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ABSTRAK 

Nurri Lestari, NPM 022112337. Pengaruh Perputaran Kas, Perputaran Piutang Usaha, dan 

Perputaran Persediaan Terhadap Profitabilitas pada Perusahaan Sub Sektor Makanan dan 

Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011 – 2015. Di bawah bimbingan: Wayan 

Rai Suarthana dan Asep Alipudin. 

 Profitabilitas atau kemampuan memperoleh laba adalah ukuran yang digunakan untuk menilai 

sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan laba pada tingkat yang dapat diterima dalam hubungannya 

dengan penjualan, total aset maupun modal sendiri. Salah satu faktor yang memengaruhi tinggi rendahnya 

profitabilitas adalah modal kerja. Kas, piutang, dan persediaan merupakan komponen aset lancar yang 

sangat berhubungan dengan aktivitas penjualan. Perputaran modal kerja dimulai sejak kas diinvestasikan 

dalam komponen-komponen modal kerja sampai saat dimana kembali lagi menjadi kas. Adapun tujuan 

penulisan ini adalah (1) Untuk mengetahui perkembangan perputaran kas pada perusahaan sub sektor 

makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011 – 2015 (2) Untuk mengetahui 

perkembangan perputaran piutang usaha pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia tahun 2011 – 2015 (3) Untuk mengetahui perkembangan perputaran persediaan 

pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011 – 

2015 (4) Untuk mengetahui perkembangan profitabilitas pada perusahaan sub sektor makanan dan 

minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011 – 2015 (5) Untuk mengetahui pengaruh 

perputaran kas, perputaran piutang usaha, dan perputaran persediaan terhadap profitabilitas secara parsial 

dan simultan pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2011 – 2015. 

 Jenis penelitian adalah deskriptif dan verifikatif dengan metode explanatory survey. Variabel yang 

diteliti dalam penelitian ini adalah Perputaran Kas (X1), Perputaran Piutang Usaha (X2), dan Perputaran 

Persediaan (X3) sebagai variabel independen dan Return On Total Assets (Y) sebagai variabel dependen. 

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah  perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2011 – 2015 yang berjumlah 16 perusahaan. Sampel dalam 

penelitian ini didasarkan pada metode purposive sampling. Dalam hal ini jumlah sampel yang diteliti 

sebanyak 11(sebelas)  perusahaan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 

tersedia di situs resmi www.idx.co.id, 2016. Untuk mengetahui besarnya Pengaruh Perputaran Kas, 

Perputaran Piutang Usaha, dan Perputaran Persediaan terhadap Profitabilitas, maka digunakan analisis 

statistik dengan menggunakan SPSS 23 For Windows. Metode statistik yang digunakan adalah asumsi 

klasik dan analisis regresi linier berganda. Sedangkan untuk menguji perumusan hipotesis digunakan Uji F 

dan Uji t. 

 Berdasarkan hasil penelitian secara parsial, perputaran kas memiliki nilai Sig. 0,009 yang berarti 

bahwa terdapat pengaruh antara perputaran kas terhadap return on total assets. Jumlah kas perusahaan yang 

relatif kecil mengakibatkan tingginya tingkat perputaran kas yang berarti perusahaan mampu mengatur 

manajemen kasnya dengan baik. Perputaran piutang usaha memiliki nilai Sig. 0,177 yang berarti bahwa 

tidak terdapat pengaruh antara perputaran piutang usaha terhadap return on total assets. Banyaknya piutang 

yang tidak tertagih menyebabkan penurunan perputaran piutang usaha, perusahaan disarankan memperketat 

syarat penjualan kredit, melakukan usaha aktif untuk memperoleh pembayaran atas piutang usaha, dan 

melakukan administrasi piutang dengan baik. Variabel perputaran persediaan memiliki nilai Sig. 0,588 

yang berarti bahwa tidak terdapat pengaruh antara variabel bebas perputaran persediaan terhadap variabel 

terikat return on total assets. Nilai persamaan regresi Y = 0,936 – 0,186CTO + 0,347RTO – 0,076ITO. 

