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ABSTRAK 

 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh siklus 

konversi kas terhadap profitabilitas perusahaan yang diukur dengan Return On 

Assets (ROA) pada perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar di BEI. 

Industri makanan dan minuman Indonesia saat ini menjadi salah satu industri 

yang memiliki tingkat pertumbuhan cukup tinggi di Indonesia. Kelangsungan 

hidup perusahaan sangat tergantung pada kemampuan dari pemimpinnya untuk 

mengelola siklus konversi kas perusahaan untuk memperoleh laba yang optimal. 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan Makanan dan 

Minuman yang terdaftar di BEI periode 2011 sampai dengan 2016. Sampel 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sejumlah 13 Perusahaan Makanan 

dan Minuman selama periode 2011-2016, sehingga jumlah observasi sebanyak 78 

observasi. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan uji 

regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa periode persediaan, 

periode piutang, dan periode utang usaha berpengaruh signifikan terhadap 

profitabilitas perusahaan Makanan dan Minuman yang diukur dengan Return On 

Assets (ROA).  

 

 

Kata Kunci: Periode Persediaan, Periode Piutang, Periode Utang Usaha, Return 

On Assets (ROA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

THE EFFECT OF CASH CONVERSION CYCLE ON 

COMPANY’S PROFITABILITY 

(A Study towards Food and Beverage Companies Listed on 

Indonesia Stock Exchange during the Period of 2011-2016) 

 

By: 

Regilia Astri Fajarani 

 

Supervisor: 

Dr. Siti Aisjah, S.E., M.S., CSRS., CFP. 

 

 

This research aims at finding out the effect of cash conversion cycle on a 

company's profitability as measured by Return on Assets (ROA) of food and 

beverage companies listed in the IDX. Food and beverage industry in Indonesia 

has been currently one of manufactures with significant growth. The companies’ 

sustainability depends much on the leadership quality in managing their cash 

conversion cycle for the sake of gaining optimum profit. The research population 

is the food and beverage companies listed in the IDX from 2011 up to 2016. The 

samples are 13 food and beverage companies listed during the period, making a 

total of  78 observations. The data are analysis by regression test. The results 

show that inventory period, account receivable period, and account payable period 

are significant variables which influence the companies’ profitability, as measured 

with ROA. 

 

Keywords: Inventory period, Account receivable period, Account payable period, 

Return on Assets (ROA) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pada dasarnya setiap perusahaan melakukan berbagai aktivitas untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Setiap aktivitas yang dilakukan oleh 

perusahaan selalu memerlukan dana, baik untuk membiayai kegiatan 

operasional sehari - hari maupun untuk membiayai investasi jangka panjang. 

Umumnya perusahaan memiliki sebuah siklus dimana perusahaan 

memiliki ataupun membeli persediaan, menjual barang dagangan secara 

kredit, dan kemudian menagihkan piutangnya. Siklus ini disebut siklus 

konversi kas. Pengelolaan kas pada perusahaan dapat dihitung dengan siklus 

konversi kas (Cash Conversion Cycle), yaitu lamanya perusahaan 

mengkonversi bahan baku menjadi barang jadi, lamanya perusahaan 

mendapatkan kas dari piutangnya, dan lamanya perusahaan dalam 

menangguhkan utang usaha.  

Siklus konversi kas berfokus pada rentang waktu yang terjadi ketika 

perusahaan menerima pembayaran dan menerima arus kas masuk. Siklus 

konversi kas semakin baik apabila waktu yang terpakai semakin pendek 

yang artinya semakin pendek waktu yang diperlukan perusahaan dalam 

siklus produksinya baik itu terkait dengan proses persediaan, piutang, serta 

utang usaha perusahaan dalam menghasilkan kas masuk bagi perusahaan. 

Selain itu, Hyun-Han dan Luc Soenen, mempelajari lebih dari 2.900 

perusahaan selama jangka waktu 20 tahun dan menemukan bahwa 
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mempersingkat siklus konversi kas akan memberikan laba yang lebih tinggi 

dan kinerja saham yang lebih baik. Dengan kata lain, semakin pendek siklus 

konversi kas, maka profitabilitas perusahaan akan semakin baik. (Brigham 

dan Houston, 2011)  

Kas merupakan salah satu unsur modal kerja yang memiliki tingkat 

likuiditas paling tinggi. Semakin besar jumlah kas yang dimiliki perusahaan 

berarti semakin tinggi tingkat likuiditasnya. Hal ini menunjukkan bahwa 

perusahaan memiliki resiko yang lebih kecil untuk tidak dapat memenuhi 

kewajiban keuangannya. Namunbukan berarti bahwa perusahaan harus 

berusaha untuk mempertahankan persediaan kas yang sangat besar, karena 

semakin besar kas maka akan semakin banyak uang yang menganggur 

sehingga akan memperkecil profitabilitas. Sebaliknya apabila perusahaan 

hanya mengejar profitabilitas maka akan berusaha agar semua persediaan 

kas dapat diputarkan atau dalam keadaan bekerja. 

Aktivitas aset yang terjadi di dalam sebuah perusahaan memiliki 

pengaruh yang cukup besar dalam penentuan seberapa besar laba yang akan 

diperoleh perusahaan. Semakin lama waktu yang dibutuhkan oleh 

perusahaan untuk melakukan produksi, maka semakin besar biaya yang 

harus dikeluarkan oleh perusahaan baik untuk biaya produksi maupun biaya 

pemeliharaan. Lamanya periode perputaran kas yang terdiri dari periode 

persediaan, periode piutang usaha, dan periode utang usaha akan 

berpengaruh terhadap biaya-biaya yang harus dikeluarkan serta keuntungan 

yang akan diterima oleh perusahaan. 
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Menurut Brigham dan Houston (2011), tingkat persediaan yang 

optimal akan bergantung pada penjualan sehingga penjualan harus 

diramalkan sebelum target persediaan dapat disusun. Selain itu karena 

kesalahan dalam penentuan tingkat persediaan akan mengarah pada 

hilangnya penjualan atau biaya penyimpanan yang berlebihan, hal ini lah 

yang menyebabkan manajemen persediaan memiliki arti yang penting. 

Tingkat persediaan yang optimal akan bergantung pada penjualan sehingga 

penjualan harus diramalkan sebelum target persediaan dapat disusun. Selain 

itu karena kesalahan dalam penentuan tingkat persediaan akan mengarah 

pada hilangnya penjualan atau biaya penyimpanan yang berlebihan, hal 

inilah yang menyebabkan manajemen persediaan memiliki arti yang 

penting.  

Periode piutang merupakan kebijakan kredit yang menarik dapat 

mengarah pada tingkat penjualan yang lebih tinggi, namun tidak 

terbayarnya piutang maka akan merugikan dan menurunkan nilai 

perusahaan. Semakin cepat perubahan piutang menjadi kas, menunjukkan 

modal kerja yang ditanamkan dalam piutang rendah, sebaliknya jika 

semakin lambat berarti ada over investment dalam piutang, sehingga 

diperlukan adanya analisa lebih lanjut. 

Dalam mengelola kebutuhan operasional, perusahaan harus mampu 

mengelola beberapa sumber dana yang dijadikan pembiayaan 

operasionalnya, dimana salah satu pembiayaan tersebut adalah dengan 

menggunakan kewajiban lancar (Current Liabilities). Menurut Horne dan 

Wachowicz (2013) utang usaha adalah bentuk pendanaan jangka pendek 
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yang umum bagi hampir semua perusahaan. Pendanaan ini secara kolektif 

merupakan sumber terbesar dana jangka pendek untuk perusahaan. 

Setiap perusahaan diperlukan adanya pengelolaan modal kerja tepat 

yang berpengaruh pada kegiatan operasional perusahaan. Dalam 

menjalankan operasinya setiap perusahaan selalu diarahkan pada pencapaian 

tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan utama perusahaan menurut Brigham 

dan Houston (2011) adalah untuk memaksimalkan kekayaan bagi para 

pemegang sahamnya atau kepada pemilik perusahaan (stakeholder). Salah 

satu cara untuk mencapai tujuan perusahaan adalah dengan meningkatkan 

profitabilitas perusahaan tersebut. Profitabilitas sangat penting bagi 

perusahaan karena dapat mencerminkan keberhasilan dan kelangsungan 

hidup suatu perusahaan.  

Profitabilitas menunjukkan keunggulan perusahaan dalam 

persaingan bisnis. Semakin tinggi tingkat profitabilitas maka kinerja 

perusahaan semakin baik. Profitabilitas menunjukkan kemampuan 

perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total 

aktiva, maupun modal sendiri (Sartono, 2012). Profitabilitas merupakan 

kemampuan suatu perusahaan dalam hal mendapatkan laba dari berbagai 

kegiatan yang dilakukan perusahaan dalam suatu periode tertentu. Salah 

satunya untuk mendapatkan dan meningkatkan profitabilitas yaitu investasi 

dari investor melalui pembelian saham suatu perusahaan. 

Untuk mengukur kondisi profitabilitas suatu perusahaan dapat 

menggunakan berbagai ukuran profitabilitas, salah satunya dengan 

menggunakan tingkat pengembalian aktiva Return On Assets (ROA). 
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Menurut Sudana (2011), Return On Assets (ROA) dapat dijadikan sebagai 

indikator untuk mengetahui seberapa mampu perusahaan memperoleh laba 

yang optimal dilihat dari posisi aktivanya. Return On Assets (ROA) 

menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba setelah 

pajak dengan menggunakan seluruh aktiva yang dimilikinya, baik aktiva 

lancar maupun aktiva tetap. Semakin tinggi rasio ROA, berarti semakin 

efisien penggunaan aktiva perusahaan. 

Beberapa penelitian terdahulu yang sudah dilakukan antara lain. 

Menurut Jurnal Dong (2010) hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa 

adanya hubungan negatif yang kuat antara ukuran manajemen modal kerja 

termasuk jumlah hari perputaran piutang, jumlah hari perputaran persediaan, 

dan siklus konversi kas dengan profitabilitas perusahaan.  

Makori & Jagongo (2013) melakukan penelitian yang menunjukkan 

bahwa terdapat hubungan negatif antara periode piutang dan siklus konversi 

kas, tetapi terdapat hubungan positif antara profitabilitas dan periode 

persediaan dan periode utang usaha. Hasil dari penelitian yang dilakukan 

oleh Nurul (2013) menunjukkan bahwa periode persediaan, periode utang 

usaha, dan siklus konversi kas secara parsial berpengaruh negatif signifikan 

terhadap profitabilitas.  

Penelitian yang dilakukan oleh Jayarathne (2014), menunjukkan 

variabel independen penelitian ini terdiri dari number of days account 

receivable, number of days inventory, number of days payable, dan cash 

conversion cycle (CCC). Pada penelitian ini digunakan pula variabel kontrol 

yang berupa firm size, sales growth, dan debt to ratio. Hasil dari penelitian 
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ini menunjukkan bahwa number of days account receivable, number of days 

inventory, dan cash conversion cycle berpengaruh negatif terhadap 

profitabilitas. Sedangkan, number of days account payable berpengaruh 

positif terhadap profitabilitas.  

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Makori & Jagongo (2013) 

menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif antara periode piutang dan 

siklus konversi kas, tetapi terdapat hubungan positif antara profitabilitas dan 

periode persediaan dan periode utang usaha. Tetap pada penelitian yang 

dilakukan oleh Nurul (2013) menunjukkan bahwa periode persediaan, 

periode utang usaha, dan siklus konversi kas secara parsial berpengaruh 

negatif signifikan terhadap profitabilitas. Berdasarkan adanya perbedaan 

hasil tersebut maka dilakukan penelitian kembali mengenai indikator dari 

modal kerja terhadap profitabilitas perusahaan. 

Perusahaan makanan dan minuman merupakan salah satu jenis usaha 

yang bergerak di bidang manufaktur yaitu industri barang konsumsi. 

Industri makanan dan minuman Indonesia saat ini menjadi salah satu 

industri yang memiliki tingkat pertumbuhan cukup tinggi di Indonesia. 

Alasan perusahaan makanan dan minuman dipilih sebagai objek dalam 

penelitian ini didasari karena pertumbuhan industri makanan dan minuman 

selalu menunjukkan arah positif dengan permintaan dari konsumen yang 

tinggi menjadi alasan industri ini dapat diandalkan. Diketahui, pertumbuhan 

industri makanan minuman pada 2015 mencapai 10,14 persen, lebih tinggi 

dibanding periode yang sama pada 2014 sebesar 7,94 persen. Sama halnya 

dengan kontribusi industri makanan dan minuman terhadap industri agro 
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meningkat pada periode yang sama menjadi 5,58 persen pada 2015 dari 4,84 

persen pada 2014. Sementara itu, kontribusi industri agro terhadap Produk 

Domestik Bruto (PDB) nasional pada periode yang sama 2015 meningkat 

0,92 persen menjadi sebesar 8,22 persen dari 7,30 persen pada 2014. 

(www.antaranews.com). 

Seiring dengan pertambahan populasi serta pertumbuhan masyarakat 

kelas menengah, industri ini diyakini tidak akan pernah surut. Terbukti 

dengan tumbuhnya investasi setiap tahunnya. Kondisi tersebut semakin 

diperkuat dengan adanya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Saat itu 

pasar negara-negara di ASEAN akan menjadi satu pasar besar. 

(www.gapmmi.or.id).  

Penelitian ini bertujuan untuk mencari hubungan antara periode 

persediaan, periode piutang, periode utang usaha, dengan profitabilitas 

(ROA). Penelitian ini dilakukan pada perusahaan makanan dan minuman 

yang terdaftar di BEI periode 2011-2016. 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka perlu 

adanya penelitian untuk mengetahui bagaimana pengaruh siklus konversi 

kas terhadap profitabilitas perusahaan Makanan dan Minuman yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diberi 

judul “Pengaruh Siklus Konversi Kas Terhadap Profitabilitas 

Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang 

Terdaftar di BEI Periode 2011-2016)”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah siklus konversi kas yang diukur dengan periode persediaan, 

periode piutang, periode utang usaha berpengaruh terhadap 

profitabilitas yang diukur dengan Return On Assets (ROA) 

perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar di BEI ? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah diatas, maka 

tuuan penelitian ini adalah :  

1. Untuk mengetahui pengaruh siklus konversi kas  yang diukur dengan 

periode persediaan, periode piutang, periode utang usaha 

berpengaruh terhadap profitabilitas Return On Assets (ROA) 

perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar di BEI. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang akan diperoleh dari penelitian ini, antara lain: 

1. Bagi Perusahaan 

Menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam 

pengambilan keputusan yang berkaitan tentang pengaruh siklus 

konversi kas. 

2. Bagi  Peneliti 

Meningkatkan pengetahuan peneliti dan sebagai kesempatan untuk 

mempraktekkan teori tentang pengaruh siklus konversi kas. 
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3. Bagi Lembaga 

Memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan literatur 

yang berkaitan tentang manajemen keuangan, khususnya dalam 

bidang manajemen modal kerja dan pengaruhnya terhadap 

profitabilitas perusahaan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Berikut adalah ringkasan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki tema 

serupa dengan penelitian ini yaitu mengenai hubungan modal kerja dengan 

profitabilitas perusahaan pada berbagai macam perusahaan dan berbagai tempat 

atau lokasi. 

Tabel 2.1  

Ringkasan Penelitian Terdahulu 

Pengarang Judul Penelitian Variabel Hasil Penelitian 

Huynh 

Phuong 

Dong 

(2010) 

The Relationship 

between Working 

Capital Mnagemeng 

and Profitability : A 

Vietnam Case 

Independen:  

Cash Conversion 

Cycle, Inventory, 

Account Recieveble  

 

Dependen : 

Gross Profit Margin 

Variabel siklus 

konversi kas 

memiliki 

hubungan negatif 

yang kuat dengan 

profitabilitas 

perusahaan 

 

Variabel jumlah 

hari perputaran 

persediaan 

memiliki 

hubungan negatif 

yang kuat dengan 

profitabilitas 

perusahaan 

 

Variabel jumlah 

hari perputaran 

piutang memiliki 

hubungan negatif 

yang kuat dengan 

profitabilitas 

perusahaan 

Nurul Aini 

(2013) 

Pengaruh 

Manajemen Modal 

Independen : 

 

Variabel periode 

persediaan 
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Pengarang Judul Penelitian Variabel Hasil Penelitian 

Kerja Terhadap 

Profitabilitas 

Perusahaan (Studi 

Pada Perusahaan 

Food and Beverages 

Yang Listing di BEI 

periode 2007-2011) 

Periode Persediaan, 

Periode Piutang, 

Periode Utang 

Usaha, Siklus 

Konversi Kas. 

 

 

Dependen : 

Retrun On Assets 

(ROA) 

memiliki pengaruh 

negatif atau 

berbanding 

terbalik terhadap 

profitabilitas 

perusahaan. 

 

Variabel periode 

piutang tidak 

memiliki pengaruh 

yang signifikan 

terhadap ROA.  

 

Variabel periode 

utang usaha 

memiliki pengaruh 

negatif atau 

berbanding 

terbalik terhadap 

profitabilitas 

perusahaan. 

 

Variabel siklus 

konversi kas 

memiliki pengaruh 

negatif atau 

berbanding 

terbalik terhadap 

profitabilitas. 

Makori & 

Jagongo 

(2013) 

Working Capital 

Management and 

Firm Profitability: 

Empirical Evidance 

from Manufacturing 

& Construction 

Firms Listed on 

Nairobi Securities 

Exchange 

Independen : 

Average collection 

period, inventory 

conversion period, 

average payment 

period, dan cash 

conversion cycle.  

 

Dependen : 

Return On Assets 

(ROA) 

Variabel average 

collection period 

memiliki 

hubungan negatif 

dengan 

profitabilitas 

perusahaan 

(ROA) 

 

Variabel cash 

conversion cycle 

memiliki 

hubungan negatif 

dengan 

profitabilitas 

perusahaan 

(ROA) 

 

Tabel 2.1 Lanjutan  
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Pengarang Judul Penelitian Variabel Hasil Penelitian 

Variabel 

inventory 

conversion period 

memiliki 

hubungan positif 

dengan 

profitabilitas 

perusahaan 

(ROA) 

 

Variabel average 

payment period 

memiliki 

hubungan negatif 

dengan 

profitabilitas 

perusahaan 

(ROA) 

Jayarathne 

(2014) 

Impact of Working 

Capital Management 

on Profitability: 

Evidence from Listed 

Companies in Sri 

Lanka 

Independen: 

Number of days 

account receivable, 

number of days 

inventory, number of 

days payable, dan 

cash conversion 

cycle (CCC). 

 

Dependen : 

Return On Assets 

(ROA) 

 

Variabel Kontrol:  

Firm size, sales 

growth, dan debt 

ratio. 

Variabel number 

of days account 

receivable 

berpengaruh 

negatif terhadap 

profitabilitas 

perusahaan 

(ROA) dengan 

variabel kontrol 

berupa firm size, 

sales growth, dan 

debt ratio. 

 

Variabel number 

of days inventory 

berpengaruh 

negatif terhadap 

profitabilitas 

perusahaan 

(ROA) dengan 

variabel kontrol 

berupa firm size, 

sales growth, dan 

debt ratio. 

