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ABSTRACK
Profitability is the company's ability to earn profits or profits. Some factors that
can affect profitability in companies are financial ratios. The purpose of this study was
to determine the effect of cash turnover, accounts receivable turnover, and inventory
turnover on profitability in consumer goods industry sector companies listed on the
Indonesia Stock Exchange in the period
2016-2020. The population in this study uses the consumer goods industry sector,
the total population in this study were 54 consumer goods industry companies. The
technique used in sampling was purposive sampling, with a sample of 35 consumer goods
industry companies. The data used in this research is secondary data. The analysis
model used to solve problems in this study is multiple linear regression with a significant
level of 5%. Based on the results of the analysis found that cash turnover has a positive
effect on profitability, receivable turnover has a positive effect on profitability, and
inventory turnover has a positive effect on profitability.
Keywords: accounts receivable turnover, cash turnover, inventory turnover, profitability.
ABSTRAK
Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba atau
keuntungan. Beberapa faktor yang bisa mempengaruhi profitabilitas pada perusahaaan
salah satunya adalah rasio keuangan. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui
pengaruh perputaran kas, perputaran piutang, dan perputaran persediaan terhadap
profitabilitas pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia periode 2016 -2020. Populasi dalam penelitian ini menggunakan sektor
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industri barang konsumsi, jumlah populasi yang ada pada penelitian ini sebanyak 54
perusahaan industri barang konsumsi. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel
adalah purposive sampling, dengan jumlah sampel 35 perusahaan industri barang
konsumsi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Model analisis
yang digunakan digunakan untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini adalah regresi
linear berganda dengan tingkat signifikan 5%. Berdasarkan hasil analisis ditemukan
bahwa perputaran kas berpengaruh positif terhadap profitabilitas, perputaran piutang
berpengaruh positif terhadap profitabilitas, dan perputaran persediaan berpengaruh positif
terhadap profitabilitas.
Kata kunci: perputaran piutang, perputaran kas, perputaran persediaan, profitabilitas
satu
untu
menentukan
kinerja
PENDAHULUAN
Perusahaan memiliki tujuan yang
perusahaan
yaitu
dengan
ingin
dicapai
oleh
manajemen
memaksimalkan laba yang dapat diukur
perusahaan,
perusahaan
harus
dengan profitabilitas.
memaksimalkan keuntungan atau laba
Profitabilitas
merupakan
hasil
agar perusahaan dapat beroperasi secara
akhir dalam sejumlah kebijakan
terus-menerus, bukan hanya untuk satu
dan keputusan yang diambil oleh
periode namun untuk beroperasi
manajemen
perusahaan.
Menurut
beberapa tahun kedepannya hingga
Sartono 2010)
sampai ke keturunannya begitu juga
“profitabilitas
adalah
kemampuan
dengan
manajemen
perusahaan
perusahaan memperoleh laba dalam
menginginkan
perusahaan
yang
hubungannya dengan penjualan total
berlangsung lama agar mampu menaikki
aktiva maupun modal kerja sendiri”.
jenjang
karirnya. Maka manajemen
Menurut Fahmi (2011) “tujuan rasio
perusahaan
harus
melakukan
prifitabilitas adalah rasio ini mengukur
perencanaan yang tepat dan akurat
efektivitas
manajemen
secara
dalam
menajalankan perusahaannya
keseluruhan yang ditujukan oleh besar
agar dapat menghasilkan laba.
kecilnya keuntungan yang diperoleh
Perusahaan memiliki persaingan yang
dalam hubungannya dengan penjualan
sangat ketat dalam menjalankan
maupun investasi”.
kegiatan usaha, persaingan yang begitu
Rasio profitabilitas terdiri dari dua
ketat
menuntut
perusahaan
jenis, yaitu rasio penjualan dan rasio
meningkatkan nilai perusahaan agar
investasi. Rasio penjualan yaitu Rasio
mencapai tujuan perusahaan. Salah satu
yang terdiri dari Gross Profit Margin
tujuan perusahaan yaitu mendapatkan
(GPM) dan Net Profit Margin (NPM)
keuntungan yang maksimal dalam
sedangkan rasio investasi terdiri dari
mengoperasikan perusahaan,
untuk
Return On Assets (ROA) danReturn
mendapatkan
keuntungan
yang
On Equity (ROE) (Dewi dkk,2016).
maksimal
adanya
campur tangan
Dalam penelitian ini rasio profitabilitas
manajemen perusahaan, manajemen
dapat diukur menggunakan Return on
yang baik akan memiliki pengaruh yang
assets (ROA) karena ROA dapat
sangat besar dalam suatu perusahaan.
mengukur
kemampuan
perusahaan
Manajemen
dituntut
mengambil
dalam menghasilkan laba yang lebih
keputusan yang tepat supaya dapat
efektif dan efisien dalam suatu
mencapai tujuan perusahaan serta
perusahaan.
meningkatkan kinerja perusahaan. Salah
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Menurut
Munawir
(Canizio,
2017:2), “Profitabilitas menunjukan
kemampuan
perusahaan
untuk
menghasilkan laba selama periode
tertentu. Piutang terjadi atas penjualan
barang secara kredit. Penjualan secara
kredit akan menimbulkan kerugian
apabila debitur tidak melakukan
pembayaran kewajibannnya. Maka
manajemen perusahaan harus melakukan
pengelolaan piutang yang baik agar
cepat berubah menjadi kas, manajemen
perusahaan sangat penting menentukan
perputaran
piutang
yang
akan
mempengaruhi
penerimaan
dan
pengeluaran pada perusahaan.
Menurut
Muslich
(dalam
Nurafika dan Almady,2018) “piutang
terjadi karena adanya penjualan barang
dan jasa tersebut dilakukan secara kredit
pada umumnya
bertujuan
untuk
memperbesar
penjualan”.
Menurut
Rahayu dan
Susilowibowo (2014:3), “Perputaran
piutang adalah lamanya waktu yang
dibutuhkan untuk mengubah piutang
menjadi kas”. Semakin tinggi rasio
perputaran piutang, berarti menunjukan
modal kerja yang ditanamkan dalam
piutang rendah. Dan begitu juga
sebaliknya jika rasio perputaran piutang
semakin rendah berarti ada over
investment dalam piutang.
Dalam
meningkatkan
laba
perusahaan, manajemen perusahaan
harus mampu mengendalikan perputaran
kas, perputaran kas sangat penting
dalam pembiayaan operasi perusahaan
dalam kegiatan sehari-hari perusahaan,
maka kas harus dikelola dengan baik
supaya perusahaan
mendapatkan
keuntungan yang maksimal. Menurut
Munawir (2010) “kas adalah uang tunai
yang dapat digunakan untuk membiayai
operasi perusahaan”. Proses penjualan
pada perusahaan tidak lepas dari
persedian yang ada pada suatu
perusahaan, persediaan memiliki peran
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yang sangat penting dalam melakukan
kegiatan usaha yang dijalankan oleh
perusahaan. Menurut Prihadi (2010)
“persediaan (inventory) merupakan asset
lancar yang penting, terutama pada
perusahaan yang menjual produk, baik
perusahaan dagang maupun perusahaan
manufaktur”. Maka oleh itu harus ada
Manajemen yang baik yang membuat
persediaan dengan cepat menjadi kas.
Profitabilitas
ekonomi
perusahaan
dipengaruhi oleh perputaran piutang,
perputaran
kas
dan
perputaran
persediaan, maka penulis sangat tertarik
melakukan pengujian dan pembuktian
pada perputaran piutang, perputaran
kas,
dan perputaran persediaan
terhadap profitabilitas pada perusahaan
Industri Barang dan Konsumsi.
Perusahaan Industri Barang dan
Konsumsi merupakan bagian dari sektor
manufaktur yang terdaftar di Bursa efek
Indonesia, industri barang dan konsumsi
memiliki
5
Sub
Sektor
yaitu
perusahaan makanan dan minuman,
perusahaan rokok, perusahaan kimia,
perusahaan barang kosmetik rumah
tangga dan perusahaan peralatan rumah
tangga.
Menurut
analis
senior
Binaarta securities Reza Priyambada,
menyatakan bahwa indeks sektor barang
dan konsumsi berhasil menjadi indeks
sektor saham yang terkuat di Bursa Efek
Indonesia mencatat kenaikan hingga
3,02% ke level 2.394.536 dari yang
sebelumnya berada pada
2.324.281. hal ini disebabkan oleh aksi
jual beli yang dilakukan oleh pelaku
pasar seperti, saham PT. Unilever
Indonesia tbk dan PT. Indofood CBP
Sukses makmur tbk , saham-saham yang
berkapitalisasi besar, sehingga membuat
sektor Industri Barang Konsumsi
menanjak naik. (Priyambada, CNN
Indonesia, 2017).
Berdasarkan uraian latar belakang
diatas terdapat fenomena bahwa piutang,
kas, persediaan, merupakan modal kerja
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yang menjadi faktor utama untuk
melihat perusahaan tersebut berjalan
dengan efektif dan efisien. Hal ini juga
menjadi tolak ukur pihak luar seperti
investor yang ingin menanamkan
sahamnya pada suatu perusahaan dengan
melihat perputaran piutang, perputaran
kas, perputaran persediaan pada laporan
keuangannya. Jika semakin tinggi
perputarannya
maka
laba
atau
profitabilitas yang dihasilkan akan
semakin baik pula.
Dan berdasarkan penelitian terdahulu
ada yang menyatakan bahwasanya
perputaran kas, perputaran piutang, dan
perputaran persediaan tidak memiliki
pengaruh dan signifikan terhadap
pencapaian profitabilitas. Namun, ada
juga penelitian yang menyatakan
bahwasanya perputaran kas, perputaran
piutang, dan perputaran persediaan
memiliki pengaruh dan signifikan
terhadap pencapaian profitabilitas

