  ini dilakukan dengan melihat hasil Durbin 

Watson pada regresi Fixed Effect yang telah diuji oleh penulis.Adapun hasil uji Durbin 

Watson dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 

Tabel 4. 7  

Hasil Uji Durbin Watson 

     
      Effects Specification   
     
     F-statistic 16.32926     Durbin-Watson stat 2.183658 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

Sumber: Data diolah penulis 

 

Berdasarkan uji Durbin Watson pada data di atas, diperoleh hasil DW sebesar 

2,183658. Dengan tingkat signifikansi (α=5%), jumlah variabel independen 4 (k=4), dan 

jumlah sampel 100(n=100), maka diperoleh nilai batas atas (du) sebesar 1,7582 dan nilai 

batas bawah (dL) sebesar 1,5922. Jika dimasukkan kedalam tabel untuk menentukan ada 

tidaknya autokorelasi dengan uji Durbin Watson, maka hasilnya akan seperti berikut ini: 
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Tabel 4. 8  

Hasil Uji Autokorelasi pada Durbin Watson 

 

 

 

        0    1,5922  1,7582         2,183658     2,2418   2,4078          4 

Sumber: Data diolah penulis 

 

Berdasarkan data Durbin Watson, diperoleh hasil bahwa nilai statistik DW yang 

diperoleh adalah  sebesar 2,183658, nilai tersebut lebih besar dari batas atas (du) 1,7582 

dan kurang dari 4 - 1,7582= 2,2418, maka dapat disimpulkan bahwa hasil Durbin 

Watson termasuk kedalam area penerimaan Ho, yang artinya tidak terjadi masalah 

autokorelasi dalam penelitian ini.  

 

4.2.5 Analisis Regresi Berganda 

Analisis regresi digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara 

variabel independen dengan variabel dependen. Berdasarkan hasil analisis yang telah 

dilakukan sebelumnya, model penelitian yang tepat digunakan adalah model fixed effect. 

Selanjutnya hasil regresi data panel dengan metode fixed effect pada penelitian ini 

disajikan pada tabel berikut ini : 

Tabel 4. 9 

Hasil Regresi Metode Fixed Effect 

Dependent Variable: ROA?   
Method: Pooled Least Squares   
Date: 06/26/13   Time: 08:36   
Sample: 2009 2012   
Included observations: 4   
Cross-sections included: 28   
Total pool (unbalanced) observations: 100  

Daerah 

keragu-

raguan, 

tidak dapat 

diputuskan 

Tolak H0, 

berarti ada 

autokorelasi 

negatif 

Terima H0, berarti 

tidak ada autokorelasi 

Daerah 

keragu-

raguan, 

tidak dapat 

diputuskan 

Tolak H0, 

berarti ada 

autokorelasi 

positif 
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     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.026572 0.015990 1.661731 0.1012 

WCTO? 0.002918 0.006388 0.456896 0.6492 
RTO? -0.001366 0.000406 -3.364041 0.0013 
ITO? 0.006985 0.002306 3.028728 0.0035 
CR? -0.001251 0.000347 -3.606913 0.0006 

     
     

Sumber: Data diolah penulis 

Berdasarkan tabel di atas maka bentuk persamaan regresi data panel yang 

terbentuk adalah sebagai berikut: 

ROA = 0,026572 + 0,002918WCTO – 0,001366RTO + 0,006985ITO – 0,001251CR 

Adapun interpretasinya adalah sebagai berikut: 

a. Koefisien konstanta sebesar 0,026572 menyatakan bahwa jika variabel working 

capital turnover (WCTO), receivable turnover (RTO), inventory turnover (ITO) 

dan current ratio (CR) bernilai konstan (nol), maka return on asset (ROA) 

perusahaan ritel di BEI periode 2009-2012 adalah sebesar 0,026572 satuan. 

b. Koefisien regresi untuk working capital turnover (WCTO) sebesar 0,002918, 

berarti variabel WCTO memiliki pengaruh positif terhadap return on asset 

perusahaan ritel di BEI periode 2009-2012. Jika WCTO mengalami kenaikan satu 

satuan, maka return on asset perusahaan ritel di BEI tahun 2009-2012 akan 

mengalami peningkatan sebesar 0,002918 dengan asumsi kondisi variabel lainnya 

konstan. 

c. Koefisien regresi untuk Receivable Turnover (RTO) sebesar -0,001366, berarti 

variabel RTO memiliki pengaruh negatif terhadap return on asset perusahaan 

ritel di BEI periode 2009-2012. Jika RTO mengalami kenaikan satu satuan, maka 

retun on asset perusahaan ritel di BEI 2009-2012 akan mengalami penurunan 

sebesar 0,001366 dengan asumsi kondisi variabel lainnya konstan. 
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d. Koefisien regresi untuk Inventory Turnover (ITO) sebesar 0,006985, berarti 

variabel ITO memiliki pengaruh positif terhadap retun on asset perusahaan ritel 

di BEI periode 2009-2012. Jika ITO mengalami kenaikan satu satuan, maka 

return on asset perusahaan ritel di BEI periode 2009-2012 akan mengalami 

peningkatan sebesar 0,006985 dengan asumsi kondisi variabel lainnya konstan. 

e. Koefisien regresi untuk Current Ratio (CR) sebesar -0,001251, berarti variabel 

CR memiliki pengaruh negatif terhadap return on asset perusahaan ritel di BEI 

periode 2009-2012. Jika CR mengalami kenaikan satu satuan, maka return on 

asset perusahaan ritel di BEI periode 2009-2012 akan mengalami penurunan 

sebesar 0,001251 dengan asumsi kondisi variabel lainnya konstan. 