 

Variabel cash 

conversion cycle 

berpengaruh 

Tabel 2.1 Lanjutan  
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Pengarang Judul Penelitian Variabel Hasil Penelitian 

negatif terhadap 

profitabilitas 

perusahaan 

(ROA) dengan 

variabel kontrol 

berupa firm size, 

sales growth, dan 

debt ratio. 

 

Variabel number 

of days account 

payable 

berpengaruh 

positif terhadap 

profitabilitas 

perusahaan 

(ROA) dengan 

variabel kontrol 

berupa firm size, 

sales growth, dan 

debt ratio. 

 

Variabel dependent yang digunakan adalah ROA, sama seperti variabel 

penelitian Jayarathne (2014), Makori&Jagongo (2013), dan Aini (2013), untuk 

menggambarkan profitabilitas perusahaan. Hasil dari penelitian yang dilakukan 

oleh Makori & Jagongo (2013) menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif 

antara periode piutang dan siklus konversi kas, tetapi terdapat hubungan positif 

antara profitabilitas dan periode persediaan dan periode utang usaha. Tetap pada 

penelitian yang dilakukan oleh Aini (2013) menunjukkan bahwa periode 

persediaan, periode utang usaha, dan siklus konversi kas secara parsial 

berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas. Berdasarkan adanya 

perbedaan hasil tersebut maka dilakukan penelitian kembali mengenai indikator 

dari siklus konversi kas terhadap profitabilitas perusahaan. 

 

Tabel 2.1 Lanjutan   
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2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Kas dan Manajemen Kas 

Kas merupakan yang paling tinggi tingkat likuiditasnya dan merupakan 

aktiva paling lancar bagi perusahaan karena dapat langsung digunakan untuk 

segala macam transaksi.  

2.2.1.1 Pengertian Kas 

Kas adalah uang tunai yang dapat digunakan untuk membiayai operasi 

perusahaan. Menurut Munawir (2010), kas merupakan aktiva yang paling likuid 

atau salah satu unsur modal kerja yang paling tinggi likuiditasnya.   Semakin 

besar jumlah kas yang dimiliki oleh perusahaan akan semakin tinggi pula tingkat 

likuiditasnya. Tetapi suatu perusahaan yang mempunyai tingkat likuditas yang 

tinggi karena adanya kas dalam jumlah yang besar berarti tingkat perputaran kas 

tersebut rendah dan mencerminkan adanya over investment dalam kas  dan berarti  

perusahaan kurang efektif dalam mengelola kas.  

Kas merupakan awal dari investasi dan operasi suatu perusahaan. Kas terdiri 

dari mata uang, giro, dan rekening koran di bank. Kas mempunyai kedudukan 

sentral dalam usaha menjaga kelancaran usaha sehari-hari maupun keperluan 

menunjang pelaksanaan keputusan-keputusan strategis berjangka panjang.  Kas 

merupakan salah satu sumber dana perusahaan pada waktu perusahaan pertama 

kali didirikan, kas dihasilkan dari penjualan  atau pinjaman atau gabungan 

keduanya.  

Menurut Munawir (2010), sumber penerimaan kas dalam perusahaan pada 

dasarnya dapat berasal: 
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1. Hasil penjualan investasi jangka panjang, aktiva tetap baik yang berwujud 

maupun tidak berwujud, atau adanya penurunan aktiva tidak lancar yang 

diimbangi dengan penambahan kas. 

2. Penjualan atau adanya emisi saham maupun adanya penambahan modal 

oleh pemilik perusahaan dalam bentuk kas. 

3. Pengeluaran surat tanda bukti utang, baik utang jangka pendek (wesel) 

maupun utang jangka panjang (utang obligasi, utang hipotik atau utang 

jangka panjang lainnya) serta bertambahnya utang yang diimbangi dengan 

penerimaan kas. 

4. Adanya penurunan atau berkurangnya aktiva lancar selain kas yang 

diimbangi dengan adanya penerimaan kas. Misal adanya penurunan piutang 

karena adanya penerimaan pembayaran, berkurangnya persediaan barang 

dagangan karena adanya penjualan secara tunai, adanya penurunan surat 

berharga karena adanya penjualan dan sebagainya. 

5. Adanya penerimaan kas karena sewa, bunga, atau dividen dari investasinya, 

sumbangan atau hadiah maupun adanya pengembalian pembayaran pajak 

pada periode-periode sebelumnya. 

Sedangkan menurut Munawir (2010) penggunaan atau pengeluaran kas 

dapat disebabkan adanya transaksi-transaksi sebagai berikut: 

1. Pembelian saham atau obligasi sebagai investasi jangka pendek maupun 

jangka panjang serta adanya pembelian aktiva tetap lainnya. 

2. Penarikan kembali saham yang beredar maupun adanya pengambilan kas 

perusahaan oleh pemilik perusahaan. 
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3. Pelunasan atau pembayaran angsuran utang jangka pendek maupun utang 

jangka panjang. 

4. Pembelian barang dagangan secara tunai, adanya pembayaran biaya operasi 

yang meliputi upah dan gaji, pembelian supplies kantor, pembayaran sewa, 

bunga premi asuransi, advertensi dan adanya persekot-persekot biaya 

maupun persekot pembelian. 

5. Pengeluaran kas untuk membayar dividen (bentuk pembagian laba lainnya 

secara tunai), pembayaran pajak, denda-denda dan lain sebagainya. 

2.2.1.2 Motif Memiliki Kas 

Horne dan Wachowicz (2013) mengungkapkan bahwa ada tiga motif 

memiliki kas, yaitu: 

1. Motif Transaksi adalah motif memegang kas atau setara kas untuk 

memenuhi pembayaran, seperti pembelian, upah, pajak, dan dividen yang 

timbul dalam kegiatan bisnis umum. Motif transaksi memungkinkan 

perusahaan menjalankan operasi sehari-hari seperti melakukan pembelian 

dan penjualan yang berhubungan dengan likuiditas karena itu motif ini 

disebut juga motif likuiditas. 

2. Motif Berjaga-jaga adalah motif memegang kas atau setara kas untuk 

melindungi perusahan dari ketidakmampuan memenuhi kebutuhan akan kas. 

Motif ini berhubungan dengan ramalan atau proyeksi aliran kas masuk dan 

aliran kas keluar. 

3. Motif Spekulasi adalah motif memegang kas atau setara kas untuk 

memanfaatkan dana yang tidak diperlukan atau untuk menarik keuntungan 

secara cepat dengan memanfaatkan peluang yang tidak diduga. 
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2.2.2 Siklus Konversi Kas 

Kas merupakan aktiva yang paling likuid serta salah satu komponen modal 

kerja yang tingkat likuiditasnya paling tinggi. Karena kas sangat berperan dalam 

menentukan kelancaran kegiatan, oleh karena itu suatu perusahaan harus 

merencanakan dan mengawasi penerimaan dan pengeluaran kas.  

Siklus konversi kas adalah ukuran waktu yang dimiliki perusahaan atas 

lamanya dana yang diinvestasikan dalam modal kerja. Dalam rangka 

meningkatkan nilai perusahaan maka seharusnya salah satu tujuan perusahaan 

adalah memperpendek siklus konversi kas seminimal mungkin tanpa 

mempengaruhi operasi perusahaan. Hal ini akan meningkatkan laba perusahaa, 

karena semakin lama siklus konversi kas maka akan semakin besar pula biaya 

kebutuhan atas pembiayaan dari luar. Sehingga dengan memperpendek waktu 

untuk dana yang terkait dengan modal kerja, maka perusahaan bisa beroperasi 

lebih ekonomis dan efektif karena perputaran yang cepat. 

Brealey, et al., (2008) menggambarkan empat tanggal kunci dalam siklus 

produksi yang mempengaruhi invetasi perusahaan dalam modal kerja, yaitu: 

“Perusahaan memulai siklus dengan membeli bahan mentah, tetapi tidak 

membayarnya dengan segera. Penundaan ini disebut periode utang usaha. 

Perusahaan memproses bahan mentah dan kemudian menjual barang jadi. 

Penundaan antara investasi awal dalam persediaan dengan tanggal penjualan 

disebut periode persediaan. Kadang-kadang setelah perusahaan menjual 

barang, pelanggannya membayar tagihan mereka. Penundaan antara tanggal 

penjualan dan tanggal dimana perusahaan dibayar, disebut periode piutang. 
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Sedangkan siklus konversi kas merupakan lama waktu antara pembayaran 

bahan mentah perusahaan dan penagihan pembayaran pelanggan.” 

Siklus konversi kas adalah rentang waktu diantara pengeluaran kas aktual 

perusahaan untuk membayar sumber daya produktif (bahan baku dan tenaga 

kerja) dan penerimaan kasnya sendiri dari penjualan produk (yaitu, waktu yang 

dibutuhkan diantara membayar tenaga kerja dan bahan baku dan penerimaan 

piutang. 

 

Periode Persediaan              Periode Piutang 

   Periode Utang Usaha   Siklus Konversi Kas 

Bahan mentah dibeli Pembayaran 

bahan 

mentah 

Penjualan 

bahan 

jadi 

Kas yang dikumpulkan 

pada saat penjualan 

 

Gambar 2.1 Siklus Konversi Kas 

Brigham dan Houston (2011) menyatakan bahwa perusahaan seharusnya 

memperpendek siklus konversi kas sebisa mungkin tanpa mengganggu 

operasional perusahaan. Hal ini akan meningkatkan nilai perusahaan karena 

semakin pendek siklus konversi kas, semakin rendah modal kerja operasi bersih 

yang diperlukan, dan semakin tinggi hasil aliran kas bebas. Selain itu, Brigham 

dan Houston (2011) mencatat bahwa dua orang profesor, Hyun-Han dan Luc 

Soenen, mempelajari lebih dari 2.900 perusahaan selama jangka waktu 20 tahun 

dan menemukan bahwa mempersingkat cash conversion cycle (CCC) akan 

memberikan laba yang lebih tinggi dan kinerja saham yang lebih baik. 
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Tujuan perusahaan seharusnya adalah mempersingkat siklus konversi kas 

secepat mungkin tanpa mengganggu operasi perusahaan. Hal ini akan 

meningkatkan laba, karena semakin ama siklus konversi kas maka akan semakin 

tinggi kebutuhan pendanaan eksternal, dan semakin besar biaya yang dibutuhkan. 

Siklus konversi kas dapat dipersingkat dengan cara: 

1. Mengurangi periode konversi persediaan dengan memproses dan menjual 

barang secara lebih cepat 

2. Mengurangi periode penerimaan piutang dengan mempercepat penagihan 

3. Memperpanjang periode penangguhan utang dengan memperlambat 

pembayaran yang dilakukan 

Selama tindakan-tindakan tersebut dapat dilakukan tanpa memperbesar 

biaya atau menekan penjualan, maka sebaiknya dilaksanakan oleh perusahaan. 

2.2.2.1 Siklus Konversi Kas Sebagai Salah Satu Ukuran Manajemen Modal 

Kerja 

Keown, et al. (2010) mengatakan bahwa efisiensi modal kerja dapat diukur 

dengan menggunakan siklus konversi kas (cash conversion cycle atau CCC). Cash 

conversion cycle menurut Brigham dan Houston (2011) adalah lamanya waktu 

dana terikat dalam modal kerja atau lamanya waktu antara pembayaran untuk 

modal kerja dan penagihan kas dari penjualan modal kerja tersebut. Berikut 

adalah rumus untuk menghitung siklus konversi kas:  

 

 

 

(Keown, et al., 2010) 

 

Siklus 

Konversi 

Kas 

= 
Periode 

Persediaan 
+ 

Periode 

Piutang 

Usaha 

- 
Periode 

Utang Usaha 
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Dari rumus diatas, dapat diketahui bahwa siklus konversi kas memiliki tiga 

komponen, yaitu: 

1. Periode Persediaan 

Periode persediaan merupakan jumlah hari yang dibutuhkan perusahaan 

untuk menjual persediaannya. Dalam literatur lain, misalnya menurut 

Brigham dan Houston (2011), Periode ini dihitung dengan membagi 

persediaan dengan harga pokok penjualan per hari. 

Periode Persediaan =  
Persediaan 

Harga Pokok Penjualan/365
 

(Keown, et al,. 2010) 

2. Periode Piutang Usaha 

Periode Piutang Usaha merupakan jumlah hari penjualan yang belum 

diselesaikan atau jumlah hari yang dibutuhkan perusahaan untuk menagih 

piutangnya. Dalam literatur lain, misalnya menurut Brigham dan Houston 

(2011), periode ini dihitung dengan membagi piutang usaha dengan rata –

rata penjualan per hari. 

Periode Piutang Usaha =  
Piutang Usaha

Penjualan/365
 

(Keown, et al,. 2010) 

3. Periode Utang Usaha 

Periode Utang Usaha adalah jumlah hari rata – rata yang diperlukan 

perusahaan untuk membayar utangnya. Dalam literatur lain, misalnya 

menurut Brigham dan Houston (2011), periode ini dihitung dengan 

membagi utang usaha dengan rata – rata harga pokok penjualan per hari. 

Periode Utang Usaha =  
Utang Usaha

Harga Pokok Penjualan/365
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(Keown, et al,. 2010) 

Perusahaan dapat meningkatkan laba dengan mempersingkat siklus konversi 

kas secepat mungkin tanpa mengganggu operasi, karena siklus konversi kas yang 

pendek dapat mengurangi besarnya pembiayaan eksternal maupun internal yang 

dibutuhkan. Menurut Brigham dan Houston (2011), siklus konversi kas dapat 

dipersingkat dengan cara : 

1. Mengurangi periode konversi persediaan dengan memproses dan menjual 

barang secara lebih cepat, 

2. Mengurangi periode penerimaan piutang dengan mempercepat penagihan 

3. Memperpanjang periode penangguhan utang dengan memperlambat 

pembayaran yang dilakukan. 

Hal serupa juga dikemukakan oleh Keown, at al., (2010). Keown 

memberikan tiga cara untuk dapat mencapai modal kerja yang minimum, yaitu: 

1. Menagih secara cepat kas dari penjualan  

2. Meningkatkan perputaran persediaan 

3. Menurunkan pengeluaran tunai 

Siklus konversi kas suatu perusahaan dapat pula bernilai negatif. Hal ini 

dicapai dengan manajemen modal kerja yang sangat agresif (Keown, et al., 2010). 

Siklus konversi kas yang negatif menunjukkan bahwa rata – rata periode 

pembayaran piutang melebihi siklus operasional perusahaan. Hal ini menunjukkan 

bahwa perusahaan menggunakan modal kerja yang ada dengan efisien dan 

memiliki uang tunai yang dapat digunakan untuk hal – hal lain.   
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2.2.3 Persediaan dan Manajemen Persediaan 

Salah satu elemen siklus konversi kas dalam penelitian ini adalah persediaan 

barang. Inventory atau persediaan barang sebagai elemen utama dari siklus 

konversi kas merupakan aktiva yang juga selalu dalam keadaan berputar, di mana 

secara terus-menerus mengalami perubahan. Masalah penentuan besarnya 

investasi atau alokasi modal dalam persediaan mempunyai efek yang langsung 

terhadap keuntungan perusahaan. Kesalahan dalam penetapan besarnya investasi 

dalam persediaan akan menekan keuntungan perusahaan (Riyanto, 2011). 

2.2.3.1. Pengertian Persediaan 

Menurut Simamora (2011), pengertian dari persediaan adalah aktiva yang 

dimiliki oleh sebuah perusahaan yang (1) tersedia untuk dijual dalam kegiatan 

usaha normal (2) dalam proses produksi atau dalam perjalan dan (3) dalam bentuk 

bahan baku atau keperluan untuk dipakai dalam proses produksi atau penyerahan 

jasa. 

Menurut Brigham dan Houston (2011) persediaan dapat terdiri dari (1) 

peralatan, (2) bahan mentah, (3) pekerjaan dalam proses, (4) barang jadi, 

merupakan bagian yang sangat penting bagi hampir seluruh operasi usaha. 

Tingkat persediaan yang optimal akan bergantung pada penjualan, sehingga 

penjualan harus diramalkan sebelum persediaan akan mengarah pada hilangnya 

penjualan atau biaya penyimpanan yang berlebihan. 

Ridwan dan Inge (2010) menyatakan persediaan meliputi semua barang atau 

bahan yang diperlukan dalam proses produksi dan distribusi yang menunggu 

untuk diproses lebih lanjut atau dijual. Persediaan merupakan investasi yang 

penting pada kebanyakan perusahaan. Pada umumnya rata – rata perusahaan 
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manufaktur memiliki persediaan sebesar 42% dari aktiva lancar atau 18% dari 

total aktiva.   

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa persediaan adalah 

aktiva lancar yang ada pada perusahaan yang disediaakan untuk dijual dalam 

kegiatan perusahaan, atau dapat berupa barang yang dimiliki perusahaan yang 

berada dalam proses produksi atau dapat diartikan sebagai bahan baku yang 

dimiliki perusahaan dan digunakan dalam kegiatan perusahaan yang memproduksi 

barang. 

2.2.3.2 Manfaat Persediaan 

Menurut Ridwan dan Inge (2012), manfaat memiliki persediaan bagi 

persediaan adalah sebagai berikut: 

1. Menghindari kehilangan penjualan 

Jika perusahaan tidak mempunyai barang yang tersedia untuk dijual, maka 

perusahaan dapat kehilangan penjualan. Pelanggan tidak mau menunggu 

tidak akan membeli dari perusahaan tersebut dan akan pindah ke perusahaan 

pesaing. 

2. Memperoleh diskon kuantiti 

Jika perusahaan ingin mempunyai persediaan yang besar untuk suatu produk 

tertentu, maka perusahaan dimungkinkan untuk membeli dalam jumlah 

besar guna memperoleh diskon kuantiti. 

3. Mengurangi biaya persediaan 

Biaya variabel yang berkaitan dengan pesanan dapat dikurangi jika 

frekuensi pesanan dikurangi. Biaya yang berkaitan dengan gudang dapat 

dikurangi bila perusahaan memiliki persediaan yang tidka berlebihan. 
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4. Mencapai biaya produksi yang efisien 

Biaya penyetelan mesin akan terajdi sebelum produksi dimulai. Secara 

jangka panjang persediaan dapat membuat perusahaan mencapai produksi 

yang efisien. Persediaan bahan baku yang cukup juga mengurangi 

kemungkinan kekurangan barang yang dapat menunda atau mengganggu 

produksi. 

2.2.3.3 Faktor Penentu Tingkat Persediaan 

Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan tingkat 

persediaan menurut Ridwan dan Inge (2010), yaitu: 

1. Tingkat penjualan  

Tanpa persediaan perusahaan tidak bisa menjual, walaupun dalam beberapa 

kasus pembeli mau menunggu khususnya jika barang tersebut diperoleh 

dipasar. Walaupun demikian perlu dipertimbangkan biaya modal yang 

terjadi karena memiliki persediaan. 

2. Sifat teknis dan lamanya produksi 

3. Daya tahan produk 

Hubungan antara sifat teknis produksi, lamanya produksi, dan daya tahan 

produk. 

4. Diskon Kuantitas  

Pada umumnya para pemasok akan memberikan diskon jika perusahaan 

membeli dalam jumlah yang besar, diskon yang diberikan ini bisa 

mengurangi harga pokok barang yang dibeli. 

