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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perputaran piutang, perputaran
persediaan, dan perputaran modal kerja terhadap profitabilitas pada perusahaan
manufaktur sektor industri barang dan konsumsi yang terdaftardi Bursa Efek Indonesia
periode 2017-2019. Variabel independen dalam penelitian ini adalah perputaran
piutang,perputaran persediaan,perputaran modal kerja. Untuk variabel dependen dalam
penelitian ini adalah profitabilitas.
Populasi dalam penelitian ini perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia selama periode 2017-2019. Teknik pengambilan sampel yaitu teknik purposive
sampling dengan populasi 54 perusahaan dan sampel dalam penelitian ini berjumlah
27perusahaan sektor barang dan konsumsi. Data yang digunakan adalah data sekunder
yang diambil dengan metode dokumentasi dengan cara mengakses situs
www.idx.co.id,IDN financial,www.sahamOK.com. Metode analisis data yang digunakan
adalah analisis regresi linear berganda.Alat statistic yang digunakan dalam penelitian ini
adalah SPSS 22.0.
Hasil penelitian menunjukkan Pengaruh perputaran piutang, perputaran persediaan,
perputaran modal kerja terhadap profitabilitas secara parsial dan smultan. Dari
pengujian menunjukkan bahwa pengaruh perputaran piutang terhadap profitabilitas
berpengaruh positif dan signifikan. Perputaran persediaan dapat disimpulkan bahwa
perputaran persediaan terhadap profitabilitas ber- pengaruh positif dan signifikan.
Perputaran modal kerja dapat disimpulkan bahwa berpengaruh positif dan signifikan
terhadap profitabilitas. Secara smultan (Uji F) menunjukkan pengaruh antara perputaran
piutang, prputaran persediaan, perputaran modal kerja terhadap profitabilitas secara
smultan berpengaruh positif dan signifikan.
Kata Kunci:

Perputaran Piutang, Perputaran Persediaan, Perputaran Modal Kerja,
dan Profitabilitas.
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PENDAHULUAN
Latar Belakang
Profitabilitas
adalah
kemampuan
perusahaan memperoleh laba dalam
hubungannya dengan penjualan, total
aktiva maupun modal sendiri. Semakin
tinggi tingkat profitabilitas sebuah
perusahaan maka kinerja perusahaan
semakin baik.
Bagi perusahaan masalah profitabilitas
sangat
penting.
Bagi
Pimpinan
perusahaan profitabilitas digunakan
sebagai tolak ukur berhasil atau tidak
perusahaan
yang
dipimpinnya,
sedangkan bagi karyawan perusahaan
semakin tinggi profitabilitas yang
diperoleh oleh perusahaan, maka ada
peluang untuk meningkatkan gaji
karyawan. Oleh karena itu, manajemen
perusahaan dalam praktiknya dituntut
harus mampu untuk memenuhi target
yang telah ditetapkan. Untuk menilai
tingkat keuntungan perusahaan, maka
digunakan rasio proitabiltas.
Menurut Kasmir (2016:114) Rasio
profitabilitas merupakan rasio untuk
menilai
kemampuan
perusahaan
dalam mencari keuntungan atau laba
dalam suatu periode tertentu.1
Profit atau laba perusahaan selalu
menjadi perhatian utama calon investor
dalam
menilai
kinerja
suatu
perusahaan. Profit atau laba itulah yang
digunakan untuk memastikan apakah
investasi pada suatu perusahaan akan
memberikan keuntungan atau tingkat
pengambilan yang diharapkan atau
tidak.
Menurut Hery (2019:192) Rasio
profitabilitas merupakan rasio yang
digunakan
untuk
mengukur
kemampuan
perusahaan
dalam
menghasilkan laba dari aktivitas
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normal bisnisnya. Penggunaan rasio
profitabilitas ini dapat dilakukan dengan
menggunakan perbandingan antara
berbagai komponen yang ada di laporan
keuangan, terutama laporan keuangan
neraca dan laporan laba rugi.
Untuk mengetahui seberapa besar
keuntungan (Profitabilitas) yang akan
dihasilkan perusahaan, dalam penelitian
ini
profitabilitas
diukur
dengan
menggunakan Return On Asset (ROA).
Return On Asset adalah rasio yang
digunakan untuk mengukur seberapa
besar jumlah laba bersih yang dihasilkan
dari setiap rupiah dana yang tertanam
dalam total asset yang dimiliki
perusahaan untuk melakukan aktifitas
perusahaan secara keseluruhan. ROA
juga digunakan untuk menilai apakah
perusahaan telah efisien menggunakan
aktivanya dalam kegiatan operasi dalam
menghasilkan
keuntungan.Semakin
besar rasio ini maka akan semakin baik.
Hal ini berarti bahwa aktiva dapat
berputar dan meraih laba.
Untuk
mempertahankan
dan
mengembangkan perusahaan maka
harus
mengelola
profitabilitas
perusahaan. Perusahaan dikatakan baik
apabila memiliki tingkat profitabilitas
yang baik. Untuk mengukur tingkat
profitabilitas yang akan digunakan
perusahaan
dalam
kegiatan
operasionalnya, maka dapat dilihat dari
perputaran
aspek
masing-masing,
seperti perputaran piutang, perputaran
persediaan, dan perputaran modal
kerja.
Piutang merupakan salah satu aktiva
yang tercantum dalam neraca. Piutang
termasuk
aktiva
lancar
yang
mempengaruhi modal. Apabila jumlah
inves- tasi yang tertanam dalam piutang
terlalu tinggi akan menimbulkan
rendahnya per- putaran modal kerja,
sehingga
semakin
kecil
pula
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kemampuan
perusahaan
dalam
meningkatkan
volume
penjualan.
Berkurangnya volume penjualan akan
berakibat pada berkurangnya laba yang
akan diperoleh perusahaan. Jadi, dalam
perencanaan penggunaan piutang harus
dipertimbangkan
jumlah
yang
digunakan agar penggunaan piutang
dapat berlangsung secara efektif.
Perputaran piutang merupakan rasio
yang memperlihatkan periode untuk
mengubah piutang menjadi kas.
Menurut Hery dalam penelitian Ary
Inava Sitorus (2017:4) Semakin tinggi
perputaran
piutang
usaha
menunjukkan bahwa modal kerja yang
tertanam dalam piutang usaha
semakin kecildan hal ini semakin baik
bagi perusahaan.”
Persediaan adalah barang-barang yang
disimpan untuk digunakan atau dijual
pada masa atau periode yang akan
datang. Persediaan diperlukan untuk
dapat melakukan proses produksi
sehingga penjualan dapat berjalan
dengan lancar. Untuk mengukur berapa
kali dana yang tertanam dalam
persediaan akan berputar dalam satu
periode atau berapa lama rata-rata
persediaan
tersimpan
digudang
sehingga akhirnya terjual dapat dilihat
dengan
menghitung
perputaran
persediaan. Menurut Harahap dalam
penelitian Irman Deni (5), perputaran
persediaan
adalah
menunjukkan
seberapa cepat perputaran persediaan
dalam siklus produksi normal. Semakin
cepat perputarannya semakin baik
karena dianggap kegiatan penjulan
berjalan cepat.
Perputaran persediaan yang lambat
menunjukkan lamanya persediaan
tersimpan di perusahaan, sehingga hal
ini
dapat
memperbesar
biaya
persediaan, dan akan mempengaruhi
laba perusahaan. Jika perusahaan tidak
mempunyai persediaan yang cukup,
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maka perusahaan akan kehilangan
kesempatan memperoleh keuntungan
dikarenakan perusahaan tidak dapat
memenuhi permintaan konsumen.
Munawir dalam penelitian Nina Sufiana
dan Ni Ketut Purnawati (456)
“menyatakan bahwa semakin tinggi
tingkat perputaran persediaan akan
mem- perkecil resiko terhadap kerugian
yang disebabkan karena penurunan
harga atau karena perubahan selera
konsumen,
disamping
itu
akan
menghemat ongkos penyimpanan dan
pemeliharaan terhadap persediaan
tersebut.
Modal kerja adalah seluruh aktiva
lancar atau aktiva jangka pendek yang
sering digunakan dalam kegiatan
operasional sehari-hari perusahaan.
Dana modal kerja merupakan dana yang
digunakan untuk membiayai kegiatan
operasional perusahaan, terutama yang
memiliki jangka waktu pendek. Modal
kerja bersih dalam suatu perusahaan
selalu dalam keadaan operasi atau
berputar. Oleh sebab itu perlu
dilakukan pengelolaan yang baik
terhadap modal kerja. Pada hakekatnya
perputaran modal kerja mempunyai
hubungan yang sangat erat dengan
keuntungan atau tingkat profitabilitas
perusahaan. Menurut Hery (2019:218)
Perputaran modal kerja yang rendah
berarti perusahaan sedang memiliki
kelebihan model kerja. Hal ini mungkin
disebabkan
karena
rendahnya
perputaran persediaan barang dagang
atau piutang usaha, atau bisa juga
karena terlalu besarnya saldo kas.
Sebaliknya, perputaran modal kerja
yang tinggi mungkin disebabkan
karena
tingginya
perputaran
persediaan barang dagang atau
piutang usaha, atau bisa juga karena
terlalu kecilnya saldo kas.
Penulis dalam penelitian ini memilih
perusahaan manufaktur yang terdaftar
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di bursa efek indonesia sektor barang
dan konsumsi periode 2017-2019
sebagai objek penelitian. Alasan penulis
memilih karena profit perusahaan
sektor
manufaktur
barang
dan
konsumsi masih menjanjikan untuk
tahun-tahun kedepan sebab kebutuhan
masyarakat tidak terlepas dari produkproduk yang dihasilkan oleh perusahaan
manufaktur sektor barang konsumsi.
Hal ini terlihat dari sirkulasi dan
aktivitasnya yang cukup aktif di bursa
efek indonesia. Menurut peneliti
permasalahan ini menarik untuk dikaji
dari peran aktiva dalam menghasilkan
profit.
Apabila
perusahaan
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menggunakan aktiva secara efisien
dalam kegiatan operasionalnya maka
kemungkinan laba perusahaan akan
meningkat sebaliknya jika tidak efisien
maka laba perusahaan akan kecil.
Berdasarkan uraian di atas tabel 1.1
yang telah disajikan, dapat diketahui
bahwa telah terjadi perubahan ROA dari
tahun 2017-2019 pada perusahanperusahaan tersebut. Fluktuasi ROA
tersebut disebabkan beberapa faktor
dian- taranya Perputaran Piutang,
Perputaran Persediaan dan Perputaran
Modal Kerja.