Berdasarkan latar belakang diatas,
Maka permasalahan yang dirumuskan
m a s alah sebagai berikut :
1. Bagaimana pengaruh perputaran
piutang terhadap profitabilitas pada
perusahaan
Industri
Barang dan
Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia periode 2016-2020 ?
2. Bagaimana pengaruh perputaran kas
terhadap profitabilitas pada perusahaan
Industri Barang dan Konsumsi yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode
2016-2020?
3. Bagaimana pengaruh perputaran
persediaan terhadap profitabilitas
perusahaan
Industri Barang dan Konsumsi yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode
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2016-2020?
4. Bagaimana pengaruh Perputaran
piutang,
perputaran
kas
dan
perputaran
persediaan
terhadap
Profitabilitas pada perusahaan Industri
Barang dan konsumsi yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia periode 20162020?
Perputaran Piutang terhadap
Profitabilitas
Perputaran piutang yang semakin
besar perputaran piutang maka semakin
cepat pengembalian atau pelunasan
yang dilakukan oleh investor .
Menurut Kasmir (2014) “menyatakan
bahwa perputaran piutang merupakan
rasio yang digunakan untuk mengukur
berapa lama penagihan piutang selama
satu periode”. Hasil penelitian dari
Octarry (2015) Nurafika dan Almady
(2018)
dan
Dewi
dkk (2016)
menyimpulkan
bahwa
perputaran
piutang memiliki pengaruh signifikan
terhadap profitabilitas.
H1: Diduga Perputaran Piutang
berpengaruh positif terhadap
Profitabilitas