5. Biaya Persediaan 
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Seringnya pemesanan bahan yang dilakukan dalam jumlah pesanan yang 

relatif kecil akan meningkatkan biaya pemesanan. Sebaliknya persediaan 

barang yang besar akan memperbesar biaya penyimpanan. Selain itu perlu 

pula dipertimbangkan biaya modal yang tertanam dalam persediaan. 

6. Produksi efisien  

Setiap kali karyawan menyiapkan mesin untuk mulai memproduksi timbul 

biaya awal atau permulaan. Semakin lama perusahaan melakukan produksi 

untuk jenis produk yang sama, biaya produksi per-unit akan semakin kecil. 

2.2.3.4 Jenis-Jenis Persediaan 

Secara garis besar dalam perusahaan yang bergerak di dalam industri 

manufaktur,persediaan dikalsifikasikan berdasarkan tahapan dalam proses 

produksi. Menurut Keown, et al. (2010) menjelaskan ada lima jenis persediaan, 

yaitu: 

1. Persediaan bahan mentah (raw material stock), yaitu persediaan yang terdiri 

dari bahan dasar yang dibeli dari perusahaan lain untuk digunakan dalam 

operasi produksi perusahaan. Barang-barang ini mencakup baja, kayu, 

minyak, atau barang - barang produksi pabrik seperti kawat, ball bearing, 

atau ban yang tidak diproduksi sendiri oleh perusahaan tersebut.  

2. Persediaan barang setengah jadi (work – in – process), yaitu mencakup 

barang setengah jadi yang membutuhkan kerja tambahan sebelum menjadi 

barang jadi. Semakin kompleks dan panjang proses produksi, semakin besar 

investasi dalam persediaan work-in-process. 

3. Persediaan barang jadi merupakan barang yang telah selesai proses 

produksinya tetapi belum dijual. 
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4. Stok kas yang dipegang perusahaan merupakan bentuk persediaan. Tujuan 

menyimpan stok kas adalah untuk membuat pembayaran tagihan 

independen dari penagihan piutang yang jatuh tempo.  

2.2.3.5 Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Besar Kecilnya Persediaan 

Untuk melangsungkan usahanya dengan lancar maka kebanyakan 

perusahaan merasakan perlunya persediaan. Menurut Riyanto (2011), besar 

kecilnya persediaan yang dimiliki oleh perusahaan ditentukan oleh beberapa 

faktor, antara lain: 

a) Volume yang dibutuhkan untuk melindungi jalannya perusahaan terhadap 

gangguan kehabisan persediaan yang akan menghambat atau mengganggu 

jalannya produksi 

b) Volume produksi yang direncanakan, dimana volume produksi yang 

direncanakan itu sendiri sangat tergantung kepada volume penjualan yang 

direncanakan 

c) Besar pembelian bahan mentah setiap kali pembelian untuk mendapatkan 

biaya pembelian yang minimal 

d) Estimasi tentang fluktuasi harga bahan mentah yang bersangkutan diwaktu-

waktu yang akan datang 

e) Peraturan-peraturan pemerintah yang menyangkut persediaan material 

f) Harga pembelian bahan mentah 

g) Biaya penyimpanan dan resik penyimpanan di gudang 

h) Tingkat kecepatan material menjadi rusak atau turun kualitasnya. 
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2.2.3.6 Manajemen Persediaan  

Persediaan diperlukan untuk dapat melakukan proses produksi, penjualan 

secara lancar, persediaan bahan mentah dan barang dalam untuk menjamin 

kelancaran proses produksi, sedangkan barang jadi harus selalu tersedia bagi 

sebagai “buffer stock” agar memungkinkan perusahaan memenuhi permintaan. 

Kepentingan dari sudut financial sering bertolak belakang dengan kepentingan 

perusahaan untuk menyediakan persediaan dalam jumlah yang cukup besar guna 

mengurangi resiko kehabisan barang dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan 

produksi. Oleh karena itu perusahaan harus menetapkan suatu jumlah yang 

optimal dari persediaan agar dapat mengurangi pertentangan kedua kepentingan 

tersebut.  

Menurut Keown et al., (2010) menerangkan bahwa manajemen persediaan 

adalah pengontrolan asset digunakan dalam proses  produksi atau diproduksi 

dijual dengan jalan normal dalam operasi perusahaan.” 

 Pentingnya manajemen persediaan bagi perusahaan tergantung pada 

besarnya investasi persediaan. Tujuan manajemen persediaan adalah 

meminimumkan biaya, oleh karena itu perusahaan perlu mengadakan analisis 

untuk menentukan tingkat persediaan yang dapat meminimumkan biaya atau 

paling ekonomis. 

2.2.3.7 Tujuan Manajemen Persediaan 

Menurut Harmono (2014) tujuan manajemen persediaan yaitu pengelolaan 

persediaan yang meminimumkan total biaya investasi persediaan. Karena 

kuantitas persediaan yang dibutuhkan selalu berfluktuasi, umumnya keputusan 

persediaan dikonsentrasikan pada penentuan tingkat optimal. Oleh karena 
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penghematan yang ditimbulkan dari biaya simpan tergantung dari fluktuasi 

produksi sesuai yang dijadwalkan oleh bagian pemasaran, maka harus 

diseimbangkan antara biaya simpan dan risiko menahan persediaan, seperti biaya 

simpan, penanganan persediaan, dan biaya pemesanan yang bersifat meniadakan. 

Sedangkan menurut Sudana (2011) tujuan manajemen persediaan adalah 

untuk menyediakan persediaan yang diperlukan guna menjamin kelangsungan 

operasi perusahaan pada tingkat biaya yang minimal. Langkah-langkah yang perlu 

dilakukan oleh manajemen adalah mengidentifikasi semua biaya yang berkaitan 

dengan pembelian dan penyimpanan persediaan, Biaya yang berkaitan dengan 

persediaan diantaranya adalah biaya penyimpanan (carrying costs), biaya 

pemesanan (ordering cost), dan biaya kehabisan persediaan (cost of running 

short). 

2.2.4 Piutang Usaha dan Manajemen Piutang Usaha 

Piutang usaha adalah tagihan kepada pihak lain (kreditor/langganan) sebagai 

akibat adanya penjualan barang dagangan secara kredit. Pada dasarnya piutang 

bisa timbul tidak hanya dari penjualan barang dagangan secara kredit, tetapi 

karena hal-hal lain, misalnya piutang kepada pegawai, piutang karena penjualan 

aktiva secara kredit, piutang karena penjualan saham secara angsuran atau adanya 

uang muka untuk pembelian atau kontrak kerja lainnya. Kebutuhan modal kerja 

juga dipengaruhi oleh jangka waktu penagihan piutang. Apabila piutang 

terkumpul dalam waktu pendek berarti kebutuhan akan modal kerja semakin 

rendah atau kecil. 
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2.2.4.1 Pengertian Piutang   

Sudana (2011) mendefinisikan piutang sebagai komponen modal kerja yang 

terkait langsung dengan kegiatan operasi perusahaan. Piutang timbul jika 

perusahaan menjual barang secara kredit. Kebijakan penjualan secara kredit 

dilakukan perusahaan untuk meningkatkan penjualan. Piutang merupakan aktiva 

lancar yang penting dalam aktivitas ekonomi suatu perusahaan karena termasuk 

salah satu aktiva lancar yang paling besar setelah kas. 

Dari pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa piutang mencakup 

semua tagihan dalam bentuk uang kepada perseorangan, badan usaha atau pihak 

tertagih lainnya. Tingkat perputaran piutang dapat menggambarkan tingkat 

efektivitas sebuah perusahaan. Semakin cepat tingkat perputaran piutang, maka 

modal kerja yang ditanamkan dalam piutang juga semakin efektif. Periode 

perputaran piutang tersebut tergantung syarat pembayarannya. Semakin lama 

syarat pembayarannya, modal kerja yang tertanam dalam piutang juga semakin 

lama sehingga tingkat perputaran piutang semakin rendah. 

2.2.4.2 Kebijakan Kredit 

Menurut Brigham dan Houston (2011), terdapat 4 variabel kebijakan kredit 

(credit policy) perusahaan yang merupakan determinan utama dalam piutang 

usaha, yaitu:  

1. Periode kredit (credit period) adalah lamanya waktu yang diberikan kepada 

pembeli untuk membayar pembeliannya. 

2. Diskon (discounts) adalah pengurangan harga yang diberikan untuk 

pembayaran lebih awal. Diskon menyebutkan presentase pengurangan dan 
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seberapa cepat pembayaran harus dilakukan agar berhak untuk mendapat 

diskon. 

3. Standar kredit (credit standards) megacu pada kemampuan keuangan yang 

diminta dari pelanggan kredit yang layak untuk diterima. Faktor – faktor 

yang dipertimbangkan disini adalah rasio-rasio seperti rasio utang dan rasio 

cakupan bunga pelanggan, riwayat kredit, dan sejenisnya sehingga harus 

dicapai suatu keseimbangan antara kerugian dan keuntungan dari standar 

kredit yang lebih ketat. 

4. Kebijakan penagihan (collection policy) merupakan prosedur yang 

digunakan untuk menagih rekening- rekening yang telah lewat waktu jatuh 

temponya, termasuk penggunaan pemaksaan atau kelonggaran yang 

digunakan di dalam proses.  

2.2.4.3 Prosedur Penyisihan Piutang 

Untuk mengantisipasi jumlah piutang yang tidak dapat ditagih, perusahaan 

melakukan estimasi atau taksiran piutang yang tidak dapat ditagih setiap akhir 

periode.  

Menurut Kasmir (2013) ada beberapa metode penyisihan piutang antara 

lain: 

1. Pendekatan Laporan Laba Rugi 

Menurut metode ini penyisihan piutang ragu-ragu dihitung dengan cara 

mengalikan taksiran presentase yang tidak terbayar dengan jumlah 

penjualan periode tertentu. Dalam menaksir jumlah presentase ini biasanya 

didasarkan atas pengalaman masa lalu. Dari pengalaman ini dapat diketahui 

rata-rata presentase yang tidak terbayar dari jumlah penjualan periode 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

tersebut. Hasil dari perkalian ini merupakan beban dari satu perusahaan 

untuk periode tersebut dan dapat dilakukan dengan mendebet perkiraan 

biaya piutang dan mengkredit penyisihan piutang. 

2. Pendekatan Neraca 

Menurut metode ini penyisihan piutang ragu-ragu dihitung dengan 

menggunakan saldo piutang usaha. Dengan metode ini jumlah dari piutang 

tak tertagih adalah dengan mengalikan saldo piutang usaha dengan 

presentase piutang tak tertagih. 

2.2.5 Utang Usaha dan Manajemen Utang Usaha 

Utang lancar adalah kewajiban-kewajiban yang jatuh tempo dalam satu 

tahun atau dalam satu siklus normal perusahaan yang salah satunya adalah utang 

dagang. Penggunaan rasio perputaran utang dagang diperlukan karena merupakan 

bagian dari utang lancar, yang merupakan pengurangan dari aktiva lancar untuk 

dapat menghasilkan modal kerja bersih. 

2.2.5.1 Pengertian Utang Usaha  

Brigham dan Houston (2011) menyebutkan bahwa perusahaan pada 

umumnya melakukan pembelian dari perusahaan lain secara kredit dan mencatat 

utang sebagai suatu utang usaha (account payable). Utang usaha, atau kredit 

perniagaan (trade credit), merupakan kategori tunggal terbesar dari utang jangka 

pendek, yang mencerminkan 40 persen dari rata – rata kewajiban lancar 

perusahaan. Kredit ini merupakan sumber pendanaan spontan, dalam artian bahwa 

hal tersebut terjadi secara spontan dari transaksi usaha sehari – hari. 

Menurut  Horne dan Wachowiz  (2013) utang usaha atau kewajiban dagang 

(trade liabilities) adalah bentuk pendanaan jangka pendek yang umum bagi 
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hampir semua perusahaan. Bahkan pendanaan ini secara kolektif merupakan 

sumber pendanaan terbesar jangka pendek untuk perusahaan.  

2.2.5.2 Jenis - Jenis Utang Jangka Pendek 

Brigham dan Houston (2011) mendefinisikan bahwa terdapat dua jenis 

kredit perniagaan, yaitu: 

1. Kredit perniagaan gratis (free trade credit) adalah kredit perniagaan yang 

diperoleh tanpa adanya biaya, dan terdiri atas seluruh kredit perniagaan 

yang tersedia tanpa merelakan diskon. 

2. Kredit perniagaan berbiaya (costly trade credit) adalah segala kredit 

perniagaan diatas kredit perniagaan gratis. 

Munawir (2010) berpendapat bahwa utang jangka pendek atau utang lancar 

adalah kewajiban keuangan perusahaan yang harus dibayar atau dilunasi dalam 

jangka waktu yang pendek dengan menggunakan aktiva lancar yang dimiliki oleh 

perusahaan. Utang jangka pendek meliputi: 

1. Utang Dagang, adalah utang yang timbul karena adanya pembelian barang 

dagangan secara kredit. 

2. Utang Wesel, adalah utang yang disertai dengan janji tertulis (yang diatur 

dengan undang-undang) untuk melakukan pembayaran sejumlah tertentu 

pada waktu tertentu di masa yang akan datang. 

3. Utang Pajak, adalah utang yang harus dibayar oleh perusahaan karena 

menjadi suatu kewajiban membayar pajak perusahaan maupun pajak 

pendapatan karyawan yang belum disetorkan ke kas negara. 

4. Biaya yang masih harus dibayar, adalah biaya-biaya yang sudah terjadi 

tetapi belum dilakukan pembayarannya.  
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5. Utang Jangka Panjang yang segera jatuh tempo, adalah sebagian (seluruh) 

utang jangka panjang yang sudah menjadi utang jangka pendek, karena 

harus segera dilakukan pembayarannya. 

6. Penghasilan yang diterima di muka (deferred evenue), adalah penerimaan 

uang untuk penjualan barang atau jasa yang belum direalisasi. 

2.2.5.3 Tujuan Manajemen Utang Usaha 

Tujuan dari manajemen utang usaha adalah untuk menjamin bahwa 

perusahaan memiliki “kecukupan kas” yaitu kesanggupan memenuhi kebutuhan-

kebutuhan kas bagi setiap tujuan yang penting bagi kesatuan keuangan jangka 

pendek dan jangka panjang dari perusahaan. Jadi tidak hanya menghindari 

ketidakmampuan untuk membayar utang atau kebangkrutan. Menurut Elfira 

Worotitjan (Online), ditinjau dari sudut controller, tujuan yang lebih spesifik dari 

manajemen utang dapat mencakup hal-hal sebagai berikut: 

1. Pencatatan dan pengungkapan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang 

lazim diterima mengenai kewajiban keuangan perusahaan. 

2. Pelaporan utang perusahaan dalam bentuk selayaknya, sebagaimana 

diharuskan oleh perjanjian atau persetujuan kredit. 

3. Melalui perencanaan dan pengendalian yang efektif, memelihara suatu 

struktur keuangan yang sehat, termasuk memelihara hubungan yang wajar 

antara utang dengan modal sendiri. 

4. Kelanjutan dari kemampuan untuk mendapatkan dana - dana pinjam yang 

diperlukan tepat pada waktunya dan dengan biaya yang bersaing. 

Untuk melaksanakan dan memelihara pengendalian - pengendalian yang 

membatasi komitmen dalam batas-batas yang telah ditetapkan dengan baik 
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sehingga mereka pada akhirnya tidak menjadikan utang berlebihan dan sangat 

memberatkan. 

2.2.6 Profitabilitas 

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba 

(profit). Karena laba dapat menjamin keberlangsungan perusahaan serta menarik 

perhatian investor. Profitabilitas sering digunakan untuk mengukur efisiensi 

penggunaan modal kerja dalam suatu perusahaan dengan membandingkan antara 

laba dan modal yang digunakan dalam operasi. Keuntungan yang besar tidak 

menjamin atau bukan merupakan ukuran bahwa perusahaan profitable, karena 

bagi manajemen atau pihak lain profitabilitas yang  tinggi  lebih penting daripada 

keuntungan yang besar.  

Menurut Sartono (2012) profitabilitas adalah kemampuan perusahaan 

memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun 

modal sendiri. Profitabilitas menurut Munawir (2010) adalah rasio yang 

digunakan perusahaan untuk menilai kemampuannya dalam menghasilkan 

keuntungan. Menurut Sutrisno (2013) profitabilitas adalah hasil dari 

kebijaksanaan yang diambil oleh manajemen. Rasio keuntungan mengukur 

seberapa besar tingkat keuntungan yang menunjukkan semakin baik manajemen 

dalam mengelola perusahaan. 

Menurut Riyanto (2011) profitabiltas suatu perusahaan merupakan 

perbandingan antara laba dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba 

tersebut. Sedangkan menurut Harahap (2008) menyebutkan bahwa: “Profitabilitas 

menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatakan laba melalui semua 
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kemampuan dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah 

karyawan, jumlah cabang, dan sebagainya.” 

Berdasarkan pengertian diatas, maka profitabilitas dapat diartikan sebagai 

kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan seluruh sumber daya baik 

kaitannya dengan penjualan, aktiva, maupun modal sehingga dapat menghasilkan 

laba. Untuk mengukur profitabilitas perusahaan maka digunakan analisis rasio 

profitabilitas. Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan 

perusahaan dalam mencari keuntungan atau laba dalam suatu periode tertentu. 

2.2.6.1 Jenis-Jenis Profitabilitas 

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam 

hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun sendiri (Sartono, 2010). 

Horne dan Wachowicz (2013) menyebutkan rasio profitabilitas terdiri atas dua 

jenis. Rasio yang menunjukkan profitabilitas dalam kaitannya dengan penjualan 

dan rasio yang menunjukkan profitabilitas dalam kaitannya dengan investasi. 

Bersama – sama, rasio – rasio ini akan menunjukkan efektivitas operasional 

keseluruhan perusahaan. Kedua jenis rasio yang digunakan untuk menghitung 

profitabilitas, yaitu: 

1. Profitabilitas dalam kaitannya dengan penjualan yaitu margin laba bruto 

(gross profit margin). Rasio ini menjelaskan laba dari perusahaan yang 

berhubungan dengan penjualan, setelah dikurangi biaya untuk memproduksi 

barang yang dijual. Rasio tersebut merupakan pengukur efisiensi operasi 

perusahaan, serta merupakan indikasi dari cara produk ditetapkan harganya. 

Gross profit margin dapat dihitung dengan cara sebagai berikut : 

𝐺𝑟𝑜𝑠𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛 =  
Penjualan neto − Harga Pokok Penjualan    

Penjualan Neto
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Pengukuran yang lebih spesifik untuk profitabilitas penjualan adalah margin 

laba neto (net profit margin). Margin laba neto adalah ukuran profitabilitas 

perusahaan dari penjualan setelah memperhitungkan semua biaya dan pajak 

penghasilan. Margin laba neto (net profit margin) dapat dihitung dengan 

cara sebagai berikut : 

𝑁𝑒𝑡 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛 =  
Laba Neto Setelah Pajak

Penjualan Neto
 

2. Profitabilitas dalam kaitannya dengan investasi. Kelompok kedua rasio 

profitabilitas menghubungkan laba dengan investasi. Salah satu 

pengukurannya adalah dengan imbal hasil atas investasi (return on 

investment - ROI), atau imbal hasil atas aset (return on assets - ROA). 

Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut: 

𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑂𝑛 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 =  
Laba Neto Setelah Pajak

Total Aset
 

Pengukuran ringkasan lainnya atas kinerja keseluruhan perusahaan adalah 

imbal hasil atas ekuitas (return on equity - ROE). ROE membandingkan 

laba neto setelah pajak (dikurangi dividen saham biasa) dengan ekuitas yang 

telah diinvestasikan pemegang saham di perusahaan. Return on equity 

(ROE) dapat dihitung dengan cara sebagai berikut:  

𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑂𝑛 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 =  
Laba Neto Setelah Pajak

Ekuitas Pemegang Saham
 

Rasio ini menunjukkan daya untuk menghasilkan laba atas investasi 

berdasarkan nilai buku para pemegang saham, dan sering kali digunakan 

dalam membandingkan dua atau lebih perusahaan dalam sebuah industri 

yang sama. ROE yang tinggi sering kali mencerminkan penerimaan 
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perusahaan atas peluang investasi yang baik dan manajemen biaya yang 

efektif. 

2.2.6.2 Return On Assets (ROA) 

ROA merupakan salah satu indikator pengukuran profitabilitas sebuah 

perusahaan. ROA dapat dijadikan sebagai indikator untuk mengetahui seberapa 

mampu perusahaan memperoleh laba yang optimal dilihat dari posisi aktivanya. 

ROA adalah ukuran keefektifan manajemen dalam menghasilkan laba dengan 

aktiva yang tersedia. Semakin tinggi tingkat pengembalian yang dihasilkan maka 

tingkat profitabilitas perusahaan akan semakin baik. 

Menurut Horne dan Wachowicz (2013) rumus yang digunakan untuk 

menghitung ROA adalah sebagai berikut : 

𝑅𝑂𝐴 =  
Laba Bersih Setelah Pajak

Total Aktiva
 

2.2.6.3 Hubungan Siklus Konversi Kas Dengan Profitabilitas 

Modal kerja adalah modal yang dibutuhkan perusahaan untuk menjalankan 

kegiatan usahanya. Modal kerja yaitu modal yang digunakan untuk pembiayaan 

jangka pendek, seperti pembelian bahan baku, membayar gaji dan upah, serta 

biaya-biaya operasional lainnya. Modal kerja dapat berupa kas, surat berharga, 

piutang, maupun persediaan. Kasmir (2013) 

Siklus konversi kas merupakan salah satu unsur modal kerja yang paling 

berpengaruh terhadap keuangan perusahaan, terutama dengan profitabilitas. 

Karena semakin cepat perputaran siklus konversi kas maka akan meningkatkan 

laba. 

Masa perputaran modal kerja yaitu sejak ditanamkan pada elemen-elemen 

modal kerja sampai menjadi kas lagi, adalah kurang dari satu tahun atau berjangka 
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pendek. Masa perputaran modal kerja ini menjunjukkan tingkat efisiensi 

penggunaan modal kerja tersebut. Sutrisno(2013) 

Profitabilitas berkurang sejalan dengan bertambahnya waktu siklus konversi 

kas yang berarti bahwa perusahaan dapat menaikkan profitabilitasnya dengan cara 

memperpendek jangka waktu siklus konversi kas. 
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2.3 Kerangka Pikir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Kerangka Pikir Penelitian 

 

 

 

Perusahaan Makanan dan Minuman yang terdaftar di BEI 

Penelitian Terdahulu: 

1. Huynh Phuong Dong 

(2010) 
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3. Makori & Jagongo 

(2013) 

4. Jayaranthe (2014) 

 

Landasan Teori: 

1. Brigham & Houston 
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(2013) 

Uji Regresi Linier Berganda 

𝑌 =∝ + 𝑏1 𝑋1 + 𝑏2𝑋2 + 𝑏3𝑋3 + 𝑏4𝑥4 +  𝑒 

 

Hasil dan Kesimpulan 

Mengetahui bagaimana pengaruh siklus konversi kas terhadap profitabilitas 
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2.4 Kerangka Konseptual Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Kerangka Konseptual Penelitian 

2.5 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian 

(Sugiyono, 2014). Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui pengaruh 

manajemen modal kerja terhadap profitabilitas. Manajemen modal kerja pada 

penelitian ini diproksi (variabel/direpresentasikan) dengan periode persediaan, 

periode piutang, dan periode utang usaha. Sedangkan, profitabilitas diproksi 

dengan menggunakan return on assets (ROA). 

Dari permasalahan penelitian yang telah dirumuskan dan tujuan penelitian 

yang ingin dicapai, maka hipotesis yang diajukan di dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut:  

1. H1 : Periode persediaan berpengaruh terhadap profitabilitas. 

2. H2 : Periode piutang usaha berpengaruh terhadap profitabilitas.  

3. H3 : Periode utang usaha berpengaruh terhadap profitabilitas. 

Periode Persediaan (x1) 

Periode Utang Usaha (x3) 

Periode Piutang Usaha 

(x2) 

Return On Assets / 

ROA (Y) 
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BAB III   

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis dan Sifat Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah explanatory research (penjelasan). Menurut 

Bungin (2009), format eksplanatori dimaksud untuk menjelaskan suatu 

generalisasi sampel terhadap populasinya atau menjelaskan hubungan, perbedaan, 

atau pengaruh satu variabel dengan variabel yang lain. Penelitian ini menguji 

pengaruh siklus konversi kas terhadap profitabilitas perusahaan makanan dan 

minuman yang terdaftar di BEI pada periode 2011 – 2016. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif 

menurut Sugiyono (2014) adalah pendekatan yang berlandaskan pada filsafat 

positivism, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, 

pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat 

kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah diterapkan. 

Sifat penelitian ini adalah replikasi dan pengembangan, yaitu suatu penelitian 

pengulangan dari penelitian-penelitian terdahulu yang serupa namun dengan 

sampel, variabel, dan periode yang berbeda.  

3.2 Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan di Bursa Efek Indonesia. Sementara pengambilan data 

dilakukan di Pojok Bursa Efek Indonesia yang berlokasi di Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Brawijaya Malang, jalan MT. Haryono 165 Malang. 
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3.3 Populasi dan Sampel Penelitian 

Menurut Sugiyono (2014), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri 

atas obyek atau subyek yang mempunyai  kualitas  dan  karakteristik  tertentu  

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian diambil 

kesimpulannya. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan 

Makanan dan Minuman yang terdaftar di BEI periode 2011 sampai dengan 2016. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini periode 2011-2016 disebabkan data ini 

merupakan data terbaru yang tersedia selama penelitian dilakukan, dimana 

perusahaan-perusahaan tersebut telah mempublikasikan laporan keuangan secara 

berturut-turut selama periode pengamatan.  

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi (Sugiyono, 2014). Penentuan sampel pada penelitian ini  berdasarkan 

purposive sampling yang berarti pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu, 

dengan kriteria sebagai berikut: 

1. Perusahaan Makanan dan Minuman yang terdaftar di BEI pada 2011-2016 

(selama periode penelitian). 

2. Perusahaan Makanan dan Minuman yang memperoleh laba setiap tahunnya 

dan tidak terkena delisting selama periode penelitian, yaitu 2011-2016. 

Tabel 3.1 Sampel Penelitian 

Uraian Jumlah 

1. Perusahaan Makanan dan Minuman 

yang terdaftar di BEI periode 2011-

2016 

16 Perusahaan 

2. Perusahaan Makanan dan Minuman 

yang tidak mempublikasikan laporan 

keuangan selama periode 2011-2016 

3 Perusahaan 

3. Perusahaan Makanan dan Minuman 

periode 2011-2016 yang 

13 Perusahaan 
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Uraian Jumlah 

memperoleh laba bersih secara 

berurutan 

Sumber: Data Diolah, 2016. 

Dari Tabel Sampel Penelitian diatas, maka dapat diketahui bahwa sampel 

penelitian dalam penelitian ini sejumlah 13 Perusahaan Makanan dan Minuman 

selama periode 2011-2016, sehingga jumlah observasi sebanyak 78 observasi. 

Adapun ketiga belas perusahaan tersebut adalah: 

Tabel 3.2 Daftar Nama Perusahaan Sampel 

No. Kode Nama Perusahaan 

1. ADES PT Akasha Wira International Tbk. 

2. AISA PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. 

3. CEKA PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk. 

4. DLTA PT Delta Djakarta Tbk. 

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 & Trading Company Tbk 
Sumber: Data Diolah, 2016. 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

3.4.1 Jenis dan Sumber Data 

Dalam  penelitian ini jenis data yang digunakan bersifat kuantitatif. Metode 

penelitian kuantitatif menurut Sugiyono (2014) adalah suatu bentuk penelitian 

dengan memperoleh data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang 

diangkakan. Berdasarkan sumbernya, maka data atau informasi yang diperlukan 

untuk penelitian ini adalah data sekunder. Menurut Indriantoro dan Supomo 

(2009), data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung 
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melalui media perantara. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

data yang diperoleh dari website resmi BEI www.idx.co.id dan pojok Bursa Efek 

Indonesia Universitas Brawijaya Malang. 

3.4.2 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode 

dokumentasi tentang hal-hal dan dokumen yang berkaitan dengan variabel 

penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa laporan keuangan 

tahunan perusahaan periode 2011-2016 yang terdapat di pojok Bursa Efek 

Indonesia Universitas Brawijaya Malang dan website Indonesian Exchange, yaitu 

www.idx.co.id. 

3.5 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

Definisi operasional adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang 

ditetapkan oleh peneliti  untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal 

tersebut,  kemudian ditarik kesimpulannya. Operasionalisasi variabel digunakan 

untuk menguji hipotesis, variabel-variabel yang akan diteliti perlu diberikan 

batasan-batasan dan ditentukan indikatornya. Sesuai dengan judul penelitian ini 

“Pengaruh Siklus Konversi Kas Terhadap Profitabilitas Perusahaan”, dalam hal 

ini variabel yang akan diteliti dibagi menjadi dua, yaitu: 

3.5.1 Variabel Terikat (Y) 

Variabel dependen (variabel terikat) adalah variabel yang dipengaruhi atau 

yang menjadi akibat karena adanya variabel independen (Sugiyono, 2014). 

Variabel dependen sebagai variabel Y dalam penelitian ini adalah Profitabilitas. 
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1. Profitabilitas (Y) 

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam 

hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun sendiri (Sartono, 

2010). Dalam penelitian ini, peneliti membatasi hanya menggunakan satu 

cara yaitu dengan menggunakan rasio Return On Assets (ROA) untuk 

mengukur profitabilitas perusahaan. Rumus return on assets (ROA) adalah 

sebagai berikut : 

ROA =  
Laba Bersih

Total Aktiva
 

(Brigham dan Houston: 2011) 

3.5.2 Variabel Bebas (X)  

Variabel independen (variabel bebas) adalah variabel yang mempengaruhi 

atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen 

(Sugiyono, 2014). Variabel independen sebagai variabel X dalam penelitian ini 

adalah periode persediaan, periode piutang, dan periode utang usaha. 

1. Periode Persediaan (X1) 

Periode persedia an merupakan rata – rata waktu yang dibutuhkan untuk 

mengkonversi bahan baku menjadi barang jadi dan kemudian menjual 

barang tersebut. Dihitung berdasarkan persediaan yang dibandingkan 

dengan penjualan per hari. Periode persediaan dihitung dengan rumus 

sebagai berikut : 

Periode Persediaan =  
Rata − Rata Persediaan

Harga Pokok Penjualan Tahunan/365
 

(Brigham dan Houston : 2011) 
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2. Periode Piutang (X2) 

Periode piutang yaitu rata – rata waktu yang dibutuhkan untuk 

mengkonversi piutang perusahaan menjadi kas, yaitu untuk menerima kas 

setelah menjadi penjualan. Dihitung berdasarkan piutang yang dibandingkan 

dengan penjualan per hari. Periode piutang dihitung dengan rumus sebagai 

berikut :  

Periode Piutang =  
Rata − Rata Piutang

Penjualan/365
 

(Brigham dan Houston : 2011) 

3. Periode Utang Usaha (X3) 

Periode utang usaha adalah rata – rata waktu yang dibutuhkan untuk 

membeli bahan baku dan tenaga kerja serta pembayarannya. Dihitung 

berdasarkan utang yang dibandingkan dengan penjualan per hari. Rumus 

yang digunakan untuk menghitung periode utang usaha yaitu :  

Periode Utang Usaha =  
Rata − Rata Utang Usaha

Harga Pokok Penjualan Tahunan/365
 

(Brigham dan Houston : 2011) 

3.6 Teknik Analisis Data 

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui 

pengaruh variabel bebas yaitu Periode Persediaan, Periode Piutang, dan Periode 

Utang Usaha terhadap variabel yang terkait yaitu Profitabilitas pada Perusahaan 

Makanan dan Minuman yang Terdaftar di BEI periode 2011-2016 adalah dengan 

menggunakan analisis regresi data panel.  

Analisis regresi data panel adalah model regresi dengan menggunakan data 

panel dimana data panel ini merupakan gabungan antara data runtut waktu (time 
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series) dan data silang (cross section). Data runtut waktu biasanya meliputi satu 

objek/individu (misalnya harga saham, kurs mata uang, SBI, atau tingkat inflasi), 

tetapi meliputi beberapa periode (bisa harian, bulanan, kuartalan, atau tahunan). 

Data silang terdiri dari atas beberapa atau banyak objek, sering disebut responden 

(misalnya perusahaan) dengan beberapa jenis data (misalnya; laba, biaya iklan, 

laba ditahan, dan tingkat investasi) dalam suatu periode waktu tertentu.  

Ketika kita melakukan suatu observasi perilaku unit ekonomi seperti rumah 

tangga, perusahaan atau negara, kita tidak hanya akan melakukan observasi 

terhadap unit-unit tersebut di dalam waktu yang bersamaan tetapi juga perilaku 

unit-unit tersebut pada berbagai periode waktu. Mengingat data panel : 

𝑌 = 𝑎 + 𝑏1𝑋1 + 𝑏2𝑋2+. . . +𝑏𝑛𝑋𝑛 +  𝑒 

(Sugiyono, 2014). 

Dalam penelitian ini persamaan regresi berganda yang digunakan sebagai berikut: 

𝑌 =∝ + 𝑏1 𝑋1 + 𝑏2𝑋2 + 𝑏3𝑋3 +  𝑒 

Keterangan: 

Y : Profitabilitas 

α : Konstanta 

𝛽1,2,3,4, : Penaksir koefisien regresi/slope 

𝑋1𝑖 : Periode Persediaan 

𝑋2𝑖 : Periode Piutang 

𝑋3𝑖 : Periode Utang Usaha 

𝑒 : Error/variabel penggangu/variabel residual. 
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3.7 Uji Asumsi Klasik 

Pada regresi linier terdapat variabel pengganggu yang disimbolkan dengan 

“e”. Variabel penggangu muncul karena hubungan variabel adalah hubungan yang 

acak, tidak seperti hubungan variabel dalam matematika yang bersifat 

deterministik. Variabel penggangu ini disebabkan karena model yang digunakan 

terlalu sederhana sehingga tidak mencerminkan normalitas. 

Variabel pengganggu mencerminkan faktor-faktor lain selain variabel bebas 

dalam penelitian yang mempengaruhi variabel terikat tetapi tidak dimasukan 

dalam persamaan. Nilai variabel penggangu yang terlalu tinggi dapat 

mempengaruhi validitas dan keabsahan model penelitian yang dipakai karena 

tidak mencerminkan keadaan aktualnya. Sehingga, dalam persamaan regresi nilai 

pengganggu harus sekecil mungkin agar prediksi dapat sedekat dengan keadaan 

aktual. 

Untuk mendapatkan modal regresi yang baik, maka model tersebut harus 

memenuhi asumsi klasik, yaitu: uji normalitas, autokorelasi, heterokedestistas dan 

multikolinearitas.  

1) Uji Normalitas  

Pengujian normalitas data dilakukan untuk menguji apakah dalam model 

regresi, variabel penggangu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 

2009). Normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada 

sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya. Dasar 

pengambilan keputusan: 
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1. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal atau grafik histogramnya menunjukan pola distribusi normal, maka 

model memenuhi asumsi normalitas.  

2. Jika data menyebar jauh dari diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis 

diagonal atau grafik histogram tidak menunjukan pola distribusi normal, 

maka model tidak memenuhi asumsi normalitas. 

2) Uji Autokorelasi 

Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada korelasi antar kesalahan 

pengganggu pada periode t dengan periode t-1 (sebelumnya). Model regresi yang 

baik adalah yang bebas dari autokorelasi. Autokorelasi dapat terjadi pada 

serangkaian pengamatan dari data yang diperoleh pada suatu waktu tertentu (data 

cross sectional) atau data yang diurutkan menurut waktu tertentu (time series 

data). Autokorelasi ditemukan pada data runtut waktu (time series). Cara yang 

dapat digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi adalah dengan 

uji Durbin Watson (DW). Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi 

(Ghozali, 2009) :  

a. Bahwa nilai DW terletak diantara batas atas atau upper bound (du) dan (4-

du),maka koefisien autokorelasi sama dengan nol berarti tidak ada 

autokorelasi positif.  

b. Bila nilai DW lebih rendah daripada batas bawah atau lower bound (dl), 

maka koefisien autokorelasi lebih besar dari nol berarti ada autukorelasi 

positif.  
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c. Bila nilai DW lebih besar daripada batas bawah atau lower bound (4-dl), 

maka koefisien autokorelasi lebih kecil dari nol berarti ada autokorelasi 

negatif.  

d. Bila nilai DW terletak antara batas atas (du) dan batas bawah (dl) atau DW 

terlatak antara (4-du) dan (4-dl), maka hasilnya tidak dapat disimpulkan.  

Jika nilai Durbin-Watson tidak dapat memberikan kesimpulan apakah data 

yang digunakan terbebas dari autokorelasi atau tidak, maka perlu dilakukan Run-

Test. Pengambilan keputusan didasarkan pada acak atau tidaknya data, apabila 

bersifat acak maka dapat diambil kesimpulan bahwa data tidak terkena 

autokorelasi. Menurut Ghozali (2009) acak atau tidaknya data didasarkan pada 

batasan sebagai berikut :  

a. Apabila nilai probabilitas > 0,05maka observasi terjadi secara acak. 

b. Apabila nilai probabilitas < 0,05 maka observasi terjadi secara tidak acak. 

3) Uji Heteroskedastisitas  

Menurut Ghozali (2009) uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah 

dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan 

kepengamatan lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain 

tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. 

Cara menguji ada tidaknya heteroskedastisitas, yaitu dengan menggunakan 

analisis grafik scatterplot. Pengujian scatterplot, model regresi yang tidak terjadi 

heteroskedastisitas harus memenuhi syarat sebagai berikut :  

a. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu 

yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka 

mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.  
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b. Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah 

angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

4) Uji Multikolinearitas  

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau tidak, model yang 

baik seharusnya tidak terjadi korelasi yang tinggi diantara variabel bebas. Jika 

variabel bebas saling berkorelasi maka variabel-variabel ini tidak orthogonal 

(nilai korelasi tidak sama dengan nol). Uji multikolinearitas ini dapat dilihat dari 

nilai tolerance dan variance inflasion factor (VIF).  

Tolerance mengukur variabel bebas terpilih yang tidak dapat dijelaskan oleh 

variabel bebas lainnya. Jadi nilai tolerance rendah sama dengan nilai VIF tinggi 

(karena VIF = 1 / tolerance) dan menunjukkan adanya kolinearitas yang tinggi. 