Peneliti mengakui adanya anomali pola hubungan antara variabel terikat dan variabel 

bebas di dalam model tersebut di atas. Variabel RTO dan CR sebagai variabel bebas, 

memiliki hubungan negatif dengan variabel ROA sebagai variabel terikat, dan pola 

hubungan ini berbeda dengan teori yang ada. Koefisien variabel RTO dan CR di dalam 

model bernilai negatif, bermakna bahwa variabel tersebut secara parsial memiliki 

pengaruh negatif terhadap ROA perusahaan. 

 

4.2.6 Pengujian Hipotesis 

4.2.6.1 Uji Parsial (Uji t) 

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen 

yaitu working capital turnover (WCTO), receivable turnover (RTO), invetory turnover 

(ITO), dan current ratio (CR) terhadap variabel dependen yaitu return on asset (ROA), 

dengan cara membandingkan nilai antara probabilitas dengan tingkat signifikansi sebesar 

5%. Kriteria untuk uji t (parsial) ini adalah apabila probabilitasnya (signifikansi) ≤ 0,05 

maka kesimpulannya adalah menolak Ho dan begitu pula sebaliknya, apabila probabilitas 
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(signifikansi) > 0,05 maka Ho tidak dapat ditolak. Adapun hasil uji t dapat dilihat pada 

tabel di bawah ini: 

Tabel 4. 10  

Hasil Uji Parsial (Uji t) 

Dependent Variable: ROA?   
Method: Pooled Least Squares   
Date: 06/26/13   Time: 08:36   
Sample: 2009 2012   
Included observations: 4   
Cross-sections included: 28   
Total pool (unbalanced) observations: 100  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.026572 0.015990 1.661731 0.1012 

WCTO? 0.002918 0.006388 0.456896 0.6492 
RTO? -0.001366 0.000406 -3.364041 0.0013 
ITO? 0.006985 0.002306 3.028728 0.0035 
CR? -0.001251 0.000347 -3.606913 0.0006 

     
     

Sumber: Data diolah penulis 

 

a. Uji Hipotesis Pertama 

Hipotesis pertama (Ha1) penelitian ini menduga bahwa working capital turnover 

(X1) memiliki pengaruh terhadap tingkat Profitabilitas (Y), hipotesis ini dapat dituliskan 

sebagai berikut: 

H01: Perputaran modal kerja tidak memiliki pengaruh terhadap profitabilitas perusahaan 

ritel di BEI periode 2009-2012. 

Ha1: Perputaran modal kerja memiliki pengaruh terhadap profitabilitas perusahaan ritel 

di BEI periode 2009-2012. 

Dari hasil uji t (parsial) pada Tabel 4.10, variabel perputaran modal kerja (WCTO) 

memiliki probabilitas sebesar 0,6492 lebih besar dari  tingkat signifikansi 5% (0,6492 > 

0,05) yang artinya Ho1 tidak dapat ditolak. Hasil pengujian hipotesis ini menunjukkan 

bahwa, pada tingkat signifikansi 5% perputaran modal kerja secara parsial tidak 
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memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas perusahaan ritel di Bursa Efek 

Indonesia periode 2009-2012.  

 

b. Uji Hipotesis Kedua 

Hipotesis kedua penelitian ini menduga bahwa receivable turnover (X2) memiliki 

pengaruh terhadap tingkat Profitabilitas (Y), hipotesis ini dapat dituliskan sebagai 

berikut: 

H02:  Perputaran piutang tidak memiliki pengaruh terhadap profitabilitas perusahaan ritel 

di BEI periode 2009-2012. 

Ha2: Perputaran piutang memiliki pengaruh terhadap profitabilitas perusahaan ritel di 

BEI periode 2009-2012. 

Dari hasil uji t (parsial) pada Tabel 4.10, variabel perputaran piutang (RTO) 

memiliki probabilitas sebesar 0,0013, hasil ini jauh di bawah tingkat signifikansi sebesar 

5% (0.0013 ≤ 0,05), yang artinya menolak Ho2 dan Ha2 tidak dapat ditolak. Hasil 

pengujian hipotesis ini menunjukkan bahwa, pada tingkat signifikansi 5% perputaran 

piutang secara parsial  memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas 

perusahaan ritel di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2012.  