Perputaran Kas terhadap
Profitabilitas
Menurut
Rahayu
dan
Susilowibowo (2014:1446)“perputaran
kas adalah periode berputarnya kas yang
dimulai dari investasi hingga kembali
menjadi kas”. ini gunakan seberapa
besar ketersediaan
kas
dalam
mengelola kas nya untuk mendapatkan
pendapatan perusahaan maka sangat
besar peluang untuk
melakukan
investasi.
Menurut
Muslich(dalam
Rahayu dan Susilowibowo,2014:1447)
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“meningkatnya
pendapatan
dapat
meningkatkan
profitabilitas
suatu
perusahaan. Namun yang terlalu tinggi
perputaran kas dapat menyebabkan
perusahaan mengalami kekurangan kas”.
Sesuai penelitian Dewi,dkk(2016) dan
Nurafika
dan
Almady(2018)
mengatakan bahwa perputaran kas
berpengaruh signifikan dan bernilai
positif terhadap profitabilitas.
H2 : Diduga perputaran kas berpengaruh
positif terhadap profitabilitas.

Perputaran Persediaan terhadap
Profitabilitas
Menurut
Kasmir
(2014)
“perputaran Persediaan merupakan rasio
yang digunakan untuk mengukur berapa
kali dana yang ditanam dalam
persediaan (inventory) ini berputar
dalam suatu periode ”. Sesuai dengan
penelitian Dewi dkk (2016) dan Sompie
dkk (2018) bahwa perputaran persediaan
berpengaruh signifikan dan bernilai
positif terhadap profitabilitas.
H3 : Diduga perputaran persediaan
berpengaruh positif terhadap
profitabilitas
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terhadap profitabilitas.
H4 : Diduga perputaran piutang,
perputaran kas, dan perputaran
persediaan berpengaruh positif terhadap
profitabilitas.
METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini penelitian
kausal komparatif, Penelitian kausal
komparatif adalah jenis penelitian
dengan karakteristik masalah berupa
hubungan sebab akibat antara dua
variabel atau lebih. Berdasarkan jenis
datanya
penelitian
ini
termasuk
penelitian kuantitatif, yaitu data yang
berbentuk angka atau data kuantitatif
yang diangkakan (Sugiyono, 2014).
Sehingga tujuan dari penelitian ini
adalah untuk mengetahui seberapa besar
pengaruh perputaran piutang, perputaran
kas, perputaran persediaan terhadap
profitabilitas perusahaan Industri Barang
dan Konsumsi yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia (BEI) Pada tahun 20162020.
Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian ini adalah
perusahaan
industri
barang
dan
konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia (BEI). Dimana datanya dapat
diakses melalui website www.idx.co.id.
Populasi dan Sampel

Perputaran Piutang, Perputaran
Kas dan Perputaran Persediaan
secara Simultan terhadap
Profitabilitas
Berdasarkan
hasil
peneltian
terdahulu yang dilakukan Nurafika dan
Almady (2018) perputaran piutang,
perputaran
kas,
dan
perputaran
persediaan memiliki pengaruh signifikan
terhadap Profitabilitas dan juga yang
dilakukan oleh Dewi,dkk( 2016)
mengatakan
perputaran
piutang,
perputaran
kas
dan
perputaran
persediaan memiliki pengaruh signifikan

a. Populasi
Populasi adalah kelompok elemen yang
lengkap, yang biasanya berupa barang,
objek, transaksi atau kejadian dimana
kita tertarik untuk mempelajarinya atau
menjadi objek penelitian. Populasi
dalam penelitian ini adalah semua
perusahaan manufaktur sektor barang
konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia (BEI) selama tahun 2016 2020 yang berjumlah 54 perusahaan.
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Tabel 3.1 Populasi Perusahaan yang terdaftar di BEI 2016-2020
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Kode
Saham