Tabel 1.1
Data Variabel Perputaran Piutang, Perputaran Persediaan, dan Perputaran ModalKerja
pada beberapa Perusahaan Manufatur Sektor Barang Konsumsi Periode 2017-2019
Perputaran Piutang

Perputaran
Persediaan

2017

2018

2019

2017

Perputaran
Modal
Kerja
2018 2019 2017 2018
2019

N0 Kode

2017

2018

2019

1

BUDI

9,72

6,78

6,21

10,24

7,43

7,34 3,12

4,12

9,56

7,21

4,6

2

CEKA

8,29 4,12

5,5

6,27

5,23 4,35

5,26

2,8

3,52

6,89

4,21

3,6

3

DLTA

6,27

3,4

9,3

5,29

6,67

9,43

5,12

3,32

5,12

8,56

2,21

8,2

4

ADES

8,32

3,12

2,16

9,74

6,12

2,78

6,17

2,38

0,56

8,89

5,39

1,23

Berdarkan latar belakang dan data di
atas, peneliti tertarik melakukan
penelitian kembali untuk menguji
pengaruh
perputaran
piutang
,perputaran persediaan dan perputaran
modal kerja terhadap profitabilitas.
Dengan demikian penulis tertarik
melakukan penelitian yang berjudul,
“PENGARUH PERPUTARAN PIUTANG,
PERPUTARAN
PERSEDIAAN
DAN
PERPUTARAN
MODAL
KERJA
TERHADAP PROFITABILITAS PADA
PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG
TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA
PERIODE 20017 – 2019.”
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2,23

ROA(%)