Nilai cutt off  yang umum dipakai adalah nilai tolerance 0,10 atau nilai VIF 10. 

Jadi multikolinearitas terjadi jika nilai tolerance< 0,10 atau nilai  VIF  > 10 

(Ghozali, 2009). 

3.8 Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis ini dilakukan untuk menguji hipotesis yang telah 

dirumuskan di muka dengan menggunakan alat bantu SPSS. 

3.8.1Pengujian Hipotesis dengan Uji F 

Tujuan uji ini untuk menguji kemaknaan koefisien regresi simultan, apakah 

keseluruhan variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat. Pengujian ini 

dilakukan berdasarkan perbandingan nilai Fhitung keseluruhan koefisien regresi 

dengan Ftabel, serta membandingkan nilai tingkat signifikasin terhadap α, sebesar 
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5%. Maka  uji tersebut dilakukan dengan menggunakan uji signifikan F dengan 

kriteria sebagai berikut : 

a. Jika F hitung < F tabel, atau Sig. > α, dimana α = 5%, maka variabel bebas 

tidak berpengaruh secara bersama berpengaruh terhadap variabel terikat. 

b. Jika F hitung > F tabel, atau Sig. < α, dimana α = 5%, maka variabel bebas 

berpengaruh secara bersama berpengaruh terhadap variabel terikat. 

Berdasarkan hasil uji F menggunakan bantuan spss, diperoleh hasil bahwa 

nilai F hitung 9,382 > nilai F tabel 2,72 dengan signifikansi 0.000 < 0,05 maka dapat 

disimpulkan bahwa variabel bebas secara bersama berpengaruh terhadap variabel 

terikat secara signifikan karena nilai probabilitas F secara statistik < dari 5% 

yang berarti H1, H2, H3 diterima atau terdapat pengaruh signifikan secara 

bersama-sama.  

3.8.2 Pengujian Hipotesis dengan Uji t 

Tujuan uji ini untuk menguji kemaknaan koefisien regresi parsial masing-

masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Pengujian ini dilakukan 

berdasarkan perbandingan nilai thitung masing- masing koefisien regresi dengan 

ttabel serta membandingkan nilai  tingkat signifikasi terhadap α, sebesar 5%. Maka  

uji tersebut dilakukan dengan menggunakan uji signifikan t dengan kriteria 

sebagai berikut : 

a. Jika t-hitung < t-tabel, atau Sig. > α, dimana α = 5%, maka variabel bebas 

tidak berpengaruh secara individu terhadap variabel terikat. 

b. Jika t-hitung > t-tabel, atau Sig. < α, dimana α = 5%, maka variabel bebas 

berpengaruh secara individu terhadap variabel terikat. 
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Berdasarkan hasil uji t  menggunakan bantuan eviews, diperoleh hasil 

bahwa nilai thitung periode persediaan 2,093 > nilai ttabel 1,66462 dengan 

signifikansi 0,040 < 0,05; bahwa nilai thitung periode piutang 2,049 > nilai ttabel 

1,66462 dengan signifikansi 0,044 < 0,05; bahwa nilai thitung periode utang usaha 

0,532 < nilai ttabel 1,66462 dengan signifikansi 0.596 < 0,05; bahwa nilai thitung 

siklus konversi kas 1.154873 < nilai ttabel 1,66462 dengan signifikansi 0.2519 > 

0,05. Dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel periode persediaan (X1), 

variabel periode piutang usaha (X2), dan variabel utang usaha (X3) memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen yaitu ROA (Y). 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Perusahaan Sampel 

Berikut ini adalah 13 profil perusahaan pada sub sektor perusahaan 

Makanan dan Minuman dari 13 sampel yang digunakan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode tahun 2011-2016 yang merupakan sampel dari penelitian 

ini: 

1. PT. Akasha Wira International Tbk. (ADES) 

PT Akasha Wira International Tbk (dahulu PT Ades Waters Indonesia 

Tbk) (ADES) didirikan dengan nama PT Alfindo Putrasetia pada tahun 

1985 dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1986. Kantor pusat 

ADES berlokasi di Perkantoran Hijau Arkadia, Jl. TB. Simatupang Kav. 88, 

Jakarta. 

Pemegang saham mayoritas Perusahaan adalah Water Partners Bottling 

S.A., merupakan perusahaan joint venture antara The Coca Cola Company 

dan Nestle S.A. kemudian pada tanggal 3 Juni 2008, Water Partners 

Bottling S.A. diakuisisi oleh Sofos Pte. Ltd., perusahaan berbadan hukum 

Singapura. 

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan 

ADES adalah industri air minum dalam kemasan, industri roti dan kue, 

kembang gula, makaroni, kosmetik dan perdagangan besar. Saat ini kegiatan 

utama ADES adalah bergerak dalam bidang usaha pengolahan dan distribusi 
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air minum dalam kemasan serta perdagangan besar produk-produk 

kosmetika. 

Produksi air minum dalam kemasan secara komersial dimulai pada 

tahun 1986, sedangkan perdagangan produk kosmetika dimulai pada tahun 

2010 dan produksi produk kosmetika dimulai pada tahun 2012. Pabrik 

pengolahan air minum dalam kemasan berlokasi di Jawa Barat dan pabrik 

produk kosmetik berlokasi di Pulogadung.  

Pada tanggal 2 Mei 1994, ADES memperoleh pernyataan efektif dari 

Bapepam-LK untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) 

ADES kepada masyarakat sebanyak 15.000.000 saham dengan nilai 

nominal Rp 1.000,- per saham, dengan harga penawaran perdana Rp 3.850,- 

per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia 

(BEI) pada tanggal 13 Juni 1994. 

2. PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. (AISA) 

PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk (TPSF) merupakan perusahaan 

publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2003 yang pada 

awalnya hanya bergerak di bisnis makanan (TPS Food) dan pada 2008 

mulai memasuki bisnis perkebunan kelapa sawit (TPS Agro). Sejalan 

dengan proses transformasi bisnis yang dimulai pada 2009, TPSF telah 

menjadi salah satu perusahaan yang termasuk dalam Indeks Kompas 100 

dan mendapat penghargaan Best Consumer Goods Industry Public Listed 

Company serta termasuk perusahaan yang masuk dalam daftar “A List of the 

Top 40 Best Performing Listed Company” pada tahun 2011.  
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Bisnis makanan dari TPS Food adalah bisnis pendahulu dan tetap 

menjadi kontributor utama TPSF yang terus mengembangkan usahanya 

dengan mengakuisisi beberapa perusahaan antara lain PT. Subafood Pangan 

Jaya yang bergerak di bidang produksi bihun jagung dengan beberapa 

merek terkenal Subahoon dan Cap Tanam Jagung, serta mengakuisisi merek 

TARO pada akhir tahun 2011 yang memiliki tingkat awareness yang sangat 

tinggi dan telah menghasilkan pertumbuhan dan kinerja yang luar biasa 

dengan memberikan kontribusi pendapatan hingga 25% dari total penjualan 

TPS Food.  

Bisnis Kelapa Sawit dimulai TPSF pada tahun 2008 dengan 

mengakuisisi PT Bumiraya Investindo (BRI) yang berlokasi di Kalimantan 

Selatan. Bisnis ini merupakan natural hedge untuk TPSF karena 

memanfaatkan minyak sawit dalam bisnis makanan, sekaligus merupakan 

sumber pendapatan dan potensi pertumbuhan di masa akan datang. Untuk 

meningkatkan produksi, TPS Agro melakukan strategi pengembangan 

secara organik dan an-organik. TPS Agro mengalokasikan sebagian besar 

dana investasi untuk menambah lahan tertanam pada kegiatan usaha sektor 

ini, di mana ditargetkan sebesar 41.000 hektar lahan tertanam pada tahun 

2015.  

Pada akhir tahun 2010 TPSF memulai bisnis berasnya melalui akuisisi 

PT. Dunia Pangan, yang mana usaha di bidang Beras ini juga merupakan 

salah satu bentuk kontribusi TPSF bagi ketahanan pangan nasional. Bisnis 

model TPS Rice adalah “Paddy to Rice”, yaitu mengkorversi padi basah 

(GKP : Gabah Kering Panen) yang dibeli para petani, dikeringkan dan 
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diolah dengan mesin yang modern menjadi beras. Dengan bisnis model 

“Paddy to Rice” TPS Rice secara jelas membedakan dirinya dengan 

kompetitor lain yang kebanyakan rice milling tradisional kecil dan tersebar 

di banyak tempat serta kebanyakan mengadopsi bagian kecil dari bisnis 

model TPS Rice. Masuknya TPSF ke dalam bisnis perdagangan beras 

diharapkan akan membantu memperbaiki pendapatan petani beras, yang 

sering terpaksa menjual hasil produksi mereka pada harga rendah terlepas 

daripada kondisi saat itu yang sedang panen.  

Selama tiga tahun terakhir, sejalan dengan proses transformasi bisnis 

yang dicanangkan pada akhir tahun 2009, TPSF telah berkembang pesat 

dengan kombinasi akuisisi dan pola pertumbuhan internal. Dengan 

komitmen untuk meningkatkan nilai perusahaan dari waktu ke waktu, kedua 

teknik tersebut sejauh ini mampu meningkatkan masa hidup perusahaan 

serta meningkatkan kontribusinya terhadap pembangunan Indonesia. Proses 

Transformasi Bisnis secara berkelanjutan dilaksanakan dengan senantiasa 

menumbuhkan daya saing perusahaan menuju kepada performance terbaik. 

Dengan terus membangun kapabilitas sumber daya manusia, inovasi 

dan efisiensi di setiap lini kerja dan kepemimpinan yang mempunyai visi 

kuat, TPSF yakin akan dapat memenuhi komitmen untuk memberikan 

kepuasan bagi pelanggan, keuntungan bagi investor, dan memberikan 

manfaat bagi semua pihak yang terlibat dan kepada bangsa dan negara. 

3. PT. Cahaya Kalbar Tbk. (CEKA) 

PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk (sebelum menjadi PT. Cahaya 

Kalbar Tbk) (CEKA) didirikan 03 Februaru 1968 dengan nama CV. Tjahaja 
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Kalbar dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1971. Kantor 

pusat CEKA terletak di Kawasan Industri Jababeka II, Jl. Industri Selatan 3 

Blok GG No.1, Cikarang, Bekasi 17550, Jawa Barat.Lokasi pabrik CEKA 

terletak di Kawasan Industri Jababeka, Cikarang, Jawa Barat dan Pontianak, 

Kalimantan Barat.  

Induk usaha CEKA adalah Tradesound Investments Limited, sedangkan 

induk usaha utama CEKA adalah Wilmar International Limited, merupakan 

perusahaan yang mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Singapura.  

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan 

CEKA meliputi bidang industri makanan berupa industri minyak nabati dan 

minyak nabati spesialitas, termasuk perdagangan umum, impor dan ekspor. 

Saat ini produk utama yang dihasilkan CEKA adalah Crude Palm Oil dan 

Palm Kernel.  

Pada 10 Juni 1996, CEKA memperoleh pernyataan efektif dari Menteri 

Keuangan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham CEKA 

(IPO) kepada masyarakat sebanyak 34.000.000 dengan nilai nominal Rp 

500,- per saham dengan harga penawaran Rp 1.100,- per saham. Saham-

saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 09 

Juli 1996. 

4. IndofoodSukses Makmur Tbk. (INDF) 

PT Indofood Sukses Makmur Tbk didirikan di Republik Indonesia pada 

14 Agustus 1990 dengan nama PT. Panganjaya Intikusuma, berdasarkan 

Atka Notaris Benny Kristianto, S.H., No. 228. Akta pendirian ini disahkan 

oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan 
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No.C2-291 5.HT.01. 01. Th’91 tanggal 12 Juli 1991, dan diumumkan dalam 

Berita Negara Republik Indonesia No. 12 Tambahan No. 611 tanggal 11 

Februari 1992. Anggaran Dasar Perusahaan telah beberapa kali mengalami 

perubahan. 

Perubahan berdasarkan Akta Notaris Benny Kritianto, S.H. No. 28 

tanggal 22 Februari 2008 mengenai perubahan anggaran dasar untuk 

disesuaikan dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 

2007 tentang Perseroan Terbatas telah diterima dan disahkan oleh Menteri 

Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia (sebelumnya Menteri 

Kehakiman) dalam Surat Keputusan No. AHU-16532.AH.01.02. Tahun 

2008 tanggal 3 April 2008. Perubahan terakhir dalam Akta Notaris No. 2 

dari notaris yang sama pada tanggal 1 Juli 2008 mengenai perubahan 

Direksi dan Dewan Komisaris dan untuk memenuhi ketentuan dalam Surat 

Keputusan Ketua Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan 

No. KEP-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 mengenai Pokok-pokok 

Anggaran Dasar Perseroan yang melakukan Penawaran Umum Efek 

Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, telah diterima dan disetujui oleh 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan 

Surat Keputusan No. AHU-66708.AH.01 .02.Tahun 2008 tanggal 22 

September 2008.  

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup 

kegiatan perusahaan terdiri dari, antara lain produksi mie, penggailingan 

gandum, kemasan, jasa manajemen, serta penelitian dan pengembangan. 
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Saat ini perusahaan terutama bergerak di bidang pembuatan mie dan 

penggilingan gandum menjadi tepung terigu.  

Kantor pusat perusahaan berlokasi di Sudirman Plaza, Indofood Tower, 

Lantai 27, Jl. Jend. Sudirman, Kav. 76 – 78, Jakarta, Indonesia, sedangkan 

pabriknya berlokasi di berbagai tempat di pulau Jawa, Sumatra, Kalimantan 

dan Sulawesi. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 

1990. 

5. Mayora Indah Tbk. (MYOR) 

PT Mayora Indah Tbk didirikan dengan Akta No. 204 tanggal 17 

Februari 1977 dari Poppy Savitri Parmanto, S.H., pengganti dari Ridwan 

Suseb, S.H., notaris di Jakarta. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri 

Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No.Y.A.5/5/14 

tanggal 3 Januari 1978 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik 

Indonesia No. 39 tanggal 15 Mei 1990, Tambahan No. 1716. Anggaran 

Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, yang terakhir 

dengan Akta No. 25 tanggal 30 Juni 2008 dari Saifudin Arief, S.H., notaris 

di Tangerang, mengenai perubahan Anggaran Dasar Perusahaan sesuai 

dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas.  

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup 

kegiatan Perusahaan adalah menjalankan usaha dalam bidang industri, 

perdagangan serta agen/perwakilan. Saat ini perusahaan menjalankan 

bidang usaha industri makanan, kembang gula dan biskuit. Perusahaan 

menjual produknya di pasar lokal dan luar negeri.  
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Perusahaan memulai usahanya secara komersial pada bulan Mei 1978. 

Kantor pusat perusahaan terletak di Gedung Mayora, Jl. Tomang Raya No. 

21-23, Jakarta, sedangkan pabrik perusahaan terletak di Tangerang dan 

Bekasi. 

6. Ultrajaya Milk Industry & Trading Co. Tbk. (ULTJ) 

PT. Ultrajaya Milk Industry and Trading Company, Tbk merupakan 

salah satu perusahaan yang bisnis utamanya yakni sebagai produsen 

minuman terkemuka di Indonesia. Pada awal berdirinya, perusahaan ini 

merupakan sebuah industri rumah tangga sederhana yang dimulai pada 

tahun 1958 di Bandung, Jawa Barat. Selanjutnya industri sederhana yang 

dirintis oleh seorang pengusaha Tionghoa bernama Ahmad Prawirawidjaja 

ini berkembang menjadi perseroan terbatas sejak tahun 1971. Reputasi 

perusahaan ini sebagai pelopor minuman dalam kemasan di Indonesia 

membuat Ultrajaya Milk tetap diterima di tengah-tengah konsumen 

Indonesia dengan baik.  

Ultrajaya Milk awalnya hanya terbatas pada pengembangan produk 

susu. Namun seiring dengan diversifikasi perusahaan, Ultrajaya Milk mulai 

mengembangkan inovasi produk jus yang kemudian dikenal dengan merek 

Buavita, Gogo. Perusahaan juga mengembangkan varian minuman lain yang 

populer seperti Teh Kotak, Sari Asem Asli dan Sari Kacang Ijo. Pada tahun 

2008, merek Buavita dan Gogo diambil alih oleh PT. Unilever Indonesia 

Tbk. yang menyebabkan perusahaan lebih terfokus dalam pengembangan 

produk susu. Saat ini di bawah kepemimpinan generasi kedua dari 

Prawirawidjaja yang bernama Sabana Prawirawidjaja selalu mencciptakan 
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inovasi-inovasi terbaru bagi perusahaan.Sebagai contoh, perusahaan telah 

menerapkan teknologi robot lengan, AGV, dan stacker crane dalam 

pengoperasian sejak tahun 1995.  

Dalam perkembangannya, Ultrajaya Milk berperan sebagai pemain 

utama dalam industri susu cair di Tanah Air. Hal ini dibuktikan dengan 

pencatatan kapasiitas produksi yang mencapai 1 juta liter tiap harinya. 

Dengan hal ini, total produksi perusahaan telah memenuhi 90% kebutuhan 

di pasar domestik. Produk-produk Ultrajaya Milk nyatanya tidak hanya 

mampu memenuhi permintaan pasaran domestik saja, melainkan telah 

merambah hingga pasaran internasional seperti negara-negara ASEAN 

termasuk Singapura, Vietnam, dan Filipina serta negara lain di Afrika 

seperti Nigeria. Rencana Ultrajaya Milk dalam jangka panjang akan 

memperluas jaringan distribusi sebanyak 125.000 toko ritel melalui 50 

distributor yang tersebar di seluruh Indonesia. Memasuki tahun 2013, 

Ultrajaya Milk akan menargetkan laba bersih perusahaan yang mencapai Rp 

261,1 miliar atau naik sebesar 34% dari tahun sebelumnya yaitu Rp. 3,24 

triliun atau 19,8%. Hal ini didukung dengan beroperasinya pabrik baru yang 

terletak di Jakarta yang mampu memberikan tambahan kapasitas produksi 

sebesar 20%-30% atau mencapai lebih dari 360 juta liter-390 juta liter susu 

cair per tahun. 

7. PT. Delta Djakarta Tbk. (DLTA) 

Pabrik “Anker Bir” didirikan pada tahun 1932 dengan nama Archipel 

Brouwerij. Dalam perkembangannya, kepemilikan dari pabrik ini telah 

mengalami beberapa kali perubahan hingga berbentuk PT Delta Djakarta 
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pada tanggal 15 Juni 1970. Perusahaan dan pabrik berlokasi di Jalan 

Inspeksi Tarum Barat, Bekasi Timur, Jawa Barat. Ruang lingkup kegiatan 

perusahaan yaitu memproduksi dan menjual bir plisener dan bir hitam 

dengan merek “Anker”, “Carlsberg”, “San Miguel”, “San Mig Light”, dan 

“Kuda Putih”. Perusahaan juga memproduksi dan menjual produk minuman 

non alkohol merek “Sodaku”. Pada tanggal 27 Februari 1984, sejumlah 

347.800 saham perusahaan dengan nilai nominal Rp.1000; per saham 

tercatat di Bursa Efek Indonesia sebagai hasil dari penawaran perdana 

kepada masyarakat. 