 

c. Uji Hipotesis Ketiga 

Hipotesis ketiga penelitian ini menduga bahwa inventory turnover (X3) memiliki 

pengaruh terhadap tingkat Profitabilitas (Y), hipotesis ini dapat dituliskan sebagai 

berikut: 

H03: Perputaran persediaan tidak memiliki pengaruh terhadap profitabilitas perusahaan 

ritel di BEI periode 2009-2012. 
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Ha3: Perputaran persediaan memiliki pengaruh terhadap profitabilitas perusahaan ritel di 

BEI periode 2009-2012. 

Dari hasil uji t (parsial) pada tabel di atas, variabel perputaran persediaan (ITO) 

memiliki probabilitas sebesar 0,0035 lebih kecil dari  tingkat signifikansi 5% (0.0035 ≤ 

0,05), yang artinya menolak Ho3 dan Ha3 tidak dapat ditolak. Hasil pengujian hipotesis 

ini menunjukkan bahwa, pada tingkat signifikansi 5% perputaran persediaan secara 

parsial  memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas perusahaan ritel di 

Bursa Efek Indonesia periode 2009-2012.  

 

d. Uji Hipotesis Keempat 

Hipotesis keempat penelitian ini menduga bahwa current ratio (X4) memiliki 

pengaruh terhadap tingkat Profitabilitas (Y), hipotesis ini dapat dituliskan sebagai 

berikut: 

H04: Rasio lancar tidak memiliki pengaruh terhadap profitabilitas perusahaan ritel di BEI 

periode 2009-2012. 

Ha4: Rasio lancar memiliki pengaruh terhadap profitabilitas perusahaan ritel di BEI 

periode 2009-2012. 

Dari hasil uji t (parsial) pada tabel di atas, variabel rasio lancar (CR) memiliki 

probabilitas sebesar 0,0006, hasil ini jauh di bawah tingkat signifikansi sebesar 5% 

(0.0006 ≤ 0,05), yang artinya menolak Ho4 dan Ha4 tidak dapat ditolak. Hasil pengujian 

hipotesis ini menunjukkan bahwa, pada tingkat signifikansi 5% rasio lancar secara 

parsial  memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas perusahaan ritel di 

Bursa Efek Indonesia periode 2009-2012.  

 Mengingat hasil penelitian yang menunjukkan bahwa variabel RTO dan CR sebagai 

variabel bebas memiliki hubungan negatif dengan variabel ROA sebagai variabel terikat, 
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dan pola hubungan ini berbeda dengan teori yang ada, maka peneliti melakukan uji 

secara simultan untuk melihat hubungan variabel bebas secara bersama-sama terhadap 

variabel terikat. Dari pengujian secara simultan didapatkan hasil sebagai berikut: 

Tabel 4. 11 

Hasil Uji Simultan (Uji f) 

     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.881576     Mean dependent var 0.048916 

Adjusted R-squared 0.827588     S.D. dependent var 0.044509 
S.E. of regression 0.018481     Akaike info criterion -4.889774 
Sum squared resid 0.023226     Schwarz criterion -4.056120 
Log likelihood 276.4887     Hannan-Quinn criter. -4.552379 
F-statistic 16.32926     Durbin-Watson stat 2.183658 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     

Sumber: Data diolah penulis 

 

Berdasarkan hasil uji simultan (uji f) pada tabel di atas, dapat diketahui nilai dari 

probabilitas (F-statistik) sebesar 0,000000 dimana nilai probabilitas ini jauh dibawah 

tingkat signifikansi sebesar 5% (0,000000 < 0,05), sehingga dapat disimpulkan hasil dari 

uji simultan (uji f) adalah variabel Working Capital Turnover (WCTO), Receivable 

Turnover (RTO), Invetory Turnover (ITO), dan Current Ratio (CR) secara simultan 

memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ROA perusahaan ritel di BEI tahun 

2009-2012. Sehingga meskipun variabel RTO dan CR masing-masing memiliki 

koefisien hubungan yang negatif terhadap ROA, hal tersebut hanyalah menunjukkan 

hubungan parsial (secara terpisah) antara variabel RTO dan CR, terhadap ROA. Adapun 

secara simultan (model keseluruhan) seluruh variabel (WCTO, RTO, ITO, dan CR) akan 

memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Hal 

tersebut bisa jadi karena nilai koefisien dari variabel RTO dan CR lebih kecil bila 
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dibandingkan dengan nilai koefisien dari variabel WCTO dan ITO yang relatif lebih 

besar, sehingga variabel RTO dan CR tidak memiliki pengaruh yang signifikan apabila 

diuji secara simultan. 

 

4.2.6.2 Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi digunakan untuk menjelaskan seberapa besar proporsi 

variasi variabel dependen dijelaskan oleh variabel independen. Selain itu koefisien 

determinasi digunakan di dalam regresi berganda untuk mengukur seberapa baik garis 

regresi dari data yang diteliti. Berhubung penelitian ini menggunakan lebih dari dua 

variabel independen, maka digunakan alternatif lain yaitu nilai Adjusted 𝑅2. Adjusted 𝑅2 

disesuaikan dengan jumlah variabel independen dan ukuran sampel. 