Perumusan Masalah
Berdasarkan
uraian
yang
telah
dikemukakan dalam latar belakang
permasalahan yang muncul dapat
dirumuskan sebagai berikut :
1. Bagaimana
pengaruh
perputaran piutang terhadap
profitabilitas?
2. Bagaimana
pengaruh
perputaran persediaan terhadap
profitabilitas?
3. Bagaimana
pengaruh
perputaran
modal
kerja
terhadap profitabilitas?
4. Bagaimana pengaruh
perputaran
piutang,
perputaran persediaan dan
perputaran modal kerja terhadap
profitabilitas?
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Tujuan Penelitian
1. Untuk menganalisis pengaruh
perputaran piutang terhadap
profitabilitas.
2. Untuk menganalisis pengaruh
perputaran persediaan terhadap
profitabilitas.
3. Untuk menganalisis pengaruh
perputaran modal kerja terhadap
profitabilitas
4. Untuk menganalisis pengaruh
perputaran
piutang,
perputaran persediaan dan
perputaran modal kerja terhadap
profitabilitas?
LANDASAN TEORI
Profitabilitas
Menurut Arfan ikhsan Dkk (2018:97),
Profitabilitas merupakan kemampuan
yang dicapai oleh perusahaan dalam
satu periode tertentu. Dasar penilaian
profitabilitas adalah laporan keuangan
yang terdiri dari laporan neraca dan
rugi-laba
perusahaan.
Kondisi
keuangan perusahaan sangat penting
bagi manajer untuk mengambil sebuah
keputusan. Manajer dapat mengetahui
kondisi laporan keuangan perusahaan
dengan melakukan analisis laporan
keuangan terlebih dahulu. Apabila
tingkat perusahaan tinggi maka akan
dapat meningkatkan daya saing antar
perusahaan. Perusahaan yang memiliki
tingkat profitabilitas yang tinggi akan
mampu memperluas dan menambah
cabang bagi perusahaan yaitu dengan
membuka investasi-investasi baru yang
berhubungan
dengan
perusahaan
induknya. Tingkat profitabilitas yang
tinggi
menentukan
pertumbuhan
perusahaan di masa mendatang.
Rasio profitabilitas merupakan rasio
yang menggambarkan kemampuan
perusahaan dalam menghasilkan laba
melalui kemampuan yang dimilki
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sebuah perusahaan yaitu yang berasal
dari hasil penjualan, penggunaan modal
maupun kemampuan lainnya. Untuk
menentukan modal yang diinvestasikan
dalam keseluruhan aktiva yang dimiliki
Rasio profitabilitas dapat diukur dengan
ROA. Return On Asset (ROA) merupakan
rasio keuntungan bersih setelah pajak
untuk mengukur seberapa besar
kontribusi aset dalam pengembalian
dari aset yang dimiliki oleh perusahaan.
Menurut Hery (2019:193) “Semakin
tinggi hasil pengembalian atas aset
berarti semakin tinggi pula jumlah laba
bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah
dana yang tertanam dalam total aset.
Sebliknya, semakin rendah hasil
pengembalian atas aset berarti semakin
rendah pula jumlah laba bersih yang
dihasilkan dari setiap rupiah dana yang
tertanam dalam total aset.”
Dalam penelitian ini ROA digunakan
untuk menunjukkan seberapa besar
tingkat aset dalam menciptakan laba
bersih dalam sebuah perusahaan.Untuk
itu profitabilitas sangat penting untuk
mengukur sebuah perusahaan yang
dikatakan baik. Return On Asset (ROA)
mengukur kemampuan perusahaan
dalam memanfaatkan aset untuk
memperoleh laba. Ratio ini mengukur
tingkat kembalian investasi yang telah
dilakukan oleh perusahaan dengan
menggunakan seluruh dana yang
dimiliki perusahaan. Dalam analisis
laporan keuangan rasio ini sering
diperhatikan
karena
mampu
menunjukkan keberhasilan perusahaan
menghasilkan laba. Menurut Brigham
dan Houston dalam buku Arfan Ikhsan
Dkk (2018:98) Pengembalian atas total
aktiva (ROA) dihitung dengan cara
membandingkan laba bersih yang
tersedia untuk pemegang saham biasa
dengan total aktiva.
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Perputaran Piutang
Piutang adalah tuntutan kepada pihak
lain untuk memperoleh uang, barang,
dan jasa tertentu (aktiva) pada masa
yang akan datang, sebagai akibat
penyerahan barang atau jasa yang
dilakukan saat ini. Piutang akan
menimbulkan aliran kas di masa yang
akan
datang.
Piutang
harus
diklasifikasikan sebagai aktiva kini
(current asset), jika pengumpulan
piutang diharapkan dapat dilakukan
dalam periode kurang dari satu tahun
atau satu siklus operasi, tergantung
yang mana yang lebih lama. Piutang
lain-lain harus dilaporkan sebagai
investasi, dan kategori dana atau aktiva
lain-lain. Posisi piutang dan taksiran
pengumplannya dapat dinilai dengan
menghitung tingkat perputaran piutang
tersebut, yaitu dengan membagi total
penjualan kredit dengan piutang ratarata yaitu saldo awal tahun piutang
ditambah saldo akhir tahun piutang
dibagi dua. Piutang merupakan aktiva
lancar yang tecantum dalam neraca
yang
mempengaruhi
perputaran
piutang. Apabila jumlah investasi yang
tertanam dalam piutang terlalu besar
maka akan menimbulkan rendahnya
perputaran
piutang
dalam
perusahaan, sehingga semakin kecil
kemampuan
perusahaan
dalam
meningkatkan
volume
penjualan.
Apabila volume penjualan berkurang
maka laba yang diterima perusahaan
akan berkurang.
Menurut Hery (2019:179) Perputaran
piutang adalah rasio yang digunakan
untuk mengukur berapa kali dana yang
tertanam dalam piutang usaha akan
berputar dalam satu atau berapa lama
(dalam hari) rata-rata penagihan
pitang usaha. Piutang sebagai unsur
aktiva lancar dalam kondisi berputar,
yaitu dari kas, proses komoditi,
penjualan, piutang dan kembali ke kas.
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Makin cepat perputaran makin baik
kondisi keuangan perusahaan.