Dalam menguji hipotesis menggunakan Uji F diperoleh hasil Fhitung (3,318) > Ftabel (2,79) sehingga variabel 

independen dalam penelitian ini, yaitu perputaran kas (X1), perputaran piutang usaha (X2), dan perputaran 

persediaan (X3) secara simultan atau keseluruhan memiliki pengaruh terhadap profitabilitas.  
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Tujuan utama perusahaan adalah 

memperoleh laba (keuntungan). Untuk dapat 

memperoleh keuntungan yang maksimal 

perusahaan harus melakukan kegiatannya secara 

efektif dan efisien. 

Profitabilitas atau kemampuan 

memperoleh laba adalah suatu ukuran yang 

digunakan untuk menilai sejauh mana perusahaan 

mampu menghasilkan laba pada tingkat yang 

dapat diterima dalam hubungannya dengan 

penjualan, total aset maupun modal sendiri. Ada 

beberapa alat ukur yang dipergunakan untuk 

mengukur tingkat profitabilitas, yaitu profit 

margin, return on total assets, return on equity, 

laba per lembar saham, dan rasio pertumbuhan 

(Kasmir, 2015, 115). 

Profitabilitas yang tinggi dapat mendukung 

kegiatan operasional secara maksimal. Salah satu 

faktor yang memengaruhi tinggi rendahnya 

profitabilitas adalah modal kerja. Menurut 

Kasmir (2015, 300) “Modal kerja adalah modal 

yang digunakan untuk membiayai operasional 

perusahaan sehari-hari, terutama yang memiliki 

jangka waktu pendek. Modal kerja juga diartikan 

sebagai seluruh aset lancar yang dimiliki suatu 

perusahaan atau setelah aset lancar dikurangi 

dengan utang lancar. Atau dengan kata lain 

modal kerja merupakan investasi yang 

ditanamkan dalam aset lancar atau aset jangka 

pendek, seperti kas, bank, surat-surat berharga, 

piutang, persediaan, dan aset lancar lainnya. 

Pengelolaan modal kerja sangat penting 

bagi perusahaan. Tersedianya modal kerja yang 

cukup akan mendukung beroperasinya 

perusahaan secara ekonomis dan efisien serta 

tidak mengalami kesulitan keuangan. Namun 

kelebihan modal kerja juga akan menyebabkan 

banyak dana yang menganggur, sehingga dapat 

memperkecil profitabilitas. 

Kas, piutang, dan persediaan merupakan 

komponen aset lancar yang sangat berhubungan 

dengan aktivitas penjualan. Bila volume 

penjualan naik, investasi persediaan, jumlah kas, 

dan piutang juga akan meningkat, yang juga 

berarti meningkatkan modal kerja. Perputaran 

modal kerja dimulai sejak kas diinvestasikan 

dalam komponen-komponen modal kerja sampai 

saat dimana kembali lagi menjadi kas. 

Kas merupakan aset yang dapat dikatakan 

tersedia di setiap perusahaan karena sistem 

perekonomian saat ini menggunakan uang 

sebagai alat pembayaran utama dalam 

bertransaksi. Perusahaan harus mempertahankan 

kas yang cukup untuk kegiatan operasional dan 

membayar kewajiban pada saat jatuh tempo. 

Tersedianya kas yang cukup memungkinkan 

perusahaan untuk memiliki persediaan dalam 

jumlah yang cukup guna melayani permintaan 

konsumennya. 

Kas secara umum diartikan sebagai uang 

yang disimpan di bank yang dapat diuangkan 

setiap saat. Secara khusus kas diartikan sebagai 

uang tunai yang dimiliki oleh suatu perusahaan 

dan tercatat dalam neraca pada posisi aset lancar. 

Selama perusahaan beroperasi terdapat dua 

macam aliran kas. Aliran kas masuk (cash in 

flow) merupakan uang kas yang masuk ke 

perusahaan (penerimaan uang), misalnya 

perolehan pendapatan baik berupa hasil penjualan 

atau laba perusahaan. Adapun aliran kas keluar 

merupakan uang yang dikeluarkan perusahaan 

untuk membiayai operasi perusahaan  



Persediaan merupakan elemen yang cukup 

besar dari aset lancar yang dimiliki perusahaan 

dimana persediaan dapat membentuk hubungan 

antara produksi dan penjualan. Perusahaan dapat 

menjual persediaannya baik secara tunai maupun 

secara kredit. Penjualan tunai akan mempercepat 

perputaran kas dan penjualan kredit akan 

menimbulkan piutang usaha. 

