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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh modal kerja
terhadap profitabilitas pada perusahaan makanan dan minuman
(Studi pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang
terdaftar di bursa efek Indonesia periode 2016-2019). Variabel bebas
dalam penelitin ini adalah perputaran kas, perputaran piutang dan
perputaran persediaan, sedangkan variabel terikat profitabilitas.
Sampel penelitian terdiri dari 13 perusahaan yang dipilih secara
purposive sampling. Data laporan keuangan diperoleh dari Bursa
Efek Indonesia (BEI). Metode yang digunakan dalam penelitian ini
adalah metode analisis regresi linear berganda dengan alat bantu
aplikasi IBM Statistic SPSS version 24. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa perputaran kas berpengaruh negatif dan
signifikan terhadap profitabilitas, perputaran piutang tidak
berpengaruh terhadap profitabilitas, sedangkan perputaran
persediaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap
profitabilitas. Nilai adjusted R Square sebesar 0,152 yang
menunjukkan bahwa seluruh variabel independen yaitu
perputaran kas, perputaran piutang dan perputaran persediaan
dapat menjelaskan variabel dependen yaitu profitabilitas sebesar
15,2% dan sisanya 84,8% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak
diikutsertakan dalam model.

Pendahuluan
Setiap perusahaan akan melakukan berbagai aktivitas untuk mencapai tujuan yang telah
ditetapkan. Tujuan utama perusahaan adalah untuk memaksimalkan kekayaan bagi para
pemegang sahamnya atau kepada pemilik perusahaan. Salah satu cara untuk mencapai
tujuan perusahaan adalah dengan meningkatkan profitabilitas perusahaan tersebut. Semakin
tinggi tingkat profitabilitasnya maka kinerja perusahaan menjadi semakin baik.
Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba selama periode
tertentu (Munawir, 2014:33). profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba
dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva, maupun modal sendiri Sartono
(2010:122). Kondisi atau kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba merupakan
informasi penting bagi berbagai pihak. Keuntungan atau laba itulah yang digunakan untuk
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memastikan apakah investasi pada suatu perusahaan akan memberikan keuntungan atau
tingkat pengembalian yang diharapkan atau tidak. Selain itu, profitabilitas mempunyai
peran penting untuk perusahaan sebagai gambaran apakah perusahaan mempunyai prospek
yang baik di masa yang akan datang. Efektivitas suatu manajeman yang tercermin dari
investasi melalui kegiatan penjualan dapat diukur menggunakan rasio profitabilitas
(Jumingan, 2014:122).
Rasio profitabilitas yang dikenal juga dengan nama rasio rentabilitas atau rasio keuntungan.
Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari
keuntungan (Kasmir, 2010:115). Disamping bertujuan untuk mengetahui kemampuan
perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu, rasio ini juga bertujuan untuk
mengukur tingkat efektifitas manajemen suatu perusahaan (Kasmir, 2010:115). Rasio
profitabilitas dalam penelitian ini adalah Return On Assets (ROA). Return on assets digunakan
untuk melihat sejauh mana investasi yang telah ditanamkan mampu memberikan
pengembalian keuntungan sesuai dengan yang diharapkan berdasarkan asset yang dimiliki
Brigham dan Houston (2010) dalam Sari (2019:5). Analisis return on assets mengukur
kemampuan perusahaan menghasilkan laba dengan menggunakan total assets atau
kekayaan yang dimiliki perusahaan setelah disesuaikan dengan biaya-biaya untuk
mendanai asset tersebut Hanafi, (2012) dalam Sari (2019:6).

Sumber: www.idx.co.id, data diolah tahun 2020
Gambar 1. Rata-Rata Return On Asset (ROA) pada Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman
Tahun 2016-2019