Tabel 4. 12 

 Hasil Koefisien Determinasi 

Dependent Variable: ROA?   
Method: Pooled Least Squares   
Date: 06/26/13   Time: 08:36   
Sample: 2009 2012   
Included observations: 4   
Cross-sections included: 28   
Total pool (unbalanced) observations: 100  

     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.881576     Mean dependent var 0.048916 

Adjusted R-squared 0.827588     S.D. dependent var 0.044509 
     
     Sumber: Data diolah penulis 

 

Dari hasil koefisien determinasi pada tabel di atas, menunjukan bahwa nilai 

Adjusted 𝑅2  sebesar 0,827588 atau 82,7588%. Nilai ini sangat tinggi. Hal ini 

menunjukan Working Capital Turnover (WCTO), Receivable Turnover (RTO), 

Inventory Turnover (ITO), dan Current Ratio (CR) menjelaskan Return on Asset (ROA) 
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dengan sangat baik sebesar 82,7588%.  Sisanya yaitu 0,172412 atau 17,2412% 

dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam model penelitian ini seperti 

debt ratio, total asset turnover, cash turnover, dan lain-lain. 

 

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian 

4.3.1 Pengaruh Perputaran Modal Kerja (WCTO) terhadap Profitabilitas 

Salah satu alat ukur keberhasilan manajemen modal kerja adalah dengan 

menggunakan perputaran modal kerjanya (Kasmir, 2010). Dengan diketahuinya 

perputaran modal kerja dalam satu periode, maka akan diketahui seberapa efektif modal 

kerja suatu perusahaan. Makin pendek periode perputaran berarti makin cepat 

perputarannya atau makin tinggi tingkat perputarannya (Riyanto, 2011).  

Berdasarkan hasil uji hipotesis secara parsial, variabel Working Capital Turnover 

(WCTO) memiliki nilai probabilitas sebesar 0,6492 di atas tingkat signifikansi sebesar 

5%, artinya Ho tidak dapat ditolak, maka variabel WCTO tidak memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap profitabilitas Perusahaan Ritel di Bursa Efek Indonesia periode 2009-

2012. Artinya tingkat perputaran modal kerja yang tinggi tidak selalu diikuti dengan 

profitabilitas yang tinggi. Hal ini dapat terjadi karena perusahaan kemungkinan memiliki 

modal kerja yang berlebihan sehingga menunjukkan adanya dana yang tidak produktif, 

yang berpeluang akan menimbulkan kerugian bagi perusahaan. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Setiyono (2000) yang melakukan 

penelitian mengenai pengaruh perputaran modal kerja terhadap profitabilitas pada 

Perusahaan Tekstil di BEI yang memberikan kesimpulan bahwa perputaran modal kerja 

tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas perusahaan. Namun hasil 

penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian Rahma (2011) yang melakukan penelitian 

mengenai pengaruh perputaran modal kerja terhadap profitabilitas pada Perusahaan 
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Manufaktur di BEI yang memberikan kesimpulan bahwa perputaran modal kerja 

memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas perusahaan. Perbedaan hasil 

penelitian dapat terjadi karena adanya perbedaan jenis industri yang diteliti. 

 

4.3.2 Pengaruh Perputaran Piutang (RTO) terhadap Profitabilitas 

Untuk memperbesar volume penjualannya, kebanyakan perusahaan akan menjual 

produknya secara kredit. Dengan makin besarnya volume penjualan kredit setiap 

tahunnya berarti perusahaan harus menyediakan investasi yang lebih besar dalam 

piutang. Semakin besar jumlah piutang berarti semakin besar risiko, tetapi secara 

bersamaan juga akan memperbesar profitabilitas perusahaan (Riyanto, 2011). Penjualan 

barang secara kredit biasanya terjadi di perusahaan perdagangan. Menurut Kasmir 

(2010), untuk menilai keberhasilan penjualan kredit dapat dilakukan dengan melihat 

receivable turnover. Tinggi rendahnya rasio memiliki efek langsung terhadap besar 

kecilnya modal yang diinvestasikan dalam piutang. Semakin tinggi perputarannya, 

berarti semakin cepat perputarannya yang berarti makin pendek waktu terikatnya modal 

dalam piutang, sehingga modal dapat segera digunakan dalam siklus usaha perusahaan. 

Berdasarkan hasil uji hipotesis secara parsial, variabel Receivable Turnover (RTO) 

memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0013 di bawah tingkat signifikansi sebesar 5%, 

artinya menolak Ho maka variabel RTO memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

profitabilitas Perusahaan Ritel di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2012. Hal ini 

membuktikan bahwa variabel Receivable Turnover menjadi salah satu faktor yang 

mempengaruhi profitabilitas perusahaan. Dari hasil analisis regresi, menunjukkan bahwa 

koefisien regresi receivable turnover adalah sebesar -0,001366 yang berarti receivable 

turnover memiliki hubungan yang negatif dengan profitabilitas yaitu setiap kenaikan satu 

satuan receivable turnover akan diikuti dengan penurunan return on asset sebesar 
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0,001366. Hal ini dapat terjadi karena kebijakan piutang perusahaan tidak berjalan secara 

efektif, kemungkinan pelanggan kesulitan untuk memenuhi kewajiban bayarnya 

sehingga penagihan piutang menjadi tidak efektif dan perusahaan tidak dapat 

mengkorversikannya menjadi kas kembali dengan segera. Hasil penelitian ini tidak 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sutanto & Yanuar (2012) yang 

memberikan kesimpulan bahwa perputaran piutang tidak memiliki pengaruh signifikan 

terhadap profitabilitas pada Perusahaan CV. Tools Box yang merupakan perusahaan 

yang bergerak di bidang perdagangan yang merupakan perusahaan pemasok bahan 

kimia.  