8. PT. Sekar Laut Tbk. (SKLT) 

PT. Sekar Laut, Tbk. didirikan berdasarkan akte notaris No. 120 tanggal 

19 Juli 1976 dari Soetjipto, SH, notaris di Surabaya. Akte pendirian 

perusahaan ini telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia 

dalam surat keputusannya No. Y.A.5/56/1 tanggal 1 Maret No. 87, 

tambahan No. 984 tanggal 30 Oktober 1987. Perusahaan berlokasi di Jalan 

Jenggolo II/17 Sidoarjo, Jawa Timur, dengan jumlah karyawan masing-

masing 821 dan 873 orang pada tanggal 30 September 2004 dan 2003. 

Kantor pusat perusahaan di jalan Raya Darmo No. 23-25 Surabaya, Jawa 

Timur. 

Anggaran dasar perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan 

dan perubahan terakhir dengan akte No. 94 tanggal 9 Juli 1997 oleh 

Buntario Trigis Darmawa NG, SH mengenai kenaikan modal dasar 

perusahaan dan penyesuaian anggaran dasar perusahaan dan penyesuaaian 

anggaran dasar dengan undang-undang No. 1 tahun 1995 tentang perseroan 
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terbatas. Perusahaan bergerak dalam bidang industri pembuatan kerupuk, 

saos tomat, sambal dan bumbu masak serta menjual produknya di dalam 

maupun luar negeri. Pada tanggal 8 September 1993, entitas telah 

mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia untuk penawaran umum 

atas 6.000.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp.1.000; per lembar 

saham kepada masyarakat. 

9. PT. Nippon Sari Corporindo, Tbk. 

PT Nippon Indosari Corpindo, Tbk ("Perseroan") berdiri pada tahun 

1995. Pabrik pertama berlokasi di Blok W, Kawasan Industri Jababeka, 

Cikarang.Untuk memenuhi permintaan konsumen yang terus meningkat, 

Perseroan mengembangkan usahanya dengan mendirikan pabrik di Pasuruan 

pada tahun 2005.Besarnya permintaan masyarakat atas produk Sari Roti 

membuat Perseroan kembali membangun pabrik ketiga pada tahun 2008 

yang juga berlokasi di Kawasan Industri Jababeka Cikarang.Kemudian 

disusul dengan pembangunan pabrik di Semarang, Medan dan Cikarang 

Barat pada tahun 2011.Pada tahun 2012, Perseroan membangun 2 pabrik 

baru yang berlokasi di Palembang dan Makassar.Perseroan secara resmi 

mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia dan menjual kepada publik 

pada tahun 2010. 

Pada tahun 2006 Perseroan mendapatkan sertifikat HACCP (Hazard 

Analysis Critical Control Point) yaitu sertifikat jaminan keamanan pangan 

sebagai bukti komitmen Perseroan dalam mengedepankan prinsip 3H 

(Halal, Healthy, Hygienic) pada setiap produk Sari Roti. Selain itu, seluruh 

produk Sari Roti telah terdaftar melalui Badan BPOM Indonesia dan 
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memperoleh sertifikat Halal yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama 

Indonesia. Sebagai produsen roti terbesar di Indonesia Perseroan telah 

meraih beragam penghargaan, antara lain Top Brand dan Top Brand for 

Kids sejak 2009 hingga sekarang, Marketing Award 2010, Original Brand 

2010, Investor Award 2012, hingga penghargaan dari Forbes Asia. 

10. PT. Siantar Top Tbk. (STTP) 

PT Siantar Top Tbk (Perusahaan) didirikan berdasarkan akta No. 45 

tanggal 12 Mei 1987 dari Ny. Endang Widjajanti, S.H., Notaris di Sidoarjo 

dan akta perubahannya No. 64 tanggal 24 Maret 1988 dari Notris yang 

sama. Akta pendirian dan perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri 

Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. C2- 

5873.HT.01.01.Th.88 tanggal 11 Juli 1988 serta diumumkn dalam Berita 

Negara Republik Indonesia No. 104 tanggal 28 Desember 1993, Tambahan 

No. 6226. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali 

perubahan, terakhir dengan akta No. 31 tanggal 6 Agustus 2001 dari Dyah 

Ambarwaty Setyoso, S.H., notaris di Surabaya, mengenai perubahan nilai 

nominal saham dari Rp 500 per saham menjdi Rp 100 per saham. Akta 

perubahn ini telah memperoleh pengesahan dari Menteri kehakiman dan 

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surt Keputusannya No. C 

09574.HT.01.04.Th.2001 tanggal 1 Oktober 2001. Sesuai dengan Pasal 3 

Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan perushaan terutama 

bergerak dalam bidang industri makanan ringan, yaitu mie (snack noodle), 

kerupuk (crackers) dan kembang gula (candy).  
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Perusahaan berdomisili di Sidoarjo, Jawa Timur dengan pabrik 

berlokasi di Sidoarjo (Jawa Timur), Medan (Sumatera Utara), dan Bekasi 

(Jawa Barat). Kantor pusat Perusahaan beralamat di Jl. Tambak Sawah No. 

21-23 Waru, Sidoarjo. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada 

bulan September 1989. Hasil produksi Perusahaan dipasarkan di dalam dan 

di luar negeri, khusunya Asia. Pada tanggal 25 November 1996, entitas 

memperoleh pernyataan efektif dari Ketua BAPEPAM untuk melakukan 

penawaran umum atas 27.000.000 saham kepada masyarakat. Pada tanggal 

16 Desember 1996, saham-saham tersebut telah dicatatkan pada Bursa Efek 

Indonesia. 

11. PT. Prasidha Aneka Niaga, Tbk. 

PT. Prasidha Aneka Niaga Tbk didirikan dengan nama PT. Aneka 

Bumu Asih berdasarkan akta notaris Paul Tamara No. 7 tanggal 16 April 

1974. akta pendirian perusahaan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman 

Republik Indonesia dan Surat Keputusan No. Y.A.5/358/23 tanggal 3 

Oktober 1974 dan diumumkan dalam tambahan No. 2488 dari Berita Negara 

No. 37 tanggal 10 Mei 1994. anggaran dasar perusahaan telah megalami 

beberapa kali perubahan. Akta Notaris Ny. Liliana Arif Gondoutomo, SH. 

No.38 dan akta perubahan No. 39 tanggal 29 Desember 1993 mengenai 

peningkatan modal dasar perusahaa, perubahan pemegang saham dan 

penggantian nama Perusahaan menjadi PT. Prasidha Aneka Niaga telah 

disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat 

Keputusan No. C2-3792.HT.01.04.TH.94 tanggal 1 Maret 1994. 
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Perusahaan berdomosili di Jalan Ki Kemas Rindho, Kertapati, 

Palembang, dan bergerak di bidang industri, pertanian, perdagangan, 

pemborong, pengangkutan, percetakan, jasa dan real estat. Perusahaan saat 

ini bergerak dalam bidang pengolahan dan perdagangan hasil 

bumi.Perusahaan memulai kegiatan usaha komersialnya pada tahun 1974. 

12. PT. Multi Bintang Indonesia, Tbk. 

Perseroan didirikan pada tanggal 3 Juni 1929 berdasarkan Akta Notais 

No. 8 dari Tjeerd Dijkstra, Notaris di Medan dengan nama N. V. 

Nederlandsch Indische Bierbrouwerijen. Perseroan berdomisili di Indonesia 

dengan kantor pusat berlokasi di Ratu Plaza Building lantai 24, Jl. Jendral 

Sudirman kav. 9, Jakarta 10270, dan pabrik berlokasi di Jl. Daan Mogot 

KM. 19, Tangerang 15112 dan Jl. Raya Mojosari – Pacet KM. 50, Sampang 

Agung, Jawa Timur. Perseroan memulai operasi komersial pada tahun 

1929.Sesuai dengan Anggaran Dasar, Perseroan beroperasi dalam industri 

bir dan minuman lainnya. Untuk mencapai tujuan usahanya, perseroan dapat 

melakukan aktivitas-aktivitas sebagai berikut :Produksi bir dan minuman 

lainnya dan produk-produk yang relevan; Pemasaran produk-produk 

tersebut diatas, pada pasar lokal dan internasional; Impor atas bahan-bahan 

promosi yang relevan dengan produk-produk diatas. 

13. PT. Indofood CBP Sukses Makmur, Tbk. 

PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. (dulunya PT. Indofood Sukses 

Makmur Tbk, PT Gizindo Primanusantara, PT Indosentra Pelangi, PT 

Indobiskuit Mandiri Makmur, dan PT Ciptakemas Abadi) (IDX: ICBP) 

yang didirikan pada tahun 1990 olehSudono Salim dengan nama Panganjaya 
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Intikusuma, merupakan produsen berbagai jenis makanan dan minuman 

yang bermarkas di Jakarta, Indonesia.Perusahaan ini kemudian diganti 

dengan nama Indofood pada tahun 1990. Indofood mengekspor bahan 

makanannya hingga Australia, Asia, dan Eropa dan bertransformasi menjadi 

sebuah perusahaan Total Food Solutions dengan kegiatan operasional yang 

mencakup seluruh tahapan proses produksi makanan, mulai dari produksi 

dan pengolahan bahan baku hingga menjadi produk akhir yang tersedia di 

rak para pedagang eceran. 

Pada tahun 1982, perusahaan ini meluncurkan merek Sarimi yang 

kemudian disusul dengan Indomie, Supermi dan Pop Mie masing-masing 

pada tahun 1984, 1986 dan 1988 .Pada tahun 1990, Indofood merintis bisnis 

makanan ringan melalui anak perusahaannya Seven-Up Nederland 

BVperusahaan afiliasi dari PepsiCo Inc, dengan peluncuran tiga merek, 

Chitato, Chiki dan Jetz.Pada tahun 1992 dan 2005 merek Pepsico yang 

Cheetos dan Lays diperkenalkan.Pada tahun 2007 merek Qtela diluncurkan 

untuk menembus pasar makanan ringan tradisional.Di tahun 1991, bisnis 

bumbu makanan mulai dari kecap, sambal dan bumbu instan mulai dijalani. 

Pada tahun 2005 PT Nestlé Indofood Citarasa Indonesia (NICI) 

didirikan sebagai perusahaan patungan 50% milik Nestlé SA dengan, 

dengan tanggung jawab untuk pemasaran produk hanya kuliner. Pada tahun 

2007 Sirup Indofood ramah diperkenalkan ke pasar. 
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4.2. Deskripsi Variabel Penelitian 

4.2.1 Deskripsi Return On Asset (ROA) 

Profitabilitas merupakan salah satu hal yang dinilai oleh para investor ketika 

melihat kinerja suatu perusahaan. Profitabilitas menggambarkan rasio kemampuan 

perusahaan untuk memperoleh laba. Untuk memperoleh laba di atas rata-rata, 

perusahaan harus mampu meningkatkan pendapatan (revenue) dan mengurangi 

semua beban (expenses) atas pendapatan. Semakin tinggi margin laba bersih 

menunjukkan bahwa perusahaan mendapat hasil yang baik dan akan menaikkan 

nilai perusahaan. Dalam penelitian ini kinerja keuangan perusahaan digambarkan 

melalui rasio profiabilitas yang diproksikan dengan Return On Asset (ROA). 

Berikut adalah perkembangan ROA dari 13 perusahaan Makanan dan Minuman 

yang menjadi sampel penelitian. 

Tabel 4.1 Deskripsi Return On Asset (ROA) 

Kode Profitabilitas (ROA) (Y) 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ADES 0.082 0.214 0.126 0.061 0.250 0.073 

AISA 0.242 0.066 0.273 0.051 0.141 0.178 

CEKA 0.117 0.057 0.061 0.032 0.072 0.175 

DLTA 0.318 0.286 0.312 0.290 0.185 0.212 

ICBP 0.136 0.129 0.108 0.101 0.110 0.126 

INDF 0.091 0.081 0.044 0.060 0.110 0.126 

MLBI 0.416 0.394 0.657 0.356 0.237 0.432 

MYOR 0.073 0.090 0.109 0.040 0.112 0.104 

PSDN 0.057 0.038 0.031 0.045 -0.069 -0.056 

ROTI 0.153 0.124 0.087 0.088 0.100 0.096 

SKLT 0.028 0.032 0.038 0.050 0.048 0.298 

STTP 0.046 0.060 0.078 0.073 0.034 0.286 

ULTJ 0.059 0.146 0.116 0.097 0.148 0.127 

Rata-rata         0.136  

Standart Deviasi         0.119  
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 Tertinggi         0.657  

Terendah -       0.069  

 

ROA tertinggi dan konsisten selama periode penelitian merupakan ROA 

milik perusahaan MLBI di tahun 2013. Urutan 3 besar dari perusahaan dengan 

ROA tertinggi adalah MLBI, DLTA dan AISA. Berada paling bawah perolehan 

ROA-nya yaitu PSDN. Ketiga belas perusahaan tersebut sama-sama mengalami 

fluktuasi ROA. Tujuh perusahaan mengalami peningkatan terus menerus dari 

tahun 2011 hingga 2016 yaitu ROTI. 

4.2.2 Deskripsi Periode Persediaan (X1) 

Periode persediaan merupakan rata – rata waktu yang dibutuhkan untuk 

mengkonversi bahan baku menjadi barang jadi dan kemudian menjual barang 

tersebut. Dihitung berdasarkan persediaan yang dibandingkan dengan penjualan 

per hari. Berikut adalah perkembangan periode persediaan 13 perusahaan 

makanan dan minuman yang menjadi sampel penelitian. 

Tabel 4.2 Deskripsi Periode Persediaan Tahun 2011-2016 

Kode Periode Persediaan (X1) 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ADES 46.79 101.22 131.63 115.59 106.00 43.05 

AISA 103.73 49.61 94.43 100.80 108.23 136.58 

CEKA 148.16 34.09 33.55 44.16 51.57 48.65 

DLTA 178.95 213.11 225.74 254.52 291.76 284.59 

ICBP 68.99 39.60 45.80 47.28 44.29 43.73 

INDF 67.99 71.45 67.05 65.15 90.76 43.73 

MLBI 98.74 99.16 140.73 99.97 60.88 44.09 

MYOR 42.95 63.37 59.30 53.70 64.10 52.74 

PSDN 31.67 21.99 43.37 48.57 25.91 26.84 

ROTI 30.90 81.19 33.37 14.42 15.03 14.04 

Tabel 4.1 Lanjutan Deskripsi Return On Assets (ROA)  
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SKLT 65.01 33.43 34.11 39.80 49.92 50.28 

STTP 66.11 41.19 71.19 61.63 36.17 116.05 

ULTJ 39.75 67.21 64.84 76.52 -  88.07 - 29.63 

Rata-rata 73.139 

Standart Deviasi 61.738 

Tertinggi 291.759 

Terendah - 88.068 

 

Dari ketiga belas perusahaan yang menjadi sampel penelitian, DLTA 

merupakan perusahaan yang memiliki jumlah persediaan yang tertinggi, yaitu 

291,76 di tahun 2015. Dan jumlah persediaan terendah adalah milik perusahaan 

ULTJ dengan jumlahnya hingga -88.07. Nilai Standar Deviasi adalah sebesar 

61.738 dengan rata-rata sebesar 73.139. Bersama 9 perusahaan lainnya, dalam 

gambar diatas dapat diketahui fluktuasi perusahaan-perusahaan tersebut yang 

cenderung memiliki gerakan sama. Dimana dalam tabel diatas, 10 perusahaan 

kecuali AISA, CEKA, INDF yang mengalami naik dan turun secara bergantian 

setiap tahunnya. 

4.2.3  Deskripsi Periode Piutang Usaha (X2) 

Periode piutang yaitu rata–rata waktu yang dibutuhkan untuk mengkonversi 

piutang perusahaan menjadi kas, yaitu untuk menerima kas setelah menjadi 

penjualan. Dihitung berdasarkan piutang yang dibandingkan dengan penjualan per 

hari. Berikut adalah periode piutang dari 13 perusahaan selama enam tahun yakni 

tahun 2011 hingga 2016. 

Tabel 4.3 Deskripsi Periode Piutang Usaha Tahun 2011-2016 

Kode Periode Piutang (X2) 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ADES 39.22 53.29 54.63 27.66 62.48 27.15 

Tabel 4.2 Lanjutan Deskripsi Periode Persediaan Tahun 2011-2016 
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Kode Periode Piutang (X2) 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

AISA 66.09 88.05 65.89 29.85 100.88 121.91 

CEKA 38.76 30.67 31.89 29.53 27.30 24.06 

DLTA 115.56 82.32 56.21 68.88 94.56 69.82 

ICBP 39.71 37.72 34.06 31.31 28.07 26.07 

INDF 21.39 21.54 23.53 22.87 32.93 26.07 

MLBI 47.69 94.53 61.55 63.23 39.95 27.69 

MYOR 57.29 64.39 73.37 25.25 64.04 49.58 

PSDN 19.62 17.92 19.40 29.74 27.46 21.47 

ROTI 40.17 36.72 38.66 38.44 28.71 1.29 

SKLT 23.55 43.74 39.93 31.26 41.11 42.78 

STTP 29.85 52.93 52.93 40.11 34.85 46.28 

ULTJ 28.75 35.91 35.12 35.58 35.02 25.46 

Rata-rata 43.786 

Standart Deviasi 23.164 

Tertinggi 121.905 

Terendah 1.289 

 

Dalam tabel diatas dapat diketahui arah pergerakan periode piutang setiap 

perusahaan yang hampir seragam selama periode penelitian. Ketiga belas 

perusahaan mengalami fluktuasi yang seragam yakni mengalami kenaikan dari 

tahun 2011 hingga 2016 kemudian menurun hingga akhir 2013. Dan pada tahun 

2015, seluruh perusahaan mengalami kenaikan kembali untuk periode piutangnya. 

Hal ini dapat diindikasikan bahwa penjualan produk dari setiap perusahaan 

mengalami peningkatan pada tahun tersebut. Ketika 11 perusahaan sampel 

mengalami penurunan penjualan pada tahun 2016, hanya CEKA dan AISA yang 

tetap mengalami peningkatan angka penjualan produknya. 

4.2.4 Deskripsi Periode Utang Usaha (X3) 

Periode utang usaha adalah rata–rata waktu yang dibutuhkan untuk membeli 

bahan baku dan tenaga kerja serta pembayarannya. Dihitung berdasarkan utang 
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yang dibandingkan dengan penjualan per hari. Berikut adalah periode Utang 

Usaha dari 13 perusahaan sampel penelitian selama enam tahun mulai 2011 

hingga 2016. 