Rasio ini menggambarkan seberapa
cepat piutang usaha berhasil ditagih
menjadi kas. Semakin tinggi rasio
perputaran piutang usaha menunjukkan
bahwa saldo modal kerja yang tertanam
dalam piutang usaha semakin kecil dan
hal ini berarti semakin baik bagi
perusahaan. Dikatakan semakin baik
karena lamanya penagihan piutang
usaha semakin cepat, atau dalam arti
piutang usaha dapat ditagih dalam
jangka waktu yang relatif semakin
singkat sehingga dapat segera dicairkan
menjadi uang/kas, hal itu berarti
keuntungan perusahaan dapat cepat
diterima. Sebailnya semakin rendah
rasio perputaran piutang usaha
menunjukkan bahwa modal kerja yang
tertanam dalam piutang usaha semakin
besar (over investment) dan hal ini
berarti semakin tidak baik bagi
perusahaan. Dikatakan semakin tidak
baik karena lamanya penagihan piutang
usaha semakin panjang, atau dengan
kata lain piutang usaha tidak dapat
ditagih dalam waktu yang relatif singkat
sehingga butuh waktu yang lama
menunggu untuk dapat dicairkan
menjadi uang/kas.
Menurut Halim dan Sarwoko dalam
penelitian Kadek Agustia dan Iwayan
menyatakan
bahwa
perputaran
piutang merupakan periode yang akan
menunjukkan berapa kali piutang yang
timbul sampai piutang tersebut dapat
tertagih kembali ke dalam kas
perusahaan. Semakin lama piutang
berputar maka kas yang masuk akan
semakin lama kembali tertagih dan hal
ini berarti semakin tidak baik bagi

JURNAL STINDO PROFESIONAL

I S S N (Media Online)
I S S N (Media Cetak)

perusahaan,
dengan
kata
lain
perusahaan dapat dikatakan tidak
untung atau rugi. Jika modal kerja yang
tertanam dalam piutang usaha kecil
maka ROA meningkat karena untuk
mencari ROA yaitu laba bersih dibagi
total aset. Total aset yang dimaksud
adalah modal kerja yang digunakan oleh
perusahaan.
Perputaran Persediaan
Persediaan merupakan sejumlah barang
yang disediakan perusahaan dan bahanbahan yang terdapat di perusahaan
untuk proses produksi, serta barangbarang atau produk jadi yang
disebabkan
untuk
memenuhi
permintaan dari konsumen atau
langganan setiap waktu. Persediaan
merupakan salah satu unsur yang
penting dalam perusahaan karena
jumlah persediaan akan menentukan
atau
mempengaruhi
kelancaran
produksi serta efektifitas dan efisiensi
perusahaan. Persediaan barang yang
terdapat di dalam perusahaan dapat
dibedakan menurut jenis dan posisi
barang
tersebut
dalam
urutan
pengerjaan produk.
Menurut Hery dalam penelitian
Ary Ivana Sitorus Perputaran persediaan
merupakan rasio yang digunakan untuk
mengukur berapa kali dana yang
tertanam dalam persediaan akan
berputar dalam satu periode atau
berapa lama (dalam hari) rata-rata
persediaan tersimpan di gudang hingga
akhirnya terjual.
Rasio Perputaran Persediaan

𝐇𝐚𝐫𝐠𝐚 𝐩𝐨𝐤𝐨𝐤 𝐩𝐞𝐧𝐣𝐮𝐚𝐥𝐚𝐧
𝐫𝐚𝐭𝐚 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐞𝐝𝐢𝐚𝐚𝐧

= 𝐑𝐚𝐭𝐚

Rata-rata persediaan dapat dihitung
dengan
menghitung
angka-angka
mingguan, bulanan. Nilai rata-rata
persediaan dihitung dari setengah nilai
saldo awal persediaan (saldo tahun
sebelumnya) ditambah dengan saldo
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akhir persediaan (saldo tahun saat ini).
Variabel
ini
diukur
dengan
menggunakan satuan “kali” dalam satu
tahun. Berdasarkan pengertian diatas
dapat disimpulkan bahwa rasio
perputaran persediaan dapat mengukur
efisiensi perusahan dalam mengelola
dan menjual persediaan. Dengan
demikian, rasio ini mengukur likuiditas
persediaan perusahaan. Secara umum,
semakin besar perputaran persediaan
maka semakin efisien dan efektif
perusahaan mengelola persediaannya,
perputaran persediaan yang tinggi
biasanya merupakan tanda pengelolaan
yang efisien serta baiknya likuiditas
persediaan di perusahaan tersebut.
Persediaan
menurut
Kasmir,
merupakan sejumlah barang yang
disimpan oleh perusahaan dalam suatu
tempat.19Apabila rasio perputaran
persediaan tinggi maka menunjukkan
modal kerja yang terdapat dalam
persediaan barang dagang semakin kecil
dan hal ini berarti baik bagi perusahaan.
Jika modal kerja yang tertanam dalam
persediaan kecil maka ROA meningkat.
Karena untuk mempertinggi ROA dapat
dilakukan dengan cara memperkecil
total aset atau
modal kerja yang
tertanam dalam persediaan harus kecil
sehingga laba bersih akan naik. Karena
ROA diperoleh dari laba bersih dibagi
total aset. Dikatakan efisien karena
lamanya penjualan persediaan barang
dagang dapat dipercepat, atau dengan
kata lain waktu penjualan semakin
singkat sehingga dana yang tertanam
dalam persediaan dapat segera
dicairkan menjadi uang atau kas.
Sebaliknya, apabila rasio perputaran
persediaan rendah berarti modal kerja
yang tertanam dalam persediaan
barang dagang dikatakan tinggi dan hal
ini tidak baik bagi perusahaan.
Dikatakan
jelek karena periode
penjualan persediaan barang dagangan
semakin panjang, dengan kata lain
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persediaan tidak dapat dijual dengan
waktu yang singkat sehingga dana yang
tertanam dalam persediaan tidak dapat
dicairkan menjadi uang/kas secara
cepat.
Perputaran Modal Kerja
Menurut konsep fungsional, modal
kerja adalah jumlah dana yang
digunakan selama periode akuntansi
yang dimaksudkan untuk menghasilkan
pen- dapatan jangka pendek (current
income) yang sesuai dengan maksud
utama didi- rikannya perusahaan
tersebut. Modal kerja adalah dana yang
harus tersedia dalam perusahaan yang
dapat digunakan untuk membelanjai
kegiatan operasi sehari-hari. Dimana
dana yang dikeluarkan itu dapat
diharapkan akan kembali lagi masuk
dalam perusahaan dalam waktu yang
cepat
melalui
hasil
penjualan
produknya.
Modal
kerja
dalam
penelitian ini adalah modal kerja bersih
(net working) capital yaitu aktiva lancar
dikurangi hutang lancar atau dengan
kata lain selisih aktiva lancar dikurangi
utang lancar.
Modal kerja bersih merupakan salah
satu unsur aktiva yang sangat penting
dalam perusahaan karena tanpa modal
kerja
perusahaan
tidak
dapat
memenuhi kebutuhan dana untuk
menjalankan
aktivitasnya.
Masa
perputaran modal kerja sejak kas
ditanamkan
pada
elemen-elemen
modal hingga menjadi kas lagi. Menurut
Putra dalam jurnal Sufiana dan
Purnawati Menyatakan bahwa Modal
kerja adalah investasi perusahaan
jangka pendek seperti kas, surat
berharga, piutang dan inventori atau
seluruh
aktiva
lancar.
Apabila
perusahaan kekurangan modal kerja,
maka
perusahan
tidak
dapat
menjalankan kegiatan operasional nya
secara maksimal, sedangkan bila
perusahaan kelebihan modal kerja
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dapat mengakibatkan banyak dana yang
menganggur
sehingga
dapat
memperkecil profitabilitas perusahaan.
Menurut Kasmir dalam jurnal Riri
Aminati perputaran modal kerja atau
working capital turn over merupakan
sa- lah satu rasio yang digunakan untuk
mengukur atau menilai keefek- tifan
modal kerja perusahaan selama
periode tertentu. Untuk mengukur
rasio ini, perlu membandingkan antara
penjualan dengan modal kerja yang
merupakan jumlah dari aktiva lancar.
Perputaran Modal Kerja