 

4.3.3 Pengaruh Perputaran Persediaan (ITO) terhadap Profitabilitas 

Menurut Riyanto (2011), dalam perusahaan perdagangan hanya ada satu golongan 

persediaan yaitu persediaan barang dagangan yang merupakan persediaan yang selalu 

berputar, yang selalu dibeli dan dijual, yang tidak mengalami proses lebih lanjut. Bagi 

perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan, tersedianya barang dagang secara 

tepat waktu pada saat dibutuhkan sangat penting. Perusahaan akan berusaha untuk 

memenuhi kebutuhan pelanggan pada saat dibutuhkan dengan persediaan yang dimiliki.  

Kesalahan dalam penetapan besarnya investasi dalam inventory akan menekan 

keuntungan perusahaan (Riyanto, 2011). Apabila investasi terlalu besar dibandingkan 

kebutuhan maka akan memperbesar beban bunga, biaya penyimpanan dan kemungkinan 

kerugian karena kerusakan, sehingga akan memperkecil keuntungan perusahaan. 

Demikian sebaliknya, apabila investasi terlalu kecil dalam inventory akan menekan 

keuntungan karena kekurangan persediaan dapat menurunkan kemungkinan keuntungan 

yang akan dicapai perusahaan. Untuk mengukur berapa kali dana yang ditanam dalam 

persediaan berputar dalam suatu periode digunakan inventory turnover (Kasmir, 2010). 
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Semakin tinggi rasio, semakin baik karena menunjukkan tingginya persediaan barang 

diganti dalam satu tahun.  

Berdasarkan hasil uji hipotesis secara parsial, variabel Inventory Turnover (ITO) 

memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0035 di bawah tingkat signifikansi sebesar 5%, 

artinya menolak Ho maka variabel ITO memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

profitabilitas Perusahaan Ritel di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2012. Hal ini 

membuktikan bahwa variabel Inventory Turnover menjadi salah satu faktor yang 

mempengaruhi profitabilitas perusahaan. Dari hasil analisis regresi, menunjukkan bahwa 

koefisien regresi inventory turnover adalah sebesar 0,006985 yang berarti setiap 

kenaikan satu satuan inventory turnover akan diikuti dengan kenaikan return on asset 

sebesar 0,006985. Artinya perputaran persediaan yang tinggi akan diikuti dengan 

peningkatan keuntungan perusahaan, karena perputaran yang tinggi menunjukkan 

tingginya persediaan yang diganti dalam suatu periode sehingga perusahaan dapat 

memperkecil kerugian akibat penurunan harga dan dapat menghemat biaya penyimpanan 

dan pemeliharaan yang dapat meningkatkan keuntungan yang akan dicapai perusahaan. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurhayati (2009) yang 

menunjukkan bahwa perputaran persediaan memiliki pengaruh signifikan terhadap 

profitabilitas Perusahaan Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

 

4.3.4 Pengaruh Rasio Lancar (CR) terhadap Profitabilitas 

Pengertian dari likuiditas menurut Riyanto (2011) adalah kemampuan suatu 

perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya yang segera harus dipenuhi. 

Perusahaan yang mampu memenuhi kewajiban keuangannya tepat pada waktunya berarti 

perusahaan tersebut dalam keadaan likuid. Ukuran relatif yang umum digunakan dalam 

mengukur tingkat likuiditas adalah current ratio (Keown et al, 2010). Current ratio 
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merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban 

jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar. 

Semakin besar current ratio yang dimiliki perusahaan maka semakin besar 

kemampuan perusahaan untuk membayar hutang ketika jatuh tempo tiba. Posisi 

likuiditas yang baik menunjukkan bahwa perusahaan tersebut mampu memenuhi 

kewajiban jangka pendeknya. Namun, rasio lancar yang rendah dapat menunjukkan 

bahwa pimpinan perusahaan menggunakan aktiva lancar dengan efektif yang akhirnya 

akan meningkatkan profitabilitas perusahaan (Benny, 2011).  