Dari gambar 1 menunjukkan bahwa pada tahun 2016 ROA sebesar 0,094 mengalami
penurunan menjadi 0,072 ditahun 2017 dan kembali menurun pada tahun 2019 sebesar 0,065.
Hal ini disebabkan karena nilai tukar rupiah semakin terus melemah dan berdampak pada
meningkatnya harga pokok produksi. Ketua gabungan pengusaha makanan dan minuman,
Adhi Lukman menyatakan nilai tukar ini terutama terasa untuk pembelian bahan baku
industri makanan dan minuman yang masih impor, seperti gandum, gula, dll. Kenaikan
harga pangan dan melemahnya ekspor juga berperan dalam menekan pertumbuhan sektor
industri makanan dan minuman. Kompetitor dari negara lain yang produknya lebih murah
terus berproduksi ke Indonesia, sehingga menyebabkan daya saing yang melemah, dengan
melemahnya daya saing perusahaan, menyebabkan penurunan penjualan produk
perusahaan yang kemudian berdampak pada menurunnya profitabilitas perusahaan
(www.gapmmi.or.id). Agar menghasilkan profitabilitas yang cukup besar maka manajer
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keuangan harus mengelola modal kerja secara efisien dan efektif.
Modal kerja yang memadai akan menguntungkan bagi perusahaan karena memungkinkan
perusahaan untuk beroperasi secara ekonomis atau efisien dan perusahaan tidak mengalami
kesulitan dalam menghadapi bahaya-bahaya yang mungkin timbul karena adanya krisis
atau kekacauan keuangan (Munawir, 2014:114). Mengingat pentingnya modal kerja
perusahaan dituntut harus dapat merencanakan dengan baik besarnya jumlah modal kerja
yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Apabila modal kerja yang disediakan
terlalu besar maka dapat mengakibatkan dana menganggur atau tidak produktif, dan ini
dapat mengakibatkan menurunnya tingkat profitabilitas perusahaan. Apabila kondisi modal
kerja yang terlalu kecil dapat menyebabkan munculnya risiko terganggunya proses produksi
perusahaan, oleh karena itu penentuan besarnya modal kerja harus dikelola dengan baik
dan terencana dalam upaya menjaga kelancaran operasional perusahaan dan meningkatkan
profitabilitas perusahaan (Sutrisno, 2017:45).
Menurut Kasmir (2010:300) Manajemen modal kerja merupakan suatu pengelolaan investasi
perusahaan dalam aktiva jangka pendek (current assets), artinya bagaimana mengelola
investasi dalam aktiva lancar perusahaan. Tujuan manajemen modal kerja adalah mengelola
aktiva lancar sehingga diperoleh modal kerja netto yang layak dan menjamin tingkat
profitabilitas perusahaan. Manajemen modal kerja berkepentingan terhadap keputusan
investasi pada aktiva lancar terutama mengenai bagaimana menggunakan dan komposisi
keduanya akan mempengaruhi risiko. Manajemen modal kerja yang digunakan dalam
penelitian ini didasarkan pada perputaran elemen modal kerja yaitu perputaran kas,
perputaran persediaan dan perputaran piutang.
Perputaran kas (cash turnover) digunakan untuk mengukur tingkat ketersediaan kas untuk
membayar tagihan (utang) dan biaya-biaya yang berkaitan dengan penjualan. Kas
mempunyai tingkat likuiditas paling tinggi pula tingkat likuiditasnya dan mengurangi risiko
kerugian pada perusahaan. Jika kas lebih kecil maka perusahaan terancam tidak dapat
memenuhi kewajiban finansial perusahaan. Semakin tinggi tingkat perputaran kas berarti
semakin cepat kembalinya kas masuk pada perusahaan. Kas dapat dipergunakan kembali
untuk membiayai kegiatan operasional sehingga tidak mengganggu kondisi keuangan
perusahaan. Hasil penelitian Charitou et al (2010), dan Satriya dan Lestari (2014) menyatakan
bahwa perputaran kas berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Hasil
penelitian yang berbeda dikemukakan oleh penelitian Mojtahedzadeh (2011), dan Putri dan
Sudiartha (2015) yang menyatakan bahwa perputaran kas berpengaruh negatif dan
signifikan terhadap profitabilitas.
Perputaran piutang (receivable turnover) merupakan suatu angka yang menunjukkan berapa
kali suatu perusahaan melakukan tagihan atas piutangnya pada suatu periode tertentu.
Angka ini diperoleh berdasarkan hubungan antara saldo piutang rata-rata dengan penjualan
kredit. Hasil penelitian Olivia, dkk (2014) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa
perputaran piutang berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas dengan
menggunakan alat ukur net profit margin. Serta penelitian yang dilakukan Ponsian, et.al
(2014) menyatakan bahwa perputaran piutang tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.
Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan Mayank (2014) mengemukakan bahwa rasio
perputaran piutang memiliki dampak negatif terhadap return on assets.
Perputaran persediaan (inventory turnover) adalah kenaikan persediaan disebabkan oleh
peningkatan aktivitas, atau karena perubahan kebijakan persediaan. Kalau terjadi kenaikan
persediaan yang tidak proporsional dengan peningkatan aktivitas, maka berarti terjadi
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pemborosan dalam pengelolaan manajemen persediaan. Semakin tinggi tingkat perputaran
persediaan, maka semakin tinggi pula keuntungan yang diperoleh. Hasil penelitian Charitou
et al (2010) menyatakan bahwa perputaran persediaan berpengaruh positif dan signifikan
terhadap profitabilitas. Hasil penelitian berbeda ditemukan Azhar dan Noriza (2010) yang
menyatakan bahwa perputaran persediaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap
profitabilitas.

Kajian Teori dan Telaah Literatur
Modal Kerja
Menurut Kasmir (2010: 300) modal kerja didefinisikan sebagai modal yang digunakan untuk
membiayai operasional perusahaan sehari-hari, terutama yang memiliki jangka waktu
pendek. Modal kerja juga diartikan seluruh aktiva lancar yang dimiliki suatu perusahaan
atau setelah aktiva lancar dikurangi dengan utang lancar. Atau dengan kata lain modal kerja
merupakan investasi yang ditanamkan dalam aktiva lancar atau aktiva jangka pendek,
seperti: kas, bank, surat berharga, piutang, persediaan, dan aktiva lancar lainnya.
Perputaran Kas
Perputaran kas (cash turnover) berfungsi untuk mengukur tingkat kecukupan modal kerja
perusahaan yang dibutuhkan untuk membayar tagihan dan membiayai penjualan. Semakin
tinggi perputaran kas maka semakin tinggi efisiensi penggunaan kas oleh perusahaan
(Riyanto, 2010:95). Rumus perputaran kas adalah:
Penjualan
Perputaran Kas =
Rata – rata kas
Perputaran Piutang
Perputaran piutang merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa lama
penagihan piutang selama satu periode (Kasmir, 2010:114). Semakin tinggi rasio
menunjukkan bahwa modal kerja yang ditanamkan dalam piutang semakin rendah
(bandingkan dengan rasio sebelumnya) dan tentunya kondisi ini bagi perusahaan semakin
baik. Sebaliknya jika rasio semakin rendah ada over investment dalam piutang. Rumus
perputaran piutang adalah:
Penjualan
Perputaran Piutang
=
Rata – rata piutang
Perputaran Persediaan
Perputaran persediaan merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa kali dana
yang ditanam dalam persediaan (inventory) ini berputar dalam suatu periode (Kasmir,
2012:114). Rumus perputaran persediaan adalah:
Harga pokok penjualan
Perputaran persediaan
=
Rata-rata persediaan
Profitabilitas
Menurut Munawir (2014:33) profitabilitas adalah menunjukkan kemampuan perusahaan
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untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Sedangkan menurut Sartono (2010:122)
profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan
penjualan, total aktiva, maupun modal sendiri.
Menurut Munawir (2014:240) mengatakan bahwa rasio profitabilitas merupakan rasio-rasio
yang dapat digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan untuk memperoleh
keuntungan. Pendapat lain yang dikemukakan Kasmir (2010:115) rasio profitabilitas
merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio
ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini
ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Intinya
bahwa penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan.
Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa profitabilitas adalah ukuran
efektivitas manajemen berdasarkan hasil pengembalian yang dihasilkan dari volume
penjualan, total aktiva dan modal sendiri. Pada penelitian ini profitabilitas diukur dengan
menggunakan Return On Asset (ROA). Rasio ini menunjukkan besarnya pendapatan yang
diperoleh perusahaan dari seluruh asset yang dimiliki. Rumus ROA dapat dihitung sebagai
berikut:
ROA =
Earning After Interest and Tax X 100%
Total Assets
Model Empiris
Perputaran Kas (X1)