Tabel 4.4 Deskripsi Periode Utang Usaha Tahun 2011-2016 

Kode Periode Utang Usaha (X3) 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ADES 39.96 69.12 51.42 16.34 73.61 53.33 

AISA 30.25 33.35 41.36 14.75 61.23 60.21 

CEKA 20.18 16.85 18.79 15.13 10.72 9.60 

DLTA 62.68 51.22 49.79 53.85 48.40 45.00 

ICBP 30.66 32.75 36.35 36.81 31.86 26.85 

INDF 19.73 21.12 25.71 29.50 44.69 26.85 

MLBI 29.41 66.56 36.37 49.34 52.39 33.54 

MYOR 39.06 41.65 38.63 29.91 28.75 36.42 

PSDN 4.18 2.15 2.21 2.97 2.53 1.32 

ROTI 39.07 41.59 33.91 53.12 21.34 32.31 

SKLT 33.66 39.36 42.88 42.38 37.45 31.91 

STTP 30.80 35.08 35.08 28.43 53.52 56.82 

ULTJ 20.13 26.93 14.01 51.78 -  45.39 - 45.74 

Rata-rata 32.280 

Standart Deviasi 20.887 

Tertinggi 73.610 

Terendah -45.745 

 

Sama dengan periode piutang sebelumnya, untuk periode utang usaha dari 

ketiga belas perusahaan Makanan dan Minuman yang menjadi sampel penelitian 

selama tahun 2011 hingga 2016, memiliki pergerakan yang seragam mulai 

kenaikan hingga penurunan. Data utang usaha tertinggi dimiliki oleh perusahaan 

ADES dengan nilai 73.61. dari semua sampel perusahaan pada penelitian ini, 

didapat rata-rata utang usaha adalah memiliki nilai 32.28. 
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4.3. Hasil Uji Asumsi Klasik 

4.3.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel bebas dan variabel terikat mempunyai distribusi normal atau tidak. 

Distribusi normal merupakan distribusi teoritis dan variabel random yang 

kontinyu. Uji normalitas data dalam penelitian ini menggunakan pengujian grafik 

normal PPlot dan One-Sample Kolmogorov Smirnov test. Data dikatakan 

terdistribusi dengan normal apabila residual terdistribusi dengan normal yaitu 

memiliki tingkat signifikansi diatas 5%. Adapun hasil uji normalitas dapat dilihat 

pada gambar berikut : 

 

Gambar 4.1 Uji Normalitas 

Sumber: Data diolah (2018) 

 

Pada Gambar 4.1 terlihat titik-titik berada di sekitar garis diagonal. Titik-

titik yang menyebar disekitar garis diagonal menunjukkan residual berdistribusi 

normal sehingga dapat disimpulkan bahwa residual antara variabel bebas terhadap 
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variabel terikat berdistribusi normal. Uji normalitas juga dapat dilihat dengan 

menggunakan uji one sample kolmogorov-smirnov seperti tabel berikut: 

Tabel 4.5 Hasil Pengujian Normalitas 

Variabel Kolmogorov-

Smirnov Z 

Asymp. Sig. 

(2-tailed) 

Keterangan 

ROA 1.764 0.398 Normal 

Periode Persediaan 1.795 0.318 Normal 

Periode Piutang 1.680 0.707 Normal 

Periode Utang Usaha 1.019 0.250 Normal 

 Sumber: Data diolah (2018) 

 

Dari Tabel 4.5, besarnya nilai Kolmogorov-Smirnov Z adalah pada variabel 

ROA sebesar 1.764, Periode Persediaan sebesar 1.795, Periode Piutang sebesar 

1.680, dan Periode Utang Usaha sebesar 1.019 sehingga nilai Kolmogorov-

Smirnov Z seluruhnya lebih besar dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan 

H0 diterima dan H1 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada 

perbedaan distribusi residual dengan distribusi normal, atau dapat dikatakan 

seluruh residual pada setiap variabel berdistribusi normal. 

4.3.2 Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regersi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Jika terdapat korelasi akan 

menyebabkan masalah multikolinearitas. Model regresi yang baik seharusnya 

tidak terjadi korelasi diantara varaiebel independen (Singgih, 2001: 203). 

Indentifikasi secara statistik untuk menunjukkan ada tidaknya gejala 

multikolinearitas dapat dilakukan dengan menghitung nilai VIF. Indikasi adanya 

multikolinearitas yaitu apabila nilai VIF diatas 10 dan nilai tolerance lebih besar 

dari 0,10. Tabel berikut akan menunjukkan perhitungan nilai VIF. 
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Tabel 4.6 Hasil Uji Multikolinearitas VIF 

 

Model Tolerance VIF Keterangan 

X1 (Periode Persediaan) 0.589 1.698 Tidak ada multikolineritas 

X2 (Periode Piutang) 0.565 1.771 Tidak ada multikolineritas 

X3 (Periode Utang 

Usaha) 
0.627 1.594 

Tidak ada multikolineritas 

Sumber: Data diolah SPPS 

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas. 

Hal tersebut dapat dilihat dari nilai VIF Periode Persediaan sebesar 1.698, nilai 

VIF Periode Piutang sebesar 1.771 dan Periode Utang Usaha sebesar 1.594. 

Ketiga nilai VIF tersebut di bawah 10 sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi 

multikolinieritas. 

4.3.3 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual suatu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas 

atau tidak heteroskedastisitas. Uji heterokesdaksitas dalam penelitian ini diuji 

dengan scaterplots. Data tidak mengalami heteroskedastisitas apabila dalam 

gambar scater plot titik-titik tersebar di atas dan di bawah angka nol dan tidak 

membentuk pola tertentu yang teratur. Uji Heteroskedastisitas pada Periode 

Persediaan, Periode Piutang, dan Periode Utang Usaha terhaap ROA dapat dilihat 

pada gambar berikut: 
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Gambar 4.2 Uji Heteroskedastisitas 

Sumber: Data diolah (2018) 

Hasil uji heteroskedastisitas variabel Periode Persediaan, Periode Piutang, 

dan Periode Utang Usaha terhaap ROA menunjukan bahwa titik-titik tersebar di 

atas dan di bawah angka nol. Titik-titik menyebar dan tidak membentuk pola 

tertentu yang teratur sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi 

tidak terjadi heteroskedastisitas. 

4.3.4 Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada 

korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Hal ini dapat dilakukan dengan cara 

uji Durbin Watson (Ghozali, 2016). Pengujian ini untuk mengetahui ada-tidaknya 

autokorelasi dalam model persamaan, dilakukan dengan menggunakan Uji 

Durbin-Watson. Jika du <dw < (4 – du) maka tidak terjadi autokorelasi dalam 

regresi. Model rogresi yang baik adalah yang bebas dari autokorelasi. 
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Tabel 4.7 Uji Autokorelasi 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-Watson 

1 0.525a 0.276 0.246 0.10331 2.200 

Sumber : Olah Data SPSS 23, 2018 

Dari tabel diatas menunjukan bahwa nilai du sebesar 1,6071 (tabel Durbin-

Watson) lebih besar dari nilai dw sebesar 2.200dan dw lebih kecil dari dl (4 – 

1,6071 = 2,3901), karena berada (1,6071-2,3901) pada rentangan sehingga dapat 

disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi positif dalam model regresi dan 

keputusan ditolak yang berarti data dianggap baik dan layak diuji dengan regresi 

berganda. 

4.4. Analisis Hasil Regresi Linear Berganda 

Analisis dengan menggunakan uji regresi bertujuan untuk membuktikan 

adanya pengaruh dari periode persediaan (X1), periode piutang (X2), dan periode 

utang usaha (X3) terhadap profitabilitas (Y) perusahaan yang diukur dengan 

menggunakan ROA. Untuk mempermudah pengolahan data dalam penelitian ini 

menggunakan program SPPS adapun hasil persamaan dan pengolahan data 

tersebut adalah sebagai berikut: 

𝑌𝑖 = α 𝑖 + β 1X 1i+ β 2X 2i+ β 3X 3i+e i 

Hasil pengujian persamaan ini dapat dilihat pada tabel 4.8 dibawah ini. 

Tabel 4.8 Pengujian Regresi Berganda 

No Variabel  Beta Keterangan 

1 Konstanta 0.025  

2 X1 (Periode Persediaan) 0.272 Berpengaruh Positif 

3 X2 (Periode Piutang) 0.270 Berpengaruh Positif 

4 X3 (Periode Utang 

Usaha) 
0.066 

Berpengaruh Positif 
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Sumber: Data diolah penulis 

Berdasarkan hasil regresi linier berganda pada tabel 4.8 diperoleh persamaan 

sebagai berikut: 

Y = 0.025+ 0.272X1 –0.270X2+ 0.066X3 

Penjelasan dari model regresi di atas adalah sebagai berikut: 

1. Konstanta ( α = 0.025) 

Nilai konstanta ini menunjukkan bahwa bila tidak ada variabel persediaan, 

variabel piutang, periode utang maka nilai profitabilitas (ROA) sebesar 

0.025. 

2. Koefisien variabel X1 (β1 = +0.272) 

Nilai koefisien dari variabel X1 bernilai positif yang menunjukkan bahwa 

variabel X1 berbanding searah dengan variabel Y. Hal ini berarti bahwa 

setiap kenaikan variabel X1 (periode persediaan) sebesar 1 hari maka nilai 

profitabilitas akan naik juga sebesar 0.272 jika nilai X2 dan X3 bernilai 

nol. Sehingga dapat disimpulkan terdapat pengaruh positif periode 

persediaan terhadap profitabilitas, semakin tinggi periode persediaan 

semakin tinggi juga profitabilitas. 

3. Koefisien variabel X2 (β2 = 0.270) 

Nilai koefisien dari variabel X2 bernilai negatifyang menunjukkan bahwa 

variabel X2 berbanding searah dengan variabel Y. Hal ini berarti bahwa 

setiap kenaikan variabel X2 (periode piutang) sebesar 1 hari maka nilai 

profitabilitas akan naik sebesar 0.270 jika nilai X1 dan X3 bernilai nol. 

Sehingga dapat disimpulkan terdapat pengaruh positif periode piutang 
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terhadap profitabilitas, semakin tinggi periode piutangsemakin tinggi juga 

profitabilitas. 

4. Koefisien variabel X3 (β3 = + 0.066) 

Nilai koefisien dari variabel X3 bernilai positif yang menunjukkan bahwa 

variabel X3 berbanding lurus dengan variabel Y. Hal ini berarti bahwa 

setiap kenaikan variabel X3 (periode utang usaha) sebesar 1 hari maka 

nilai profitabilitas akan naik sebesar 0.066 jika nilai X1 dan X2 bernilai 

nol. Sehingga dapat disimpulkan terdapat pengaruh positif periode utang 

usaha terhadap profitabilitas, semakin tinggi periode utang usaha semakin 

tinggi juga profitabilitas. 

4.4.1 Uji R2 (Koefisien Determinasi) 

Koefisien determinasi (R2) dilakukan untuk mengukur sejauh mana 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat atau dependen. 

Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1, dimana R2 yang kecil 

menunjukkan kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan varians variabel 

dependen terbatas, begitu juga sebaliknya. Nilai yang mendekati 1, berarti 

variabel bebas dapat memberikan hampir seluruh informasi yang dibutuhkan 

untuk memprediksi varians variabel terikat. 

Tabel 4.9 Pengujian R Square 

R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

0.525a 0.276 0.246 .10331 2.200 

 

Nilai yang diperoleh R2sebesar 0.276 yang artinya variabel bebas yaitu 

periode persediaan, periode piutang usaha, dan periode utang usaha, menjelaskan 
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27,6%, sedangkan sisanya 72.4% dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak 

digunakan dalam penelitian ini. 

4.4.2 Uji Simultan (F-test) 

Untuk melakukan pengujian terhadap hipotesis pertama, peneliti 

menggunakan uji F yang menunjukkan apakah semua variabel independen yaitu 

periode persediaan, periode piutang, serta periode utang usaha yang dimasukkan 

dalam model secara simultan mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen 

yaitu profitabilitas (ROA). 

Tabel 4.10 Uji Simultan 

No Variabel  f-hitung f-tabel Sig. Keterangan 

1 Periode Persediaan, 

Periode Piutang, 

dan Periode Utang 

Usaha 

9.382 2.72 0.000 Signifikan 

 

Berdasarkan hasil uji F menggunakan bantuan SPPS, diperoleh hasil bahwa 

nilai F hitung9.382> nilai F tabel 2,72 dengan signifikansi 0.000< 0,05 maka dapat 

disimpulkan bahwa variabel bebas secara bersama berpengaruh terhadap variabel 

terikat secara signifikan karena nilai probabilitas F secara stattistik < dari 5% yang 

berarti Ha diterima dan Ho ditolak atau terdapat pengaruh signifikan secara 

bersama-sama . 

4.4.3 Uji Parsial (t-test) 

Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah variabel bebas yang dimasukan 

dalam model regresi memiliki pengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel 

terikat. Untuk mengetahui seberapa pengaruh signifikan variabel bebas terhadap 

variabel dilihat dari nilai sig. pada tabel 4.11 berikut ini merupakan hasi uji t yang 

telah dilakukan. 
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Tabel 4.11 Uji Parsial (t-test) 

No Variabel t-hitung t-tabel Sig. Keterangan 

1 Periode Persediaan 2.093 1.66462 0.040 Signifikan 

2 Periode Piutang 2.049 1.66462 0.044 Signifikan 

3 Periode Utang Usaha 0.532 1.66462 0.596 Signifikan 

 

Berdasarkan hasil uji tmenggunakan bantuan SPPS, diperoleh hasil bahwa: 

1. nilai thitung periode persediaan 2.093> nilai ttabel 1,66462 dengan 

signifikansi 0.040< 0,05; dapat disimpulkan bahwa secara parsial 

variabel periode persediaan (X1) memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap variabel dependen yaitu ROA. 

2. bahwa nilai thitung periode piutang 2.049> nilai ttabel1.66462 dengan 

signifikansi 0.044< 0,05; dapat disimpulkan bahwa secara parsial 

variabel periode piutang (X2) memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap variabel dependen yaitu ROA. 

3. bahwa nilai thitung periode utang usaha 0.532< nilai ttabel1.66462 dengan 

signifikansi 0.596< 0,05; dapat disimpulkan bahwa secara parsial 

variabel periode utang usaha (X3) memiliki tidak pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel dependen yaitu ROA. 

4.4.4 Uji Dominan 

Uji dominan digunakan untuk mengetahui variabel independen (periode 

persediaan, periode piutang, serta periode utang usaha) yang paling 

mempengaruhi nilai variabel dependen (ROA). Uji dominan dilakukan dengan 

melihat nilai Standardized Coefficients.Variabel independen yang memiliki 

pengaruh dominan adalah variabel yang memiliki nilai Standardized Coefficients 

yang paling besar. 
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Tabel 4.12 Hasil Uji Dominan 

  

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa variabel periode persediaan memiliki 

nilai Standardized Coefficients yang paling besar dan probabilitas dibawah 5%. 

Dengan demikian periode persediaan memiliki pengaruh yang dominan terhadap 

ROA. 

4.5. Pembahasan Hasil Penelitian 

4.5.1 Pengaruh Periode Persediaan Terhadap Profitabilitas Perusahaan 

Menurut Simamora (2011), pengertian dari persediaan adalah aktiva yang 

dimiliki oleh sebuah perusahaan yang (1) tersedia untuk dijual dalam kegiatan 

usaha normal (2) dalam proses produksi atau dalam perjalan dan (3) dalam bentuk 

bahan baku atau keperluan untuk dipakai dalam proses produksi atau penyerahan 

jasa. 

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba 

(profit). Karena laba dapat menjamin keberlangsungan perusahaan serta menarik 

perhatian investor. Profitabilitas sering digunakan untuk mengukur efisiensi 

penggunaan modal kerja dalam suatu perusahaan dengan membandingkan antara 

laba dan modal yang digunakan dalam operasi. Keuntungan yang besar tidak 

menjamin atau bukan merupakan ukuran bahwa perusahaan profitable, karena 

bagi manajemen atau pihak lain profitabilitas yang  tinggi  lebih penting daripada 

keuntungan yang besar. Menurut Sartono (2012) profitabilitas adalah kemampuan 

Variabel Prob. Coefficient 

Periode Persediaan (X1) 0.040 0.272 

Periode Piutang (X2) 0.044 0.270 

Periode Utang Usaha (X3) 0.596 0.066 
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perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva 

maupun modal sendiri. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa periode persediaan 

perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas perusahaan 

Makanan dan Minuman. Hal tersebut dikarenakan dalam setiap periode persedian 

produk yang dimiliki oleh  perusahaan Makanan dan Minuman memiliki 

perputaran yang  sangat cepat dan lancar dengan demikian, cepatnya periode 

perputaran persedian produk yang ada menyebabkan adanya peningkatan 

profitabilitas yang tinggi juga. 

Periode persediaan yang rentang waktunya panjang untuk perusahaan yang 

bergerak dalam sektor Makanan dan Minuman mengandung resiko kerusakan 

produk yang semakin meningkat. Sehingga idealnya untuk produk yang termasuk 

dalam kategori Fast Moving Consumering Goods (FMCG), nilai dari periode 

persediaan adalah sekecil mungkin atau dengan kata lain periode persediaan yang 

harus diterapkan adalah periode persediaan yang berjangka waktu pendek. Periode 

persediaan yang berjangka waktu pendek ini dimaksudkan untuk mengurangi 

resiko kerusakan produk dan juga memperbesar laba apabila cash flow perusahaan 

lancar dalam jangka pendek. Selain itu juga beberapa produk yang dihasilkan oleh 

sektor Makanan dan Minuman merupakan produk yang tidak tahan lama.  

Hasil penelitian ini juga didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Makori&Jagongo (2013). Adapun hasil penelitian menunjukan bahwa  

periode persediaan  berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas 

perusahaan. Hasil penelitian tersebut berbeda dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Raheman dan Nasr (2007) dengan hasil penelitian menunjukan 
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bahwa periode persediaan tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. 

Dalam penelitian Raheman juga menyebutkan bahwa jika waktu terjualnya 

persediaan memakan waktu lebih lama maka akan berpengaruh terhadap 

profitabilitas.  

4.5.2 Pengaruh Periode Piutang Terhadap Profitabilitas Perusahaan 

Pengujian hipotesis menunjukan bahwa variabel periode piutang 

berpengaruh secara positif signifikan terhadap Profitabilitas (ROA) perusahaan 

Makanan dan Minuman. Hasil yang positif signifikan ini menunjukan besarnya 

pengaruh variabel periode piutang terhadap profitabilitas perusahaan. Dengan kata 

lain, semakin tinggi skor periode piutang akan diikuti semakin tingginya tingkat 

profitabilitas perusahaan yang diwakili dengan ROA. Sebaliknya semakin 

rendahnya tingkat  periode piutang juga akan diikuti semakin rendahnya tingkat 

profitabilitas perusahaan. 

Hasil penelitian ini hampir serupa dengan hasil dari penelitian Sulaiman 

(2015) yang menunjukkan bahwa perputaran piutang berpengaruh secara  

signifikan terhadap profitabilitas dengan nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel.  

Penelitian yang dilakukan oleh Kamila (2016) juga menunjukkan hasil yang sama 

bahwa persamaan  regresi tersebut menunjukkan bahwa perputaran piutang 

berpengaruh positif terhadap profitabilitas dengan koefisien sebesar 0,282112.  

Adanya pengaruh yang positif signifikan periode piutang terhadap 

profitabilitas dikarenakan tingkat perputaran piutang menurut Kasmir (2008) 

diukur dengan membandingkan antara penjualan kredit dengan rata-rata 

piutangnya. Jadi, tingkat perputaran piutang yang tinggi berarti semakin cepat 

dana yang diinvestasikan pada piutang dapat ditagih menjadi uang tunai atau 
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menunjukkan modal kerja yang ditanam dalam piutang rendah. Sebaliknya jika 

tingkat perputaran piutang rendah berarti piutang membutuhkan waktu yang lebih 

lama untuk dapat ditagih dalam bentuk uang tunai atau menunjukkan modal kerja 

yang ditanamkan dalam piutang besar.  