Nama Perusahaan

Tanggal
IPO

ADES
AISA
ALTO
BTEK
CAMP
CEKA
CINT
CLEO
COCO
DLTA
DMND
DVLA
FOOD
GOOD
GGRM
HOKI
HMSP
HRTA
ICBP
IKAN
INAF
INDF
ITIC
KAEF
KEJU
KICI
KINO
KLBF
KPAS
LMPI
MBTO
MERK
MLBI
MRAT
MYOR
PANI
PCAR
PEHA
PSDN
PSGO
PYFA

Akasha Wira International Tbk.
Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk.
Tri Banyan Tirta Tbk.
Bumi Teknokultura Unggul Tbk
Campina Ice Cream Industry Tbk.
Wilmar Cahaya Indonesia Tbk.
Chitose Internatonal Tbk.
Sariguna Primartirta Tbk.
Wahana Interfood Nusantara Tbk.
Delta Djakarta Tbk.
Diamond Food Indonesia Tbk.
Darya-Varia Laboratoria Tbk
Sentral Food Indonesia Tbk.
Garudafood Putra Putri Jaya Tbk.
Gudang Garam Tbk.
Buyung Putera Sembada Tbk.
H.M. Sampoerna Tbk.
Hartadina Abadi Tbk.
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
Era Mandiri Cemerlang Tbk.
INDOFARMA Tbk.
Indofood Sukses Makmur Tbk.
Indonesia Tobaco Tbk.
Kimia Farma Tbk
Mulia Boga Raya Tbk.
Kedaung Indah Can Tbk.
Kino Indonesia Tbk.
Kalbe Farma Tbk
Cottonindo Ariesta Tbk.
Langgeng Makmur Industri Tbk
Martina Berto Tbk.
Merck Tbk.
Multi Bintang Indonesia Tbk.
Mustika Ratu Tbk.
Mayora Indah Tbk.
Pratama Abadi Nusa Industri Tbk.
Prima Cakrawala Abadi Tbk.
Phapros tbk.
Prasidha Aneka Niaga Tbk.
Palma serasi Tbk.
Pyridam Farma Tbk

13-07- 1994
11-06-1997
10-07-2012
14-05-2004
19-12-2017
09-07-1996
27-06-2014
05-05-2017
20-03- 2019
12-02-1984
22-01-2020
11-11- 1994
08-01-2019
10-10-2018
27-08-1990
22-10-2017
15-08-1990
21-06-2017
07-10-2010
12-02-2002
17-04-2001
14-07-1994
04-07-2019
04-07-2001
25-11-2019
28-10-1993
11-12-2015
30-07-1990
05-10-2018
17-10-1994
01-01-2011
23-07-1981
17-01-1994
27-07-1995
04-07-1990
18-12-2018
29-12-2017
26-12-2018
18-10-1994
25-11-2019
01-10-2001
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42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
b. Sampel
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RMBA
ROTI
SIDO
SCPI
SKBM
SKLT
STTP
TCID
TSPC
ULTJ
UNVR
WIIM
WOOD

05-03-1990
Bentoel Internasional Investam
28-06-2010
Nippon Indosari Corpindo Tbk.
18-12-2013
Industri Jamu dan Farmasi Sido
08-07-1990
Merck sharp dohme pharma tbk
28-09-2012
Sekar Bumi Tbk.
18-09-1993
Sekar laut Tbk.
16-12-1996
Siantar top Tbk.
23-09-1993
Mandom Indonesia Tbk
17-01-1994
Tempo Scan Pacific Tbk
02-07-1990
Ultra Jaya Milk Industry & Tra
11-01-1982
Unilever Indonesia Tbk.
18-12-2012
Wismilak Inti Makmur Tbk.
21-06-2017
Integra Indocabinet Tbk.
(2010: 65) Metode Purposive Sampling
yaitu penarikan sampel dengan
Sampel adalah bagian dari
memiliki
kriteria-kriteria tertentu.
jumlah dan karakteristik yang dimiliki
Adapun kriteria sampelnya adalah:
oleh populasi tersebut (Sugiyono,
1. Perusahaan Sektor Industri Barang
2014:62). Sampel bertujuan dari jumlah
dan Konsumsi yang terdaftar di
dan karakteristik yang dimiliki oleh
populasi
tersebut.
Pengambilan
Bursa Efek Indonesia (BEI) periode
sampling merupakan proses memilih
2016-2020.
sejumlah elemen seperlunya dari
populasi, sehingga penelitian terdapat
2. Perusahaan Sektor Industri Barang
sampel dan pemahaman tentang sifat
dan Konsumsi yang menerbitkan
atau
karakteristiknya
dapat
laporan keuangan lengkap selama 5
digeneralisasikan
pada
elemen
tahun berturut-turut mulai tahun
populasi. Perusahaan yang diadikan
2016 sampai 2020.
sampel dalam penelitian ini merupakan
jenis perusahaan Industri Barang dan
Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek
3. Perusahaan yang
Indonesia selama periode 2016-2020.
mendapatkan laba selama
Metode
penarikan
sampel
tahun 2016-2020.
dengan
menggunakan
Metode
Purposive Sampling, Menurut Sugiono

Tabel 3.2 Penentuan Sampel
No

Keterangan

1.