Perputaran Piutang (X2)

Profitabilitas/ROA (Y)

Perputaran Persediaan (X3)
Gambar 2. Kerangka Pemikiran Teoritis

Hipotesis
Hipotesis merupakan jawaban sementara yang masih harus dibuktikan kebenarannya
melalui penelitian (Sugiyono, 2018), berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka hipotesis
dalam penelitian ini adalah:
H1 :
Perputaran kas (cash turnover) berpengaruh positif dan signifikan terhadap
profitabilitas (ROA).
H2 :
Perputaran Piutang (receivable turnover) berpengaruh positif dan signifikan
terhadap profitabilitas (ROA).
H3 :
Perputaran Persediaan (inventory turnover) berpengaruh positif dan signifikan
terhadap profitabilitas (ROA).
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Metode Penelitian
Obyek dan Subyek Penelitian
Obyek yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengaruh modal kerja (perputaran kas,
perputaran piutang dan perputaran persediaan) terhadap profitabilitas (ROA) pada
perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sub sektor Makanan dan Minuman
periode 2016-2019, sedangkan Subyek dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar
di Bursa Efek Indonesia sub sektor Makanan dan Minuman periode 2016-2019.
Populasi dan Sampel Penelitian
Penelitian ini dilakukan dengan mengunduh data langsung yang tersedia dalam website
resmi Bursa Efek Indonesia melalui website www.idx.co.id dengan objek perusahaan sub
sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2019.
Teknik pengambilan perusahaan dilakukan dengan purposive sampling, yaitu teknik
penentuan sample dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2018). Populasi penelitian ini
adalah perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan
jumlah 23 Didapat sampel 13 perusahaan dan dianalisis menggunakan regresi linier
berganda. Adapun kriteria atau pertimbangan pengambilan sampel yang digunakan penulis
adalah:
1. Perusahaan yang terdaftar di BEI sub sektor Makanan dan Minuman.
2. Perusahaan Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang
menerbitkan laporan keuangan secara berturut-turut pada periode 2016-2019.
3. Perusahaan Makanan dan Minuman yang memiliki data lengkap untuk perhitungan
modal kerja (perputaran kas, perputaran piutang, dan perputaran persediaan).
Tabel 1. Kriteria Pemilihan Perusahaan

No
1.
2.

Kriteria
Jumlah Perusahaan sub sektor Makanan dan Minuman
Perusahaan Makanan dan Minuman yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia yang tidak menerbitkan laporan
keuangan secara berturut-turut pada periode 2016-2019
3.
Perusahaan Makanan dan Minuman yang tidak
memiliki data lengkap untuk perhitungan modal kerja
(perputaran kas, perputaran piutang, dan perputaran
persediaan)
Total
Sumber: www.idx.co.id, data diolah tahun 2020

Jumlah
23
(10)

(0)

13

Setelah dilakukan pemilihan kriteria, diperoleh 13 perusahaan. Adapun perusahaan tersebut
adalah:
Tabel 2. Daftar Perusahaan
No

Kode

Nama Perusahaan

1

AISA

PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk

2

ALTO

PT. Tri Banyan Tirta Tbk

3

CEKA

PT. Wilmar Cahaya Indonesia Tbk

4

DLTA

PT. Delta Djakarta Tbk
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5

ICBP

PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk

6

INDF

PT. Indofood Sukses Makmur Tbk

7

MLBI

PT. Multi Bintang Indonesia Tbk

8

MYOR

PT. Mayora Indah Tbk

9

PSDN

PT. Prasidha Aneka Niaga Tbk

10

ROTI

PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk

11

SKLT

PT. Sekar Laut Tbk

12

STTP

PT. Siantar Top Tbk

13

ULTJ

PT. Ultrajaya Milk Industry Co. Tbk

Sumber: www.idx.co.id, data diolah tahun 2020
Analisis Statistik Deskriptif
Menurut Ghozali (2009: 19) statistik deskriptif memberikan gambaran deskriptif suatu data
yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum,
range, kurtosis, dan skewness (kemencengan distribusi). Dalam penelitian ini variabel yang
digambarkan dengan nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum,
adalah return on asset (ROA), cash turnover (CT), receivable turnover (RT), dan inventory
turnover (IT).