Berdasarkan hasil uji hipotesis secara parsial, variabel Current Ratio (CR) 

memiliki nilai probabilitasnya sebesar 0,0006 di bawah tingkat signifikansi sebesar 5%, 

artinya menolak Ho maka variabel CR memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

profitabilitas Perusahaan Ritel di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2012. Hal ini 

membuktikan bahwa variabel Current Ratio menjadi salah satu faktor yang 

mempengaruhi profitabilitas perusahaan. Dari hasil analisis regresi, menunjukkan bahwa 

koefisien regresi current ratio adalah sebesar -0,001251 yang berarti current ratio 

memiliki hubungan yang negatif dengan profitabilitas yaitu setiap kenaikan satu satuan 

current ratio akan diikuti dengan penurunan return on asset sebesar 0,001251. Hasil 

tersebut sejalan dengan yang dikemukakan oleh Keown et al (2010) bahwa perusahaan 

akan menghadapi trade-off antara likuiditas dan profitabilitas. Apabila perusahaan 

memutuskan untuk menjaga tingkat likuiditasnya, akan menyebabkan berkurangnya 

keuntungan yang mungkin dapat dicapai oleh perusahaan, karena perusahaan memiliki 

dana yang melebihi dana yang sebenarnya dibutuhkan sehingga dapat menyebabkan idle 

funds yang sebenarnya dapat diinvestasi di proyek yang menguntungkan. 

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nugroho 

(2012). Nugroho meneliti mengenai pengaruh rasio lancar terhadap profitabilitas pada 
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PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa rasio lancar 

tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap return on asset perusahaan. Perbedaan 

hasil ini dapat terjadi karena adanya perbedaan pada jenis industri yang diteliti. 

Menurut Kasmir (2010) dalam praktiknya sering kali dipakai bahwa standar rata-

rata untuk Current Ratio adalah 2 kali, sedangkan rata-rata CR untuk Perusahaan Ritel di 

BEI tahun 2009-2012 adalah  2,746183 kali menunjukkan Perusahaan Ritel di BEI tahun 

2009-2012 memiliki rata-rata Current Ratio diatas standar. Hal ini dapat berarti baik 

dimana rata-rata Perusahaan Ritel yang terdaftar di BEI tahun 2009-2012 mampu 

memenuhi kewajiban jangka pendeknya, namun di sisi lain rata-rata current ratio yang 

tinggi seringkali dianggap kurang baik dimana para manajer perusahaan dianggap tidak 

menggunakan current asset secara baik dan efektif. Tingginya current ratio 

menunjukkan kelebihan modal kerja yang berpeluang menimbulkan dana menganggur 

yang kemudian dapat mengurangi keuntungan yang mungkin dapat dicapai oleh 

perusahaan. 

 

4.4 Implikasi Manajerial 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pengaruh working capital 

turnover (WCTO), receivable turnover (RTO), inventory turnover (ITO), dan current 

ratio (CR) terhadap return on asset (ROA) perusahaan ritel yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2009-2012, terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan pertimbangan 

dan dimanfaatkan bagi pihak investor, pihak manajerial, dan pihak-pihak yang 

berkepentingan untuk mengetahui pengaruh dari manajemen modal kerja dan likuiditas 

perusahaan terhadap tingkat profitabilitas pada perusahaan ritel di BEI periode 2009-

2012.  
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Penelitian ini mengambil obyek penelitian yaitu Perusahaan Ritel di Bursa Efek 

Indonesia periode 2009-2012 tetapi hanya 28 perusahaan yang memenuhi kriteria sampel 

dalam pemilihan. Secara umum penelitian ini mengacu pada kondisi empat tahun 

terakhir dengan melihat kondisi keuangan perusahaan. 

Analisis terhadap kondisi keuangan perusahaan dapat dilakukan dengan 

menggunakan rasio keuangan pada masing-masing Perusahaan Ritel di BEI periode 

2008-2010 untuk dapat mengetahui dan membandingkan kinerja keuangan masing-

masing perusahaan. Hasil penelitian terdahulu yang bervariasi tentang pengaruh 

manajemen modal kerja dan likuiditas terhadap profitabilitas perusahaan, memotivasi 

penulis untuk melakukan penelitian kembali mengenai pengaruh manajemen modal kerja 

dan likuiditas terhadap profitabilitas. Yang membedakan adalah objek yang diteliti oleh 

penulis yaitu Perusahaan Ritel dengan periode penelitian yang lebih baru yaitu tahun 

2009 hingga 2012 serta variabel rasio keuangan yang digunakan yaitu working capital 

turnover, receivable turnover, inventory turnover dan return on asset. 

Hasil analisis yang diperoleh pada penelitian ini membuktikan tiga variabel 

independen yang terdapat dalam penelitian yaitu receivable turnover (RTO), inventory 

turnover (ITO) dan current ratio (CR) menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap 

variabel dependen yang digunakan, yaitu return on asset (ROA). Hal ini 

mengindikasikan bahwa RTO, ITO, dan CR secara signifikan memiliki pengaruh 

terhadap profitabilitas perusahaan ritel. Dari hasil analisis juga ditemukan bahwa 

variabel independen working capital turnover (WCTO) tidak memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel dependen ROA. 

  Adanya pengaruh signifikan secara negatif antara receivable turnover terhadap 

return on asset perusahaan ritel menunjukkan bahwa kebijakan piutang yang dilakukan 

oleh perusahaan belum berjalan dengan efektif atau diduga ada perubahan dalam 
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kebijaksanaan pemberian kredit sehingga penagihan piutang tidak berjalan lancar yang 

menyebabkan perusahaan tidak dapat menerima kas dari dana yang telah diinvestasikan 

pada piutang. Mengingat perusahaan ritel merupakan perusahaan yang bergerak dibidang 

perdagangan serta memiliki prospek usaha yang baik kedepannya, maka menerapkan 

manajemen piutang yang baik merupakan cara yang dapat diterapkan perusahaan. 