𝐏𝐞𝐧𝐣𝐮𝐚𝐥𝐚𝐧 𝐁𝐞𝐫𝐬𝐢𝐡
𝐇𝐮𝐭𝐚𝐧𝐠 𝐥𝐚𝐧𝐜𝐚𝐫

=𝐀𝐤𝐭𝐢𝐯𝐚 𝐥𝐚𝐧𝐜𝐚𝐫

Kerangka Konseptual

Gambar 1 Kerangka Konseptual
Hipotesis Penelitian
Adapun hipotesis dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut:
H1 : Perputaran piutang mempunyai
pengaruh positif terhadap
Profitabilitas.
H2 : Perputaran Persediaan
mempunyai pengaruh positif
terhadap Profitabilitas.
H3 : Perputaran Modal Kerja
berpengaruh Postif Terhadap
Profitabilitas.
Piutang,
H4 : Perputaran
Perputaran
Persediaan,
Perputaran
Modal Kerja
berpengaruh positif terhadap
Profitabilitas.
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METODE PENELITIAN
Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan rancangan
asosiatif kausal untuk menganalisis
hubungan antara satu variabel lainnya.
Menurut Sugiyono (2014:2) Penelitian
merupakan
cara
ilmiah
untuk
mendapatkan data dengan tujuan dan
kegunaanya tertentu. Berdasarkan hal
tersebut tedapat empat kata kunci yang
perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah,
data, tujuan dan kegunaan.
Di dalam penelitian ini variabel-variabel
penelitian diklasifikasikan menjadi dua
kelompok yaitu variabel terikat
(dependent variabel) dan vaiabel bebas
(independent variabel). Varibel terikat
pada penelitian ini adalah Profitabilitas
(Y) dan variabel bebas dalam penelitian
ini adalah Perputaran Piutang (X1),
Perputaran Persediaan (X2), Perputaran
Modal Kerja (X3).
Populasi dan Sampel Penelitian
Populasi dalam penelitian ini
adalah semua perusahaan manufaktur
sektor barang konsumsi yang terdaftar
di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama
tahun 2017-2019 yang berjumlah 54
perusahaan. Sampel merupakan suatu
himpunan
dari
populasi
yang
anggotanya disebut sebagai subjek,
sedangkan anggota populasi adalah
elemen. Pemilihan sampel dalam
penelitian ini ditentukan dengan secara
sampling purposive. Sampling purposive
adalah teknik penentuan sampel
dengan pertimbangan tertentu yang
dianggap mempunyai sangkut paut
dengan karakteristik populasi yang
sudah diketahui sebelummya. Kriteria
yang dijadikan untuk penentuan sampel
dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut:
1. Perusahaan-perusahaan manufaktur
sektor barang konsumsi yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia
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(BEI) selama tahun 2017-2019.
2. Perusahaan tersebut memiliki data
yang diperlukan dalam penelitian ini
yakni laporan perusahaan yang
lengkap selama tahun 2017-2019.
3. Perusahaan yang masih listing pada
tahun
2017-2019.
PerusahaanPerusahaan tersebut menghasilkan
laba yang positif tiap tahun selama
periode penelitian 2017-2019.
Dengan demikian sampel penelitian
yang memenuhi ketiga kriteria ini hanya
27 perusahaan.
Jenis dan Sumber Data
Jenis data dalam penelitian ini adalah
data kuantitatif. Data kuantittif adalah
penelitian yang menggunakan data
berupa angka sebagai alat untuk
menemukan keterangan mengenai apa
yang ingin kita ketahui. Data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah
data rasio yaitu data yang diukur
dengan suatu proporsi, dimana rasio
yang digunakan adalah rasio perputaran
piutang,
perputaran
persedaan,
perputaran modal kerja dan rasio
profitabilitas
pada
perusahaan
manufaktur sektor Barang Konsumsi
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
Periode 2017-2019.
Metode Analisis Data
Dalam penelitian ini metode analisis
data dilakukan dengan metode analisis
statistik deskriptif dengan bantuan
teknologi komputer yaitu program
apikasi SPSS.Model analisis data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah
menggambarkan rumus regresi linear
berganda yang bertujuan untuk
mengungkapkan pengaruh beberapa
variabel bebas dengan variabel terikat.
Terlebih dahulu diuji apakah model
terebut memenuhi asumsi klasik atau
tidak. Pengujian asumsi klasik tersebut
meliputi
uji
normalitas,
uji
multikolinaritas, uji heteroskedasitas,
uji autokorelasi.
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b1 – b3 = Keofisien regresi dari tiap-tiap
variabel Independen
a
= Konstantan
e
= Standar error

Pengujian Hipotesis
Pengujian hipotesis dilakukan dengan
uji determinasi yang terdiri dari uji F
dan uji t. Model analisis regresi
berganda yang digunakan dalam
penelitian
ini
bertujuan
untuk
memprediksi
kekuatan
pengaruh
variabel independen terhadap variabel
dependen. Hubungan antar variabel
tersebut dapat digambarkan dengan
persamaan sebagai berikut:

HASIL DAN PEMBAHASAN
Statistiska Deskriptif
Statistik
deskriptif
memberikan
penjelasan mengenai nilai minimum,
nilai maksimum, nilai rata-rata (mean),
nilai standar deviasi dari variabel
independen dan variabel dependen.
Hasil statistik deskriptif dapat dilihat
pada tabel di bawah ini:

Y = a + b1X1 + b2X2+ b3X3 + e

Y
X1
X2
X3
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= Profitabilitas
= Perputaran Modal Kerja
= Perputaran Persediaan
= Peputaran Piutang

Tabel 1
Statistik Deskriptif

Perputaran Piutang
Perputaran Persediaan
Perputaran Modal
Kerja
Profitabilitas
Valid N (listwise)

N
81
81

Minimum
1,21
1,32

Maximum
9,78
10,24

Mean
5,1288
4,4085

Std. Deviation
2,55838
2,11325

81

,43

7,34

3,2356

1,89737

81
81

,20

9,79

4,3328

2,77456

Berdasarkan tabel statistik deskriptif
4.1 di atas, dapat dijelaskan dengan
rincian sebagai berikut:
1. Perputaran Piutang
Pada tabel 1 di atas, nilai terendah
pada variabel Perputaran Piutang pada
perusahaan manufaktur yang terdaftar
di Bursa Efek Indonesia selama tahun
2017-2019 adalah sebesar 1,21
sedangkan nilai tertinggi adalah sebesar
9,78. Kemudian pada mean nya adalah
sebesar 5,1288 serta standar deviasinya
adalah sebesar 2,55838.
2. Perputaran Persediaan
Pada tabel 1 di atas, nilai terendah
variabel pada variabel Perputaran
Persediaan
pada
perusahaan
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia selama tahun 2017-2019
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adalah sebesar 1,32 sedangkan nilai
tertinggi
adalah
sebesar
10,24.
Kemudian pada mean nya adalah
sebesar 4,4085 serta standar deviasinya
adalah sebesar 2,11325.
3. Perputaran Modal Kerja
Pada tabel 1 di atas, nilai terendah pada
variabel Perputaran Modal Kerja pa- da
perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia selama tahun 2017-2019
adalah sebesar 0,43 sedangkan nilai
tertinggi adalah sebesar 7,34. Kemudian
pada mean nya adalah sebesar 3,2356
serta standar deviasinya adalah sebesar
1,89737.
4. Profitabilitas
Pada tabel 1 di atas, nilai terendah pada
variabel Profitabilitas pada perus- ahaan
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manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia selama tahun 2017- 2019
adalah sebesar 0,20 sedangkan nilai
tertinggi adalah sebesar 9,79. Kemudian
pada mean nya adalah sebesar
4,3328serta standar deviasinya adalah
sebesar 2,77456.
Uji Asumsi Klasik
1. Uji Normalitas Data
Uji
normalitas
bertujuan
untuk
menguji model regresi,variabel bebas
danv variabel terikat atau keduanya
berdistribusi normal atau tidak.
Tabel 2
Uji Normalitas – Kolmogrov Smirnov
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

N
Normal
a,b
Parameters

Mean
Std. Deviation

Most Extreme
Differences
Test Statistic
Asymp. Sig. (2tailed)

a.
b.
c.
d.

Unstandar
d-ized
Residual
81
,0000000
1,20768193

pengujian di atas, dapat diketahui
bahwa nilai signifikan yang diperoleh
peroleh adalah sebesar 0,200, dimana
nilai tersebut lebih besar dari tingkat
signif- ikansi sebesar 0,05 atau secara
sederhana bahwa 0,200>0,05. Sehingga
dapat disimpulkan, bahwa model regresi
dalam penelitian ini adalah berdistribusi
normal.
2. Uji Multikolenieritas
Tabel 3
Uji Multikolinieritas
Coefficientsa
Model

(Constant)
Ukuran
Perusahaan
Profitabilitas
1
(ROI)
Struktur Aset

Absolute

,068

Positive

,068

Negative

-,039
,068
c,d
,200

Test distribution is Normal.
Calculated from data.
Lilliefors Significance Correction.
This is a lower bound of the true
significance.

Berdasarkan hasil pengamatan uji
normalitas dengan pendekatan statistik
One-Sample Kolmogrov-Smirnov pada
tabel 4.2 di atas, maka dapat diketahui
apakah data yang digunakan dalam
penelitian in berdistribusi normal atau
tidak. Hal tersebut dapat diketahui
dengan membandingkan nilai Asymp.
Sig. (2-tailed) dengan kriteria pengujian
yang dapat dilihat pada tingkat
signifikansi
data. Melihat
hasil
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Coefficientsa
Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
B
Std.
Beta
Error

t

Collinearity
Statistics
Sig.
Tolerance VIF

-.880

.722

.227
1.220

.059

.025

.230 2.403.019

-3.357

.480

-.268

.232

.000
7.001
-.111
.252
1.158
-.791

Pertumbuhan
.599 .166
.404 3.601.001
Penjualan
a. Dependent Variable: Struktur Modal

Berdasarkan
tabel
3
di
atas
menunjukkan seluruh nilai Tolerance >
0.1 dan seluruh nilai VIF < 10. Sehingga
dapat disimpulkan bahwa semua data
(variabel) tidak terjadi multikolinearitas.

3. Uji Heterokedastisitas
Gambar 2 Uji Heterokedastisitas –
Metode Scatterplot

.976 1.025
.698 1.432
.965 1.037
.707 1.415
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regresi pada data penelitian ini adalah
tidak terjadi autokorelasi.
Berdasarkan gambar hasil pengujian
heteroskedastisitas dapat dilihat bahwa
titik-titik pada data di atas adalah
menyebar di atas dan di bawah atau
disekitar angka 0.Selain itu, pada
gambar di atas, dapat diketahui bahwa
penyebaran data tidakmengumpul
hanya di atas atau di bawah saja dan
membentuk suatu pola yang menyebar.
Berdasarkan hasil gambar 2 di atas,
dapat disimpulkan bahwa dengan
menggunakan metode scatterplot,
model regresi pada penelitian ini tidak
terjadi Heterokedastisitas.

Persamaan Regresi
Berikut ini merupakan hasil pengelolaan
data dengananalisis regresi linear
berganda.
Tabel 5
Uji Regresi Linear Berganda
Coefficientsa

Model

4. Uji Autokorelasi

1

Tabel
Uji Autokorelasi

Test Value

-,03393

Cases < Test Value

39

Cases >= Test Value

42

Total Cases

81

Number of Runs

35

Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
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,109

,309

,086

,235 3,586 ,001

,290

,141

,198 2,061 ,043

Tabel 6
Uji t (Parsial)
Coefficientsa

Model

Unstandardized Standardized
CoCoefficients
efficien
ts
B

Sig.