Uji Normalitas
Menurut Ghozali (2009:147), uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah data yang akan
digunakan dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi
normal. Model regresi dikatakan baik jika data dalam model regresi tersebut berdistribusi
normal. Pengujian normalitas data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji
Kolmogorov Smirnov. Data yang normal ditunjukkan dengan nilai uji Kolmogorov Smirnov
yang memiliki signifikan diatas 0,05.
Uji Multikolonieritas
Menurut Ghozali (2009:95) menjelaskan bahwa uji multikolonieritas bertujuan untuk
menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas
(independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel
independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak
orthogonal. Variabel orthogonal adalah independen yang nilai korelasi antar variabelnya
sama dengan nol.
Menurut Ghozali (2009:95-96) multikolonieritas dapat juga dilihat dari: (1) nilai tolerance, dan
lawannya (2) variance inflation factor (VIF). Nilai cutoff yang umum dipakai untuk
menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai Tolerance ≤ 0.10 atau sama dengan nilai
VIF ≥ 10. Setiap peneliti harus menentukan tingkat kolonieritas yang masih dapat ditolerir.
Sebagai misal nilai tolerance = 0.10 sama dengan tingkat kolonieritas 0.95.
Uji Heteroskedastisitas
Menurut Ghozali (2009:125), uji heterokesdastisitas bertujuan menguji apakah dalam model
regresi terjadi ketidaksamaan variance dan residual dari satu pengamatan ke pengamatan
yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka
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disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang
baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.
Deteksi ada tidaknya uji heterokesdastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya
pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu X adalah Y
yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y prediksi – Y sesungguhnya) yang
telah di studentized. Menurut Ghozali (2009:127) Dasar analisis sebagai berikut:
1. Jika ada pola tertentu, apabila titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur
(bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi uji
heteroskedastisitas.
2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angak 0
pada sumbu Y, maka tidak terjadi uji heteroskedastisitas.
Uji Autokorelasi
Menurut Ghozali (2009:99) menjelaskan bahwa uji autokorelasi bertujuan menguji apakah
dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan penggangu pada periode t dengan
kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan
ada problem autokorelasi. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari
autokorelasi.
Untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi dalam penelitian ini digunakan uji DurbinWatson (DW Test). Uji autokorelasi dilakukan dengan membuat hipotesis sebagai berikut:
H0 : Tidak ada autokorelasi (r = 0)
HA : Ada autokorelasi (r ≠ 0)
Menurut Ghozali (2009:100), pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi dapat
dilihat melalui tabel berikut:
Tabel 3. Pengambilan Keputusan Ada Tidaknya Autokorelasi:
Hipotesis nol
Keputusan
Jika
Tidak ada autokorelasi positif
Tolak
0 < d < dl
Tidak ada autokorelasi positif
No desicison
dl ≤ d ≤ du
Tidak ada korelasi negative
Tolak
4 - dl < d < 4
Tidak ada korelasi negative
No desicison
4 - du ≤ d ≤ 4 - dl
Tidak ada autokorelasi,
Tidak ditolak
du < d < 4 - du
Positif atau negative
Sumber: Ghozali (2009:100)

Analisis Regresi Linear Berganda
Regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui sejauh mana variabel independen
dapat mempengaruhi variabel dependen, sehingga dapat mengetahui seberapa signifikan
variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen. Analisis ini dilakukan
menggunakan IBM Statistic SPSS. Dalam penelitian ini regresi linear berganda digunakan
untuk mengetahui pengaruh modal kerja (perputaran kas, perputaran piutang, perputaran
persediaan) terhadap profitabilitas (ROA). Setelah diketahui persamaan regresi, maka
hubungan antara variabel independen dan variabel dependen ditafsir berdasarkan atas nilai
koefisien dari variabel bebas. Berikut model regresi yang digunakan dalam penelitian ini:
Y = a + b1 X1 + b2 X2 + b3 X3 + e………………………………(4)
Keterangan:
Y
= Variabel Return On Asset (ROA)
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a
b1
X1
b2
X2
b3
X3

= Konstan
= Koefisein persamaan regresi predictor perputaran kas
= Variabel perputaran kas
= Koefisein persamaan regresi predictor perputaran persediaan
= Variabel perputaran persediaan
= Koefisein persamaan regresi predictor perputaran piutang
= Variabel perputaran piutang

Koefisien Determinasi (R2)
Ghozali (2009:87) menjelaskan bahwa koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur
seberapa jauh kemampuan model menerangkan variasi variabel independen. Nilai koefisien
determinasi adalah antara 0 dan 1. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel
independen dalam menjelaskan variabel-variabel dependen amat terbatas. Nilai R2 yang
mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan memberikan hamper
semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.
Nilai koefisien determinasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai adjusted R2
karena variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini lebih dari dua variabel.
Selain itu nilai adjusted R2 dianggap lebih baik dari nilai R2, karena nilai adjusted R2 dapat
naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan ke dalam model regresi.
Adapun hal yang perlu diperhatikan mengenai koefisien determinasi yaitu: (a) Nilai R2
harus berkisar 0 sampai 1; (b) Nilai R2 = 1 berarti terjadi kecocokan sempurna dari variabel
independen menjelaskan variabel dependen; (c) Bila R2 = 0 berarti tidak ada hubungan sama
sekali antara variabel independen terhadap variabel dependen.
Uji Parsial (Uji t)
Menurut Bahri (2018: 194-195) uji statistik t digunakan untuk pengujian hipotesis pengaruh
variabel independen secara individu terhadap variabel dependen. Tingkat pengujian ini 0,05.
Pengujian dengan tingkat signifikan ≤ 0,05 maka H0 ditolak H1 diterima, artinya variabel
independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Pengujian dengan perbandingan
antara t hitung dengan t tabel sebagai berikut:
1. Jika t hitung ≥ t tabel maka H0 ditolak H1 diterima, artinya variabel independen
berpengaruh terhadap variabel dependen.
2. Jika t hitung ≤ t tabel maka H0 diterima H1 ditolak, artinya variabel independen tidak
berpengaruh terhadap variabel dependen.
Uji Simultan (Uji F)
Menurut Ghozali (2009:88) uji statistic F pada dasarnya menunjukkan apakah semua
variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh
secara bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat. Dalan penelitian ini uji F
digunakan untuk menguji hipotesis H4 yaitu perputaran kas, perputaran persediaan,
perputaran piutang memiliki pengaruh terhadap profitabilitas (ROA) perusahaan sub sktor
Makanan dan Minuman secara simultan (bersama-sama). Adapun langkah-langkah dalam
melakukan uji F sebagai berikut:
1. Merumuskan hipotesis
(H1) berarti ada pengaruh yang signifikan dari variabel independen terhadap variabel
dependen secara simultan (bersama-sama).
2. Menentukan tingkat signifikansi dan derajat kesalahan (α)
47 | M u k a r o m a h & M i s p i y a n t i