Kebijakan piutang perusahaan harus disertai dengan sistem manajemen serta pengawasan 

yang baik agar penagihan dapat berjalan lancar dan perusahaan dapat mengkorvesikan 

piutang menjadi kas kembali dengan segera. Oleh karena itu, perusahaan harus 

memperhatikan kebijakan kreditnya untuk menghindari atau meminimalkan risiko maka 

sebelum penjualan kredit diberikan maka perlu dilakukan analisis kredit dengan 

menggunakan 5C (Character, Capacity, Capital, Condition, dan Collateral). Dengan 

analisis ini paling tidak perusahaan akan mampu melihat kemauan dan kemampuan 

nasabah sebelum penjualan kredit diberikan. 

Cara lain yang dapat ditempuh manajemen perusahaan adalah memberikan 

persyaratan kredit yang membuat pelanggan untuk segera membayar tagihannya, seperti 

pemberian cash discount sesuai kebijakan perusahaan. Perusahaan mungkin dapat 

memperpanjang jangka waktu kredit untuk meningkatkan penjualan, namun 

memperpanjang jangka waktu kredit mengandung risiko tertanamnya dana dalam 

piutang semakin besar dan semakin berpeluang membuat kredit tersebut macet. 

   Hal lain yang dapat dilihat dari penelitian adalah hasil inventory turnover yang 

memiliki pengaruh signifikan secara positif terhadap ROA perusahaan ritel. Hasil ini 

menunjukkan bahwa tingginya tingkat perputaran persediaan dapat meningkatkan 

profitabilitas perusahaan. Dapat disimpulkan bahwa perusahaan-perusahaan ritel di BEI 

periode 2009-2012 memiliki manajemen persediaan yang baik. Perusahaan memiliki 

ketersediaan barang yang memadai sehingga dapat memenuhi kebutuhan pelanggan pada 
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saat dibutuhkan. Kemudian perusahaan juga menentukan persediaannya dengan baik, 

perusahaan memiliki persediaan barang-barang yang banyak dicari pelanggan dalam 

jumlah yang besar, sedangkan untuk barang-barang yang permintaannya sedikit 

persediaannya juga dalam jumlah kecil. Hal ini agar perusahaan dapat mengurangi risiko 

akibat kerusakan barang atau penurunan harga barang serta untuk menghemat biaya 

penyimpanan, biaya gudang dan biaya pemeliharaan.  

Kemudian hal yang dapat disimpulkan selanjutnya dari penelitian ini adalah hasil 

current ratio yang memiliki pengaruh signifikan secara negatif terhadap ROA 

perusahaan ritel. Hasil ini menunjukkan bahwa apabila perusahaan menjaga tingkat 

likuiditasnya, maka kemungkinan perusahaan untuk mendapatkan profitabilitas yang 

besar akan berkurang. Kemudian dapat disimpulkan bahwa perusahaan-perusahaan ritel 

di BEI periode 2009-2012 secara umum mampu mengelola aset-aset yang dimiliki untuk 

diubah menjadi kas dan dapat segera melunasi hutang jangka pendeknya serta mampu 

memanfaatkan aset yang dimiliki untuk mendapatkan keuntungan. Current ratio dapat 

mencerminkan tingkat keamanan (margin of safety) perusahaan, sehingga current ratio 

yang tinggi menunjukkan prospek kinerja keuangan perusahaan yang semakin baik dan 

dengan sendirinya informasi tersebut memberikan gambaran bahwa perusahaan akan 

dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Karena apabila perusahaan memiliki 

masalah dalam likuiditasnya akan mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan yang 

akhirnya perusahaan akan menghadapi kesulitan keuangan yang dapat mengakibatkan 

kebangkrutan. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa working capital turnover tidak 

memiliki pengaruh terhadap ROA perusahaan ritel. Dengan adanya hal tersebut 

menunjukkan bahwa manajemen modal kerja pada perusahaan ritel tidak hanya 

dipengaruhi oleh manajemen piutang dan persediaan saja, tetapi juga oleh aktiva lancar 
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lainnya seperti kas dan surat berharga. Sehingga dapat disimpulkan bahwa manajemen 

perusahaan yang baik dalam mengelola piutang, persediaan serta likuiditasnya dapat 

mempengaruhi tingkat profitabilitas perusahaan ritel. Hasil signifikan variabel RTO, ITO 

dan CR dapat dijadikan pertimbangan bagi perusahaan untuk mempertahankan dan terus 

meningkatkan kinerja keuangan perusahaan di masa mendatang. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab 4, maka 

dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :  

1. Variabel working capital turnover (WCTO) tidak memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap profitabilitas perusahaan ritel di BEI periode 2009-2012. Hal 

ini dapat terjadi karena pada perusahaan ritel kemungkinan memiliki modal kerja 

yang berlebihan sehingga menunjukkan adanya dana yang tidak produktif, yang 

berpeluang akan menimbulkan kerugian bagi perusahaan. 