,599

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa
persamaan regresi linear berganda
yang diperoleh dari hasil analisis yaitu:
ROA= -1,038 + 0,599Ppiu + 0,309Pper +
0,290PMK
Uji Hipotesis
Uji t (Parsial)

,149

T

- ,003
3,051
,552 5,512 ,000

a. Dependent Variable: Profitabilitas

-1,443

Berdasarkan
hasil
pengujian
Autokorelasi terhadapvariabel harga
saham, pertumbuhan penjualan dan
keputusan investasi di atas, maka
didapatkan nilai Asymp. Sig (2-Tailed)
sebesar 0,149. Jika memperhatikan
kriteria pada pengujian Autokorelasi,
maka dapat diketahui bahwa nilai
tersebut lebih besar dari tingkat
signifikansi atau 0,149>0,05. Sehingga
dapat diambil kesimpulan bahwa model

(Constant)
Perputaran
Piutang
Perputaran
Persediaan
Perputaran
Modal Kerja

Unstandardized
Residual
a

Unstandardized Standardized
CoCoefficients
efficien
ts
Std.
B
E
Beta
r
r
o
r
-1,038
,340

Std.
E
r
r
o

T

Sig.

Beta
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r

1

(Constant)
Perputaran
Piutang
Perputaran
Persediaan
Perputaran
Modal Kerja

-1,038

,340

,599

,109

- ,003
3,051
,552 5,512 ,000

,309

,086

,235 3,586 ,001

,290

,141

,198 2,061 ,043

a. Dependent Variable: Profitabilitas
Berdasarkan hasil pengujian secara
parsial dari setiap variabel, dengan
melihat dan memperhatikan nilai pada
tabel 6 di atas, maka dapat diketahui
bahwa Perputaran Piutang, Perputaran
Persediaan, dan Perputaran Modal
Kerja
berpengaruh
terhadap
Profitabilitasdengan tingkat probabilitas
lebih kecil dari 5%. Nilai Df pada
penelitian tersebut adalah sebesar 79,
yang diperoleh dari rumus Df=N-k (812). Dilihat pada tabel t dengan tingkat
kepercayaan 95%, nilai t tabel pada
df=79 adalah 1,990. Nilai tersebut
dapat diperbandingkan dengan nilai t
hitung pada tabel 4.5 di atas dengan
kesimpulan sebagai berikut.
Variabel
Perputaran
Piutang(X1)
memiliki nilai t hitung sebesar
5,512dengan tingkat probabilitas (sig)
sebesar 0,000 dimana nilai tersebut
lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05.
Apabila dibandingkan dengan t tabel,
nilai t hitung pada Perputaran
Piutanglebih besar dari nilai t tabel
sebesar
1,990(5,512>1,990).
Dari
penjelasan tersebut, dapat disimpulkan
bahwa Per- putaran Piutangmemiliki
pengaruh
positif
dan
signifikan
terhadap Profitabilitas. Hal ini sesuai
dengan landasan teori yang telah
dipaparkan pada bab sebelumnya
dimana semakin tinggi rasio perputaran
piutang usaha menunjukkan bahwa
saldo modal kerja yang tertanam dalam
piutang usaha semakin kecil hal ini
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berarti semakin baik bagi perusahaan.
Dikatakan bagus karena periode
penagihan piutang semakin cepat
dengan kata lain piutang akan semakin
cepat dicairkan menjadi uang/kas dan
perusahaan dapat segera menerima
keuntungan,begitu
juga
dengan
sebaliknya bahwa semakin rendah
ratio piutang
atau semakin lama
piutang ditagih maka perusahaan akan
lama memperoleh keuntungan. Dan
tentunya hal ini tidak bagus bagi
perusahaan.
Variabel Perputaran Persediaan (X2)
memiliki nilai t hitung sebesar 3,586
dengan tingkat probabilitas (sig)
sebesar 0,001 dimana nilai tersebut
lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05.
Apabila dibandingkan dengan t tabel,
nilai t hi- tung pada Perputaran
Persediaanlebih besar dari nilai t tabel
sebesar 1,990 (3,586>1,990). Dari
penjelasan tersebut, dapat disimpulkan
bahwa Per putaran Persediaan memiliki
pengaruh
positif
dan
signifikan
terhadap Proftabilitas. Hasil penelitian
ini sesuai dengan landasan teori yang
dijelaskan pada bab sebelumnya.
Dimana semakin besar rasio perputaran
menunjukkan bahwa jumlah modal
yang terdapat dalam persediaan barang
semakin kecil dan hal ini berarti
semakin baik bagi perusahaan karena
dana yang tertanam dalam persediaan
dapat dengan mudah dicairkan menjadi
kas/uang.
Pada
penelitian
ini
perputaran persediaan berpengaruh
terhadap ROA. hal ini mungkin karena
persediaan yang terdapat dalam aktiva
lancar dapat diproses setiap perusahaan
dengan cepat dan perusahaan setiap
sektor barang dan konsumsi dapat
memenuhi
permintaan
konsumen,persediaan juga merupakan
investasi aktiva yang paling besar
dalam
akiva
lancar.Persediaan
diperlukan untuk melakukan produksi
sehingga penjualan dapat berjalan
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dengan lancar dan dapat memenuhi
setiap kebutuhan konsumen dengan
demikian persediaan yang tinggi akan
memberikan
keuntungan
bagi
perusahaan.
Variabel Perputaran Modal Kerja (X3)
memiliki nilai t hitung sebesar
2,061dengan tingkat probabilitas (sig)
sebesar 0,043 dimana nilai tersebut
lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05.
Apabila dibandingkan dengan t tabel,
nilai t hitung pada Perputaran Modal
Kerja lebih besar dari nilai t tabel
sebesar
1,990(2,061>1,990).
Dari
penjelasan
tersebut,
dapat
disimpulkan bahwa Perputaran Modal
Kerja memiliki pengaruh positif dan
signifikan terhadap Profitabilitas. Hasil
penelitian ini sesuai dengan landasan
teori yang dijelaskan pada bab
sebelumnya. Dimana semakin tinggi
tingkat perputaran modal kerja akan
semakin baik
bagi
perusahaan.
Perputaran modal kerja yang tinggi
akan menyenangkan kreditor jangka
pendek ,modal kerja berputar dengan
cepat dan utang akan segera dibayar
kreditor meskipun dalam kondisi
operasi yang sulit sehingga meningkatkan profitabilitas perusahaan. Hasil
penelitian ini dimana perputaran modal
kerja memiliki pengaruh terhadap ROA
hal ini mungkin dapat terjadi karena
kreditor yang segera membayarkan
hutangnya kepada perusahaan sehingga
perusahaan dapat segera menutupi
biaya produksi dan tentunya hal ini
dapat menguntungkan bagi perusahaan
dan tentunya hal ini akan menyebabkan
efektivitas yang tinggi.
Uji F (Simultan)
Tabel 7
Uji F (Simultan)
Coefficientsa
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Sum of
Squares