Periode piutang pada dasarnya merupakan rata-rata waktu yang dibutuhkan 

untuk mengkonversi piutang perusahaan menjadi kas, yaitu untuk menerima kas 

setelah menjadi penjualan. Manajemen piutang merupakan hal yang sangat 

penting bagi perusahaan yang menjual produknya dengan kredit. Manajemen 

piutang terutama menyangkut masalah pengendalian pemberian dan pengumpulan 

piutang, dan evaluasi terhadap politik kredit yang dijalankan oleh perusahaan 

(Riyanto, 2011). Kebijaksanaan piutang yang salah akan  membuat berkurangnya 

aliran kas yang masuk sehingga berkurangnya dana untuk operasi, yang pada 

akhirnya berpengaruh pada kemampuan mendapatkan keuntungan. Pengelolaan 

piutang yang baik akan berpengaruh terhadap keuntungan yang diperoleh 

perusahaan, yang pada akhirnya mempengaruhi profitabilitas perusahaan. 

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui 

kemampuan dansumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah 

karyawan, jumlah cadangan dan sebagainya. Rasio ini menggambarkan 

kemampuan perusahaan menghasilkan laba disebut juga operating ratio (Harahap, 

2009).  Profitabilitas lebih penting dari laba, karena laba belum merupakan suatu 

ukuran bahwa suatu perusahaan telah bekerja dengan efisien dan efektif dalam 

menggunakan aset yang dimiliki perusahaan. Hal tersebut akan diketahui dengan 

membandingkan laba yang diperoleh dengan modal atau kekayaan yang 

digunakan untuk menghasilkan laba tersebut. Profitabilitas perusahaan diukur 
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dengan kesuksesan dan kemampuan perusahaan menggunakan  asetnya secara 

produktif. 

4.5.3 Pengaruh Periode Utang Usaha Terhadap Profitabilitas Perusahaan 

Salah satu pengukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat pengelolaan 

terhadap utang usaha adalah periode utang usaha. Menurut Brigham dan Houston 

(2011) periode utang usaha yaitu rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk membeli 

bahan baku dan tenaga kerja dan pembayarannya. Semakin besar atau lama 

pembayaran utang, maka perusahaan bisa saja sengaja memperpanjang lama 

pembayaran untuk mendapatkan berbagai keuntungan terlebih dahulu 

Profitabilitas dapat diartikan sebagai kemampuan perusahaan dalam 

memanfaatkan seluruh sumber daya baik kaitannya dengan penjualan, aktiva, 

maupun modal sehingga dapat menghasilkan laba. Untuk mengukur profitabilitas 

perusahaan maka digunakan analisis rasio profitabilitas.Rasio profitabilitas 

merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari 

keuntungan atau laba dalam suatu periode tertentu.Menurut Riyanto (2011) 

profitabiltas suatu perusahaan merupakan perbandingan antara laba dengan aktiva 

atau modal yang menghasilkan laba tersebut. Sedangkan menurut Harahap (2008) 

menyebutkan bahwa: “Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan 

mendapatakan laba melalui semua kemampuan dan sumber yang ada seperti 

kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan sebagainya. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa periode utang usaha 

berpengaruh positif tetapi tidak signifkan terhadap profitabilitas perusahaan 

Makanan dan Minuman. Hal tersebut dikarenakan semakin pendek atau cepat 

periode utang usaha maka akan dapat menurunkan profitabilitas perusahaan. 
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Namun sebaliknya, semakin panjang atau semakin lama periode utang usaha 

maka akan menaikkan profitabilitas perusahaan. Hal ini karena kebijakan 

perusahaan untuk mengambil softloan ketika perusahaan membutuhkan tambahan 

modal antara lain bahan baku, tenaga kerja dan juga sewa tanah yang memang 

untuk perjanjian sewa biasanya dalam satu kali perjanjian bisa mengikat kedua 

belah pihak selama kurang lebih 10 tahun. 

Sifat usaha Makanan dan Minuman yang membutuhkan pinjaman modal 

dalam jangka waktu yang panjang, membuat pemilik perusahaan selalu 

mengedepankan utang usaha dalam jangka panjang sehingga tingkat 

pengembalian modal bisa dikembalikan secara bertahap hingga perusahaan 

mencapai optimal revenue. Sifat modal usaha yang memiliki umur pemakaian 

produktif terbatas membuat perusahaan semakin selektif dalam menarik modal 

usaha. Hal ini juga akan mempengaruhi profitabilitas perusahaan dimana semakin 

kecil modal usaha yang digunakan akan semakin kecil periode utang usaha. Bila 

perusahaan telah menerapkan teknologi tepat guna, maka tidak menutup 

kemungkinan optimal laba akan diperoleh meski dengan modal usaha seminimal 

mungkin. 

Hasil penelitian diatas juga didukung dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Agiza (2016) dengan hasil penelitian menunjukan bahwa periode 

perputaran piutang berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas 

perusahaan. Hal ini dikarenakan pada perusahaan manufaktur, piutang yang 

kembali tepat pada waktunya sesuai dengan syarat penjualan perusahaan lebih 

besar nilainya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 

 

4.6. Implikasi Hasil Penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk melihat pengaruh rasio aktivitas terhadap 

profitabilitas perusahaan Makanan dan Minuman. Setelah dilakukan pengujian 

hipotesis dengan menggunakana analisis linier berganda maka dapat diketahui 

bahwa periode persediaan, periode piutang dan periode utang memiliki pengaruh 

terhadap profitabilitas perusahaan yang dinyatakan dalam ROA. Hasil penelitian 

ini menunjukkan bahwa dari ketiga variabel yang diuji dengan analisis linier 

berganda, terdapat satu variabel yang berpengaruh secara signifikan terhadap 

ROA, yaitu periode utang usaha. 

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa periode persediaan 

berpengaruh positif terhadap ROA.Artinya, semakin lama periode persediaan 

maka semakin besar laba yang diperoleh sehingga ROA bertambah. Dalam hal ini 

perusahaan Makanan dan Minuman telah mampu mengkondisikan penerimaan 

kas untuk tetap stabil sehingga perusahaan dapat memperoleh laba secara 

kontinyu.Panjang atau pendeknya periode persediaan memiliki pengaruh secara 

langsung terhadap kecilnya modal yang diinvestasikan dalam persediaan. 

Implikasinya adalah manajer harus mampu mengelola persediaan dengan baik, 

karena dengan manajemen persediaan yang baik maka profitabilitas akan 

meningkat. Namun manajer harus mampu mengendalikan persediaan secara 

efektif agar modal dapat dialokasikan dengan efisien. 

Hasil penelitian ini juga menunjukkan periode piutang berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap ROA. Hasil yang positif signifikan ini menunjukan 

besarnya pengaruh variabel periode piutang terhadap profitabilitas perusahaan. 

Dengan kata lain, semakin tinggi skor periode piutang akan diikuti semakin 
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tingginya tingkat profitabilitas perusahaan yang diwakili dengan ROA. 

Sebaliknya semakin rendahnya tingkat  periode piutang juga akan diikuti semakin 

rendahnya tingkat profitabilitas perusahaan.Implikasinya adalah manajer harus 

mampumengelola piutang dengan baik, karena manajemen piutang menyangkut 

pengendalian pemberian dan pengumpulan piutang, dan evaluasi terhadap politik 

kredit yang dijalankan oleh perusahaan. Selain itu, manajemen piutang seharusnya 

tidak ditekankan pada kecepatan pengumpulan piutang saja, tetapi juga harus 

diperhatikan untung-rugi yang mungkin timbul dari aspek-aspek yang lain dari 

manajemen piutang. 

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa periode utang usaha berpengaruh 

positi tetapi tidak signifikan terhadap ROA. Hal tersebut dikarenakan semakin 

pendek atau cepat periode utang usaha maka akan dapat menurunkan profitabilitas 

perusahaan. Dan sebaliknya, semakin panjang atau semakin lama periode utang 

usaha maka akan menaikkan profitabilitas perusahaan. Hal ini karena kebijakan 

perusahaan untuk mengambil softloan ketika perusahaan membutuhkan tambahan 

modal antara lain bahan baku, tenaga kerja dan juga sewa tanah yang memang 

untuk perjanjian sewa biasanya dalam satu kali perjanjian bisa mengikat kedua 

belah pihak. Adapun Implikasinya adalah manajer mampu membuat manajemen 

utang usaha yang baik. Dengan demikian walaupun periode utang usaha tidak 

memliki pengaruh yang besar dalam meningkatkan profitabilitas setidaknya 

perusahaan tidak mengalami kerugian. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab 

sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:  

1. Periode persediaan perusahaan Makanan dan Minuman terhadap 

Profitabilitas Perusahaan adalah berpengaruh positif dan signifikan. Hal 

tersebut dikarenakan dalam setiap periode persedian produk yang dimiliki 

oleh  perusahaan Makanan dan Minuman memiliki perputaran yang  sangat 

cepat dan lancar dengan demikian, cepatnya periode perputaran persedian 

produk yang ada menyebabkan adanya peningkatan profitabilitas yang 

tinggi juga. 

2. Periode piutang perusahaan Makanan dan Minuman terhadap Profitabilitas 

Perusahaan adalah berpengaruh positif dan signifikan. Hal tersebut 

dikarenakan tingkat perputaran piutang yang tinggi berarti semakin cepat 

dana yang diinvestasikan pada piutang dapat ditagih menjadi uang tunai 

atau menunjukkan modal kerja yang ditanam dalam piutang rendah. 

3. Periode utang usaha Makanan dan Minuman terhadap Profitabilitas 

Perusahaan adalah berpengaruh positif namun tidak signifikan. Hal tersebut 

dikarenakan semakin pendek atau cepat periode utang usaha maka akan 

dapat menurunkan profitabilitas perusahaan. 
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5.2 Saran  

Berdasarkan hasil analisis terhadap pengaruh beberapa variabel yaitu 

periode persediaan, periode piutang, periode utang usaha terhadap profitabilitas 

perusahaan, maka dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Bagi perusahaan sebaiknya mempertimbangkan variabel periode utang 

usaha yang memiliki porsi paling besar dalam menentukan perolehan laba 

perusahaan. Manajemen utang usaha merupakan hal yang sangat penting 

bagi perusahaan dalam memperoleh sumber-sumber pendanaan. Penting 

untuk mempertimbangkan segala resiko dari seluruh sumber pendanaan 

sehingga pidak perusahaan bisa menegosiasikan pembayaran hutang sesuai 

kemampuan perusahaan. 

2. Bagi investor sebaiknya lebih memperhatikan variabel pembentuk 

profitabilitas perusahaan sehingga diharapkan investor mempunyai analisis 

mengenai jangka waktu penanaman investasi dan jangka waktu 

pengembalian yang baik sebelum memutuskan berinvestasi. Jangan hanya 

terpancang pada perolehan tingkat laba yang tinggi saja, namun lebih baik 

lagi untuk menggali faktor-faktor dominan pembentuk laba perusahaan. 

3. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti mengenai variabel-

variabel yang mempengaruhi profitabilitas perusahaan, disarankan untuk 

menambahkan jumlah variabel independen yang digunakan dengan periode 

pengamatan yang lebih lama dan terbaru.  
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Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .525a .276 .246 .10331 2.200 

a. Predictors: (Constant), Periode Utang Usaha (X3), Periode Persediaan (X1), 

Periode Piutang (X2) 

b. Dependent Variable: Y_ROA   

 

 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .300 3 .100 9.382 .000a 

Residual .790 74 .011   

Total 1.090 77    

a. Predictors: (Constant), Periode Utang Usaha (X3), Periode Persediaan (X1), 

Periode Piutang (X2) 

 

b. Dependent Variable: ROA (Y)     

 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  ROA  

(Y) 

Periode 

Persediaan (X1) 

Periode Piutang 

(X2) 

Periode Utang 

Usaha (X3) 

N 78 78 78 78 

Normal Parametersa Mean .1360 73.1394 43.7853 32.2800 

Std. Deviation .11899 61.73809 23.16477 20.88708 

Most Extreme Differences Absolute .200 .203 .190 .115 

Positive .200 .203 .190 .061 

Negative -.161 -.145 -.121 -.115 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.764 1.795 1.680 1.019 

Asymp. Sig. (2-tailed) .398 .318 .707 .250 

a. Test distribution is Normal.     

      

LAMPIRAN SPSS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

 Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) .025 .026  .961 .340   

(X1) Periode 

Persediaan 
.001 .000 .272 2.093 .040 .589 1.698 

(X2)_Periode_Piutang .001 .001 .270 2.049 .044 .565 1.771 

(X3) Periode Utang 

Usaha  
.000 .001 .066 .532 .596 .627 1.594 

a. Dependent Variable: ROA (Y)       

Collinearity Diagnosticsa 

Mode

l 

Dimens

ion Eigenvalue 

Condition  

Index 

Variance Proportions 

(Constant) 

Periode 

Persediaan (X1) 

Periode Piutang 

(X2) 

Periode Utang 

Usaha (X3) 

1 1 3.533 1.000 .01 .02 .01 .01 

2 .236 3.871 .35 .60 .00 .00 

3 .142 4.984 .23 .19 .01 .92 

4 .090 6.282 .41 .20 .97 .07 

a. Dependent Variable: Y_ROA     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value .0106 .3262 .1360 .06246 78 

Std. Predicted Value -2.008 3.044 .000 1.000 78 

Standard Error of 

Predicted Value 
.012 .055 .021 .009 78 

Adjusted Predicted Value -.0458 .3633 .1360 .06722 78 

Residual -.14758 .46266 .00000 .10128 78 

Std. Residual -1.428 4.478 .000 .980 78 

Stud. Residual -1.584 4.553 .000 1.009 78 

Deleted Residual -.18334 .47819 .00004 .10762 78 

Stud. Deleted Residual -1.601 5.330 .016 1.072 78 

Mahal. Distance .033 21.201 2.962 4.073 78 

Cook's Distance .000 .259 .016 .042 78 

Centered Leverage Value .000 .275 .038 .053 78 

a. Dependent Variable: Y_ROA     

 

 

 

 

Residuals Statisticsa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ADES 0.08                      46.79                    39.22                    39.96                    

AISA 0.24                      103.73                  66.09                    30.25                    

CEKA 0.12                      148.16                  38.76                    20.18                    

DLTA 0.32                      178.95                  115.56                  62.68                    

ICBP 0.14                      68.99                    39.71                    30.66                    

INDF 0.09                      67.99                    21.39                    19.73                    

MLBI 0.42                      98.74                    47.69                    29.41                    

MYOR 0.07                      42.95                    57.29                    39.06                    

PSDN 0.06                      31.67                    19.62                    4.18                      

ROTI 0.15                      30.90                    40.17                    39.07                    

SKLT 0.03                      65.01                    23.55                    33.66                    

STTP 0.05                      66.11                    29.85                    30.80                    

ULTJ 0.06                      39.75                    28.75                    20.13                    

ADES 0.21                      101.22                  53.29                    69.12                    

AISA 0.07                      49.61                    88.05                    33.35                    

CEKA 0.06                      34.09                    30.67                    16.85                    

DLTA 0.29                      213.11                  82.32                    51.22                    

ICBP 0.13                      39.60                    37.72                    32.75                    

INDF 0.08                      71.45                    21.54                    21.12                    

MLBI 0.39                      99.16                    94.53                    66.56                    

MYOR 0.09                      63.37                    64.39                    41.65                    

PSDN 0.04                      21.99                    17.92                    2.15                      

ROTI 0.12                      81.19                    36.72                    41.59                    

SKLT 0.03                      33.43                    43.74                    39.36                    

STTP 0.06                      41.19                    52.93                    35.08                    

ULTJ 0.15                      67.21                    35.91                    26.93                    

ADES 0.13                      131.63                  54.63                    51.42                    

AISA 0.27                      94.43                    65.89                    41.36                    

CEKA 0.06                      33.55                    31.89                    18.79                    

DLTA 0.31                      225.74                  56.21                    49.79                    

ICBP 0.11                      45.80                    34.06                    36.35                    

INDF 0.04                      67.05                    23.53                    25.71                    

MLBI 0.66                      140.73                  61.55                    36.37                    

MYOR 0.11                      59.30                    73.37                    38.63                    

PSDN 0.03                      43.37                    19.40                    2.21                      

ROTI 0.09                      33.37                    38.66                    33.91                    

SKLT 0.04                      34.11                    39.93                    42.88                    

STTP 0.08                      71.19                    52.93                    35.08                    

ULTJ 0.12                      64.84                    35.12                    14.01                    

ADES 0.06                      115.59                  27.66                    16.34                    

AISA 0.05                      100.80                  29.85                    14.75                    

CEKA 0.03                      44.16                    29.53                    15.13                    

DLTA 0.29                      254.52                  68.88                    53.85                    

ICBP 0.10                      47.28                    31.31                    36.81                    

INDF 0.06                      65.15                    22.87                    29.50                    

MLBI 0.36                      99.97                    63.23                    49.34                    

MYOR 0.04                      53.70                    25.25                    29.91                    

PSDN 0.05                      48.57                    29.74                    2.97                      

ROTI 0.09                      14.42                    38.44                    53.12                    

SKLT 0.05                      39.80                    31.26                    42.38                    

STTP 0.07                      61.63                    40.11                    28.43                    

ULTJ 0.10                      76.52                    35.58                    51.78                    

ADES 0.25                      106.00                  62.48                    73.61                    

AISA 0.14                      108.23                  100.88                  61.23                    

CEKA 0.07                      51.57                    27.30                    10.72                    

DLTA 0.18                      291.76                  94.56                    48.40                    

ICBP 0.11                      44.29                    28.07                    31.86                    

INDF 0.11                      90.76                    32.93                    44.69                    

MLBI 0.24                      60.88                    39.95                    52.39                    

MYOR 0.11                      64.10                    64.04                    28.75                    

PSDN 0.07-                      25.91                    27.46                    2.53                      

ROTI 0.10                      15.03                    28.71                    21.34                    

SKLT 0.05                      49.92                    41.11                    37.45                    

Profitabilitas 

(ROA) (Y)

Periode 

Persediaan (X1)

Periode Piutang 

(X2)

Periode Utang 

Usaha (X3)

2011

2012

2013

2014

2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STTP 0.03                      36.17                    34.85                    53.52                    

ULTJ 0.15                      88.07-                    35.02                    45.39-                    

ADES 0.07                      43.05                    27.15                    53.33                    

AISA 0.18                      136.58                  121.91                  60.21                    

CEKA 0.18                      48.65                    24.06                    9.60                      

DLTA 0.21                      284.59                  69.82                    45.00                    

ICBP 0.13                      43.73                    26.07                    26.85                    

INDF 0.13                      43.73                    26.07                    26.85                    

MLBI 0.43                      44.09                    27.69                    33.54                    

MYOR 0.10                      52.74                    49.58                    36.42                    

PSDN 0.06-                      26.84                    21.47                    1.32                      

ROTI 0.10                      14.04                    1.29                      32.31                    

SKLT 0.30                      50.28                    42.78                    31.91                    

STTP 0.29                      116.05                  46.28                    56.82                    

ULTJ 0.13                      29.63-                    25.46                    45.74-                    

1.764 1.795 1.68 1.019

0.398 0.318 0.707 0.25

1.764       0.398                          

1.795       0.318                          

1.680       0.707                          

1.019       0.250                          

2016

2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