Perusahaan Sektor Industri Barang dan
Konsumsi yang terdaftar di BEI 2016-2020

2.

Perusahaan yang tidak melaporkan annual report
berturut-turut selama periode 2016-2020
Perusahaan yang mendapatkan laba selama
periode 2016-2020

3.
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Jumlah

35

Jumlah (5 tahun x 35 Perusahaan)

175

Berdasarkan
kriteria
yang
ditentukan, terdapat 35 perusahaan
periode 5 tahun dan menjadi 35
observasi data yang memenuhi kriteria

dan dapat digunakan sebagia sampel
dalam penelitian. berikut adalah
daftar perusahaan yang memenuhi
kriteria sampel.

Tabel 3.3 Sampel penelitian
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
2
0
2
1
2
2
3
2
4
2
5
2
6
2
7
2
8
2
9
3
0
3
1
3
2

KODE
ADES
AISA
ALTO
BTEK
CEKA
DLTA
DVLA
GGR
M
HMSP
ICBP
INAF
INDF
KAEF
KICI
KLBF
LMPI
MBT
O
MER
K
MLBI
MRA
T
MYO
R
PSDN
PYFA
RMB
A
ROTI
SIDO
SCPI
SKBM
SKLT
STTP
TCID
TSPC

NAMA EMITEN
Akasha Wira International Tbk.
Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk.
Tri Banyan Tirta Tbk.
Bumi Teknokultura Unggul Tbk
Wilmar Cahaya Indonesia Tbk.
Delta Djakarta Tbk.
Darya-Varia Laboratoria Tbk
Gudang Garam Tbk.
H.M. Sampoerna Tbk.
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
INDOFARMA Tbk.
Indofood Sukses Makmur Tbk.
Kimia Farma Tbk
Kedaung Indah Can Tbk.
Kalbe Farma Tbk
Langgeng Makmur Industri Tbk
Martina Berto Tbk.
Merck Tbk.
Multi Bintang Indonesia Tbk.
Mustika Ratu Tbk.
Mayora Indah Tbk.
Prasidha Aneka Niaga Tbk.
Pyridam Farma Tbk
Bentoel Internasional Investam
Nippon Indosari Corpindo Tbk.
Industri Jamu dan Farmasi Sido
Merck sharp dohme pharma tbk
Sekar Bumi Tbk.
Sekar laut Tbk.
Siantar top Tbk.
Mandom Indonesia Tbk
Tempo Scan Pacific Tbk
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3
3
4
3
5

ULTJ
UNVR
WIIM
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Ultra Jaya Milk Industry & Tra
Unilever Indonesia Tbk.
Wismilak Inti Makmur Tbk.

Sumber : idx.co.id

Tabel 3.4 Daftar Definisi dan Pengukuran Variabel
No
1

2

Variabel
ROA (Y)

Perputaran
Piutang (X1)

Perputaran
Kas (X2)

Perputaran
Persediaan
(X3)

Definisi Operasional
Indikator
Rasio yang menunjukan
Return On Asset :
seberapa besar kontribusi
aset dalam menciptakan
laba bersih.
Rasio yang berfungsi untuk
mengukur
tingkat
Perputaran
kecukupan modal kerja
perusahaan
yang piutang =
dibutuhkan
untuk
membayar tagihan dan
membiayai penjualan
Rasio yang digunakan
untuk mengukur berapa Perputaran Kas=
kali dana yang tertanam
dalam piutang usaha akan
berputar
dalam
satu
periode.

Rasio yang digunakan
untuk mengukur berapa
kali dana yang tertanam Perputaran persediaan =
dalam persediaan akan
berputar
dalam
satu
periode.
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Jenis dan Sumber Data

Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan
jenis dan sumber data sekunder, data
yang digunakan data laporan keuangan
dan laporan tahunan perusahaan
Industri Barang dan Konsumsi yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia
periode 2016-2020 yang diperoleh
dari internet. Sumber data dalam
penelitian ini menjadi penimbang
dalam metode pengumpulan data.
Sumber data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah data laporan
keuangan dan laporan tahunan
perusahaan Industri Barang dan
Konsumsi yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia tahun 2016-2020
yang
dapat diakses di idx.co.id .