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis dan Akuntansi 3(1) Februari 2021

Tingkat signifikansi dalam penelitian ini adalah 95% atau α= 5%=0,05
Melakukan uji F dengan cara membandingkan F hitung dengan F tabel. Nilai F tabel = F α (k1, n-k) adalah nilai kritis F pada signifikan α dan derajat bebas (df) pembilang (k-1) serta
derajat bebas (df) penyebut (n-k) dimana (k) adalah jumlah variabel bebas, (n) adalah
jumlah data.
a. (H1) ditolak jika F hitung < F tabel.
b. (H1) diterima jika F hitung > F tabel.
4. Melakukan uji F dengan berdasarkan nilai signifikan.
a. (H1) ditolak apabila sig > α (0,05).
b. (H1) diterima apabila sig < α (0,05).

3.

Hasil dan Pembahasan
Analisis Statistik Deskriptif
Variabel yang dioperasikan dalam penelitian ini terdiri dari variabel bebas, dan variabel
terikat. Variabel bebas adalah perputaran kas (X1), perputaran piutang (X2), perputaran
persediaan (X3) dan variabel terikat adalah profitabilitas/ROA (Y). Masing-masing variabel
dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:
Tabel 4. Hasil Uji Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics
N
Minimum
Maximum
Mean
CT
52
.92
525.04
43.0485
RT
52
1.01
19.62
9.3398
IT
52
1.12
8.97
5.3283
ROA
52
.01
.22
.0987
Valid N (listwise)
52
Sumber: Data Diolah dari SPSS

Std. Deviation
87.17687
4.69762
2.34707
.05438

Berdasarkan tabel 4. menunjukkan jumlah pengamatan dalam penelitian ini sebanyak 52.
Profitabilitas/ROA terendah sebesar 0,01% pada PT. Tri Banyan Tirta Tbk, dan
profitabilitas/ROA tertinggi sebesar 0,22% pada PT. Ultrajaya Milk Industry Co Tbk.
Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa profitabilitas/ROA secara rata-rata
mengalami perubahan sebesar 0,10% . Standar deviasi profitabilitas/ROA sebesar 0,05%,
tingginya simpangan data menunjukkan tingginya fluktuasi data variabel profitabilitas
selama periode pengamatan.
Nilai perputaran kas memiliki rata-rata sebesar 43,0485 selama tahun 2016 sampai dengan
2019, dengan nilai maximum sebesar 525,04 pada PT. Wilmar Cahaya Indonesia Tbk, dan
minimum sebesar 0,92 pada PT. Delta Djakarta Tbk. Standar deviasi perputaran kas sebesar
87,17687 lebih besar dibandingkan nilai mean sebesar 43,0485, besarnya simpangan data
menunjukkan tingginya fluktuasi data variabel perputaran kas.
Nilai perputaran piutang memiliki rata-rata sebesar 9,3398 menunjukkan kemampuan
perusahaan dalam mengelola piutangnya selama tahun 2016 sampai dengan 2019, dengan
nilai maximum sebesar 19,62 pada PT. Wilmar Cahaya Indonesia Tbk, dan minimum sebesar
1,01 pada PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. Standar deviasi perputaran piutang sebesar
4,69762 lebih kecil dibandingkan nilai mean sebesar 9,3398, kecilnya simpangan data,
menunjukkan rendahnya fluktuasi variabel perputaran piutang.
Nilai perputaran persediaan memiliki rata-rata sebesar 5,3283 selama tahun 2016 sampai
dengan 2019, dengan nilai maximum sebesar 8,97 pada PT. Wilmar Cahaya Indonesia Tbk,
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dan minimum sebesar 1,12 pada PT. Delta Djakarta Tbk. Standar deviasi perputaran
persediaan sebesar 2,34707 lebih kecil dibandingkan nilai mean sebesar 5,3283, kecilnya
simpangan data, menunjukkan rendahnya fluktuasi variabel perputaran persediaan.
Uji Asumsi Klasik
Pada uji asumsi klasik, terdapat empat metode yang harus diuji, yaitu uji normalitas, uji
multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. Pada Uji normalitas dalam
penelitian ini dilakukan dengan melihat uji Kolmogorov Smirnov. Uji normalitas
menggunakan uji statistik non-parametik Kolmogorov Smirnov merupakan uji normalitas
menggunakan fungsi distribusi kumulatif dengan menstandarisasikan nilai residul. Nilai
residual terstandarisasi berdistribusi normal jika nilai signifikan > α. Berdasarkan data yang
didapat menunjukkan bahwa nilai Asymp sig.(2-tailed) perputaran kas (CT) sebesar 0,200 >
0,05, perputaran piutang (RT) sebesar 0,070 > 0,05, perputaran persediaan (IT) sebesar
0,051 > 0,05 dan profitabilitas (ROA) sebesar 0,192 > 0,05 Sehingga model penelitian ini
memenuhi asumsi normalitas.
Selanjutnya untuk uji multikolinearitas dapat dilihat melalui nilai tolerance dan VIF. Suatu
model dikatakan tidak terjadi multikolinearitas apabila nilai tolerance ≥ 0,1 dan VIF ≤ 10
(Ghozali, 2006). Dari hasil analisis data diketahui bahwa tidak terjadi multikolinearitas,
dikarenakan semua nilai VIF diatas 1 dan kurang dari 10 dengan nilai tolerance ≥ 0,1.
Uji Heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi
ketidaksamaan varians dari residul satu pengamatan ke pengamatan lain (Ghozali, 2006).
Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskesdatisitas atau homoskesdatisitas.
Dapat dilihat melalalui grafik plot ZPRED dengan SRESID, apabila titik-titik menyebar
kesegala arah tanpa membuat pola tertentu, maka tidak terjadi heteroskesdastisitas.
Berdasarkan hasil analisis data dapat diketahui bahwa titik-titik menyebar kesegala arah
tanpa membuat pola tertentu sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi
heteroskesdastisitas atau homoskesdatisitas.
Uji Hipotesis
Tabel 5. Hasil Regresi Linear Berganda
Unstandardized Coefficients
Model
B
Std. Error
1
(Constant)
.039
.011
LAG_CT
-.048
.015
LAG_RT
.002
.002
LAG_IT
.007
.003
a. Dependent Variable: LAG_ROA