Perputaran piutang yang cepat berarti 

pengembalian dana yang tertanam dalam piutang 

berlangsung cepat, sehingga kas yang kembali 

tersebut dapat digunakan kembali untuk 

penjualan kredit atau digunakan untuk 

membiayai kegiatan operasional perusahaan. 

Namun apabila perputaran piutang lambat berarti 

investasi yang tertanam dalam piutang besar 

sehingga modal kerja yang tersedia dalam 

perusahaan rendah, apabila perusahaan 

membutuhkan dana tambahan, maka perusahaan 

akan melakukan pinjaman ke bank atau lembaga 

keuangan lainnya, sehingga perusahaan harus 

membayar beban bunga dan hal ini akan 

berpengaruh pada profitabilitas perusahaan. 

Industri makanan dan minuman merupakan 

sektor yang sangat strategis karena mendukung 

ketahanan pangan dan memberikan kontribusi 

yang cukup besar dalam pembentukan 

Pendapatan Domestik Bruto, penyerapan tenaga 

kerja, maupun dalam perolehan devisa. Dalam 

situs www.kemenperin.go.id, Kementerian 

Perindustrian mengungkapkan kinerja industri 

makanan dan minuman dalam negeri masih 

menunjukkan capaian positif di triwulan I tahun 

2016. Industri makanan dan minuman 

memberikan kontribusi terhadap Pendapatan 

Domestik Bruto (PDB) sebesar Rp 136,57 triliun 

atau memberikan kontribusi sebesar 31,4 persen 

terhadap PDB industri pengolahan non-migas. 

“Pada periode yang sama, ekspor industri 

makanan dan minuman sebesar USD 499,1 juta 

atau menyumbang 5,88 persen dari ekspor hasil 

industri,” kata Menperin di Cilegon, Banten, 

Kamis (21/7/2016). 

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah 

diuraikan di atas, dirumuskan perumusan 

masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana perkembangan perputaran kas 

pada perusahaan sub sektor makanan dan 

minuman yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2011 – 2015 ? 

2. Bagaimana perkembangan perputaran 

piutang usaha pada perusahaan sub sektor 

makanan dan minuman yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2011 – 2015 ? 

3. Bagaimana perkembangan perputaran 

persediaan pada perusahaan sub sektor 

makanan dan minuman yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2011 – 2015 ? 

4. Bagaimana perkembangan profitabilitas 

pada perusahaan sub sektor makanan dan 

minuman yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2011 – 2015 ? 

5. Bagaimana pengaruh perputaran kas, 

perputaran piutang usaha, dan perputaran 

persediaan terhadap profitabilitas secara 

parsial dan simultan  pada perusahaan 

sub sektor makanan dan minuman yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 

2011 – 2015 ? 

 

Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui perkembangan 

perputaran kas pada perusahaan sub sektor 

http://www.kemenperin.go.id/


makanan dan minuman yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2011 – 2015. 

2. Untuk mengetahui perkembangan 

perputaran piutang usaha pada perusahaan 

sub sektor makanan dan minuman yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 

2011 – 2015. 

3. Untuk mengetahui perkembangan 

perputaran persediaan pada perusahaan 

sub sektor makanan dan minuman yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 

2011 – 2015. 

4. Untuk mengetahui perkembangan 

profitabilitas pada perusahaan sub sektor 

makanan dan minuman yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2011 – 2015. 

5. Untuk mengetahui pengaruh perputaran kas, 

perputaran piutang usaha, dan perputaran 

persediaan terhadap profitabilitas secara 

parsial dan simultan pada perusahaan sub 

sektor makanan dan minuman yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia tahun 2011 – 2015. 

Kegunaan Penelitian 

Kegunaan teoritik dan kegunaan praktek 

dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Kegunaan Teoritik 

a. Kegunaan teoritik dari penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan kontribusi 

dalam bentuk bukti empiris terhadap teori 

yang berhubungan dengan pengaruh 

perputaran kas, perputaran piutang usaha, 

dan perputaran persediaan terhadap 

profitabilitas. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan 

sebagai sumbangan pemikiran dalam 

melakukan penyempurnaan penelitian 

selanjutnya mengenai pengaruh perputaran 

kas, perputaran piutang usaha, dan 

perputaran persediaan terhadap 

profitabilitas. 