Dalam penelitian ini, metode
pengumpulan data menggunakan yaitu
dokumentasi, dan tinjauan pustaka
dikarenakan data yang digunakan
data sekunder.

melakukan perhitungan untuk menguji
hipotesis yang telah diajukan. Analisis
data dalam penelitian ini dilakukan
dengan statistik deskriptif, regresi
berganda dan uji beda dua mean untuk
pengujian
hipotesis.
Perhitungan
dilakukan
dengan
menggunakan
bantuan program SPSS. Uji Statistik
Deskriptif
Statistik deskriptif adalah statistik
yang menjelaskan bagaimana data atau
sekumpulan data diklasifikasikan atau
dikategorikan
menjadi
kelompokkelompok data yang lebih mudah
dianalisis atau dibaca oleh pengguna
informasi berdasarkan data tersebut
(Zulganef,2013). Menurut Sugiyono
(2014) statistik deskriptif adalah
statistik
yang
berfungsi
untuk
mendeskripsikan atau memberikan
gambaran terhadap objek yang diteliti
melalui data sampel atau populasi
sebagaimana adanya, tanpa melakukan
analisis dan membuat kesimpulan yang

Metode Analisis Data
Menurut
Sugiyono
(2014)
analisis data adalah kegiatan setelah
data
dari
seluruh
responden
terkumpul. Kegiatan dalam analisis
data adalah mengelompokkan data
berdasarkan variabel dan jenis
responden,
mantabulasi
data
berdasarkan variabel dari seluruh
responden, menyajikan data dari setiap
variabel yang diteliti, melakukan
perhitungan
untuk
menjawab
rumusan masalah dan
berlaku umum. Statistik
deskritif
digunakan untuk mendeskripsi suatu
data yang dilihat dari mean, median,
modus, maximum, minimum. Pengujian
ini dilakukan untuk mempermudah
memahami
variabel-variabel
yang
digunakan dalam penelitian.
Menurut Ghozali (2013), Statistik
deskriptif memberikan gambar atau
deskriptif suatu data yang dilihat dari
nilai rata-rata (mean), standar deviasi,
varian, maksimum, minimum, sum,
range, dan skewness (kemencengan
distribusi). dalam penelitian ini statistik
deskriptif memberikan gambaran pada
variabel independen yaitu perputaran
piutang, perputaran kas, dan perputaran
persediaan, variabel dependen yaitu
profitabilitas.
Untuk
melakukan
analisis deskriptif menggunkan bantuan
program SPSS.Uji Asumsi KlasikUji
Normalitas
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Menurut Ghozali (2013:160) uji
normalitas bertujuan untuk menguji
apakah dalam model regresi, variabel
pengganggu atau residual memiliki
distribusi normal. Seperti diketahui
bahwa uji t dan F mengasumsikan
bahwa
nilai
residual
mengikuti
distribusi normal. Penelitian ini
mengunakan pendekatan grafik Normal
P-P of regression standardized residual
untuk menguji normalitas data dan
pendekatan uji statistik KormogolovSmirnov. Untuk pendekatan grafik jika
Uji Multikolinearitas

data menyebar disekitar garis diagonal
atau grafik histogramnya menunjukan
pola distribusi normal ,maka model
regresi memenuhi asumsi normalitas.
Jika data menyebar jauh dari diagonal
atau tidak mengikuti arah garis diagonal
atau grafik histogram tidak menunjukan
pola distribusi normal, maka model
regresi
tidak
memenuhi
asumsi
normalitas (Ghozali,2013:163).

Uji
multikolinearitas
dimaksudkan untuk menguji apakah
model regresi ditemukan adanya
korelasi
antara
variabel
bebas
(independen).
Pada
dasarnya
multikolinearitas adalah adanya suatu
hubungan linear yang sempurna
mendeteksi sempurna antara beberapa
atau
semua
variabel
bebas
(Mudrajad Kuncoro,
2014:98). Menurut Ghozali (2013:105)

uji multikolinearitas bertujuan untuk
menguji
apakah
model
regresi
ditemukan adanya korelasi antar
variabel bebas (independen). Metode
yang dapat digunakan untuk menguji
terjadinya multikolinieritas dapat dilihat
dari matrik korelasi variabel-variabel
bebas. Pada matrik korelasi, jika antar
variabel bebas terdapat korelasi yang
cukup tinggi

(umumnya di atas 0,90), maka hal
ini
merupakan
indikasi
adanya
multikolinieritas. Selain itu dapat
juga dilihat nilai tolerance dan
variance inflation factor (VIF). Batas
dari nilai tolerance adalah ≤ 0,10 atau
sama dengan nilai VIF adalah ≥10
(Ghozali,
2013:106).Uji
Heteroskedastisitas
Uji ini bertujuan untuk menguji
apakah dalam model regresi terjadi
ketidaksamaan varians dari satu
pengamatan ke pengamatan lain. Jika
varians dari residual satu pengamatan
ke pengamatan lain tetap, maka disebut
homoskedastisitas dan njika berbeda
maka berarti heteroskodastisitas. Model
regresi yang baik adalah yang
homoskedastisitas dalam penelitian
dilakukan melalui pengamatan pola
pada grafik scatterplot antara nilai