Standardized
Coefficients
Beta
-.491
.156
.319

Sumber: Data diolah dari SPSS

Berdasarkan tabel tersebut maka persamaan regresi adalah:
Y = 0,039 + -0,048 X1 + 0,002 X2 + 0,007 X3 + e
Dari persamaan diatas dapat diinterprestasikan sebagai berikut:
1. Nilai konstanta sebesar 0,039 menunjukkan bahwa jika ketiga variabel independen sama
dengan nol, maka nilai dari ROA sebesar 0,039.
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2. Koefisien regresi perputaran kas (CT) sebesar -0,048, memiliki arti bahwa jika variabel
perputaran kas (CT) turun maka akan menurunkan nilai ROA sebesar 0,048, dengan
asumsi variabel lain nilainya nol.
3. Koefisien regresi perputaran piutang (RT) sebesar 0,002, memiliki arti bahwa jika nilai
variabel perputaran piutang (RT) naik maka akan menaikkan nilai ROA sebesar 0,002,
dengan asumsi variabel lainnya sama dengan nol.
4. Koefisien regresi perputaran persediaan (IT) sebesar 0,007, memiliki arti bahwa jika nilai
variabel perputaran persediaan (IT) naik maka akan menaikan nilai ROA sebesar 0,007
dengan asumsi variabel lainnya sama dengan nol.

Mo
del
1

R
.451a

Tabel 6. Hasil Koefisien Determinasi (R 2)
Model Summaryb
Adjusted R
R Square
Square
Std. Error of the Estimate
.203
.152
.03839

a. Predictors: (Constant), LAG_IT, LAG_RT, LAG_CT
b. Dependent Variable: LAG_ROA

Sumber: Data diolah dari SPSS

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa hasil koefisien determinasi yang
disesuaikan (Adjusted R Square) sebesar 0,152. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi
pengaruh dari variabel-variabel bebas dalam penelitian ini yang terdiri atas perputaran kas,
perputaran piutang, perputaran persediaan, secara simultan (bersama-sama) terhadap ROA
adalah sebesar 15,2 %, sedangkan sisanya sebesar 84,8 % (100 – 15,2 %) dipengaruhi oleh
faktor lain diluar model regresi.

Model
1 (Constan
t)
Lag_CT
Lag_RT
Lag_IT

Tabel 7. Hasil Uji Parsial (Uji t)
Unstandardized
Standardized
Coefficients
Coefficients
B
Std. Error
Beta
t
.039
.011
3.607
-.048
.002
.007

.015
.002
.003

-.491
.156
.319

-3.180
1.174
2.036

Sig.
.001
.003
.246
.047

a. Dependent Variable: Lag_ROA

Sumber: Data diolah dari SPSS

Berdasarkan hasil uji t diperoleh hasil sebagai berikut:
1. Variabel Perputaran Kas (CT)
Hasil uji t untuk variabel perputaran kas (X1) diperoleh nilai thitung sebesar -3,180 dan nilai
ttabel sebesar 2,00958. Hal ini menunjukan thitung < ttabel dan nilai signifikan perputaran kas
(0,003) < α (0,05), sehingga variabel perputaran kas berpengaruh negatif dan signifikan
terhadap Return On Asset. Dengan demikian H1 yang menyatakan bahwa perputaran kas
memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ROA perusahaan sub sektor Makanan
dan Minuman ditolak.
2. Variabel Perputaran Piutang (RT)
Hasil uji t untuk variabel perputaran piutang (X2) menunjukan nilai thitung sebesar 1,174 <
ttabel sebesar 2,00958 dan nilai sig 0,246 > α (0,05), sehingga dapat diambil kesimpulan
bahwa variabel perputaran piutang tidak memiliki pengaruh dan tidak signifikan
terhadap Return On Asset. Dengan demikian H2 yang menyatakan bahwa perputaran
piutang memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ROA perusahaan sub sektor
Makanan dan Minuman ditolak.
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3. Variabel Perputaran Persediaan (IT)
Hasil uji t untuk variabel perputaran kas (X3) diperoleh nilai thitung sebesar 2,036 dan nilai
ttabel sebesar 2,00958. Hal ini menunjukan
thitung > ttabel dan nilai signifikan
perputaran persediaan (0,047) < α (0,05), sehingga variabel perputaran persediaan
berpengaruh positif dan signifikan terhadap Return On Asset. Dengan demikian H3 yang
menyatakan bahwa perputaran persediaan memiliki pengaruh positif dan signifikan
terhadap ROA perusahaan sub sektor Makanan dan Minuman diterima.
Tabel 8. Hasil uji Simultan (Uji F)
ANOVAa
Sum of
Model
Squares
Df
Mean Square
1 Regression
.018
3
.006
Residual
.069
47
.001
Total
.087
50
a. Dependent Variable: Lag_ROA
b. Predictors: (Constant), Lag_IT, Lag_RT, Lag_CT