Model

D
f

Mean
Square

F
109,806

1Regression

499,174

3

166,391

Residual

116,680

77

1,515

Total

615,853

80

a. Dependent Variable: Profitabilitas
b. Predictors: (Constant), Perputaran
Modal Kerja, Perputaran Persediaan,
Perputaran Piutang
Berdasarkan Tabel 7 di atas diperoleh
bahwa nilai F hitung adalah sebesar
109,806.
Dengan
memperhatikan
jumlah data, nilai F tabel yang diperoleh
adalah sebesar 2,73. Sehingga dapat
diambil kesimpulan bahwa nilai F
hitung lebih besar dari 2,73 (109,806 >
2,73). Hal ini mengindikasikan bahwa
hasil penelitian menerima H4 yaitu
Perputaran
Piutang,
Perputaran
Persediaan, dan Perputaran Modal
Kerja
secara
bersama
sama
berpnegaruh positif dan signifikan
terhadap Profitabilitas. Profitabilitas
akan baik jika dipengaruhi beberapa
faktor
yaitu
semakin
tingginya
perputaran
piutang,perputaran
persediaan,dan perputaran modal kerja
maka perusahaan akan semakin
mengalami
profitabilitas
yang
naik,semakin cepat variabel independen
berputar akan semakinbaik bagi
variabel dependen

Koefisien Determinasi
Tabel 8
Koefisien Determinasi (R Square)
Model Summaryb
Mod
el

R

R
Squar
e

Adjust
ed
R
Squ

Std. Error of
the
Estimate
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are
1

,90
0a

,811

,803

1,230
98

a. Predictors: (Constant), Perputaran
Modal
Kerja,
Perputaran
Persediaan, Perputaran Piutang
b. Dependent Variable: Profitabilitas

Nilai adjusted R Squaremerupakan
kemampuan nilai variabel independen
dalam menjelaskan data. Melihat hasil
pengolahan data dengan menggunakan
regresi linear berganda, maka dapat
dilihat nilai adjusted R Square sebesar
0,803 sehingga dapat diketahui bahwa
kemampuan variabel independen dalam
menjelaskan variabel dependen adalah
sangat kuat sebesar 0,803 atau 80,3%
dan selebihnya 19,7% dijelaskan oleh
variabel lain yang tidak dimasukkan ke
dalam model penelitian ini.
PENUTUP
Kesimpulan
1. Perputaran
Piutang
memiliki
pengaruh yang signifikan terhadap
ROA.Dari hasil uji signifikansi parsial
diketahui bahwa nilai signifikansi
yang diperoleh sebesar 0,000 (<
0,05)dapat disimpulkan bahwa Perputaran Piutang memiliki pengaruh
positif dan signifikan terhadap Profitabilitas.Pengaruh yang diberikan
oleh perputaran piutang terhadap
profitabilitas bernilai positif 0,599
yang artinya semakin tinggi piutang
yang ditagih maka akan semakin
tinggi profitabilitas yang diperoleh.
Apabila nilai perputaran piutang 1
(satu)
satuan
maka
akan
berpengaruh terhadap kenaikan
profitabilitas sebesar 0,599 poin.
2. Perputaran persediaan memiliki hasil
uji secara parsial (Uji t) variabel
perputaran piutang berpengaruh
positif dan signiikansi terhadap ROA
pada perusahaan manufaktur sektor
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barang dan konsumsi periode 20172019,hal ini terbukti dari hasil uji t
dengan nilai signifikansi 0,001 dan
pengaruh yang diberikan adalah
sebesar 0,309.Hasil penelitian ini
berarti apabila perputaran persdiaan
naik 1(satu) satuan maka akan diikuti
oleh rasio profitabilitas sebesar
0,309 poin.
3. Perputaran modal kerja memiliki
hasil uji secara parsial (uji t) variabel
perputaran
modal
kerja
berpengaruh positif dan signifikansi
terhadap ROA pada perusahaan
manufaktur sektor barang dan
konsumsi periode 2017-2019, hal ini
terbukti dari hasil uji t dengan nilai
signifikansi 0,043 dan pengaruh yang
diberikan adalah sebesar 0,290. Hasil
penelitian ini berarti apabila
perputaran modal kerja naik 1(satu)
satuan maka akan diikuti oleh rasio
profitabilitas sebesar 0,290 poin.
4. Perputaran piutang (X1), Perputaran
persediaan (X2), dan Perputaran
modal kerja (X3) memiliki hasil uji
secara suimultan (uji F) bahwa nilai F
hitung adalah sebesar 109,806.
Dengan memperhatikan jumlah
data, nilai F tabel yang diperoleh
adalah sebesar 2,73. Sehingga dapat
diambil kesimpulan bahwa nilai F
hitung lebih besar dari 2,73 (109,806
> 2,73). Hal ini mengindikasikan
bahwa hasil penelitian menerima
H4yaitu Per- putaran Piutang,
Perputaran
Persediaan,
dan
Perputaran Modal Kerja secara
bersama sama berpnegaruh positif
dan
signifikan
terhadap
Profitabilitas.
Saran
1. Penelitian selanjutnya sebaiknya
menambah faktor-faktor lain atau
variabel independen lain dan
memperluas objek penelitian yang
belum diteliti dalam penelitian ini
yang
dapat
mempengaruhi
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profitabilitas (ROA) seperti ukuran
perusahaan,
pertumbuhan
penjualan dan variabel lainnya yang
mempengaruhi profitabilitas.
2. Bagi investor hendaknya lebih
banyak mengumpulkan informasi
mengenai profitabilitas dan faktorfaktor
yang
mempengaruhi
profitabilitas perusahaan karena itu
sangat berpengaruh terhadap nilai
perusahaan.
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