prediksi variabel dependen
dengan
residualnya. Model regresi dikatan
heteroskedastitas ketika titik-titik data
grafik menyebar daiatas dan dibawah
angka 0 pada sumbu Y (Ghozali,
2013:139)Uji Autokorelasi
Ujiautokorelasibertujuan menguji
apakah dalam model regresi linear ada
korelasi antara kesalahan pengganggu
pada periode t dengan kesalahan
pengganggu
pada periode t-1
(sebelumnya) (Ghozali,
2013:110).
Autokorelasi muncul karena observasi
yang berurutan sepanjang waktu
berkaitan satu sama lainnya. Hal ini
sering ditemukan pada data runtut
waktu (time series) karena “gangguan”
pada seseorang individu atau kelompok
cenderung mempengaruhi “gangguan”
pada individu atau kelompok yang sama
pada periode berikutnya. Dalam
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penelitian ini,peneliti menggunakan
dikarenakan sampel yang digunakan
dibawah 100. Sedangkan jika sampel
diatas
100
maka
harus
menggunakan
pendekatan Lagrange Multiplier (LM
test). Uji Durbin-Woston
hanya
digunakan untuk autokorelasi tingkat
satu
dan mensyaratkan adanya
konstanta dalam model regresi dan
tidak ada variabel lagi diantara variabel
independen (Ghozali, 2013:111).Uji
Hipotesis Analisis Regresi linear
berganda
Analisis regresi digunakan untuk
mengukur kekuatan hubungan antara
dua variabel atau lebih, juga
menunjukan arah hubungan antara

ISSN : 2809-9508

pendekatan Durbin-Waston (DW test),
variabel dependen dengan independen.
Analisis regresi linier berganda adalah
hubungan secara linier antara dua atau
lebih variabel independen (X) dengan
dengan variabel dependen (Y). Analisis
ini untuk memprediksi nilai dari
variabel dependen apabila nilai variabel
independen mengalami kenaikan atau
penurunan dan untuk mengetahui arah
hubungan, antara variabel independen
dengan variabel dependen apakah
masing-masing variabel independen
berhubungan positif atau negatif
(Ghozali,
2013:96). Perhitungan regresi
linear berganda dihitung sebagai
berikut :Y= a + b1

X1 + b2 X2 + b3 X3 + e
Keterangan :Y= Profitabilitas (ROA)
a = Konstanta
b= Koefisien regresi
X1 = Perputaran piutang
X2 = Perputaran kas
X3 = Perputaran persediaan
HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis Statistik Deskriptif
Statistik
deskriptif
adalah
statistik
yang
digunakan
untuk
menganalisis data
dengan
cara
mendeskripsikan
atau
menggambarkan data yang telah
terkumpul sebagaimana adanya tanpa
bermaksud membuat kesimpulan yang
berlaku untuk umum atau generalisasi
(Sugiyono, 2014). Dalam penelitian ini
anaisis deskriptif adalah sebagai berikut:
Pengaruh
Perputaran
Terhadap ROA
Dari