F
3.993

Sig.
.013b

Sumber: Data diolah dari SPSS

Tabel diatas menunjukkan nilai Fhitung sebesar 3,993 dan nilai Ftabel sebesar 3,19 dimana
pembilang (k-1= jumlah variabel bebas – 1 = 3 – 1 = 2) dan penyebut (n-k = jumlah data –
jumlah variabel bebas = 52 - 3 = 49). Sehingga Fhitung > Ftabel dengan nilai sig 0,013 < 0,05,
sehingga ketiga variabel independen dalam penelitian ini yaitu perputaran kas, perputaran
piutang, perputaran persediaan memiliki pengaruh terhadap ROA perusahaan sub sektor
Makanan dan Minuman secara simultan (bersama-sama).
Pembahasan
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh perputaran kas,
perputaran piutang dan perputaran persediaan terhadap terhadap profitabilitas pada
perusahaan sub sektor Makanan dan Minuman. Penelitian ini juga untuk menjawab
pertanyaan dari rumusan masalah dan membuktikan hipotesis yang sudah dirumuskan
dalam penelitian berdasarkan teori serta penelitian terdahulu. Setelah dilakukan pengujian,
maka berikut adalah pembahasan yang dilakukan dalam penelitian:
1.

Pengaruh Perputaran Kas (CT) Terhadap Return On Asset

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh perputaran kas terhadap Return On
Asset. Berdasakan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel perputaran kas mempunyai
nilai thitung sebesar -3,180 < ttabel 2,00958 dengan tingkat signifikan (0,003) < α (0,05), hal ini
menunjukan bahwa perputaran kas memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap
Return On Asset, maka H1 yang menyatakan bahwa perputaran kas memiliki pengaruh
positif dan signifikan terhadap ROA perusahaan sub sektor Makanan dan Minuman ditolak.
Hasil dari pengujian menunjukkan perputaran kas berpengaruh negatif dan signifikan
terhadap Return On Asset, yang berarti bahwa ketika perusahaan mempercepat atau
mempersingkat perputaran kas maka tingkat profitabilitas perusahaan akan menurun.
Jumlah kas perlu diatur dan dikelola dengan baik, kas yang besar dapat digunakan oleh
perusahaan untuk membiayai beban biaya operasional penjualan, sehingga dapat
meningkatkan profitabilitas perusahaan dari hasil penjualan tersebut, namun apabila terlalu
besar dapat menimbulkan sejumlah dan menganggur. Sebaliknya, apabila jumlah kas terlalu
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kecil akan berbahaya bagi perusahaan karena akan mengakibatkan hambatan untuk
berbagai pembayaran perusahaan, sehingga akan menghambat kegiatan operasional
perusahaan yang dapat menyebabkan menurunnya profitabilitas perusahaan.
Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa rata-rata perputaran kas pada tahun 2016 sebesar
48,70 dengan return on asset 10,46%, pada tahun 2017 menurun menjadi 39,16 dan return on
asset menurun menjadi 9,31%, pada tahun 2018 naik menjadi 59,41 dan return on asset
menurun menjadi 9,08%, kemudian pada tahun 2019 turun menjadi 24,93 dan return on asset
naik menjadi 10,62%. Jadi pada tahun 2016 sampai 2019 semakin rendah perputaran kas,
maka return on asset mengalami peningkatan. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori
yang dikemukakan Riyanto (2010:95) yang mengemukakan bahwa semakin tinggi
perputaran kas maka semakin tinggi efisiensi penggunaan kas oleh perusahaan, yang berarti
kas perusahaan produktif sehingga profitabilitas yang didapatkan perusahaan semakin
meningkat.
Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Siallagan (2015) yang menyatakan
bahwa perputaran kas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas. Hasil
penelitian tersebut juga diperkuat dari penelitian Nurafika (2018) yang menyatakan bahwa
perputaran kas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas. Namun, berbeda
dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Satriya dan Lestari (2014) yang menyatakan
bahwa perputaran kas berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas.
2.

Pengaruh Perputaran Piutang (RT) Terhadap Return On Asset

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh piutang terhadap Return On Asset.
Berdasakan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel perputaran piutang mempunyai
nilai thitung sebesar 1,174 < ttabel 2,00958 dengan tingkat signifikan (0,246) > α (0,05), hal ini
menunjukan bahwa perputaran piutang tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap
Return On Asset, maka H2 yang menyatakan bahwa perputaran piutang memiliki pengaruh
positif dan signifikan terhadap ROA perusahaan sub sektor Makanan dan Minuman ditolak.
Piutang merupakan hak perusahaan untuk menerima sejumlah kas pada waktu yang akan
dating karena kejadian yang telah terjadi di masa lalu. Piutang muncul akibat adanya
penjualan kredit perusahaan telah mengikat perjanjian dengan pembeli mengenai syarat
kredit. Syarat kredit yang lunak mengakibatkan nilai yang di investasikan pada piutang
akan semakin besar dan otomatis akan berpengaruh pada rendahnya perputaran piutang,
begitu pula sebaliknya. Hal yang menyebabkan perputaran piutang tidak berpengaruh
signifikan terhadap profitabilitas karena tingkat perputaran piutang yang terlalu rendah dan
membutuhkan waktu yang lama untuk dapat ditagih dalam bentuk uang tunai atau
menunjukkan modal kerja yang ditanamkan dalam piutang besar.
Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Eka dan Joni (2014) yang menyatakan
bahwa perputaran piutang yang rendah mengakibatkan perputaran piutang tidak
berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Hasil penelitian tersebut juga diperkuat dari
penelitian yang dilakukan oleh Sofyan dan Saifi (2019) yang menyatakan bahwa perputaran
piutang tidak berpengaruh terhadap ROA perusahaan sub sektor food and beverages yang
terdaftar di bursa efek Indonesia periode 2014-2018). Namun, berbeda dengan hasil
penelitian yang dilakukan oleh Nina dan Purnawati (2013) yang menyatakan bahwa
perputaran piutang dominan berpengaruh terhadap profitabilitas pada perusahaan food and
beverages.
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3.