2. Variabel receivable turnover (RTO) memiliki pengaruh yang negatif dan 

signifikan terhadap profitabilitas perusahaan ritel di BEI periode 2009-2012. Hal 

ini menunjukkan adanya perbedaan hubungan dari teori yang ada dengan hasil 

dari penelitian ini. Secara parsial variabel RTO memiliki pengaruh yang negatif 

dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA), dimana hal tersebut bertentangan 

dengan teori yang ada yang menyatakan bahwa variabel RTO memiliki pengaruh 

positif. Namun dari model dan data yang diuji peneliti menemukan bahwa secara 

simultan hubungan variabel RTO terhadap profitabilitas tetap sejalan dengan 

dasar teori yang ada. Menurut peneliti, hal ini bisa jadi karena nilai koefisien 

RTO yang relatif lebih kecil bila dibandingkan dengan nilai koefisien variabel 

lain yang relatif lebih besar seperti variabel WCTO, dan ITO. 

3. Variabel inventory turnover (ITO) memiliki pengaruh yang positif dan signifikan 

terhadap profitabilitas perusahaan ritel di BEI periode 2009-2012. Hal ini 
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menunjukkan bahwa perusahaan telah melakukan manajemen persediaan dengan 

baik, sehingga mampu meningkatkan perputaran persediaan yang pada akhirnya 

dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan. 

4. Variabel current ratio (CR) memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan 

terhadap profitabilitas perusahaan ritel di BEI periode 2009-2012. Hal ini 

menunjukkan adanya perbedaan hubungan dari teori yang ada dengan hasil dari 

penelitian ini. Sebagaimana terdapat pada variabel RTO di atas, secara parsial 

variabel CR memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap 

profitabilitas (ROA), dimana hal tersebut bertentangan dengan teori yang ada 

yaitu variabel CR memiliki pengaruh yang positif. Namun dari model dan data 

yang diuji peneliti menemukan bahwa secara simultan hubungan variabel CR 

terhadap profitabilitas tetap sejalan dengan dasar teori yang ada. Menurut 

peneliti, hal ini bisa jadi karena nilai koefisien CR yang relatif lebih kecil bila 

dibandingkan dengan nilai koefisien variabel lain yang relatif lebih besar seperti 

variabel WCTO, dan ITO.  

Peneliti berpendapat bahwa meskipun variabel-variabel tersebut (RTO dan CR) 

memiliki koefisien hubungan yang negatif terhadap ROA, hal tersebut hanyalah 

menunjukkan hubungan parsial (secara terpisah) antara variabel RTO dan CR, 

terhadap ROA. Adapun secara simultan (model keseluruhan) seluruh variabel 

(WCTO, RTO, ITO, dan CR) akan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan 

terhadap profitabilitas (ROA). 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan pembahasan dan beberapa masalah yang dijumpai dalam penelitian, 

penulis ingin memberikan saran-saran yang ditujukan kepada manajemen perusahaan 
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maupun kepada berbagai pihak yang berkeinginan melakukan penelitian di masa yang 

akan datang. 

Saran kepada pihak manajemen: 

1. Memperbaiki kebijakan piutang pada perusahaan, dengan memiliki sistem 

manajemen dan pengawasan yang baik maka penagihan dapat berjalan lancar. 

Perusahaan dapat melakukan analisis kredit sebelum penjualan kredit diberikan 

kepada pelanggan serta perusahaan dapat menerapkan persyaratan kredit yang 

membuat pelanggan untuk segera membayar tagihannya, seperti pemberian cash 

discount sesuai dengan kebijakan perusahaan. 

2. Meningkatkan serta tetap menjaga agar manajemen persediaan perusahaan yang 

telah diterapkan berjalan dengan baik dan efektif karena akan berpengaruh 

terhadap tingkat profitabilitas perusahaan di masa depan. 

3. Likuiditas perusahaan harus dipelihara sebaik mungkin karena likuiditas yang 

tinggi tidak selalu menguntungkan bagi suatu perusahaan. Diperlukan 

pengelolaan likuiditas yang tepat agar operasional perusahaan dapat terus 

berjalan dan agar perusahaan dapat terhindar dari kebangkrutan. 

4. Memperbaiki dan menjaga menajemen modal kerja perusahaan, karena hal 

tersebut dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan. 

 

Saran untuk penelitian selanjutnya: 

1. Memperhitungkan faktor-faktor lain seperti Debt Ratio, Total Asset Turnover dan 

rasio keuangan lainnya yang mungkin memiliki pengaruh lebih kuat terhadap 

tingkat profitabilitas. 

2. Untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan lebih dari satu jenis industri ke 

dalam penelitian agar dapat digunakan untuk perbandingan. Perbandingan ini 
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ditujukan untuk mengetahui industri mana yang memiliki pelaksanaan 

manajemen modal kerja dan likuiditas yang baik sehingga dapat menjadi 

pertimbangan investor dalam memilih industri untuk menanamkan modal 

investasinya. 
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