analisis

yang

Piutang

telah

dilakukan, dapat diperoleh hasil
pengujian hipotesis Perputaran Piutang
menunjukkan nilai taraf signifikansi
0.000. yang bernilai lebih kecil dari
0.05. Dengan demikian dapat berarti
hipotesis H1 yaitu “Perputaran Piutang
mempunyai pengaruh signifikan dan
bernilai positif terhadap ROA. Hal ini
menunjukan bahwa apabila perputaran
piutangmeningkat sebesar satu-satuan
aka ROA (Y) akan meningkat. Piutang
muncul karena perusahaan melakukan
penjulan
secara
kredit
untuk
meningkatkan
volume
usahanya.Riyanto (2015) menyatakan
perputaran
piutang
menunjukkan
periode terikatnya modal kerja dalam
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piutang dimana semakin
cepat
periode berputarnya
menunjukkan
semakin
cepat
perusahaan
mendapatkan
keuntungan
dari
penjualan
kredit tersebut, sehingga
profitabilitas perusahaan juga ikut
meningkat.Hal ini didukung oleh hasil
penelitian dari dewi,dkk (2016) dan
sompie,dkk (2018) penelitian yang
menyatakan bahwa tingkat perputaran
piutang
berpengaruh
terhadap
profitabilitas.
Pengaruh
Perputaran
Kas
Terhadap ROA
Hasil pengujian hipotesis Perputaran
Kas menunjukkan nilai signifikansi
0.043 yang berarti nilai tersebut lebih
kecil dari 0.05. Dengan demikian dapat
berarti hipotesis H2 yaitu “Perputaran
Kas mempunyai pengaruh signifikan
dan bernilai negatif terhadap ROA. Hal
ini
menunjukan
bahwa
apabila
perputara kas
meningkat sebesar satu-satuan maka
ROA (Y) akan menurunMenurut
Rahayu
dan
susilowibowo(2014)“perputaran
kas
adalah periode berputarnya kas yang
dimulai dari investasi hingga kembali
menjadi kas”. ini gunakan seberapa
besar ketersediaan kas dalam mengelola
kas nya untuk mendapatkan pendapatan
perusahaan maka sangat besar peluang
untuk melakukan investasi. Dengan ini
membuktikan bahwa pengelolaan kas
kurang maksimal pada perusahaan
industri barang dan konsumsi karena
jika pengelolaan dengan baik maka kas
akan berdampak lebih tinggi pula.
Sesuai penelitian Nurafika dan Almady
(2018)
dan
Febriani
(2017)
mengatakan bahwa perputaran kas
berpengaruh
signifikan terhadap
profitabilitas.
Pengaruh Perputaran Persediaan
Copyright@2022 LPPM Universitas Dharma Andalas
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Terhadap ROA
Dari hasil analisis dataPerputaran
Persediaan
menunjukkan
nilai
signifikansi 0.005 yang bernilai lebih
kecil dari 0.05. Dengan demikian dapat
berarti hipotesis H3 yaitu “Perputaran
Persediaan
mempunyai
pengaruh
signifikan dan berpengaruh negatif
terhadap ROA. Hal ini menunjukan
bahwa
apabila
perputaran
persedianmeningkat
sebesar
satusatuan
maka
ROA
(Y)
akan
menurun.
Perputaran
persedian
memiliki arah ke profitabilitas namun
bernilai negatif disebabkan oleh naik
turunnya persediaan disetiap tahun
menyebabkan hal ini terjadi. Menurut
Kasmir
(2014:180)
“perputaran
Persediaan merupakan rasio yang
digunakan untuk mengukur berapa kali
dana yang ditanam dalam persediaan
(inventory) ini berputar dalam suatu
periode”. Sesuai dengan penelitian
Surya,dkk (2017) dan Nurafika dan
almady (2018) perputaran persediaan
berpengaruh signifikan dan bernilai
negatif
Pengaruh Perputaran Piutang,
Perputaran Kas Dan Perputaran
Persediaan Terhadap Roa
Dari hasil pengujian hipotesis
perputaran piutang, perputaran kas dan
perputaran persediaanterhadap ROA
menunjukkan nilai signifikansi 0.000.
yang bernilai lebih kecil dari 0.05.
Dengan demikian dapat berarti hipotesis
H4
yaitu
“perputaran
piutang,
perputaran
kas
dan
perputaran
persediaanmempunyai
pengaruh
signifikan terhadap ROA. Dari tabel
diatas menunjukkan besar pengaruhnya
perputaran piutang, perputaran kas
dan
perputaran persediaanterhadap
ROA adalah sebesar 0.107 atau 10.7%.
Hal
ini
menunjukkan
bahwa
pengaruhnya
perputaran
piutang,
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perputaran
kas
dan
perputaran
persediaanmampu
menjelaskan
pengaruhnya terhadap profitabilitas
sebesar
10.7%, sedangkan sisanya sebesar
89.3% dijelaskan oleh faktor-faktor lain
yang tidak digunakan dalam model
regresi
penelitian
ini
seperti
leverage, likuiditas,asset tetap, dan
modal.
PENUTUP
Kesimpulan
Berdasarkan perumusan masalah
dan telah dibahas pada bab
sebelumnya maka peneliti menarik
kesimpulan adalah sebagai berikut:
1.
Hasil pengujian hipotesis
Perputaran
Piutang
menunjukkan
nilai taraf signifikansi 0.000. Nilai
signifikansi tersebut lebih kecil dari
0.05, yang berarti bahwa hipotesis
dalam penelitian ini menolak Ho dan
menerima Ha. Dengan demikian dapat
berarti hipotesis H1 yaitu “Perputaran
Piutang
mempunyai
pengaruh
signifikan dan bernilai positif terhadap
ROA.
2. Hasil pengujian hipotesis Perputaran
Kas menunjukkan nilai taraf signifikansi
0.043. yang berarti nilai tersebut lebih
kecil dari 0.05 Dengan demikian dapat
berarti hipotesis H2 yaitu “Perputaran
Kas mempunyai pengaruh signifikan
dan bernilai negatif terhadap ROA.
3.
Hasil pengujian hipotesis
Perputaran Persediaan menunjukkan
nilai signifikansi 0.005. yang berarti
nilai tersebut lebih kecil dari 0.05.
Dengan demikian dapat berarti hipotesis
H3yaitu“Perputaran
Persediaan
mempunyai pengaruh signifikan dan
bernilai negatif terhadap ROA.
4.
Berdasarkan Hasil pengujian
hipotesis perputaran piutang, perputaran
kas dan perputaran persediaanterhadap
ROA menunjukkan nilai signifikansi
0.000 yang berarti nilai tersebut lebih
Copyright@2022 LPPM Universitas Dharma Andalas
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kecil dari 0.05. Dengan demikian
dapat
berarti
hipotesis
H4
yaitu“perputaran piutang, perputaran
kas
dan
perputaran
persediaanmempunyai
pengaruh
signifikan
dan
bernilai
negatif
terhadap ROA.
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