Pengaruh Perputaran Persediaan (IT) Terhadap Return On Asset

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh perputaran persediaan terhadap
Return On Asset. Berdasakan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel perputaran
persediaan mempunyai nilai thitung sebesar 2,036 > ttabel 2,00958 dengan tingkat signifikan
(0,047) < α (0,05), hal ini menunjukan bahwa perputaran persediaan berpengaruh positif dan
signifikan terhadap Return On Asset, maka H3 yang menyatakan bahwa perputaran
persediaan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ROA perusahaan sub sektor
Makanan dan Minuman diterima.
Perputaran persediaan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas karena tingkat
perputaran persediaannya tinggi, maka keuntungan semakin besar perusahaan akan
memperoleh keuntungan. Perusahaan selalu berhubungan dengan persediaan, karena
kegiatan produksi yang dilakukan selalu membutuhkan adanya barang yang siap untuk
digunakan sepanjang waktu. Periode perputaran persediaan perlu diperhatikan untuk
mengetahui berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk menghabiskan
persediaan dalam proses produksinya. Hal ini dikarenakan semakin lama periode
perputaran persediaan, maka semakin banyak biaya yang harus dikeluarkan oleh
perusahaan untuk menjaga agar persediaan digudang tetap baik. Oleh karena itu,
diperlukan adanya tingkat perputaran persediaan yang tinggi untuk mengurangi biaya yang
timbul karena kelebihan persediaan. Hal ini menjelaskan bahwa semakin tinggi perputaran
persediaan, maka perusahaan mampu untuk mengurangi biaya yang terkait dengan
perputaran persediaan seperti: biaya sewa, biaya administrasi pergudangan, biaya listrik,
dan biaya asuransi, sehingga dapat memperoleh laba yang tinggi.
Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Nina dan Purnawati (2013) yang
menyatakan bahwa perputaran persediaan berpengaruh secara positif dan signifikan
terhadap profitabilitas perusahaan food and beverages. Hasil penelitian tersebut juga
diperkuat dari penelitian Sofyan dan Saifi (2019) yang menyatakan bahwa perputaran
persediaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA perusahaan food and beverages
(Studi pada perusahaan sub sektor food and beverages yang terdaftar di bursa efek Indonesia
periode 2014-2018).
Penutup dan Saran
Simpulan
Berdasarkan hasil pembahasan analisis data maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai
berikut:
1. Variabel perputaran kas (CT) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap
profitabilitas (ROA) perusahaan sub sektor Makanan dan Minuman, karena nilai t hitung
sebesar -3,180 < nilai ttabel sebesar 2,00958, dan nilai signifikan 0,003 < α (0,05), yang berarti
bahwa ketika perusahaan makanan dan minuman mempercepat perputaran kas maka
tingkat profitabilitas perusahaan akan menurun.
2. Variabel perputaran piutang (RT) tidak memiliki pengaruh terhadap profitabilitas (ROA)
perusahaan sub sektor Makanan dan Minuman, karena nilai thitung sebesar 1,174 > nilai
ttabel sebesar 2,00958, dan nilai signifikan 0,246 < α (0,05), yang berarti bahwa tingkat
perputaran piutang yang terlalu rendah dan membutuhkan waktu yang lama untuk
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dapat ditagih dalam bentuk uang tunai atau menunjukkan modal kerja yang ditanamkan
dalam piutang besar.
3. Variabel perputaran persediaan (IT) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap
profitabilitas (ROA) perusahaan sub sektor Makanan dan Minuman, karena nilai t hitung
sebesar 2,036 > nilai ttabel sebesar 2,00958, dan nilai signifikan 0,047 < α (0,05), yang berarti
bahwa semakin tinggi tingkat perputaran persediaan, maka semakin besar perusahaan
akan memperoleh keuntungan.
Saran
Berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian ini terdapat beberapa saran untuk
perbaikan selanjutnya dan berbagai pihak yang berkaitan dengan penggunaan modal kerja,
sebagai berikut:
1. Pihak manajemen perusahaan sebaiknya lebih memperhatikan besarnya modal yang
ditanamkan pada aset lancar yaitu perputaran kas (CT), perputaran piutang (RT), dan
perputaran persediaan (IT) dalam upaya meningkatkan return on asset. Perusahaan harus
selalu meningkatkan efisiensi modal kerjanya agar kegiatan operasional perusahaan
dapat berjalan lancar dan dapat berfokus untuk meningkatkan laba perusahaan.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan meneliti variabel lain yang mempengaruhi
profitabilitas perusahaan, karena dalam penelitian ini hanya menggunakan variabel
perputaran kas, perputaran piutang dan perputaran persediaan.
3. Bagi pihak eksternal diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar referensi baik untuk
melakukan penelitian selanjutnya maupun informasi dasar sebelum melakukan investasi
disebuah perusahaan nantinya, misalkan melakukan penelitian dengan salah satu
variabel yang diteliti penulis kemudian menggunakan variabel lain untuk melakukan
perbandingan.
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