2. Kegunaan Praktek 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi sumber informasi dan dasar 

pertimbangan bagi investor dalam 

pengambilan keputusan sebelum 

melakukan investasi dengan mengetahui 

tingkat perputaran kas, perputaran piutang 

usaha, dan perputaran persediaan 

perusahaan dalam menilai profitabilitas 

perusahaan. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

referensi bagi pihak manajemen 

perusahaan untuk meningkatkan 

operasional perusahaan dalam 

pengambilan keputusan kebijakan 

manajemen kas, manajemen piutang usaha, 

dan manajemen persediaan untuk 

memaksimalkan profiabilitas perusahaan. 

Tinjauan Pustaka 

Perputaran Kas 

Perputaran kas merupakan kemampuan kas 

untuk menghasilkan pendapatan sehingga dapat 

dilihat berapa kali uang kas berputar dalam satu 

periode tertentu. Semakin tinggi tingkat 

perputaran kas berarti semakin efisien tingkat 

penggunaan kasnya dan sebaliknya semakin 

rendah tingkat perputarannya semakin tidak 

efisien karena semakin banyak uang yang 

berhenti atau tidak dipergunakan. Tingkat 

perputaran kas menunjukkan kecepatan 

perubahan kembali aset lancar menjadi kas 

melalui penjualan. Makin tinggi tingkat 

perputaran kas, piutang, dan persediaan, 

menunjukkan tingginya volume penjualan. 

Menurut Menuh (dalam Mohamad Tejo 

Suminar, 2013) perputaran kas merupakan 



periode berputarnya kas yang dimulai pada saat 

kas diinvestasikan dalam komponen modal kerja 

sampai saat kembali menjadi kas-kas sebagai 

unsur modal kerja yang paling tinggi 

likuiditasnya. 

Jumlah kas dapat pula dihubungkan 

dengan jumlah penjualan atau salesnya. 

Perbandingan antara penjualan dengan jumlah 

kas rata-rata menggambarkan tingkat perputaran 

kas (cash turnover). Semakin tinggi tingkat 

perputaran kas berarti semakin cepat kembalinya 

kas masuk pada perusahaan. Dengan demikian 

kas akan dapat dipergunakan kembali untuk 

membiayai kegiatan operasional sehingga tidak 

mengganggu kondisi keuangan perusahaan. 

Makin tinggi perputaran kas berarti makin tinggi 

efisiensi penggunaan kasnya. 

Menurut Kasmir (dalam Mohamad Tejo 

Suminar, 2013) rasio perputaran kas (cash 

turnover) berfungsi untuk mengukur tingkat 

kecukupan modal kerja perusahaan yang 

dibutuhkan untuk membayar tagihan dan 

membiayai penjualan. Artinya rasio ini 

digunakan untuk mengukur tingkat ketersediaan 

kas untuk membayar tagihan (utang) dan biaya-

biaya yang berkaitan dengan penjualan. 

Apabila rasio perutaran kas tinggi berarti 

ketidakmampuan perusahaan dalam membayar 

tagihannya. Sebaliknya apabila rasio perputaran 

kas rendah, dapat diartikan kas yang tertanam 

pada aset yang sulit dicairkan dalam waktu 

singkat sehingga perusahaan harus bekerja keras 

dengan kas yang lebih sedikit.  

Semakin besar jumlah kas yang dimiliki 

perusahaan akan semakin tinggi pula tingkat 

likuiditasnya. Tetapi perusahaan yang 

mempunyai tingkat likuiditas yang tinggi karena 

adanya kas yang berlebihan, akan memiliki 

tingkat perputaran kas yang rendah dan 

mencerminkan kelebihan investasi dalam kas. 

Semakin tinggi tingkat perputaran kas berarti 

makin cepat kembalinya kas masuk pada 

perusahaan, dengan demikian kas akan dapat 

dipergunakan kembali untuk membiayai kegiatan 

operasional sehingga tidak mengganggu kondisi 

keuangan perusahaan. 

Perputaran Piutang Usaha 

Menurut Hery (2012, 220) perputaran 

piutang adalah rasio yang digunakan untuk 

mengukur berapa lama periode penagihan 

piutang selama satu periode akuntansi. 

Sedangkan menurut Harahap, Sofyan 

Syafri (2010, 308) perputaran piutang merupakan 

rasio yang menunjukkan berapa cepat penagihan 

piutang. Semakin besar semakin baik karena 

penagihan piutang dilakukan dengan cepat. 

Sebaliknya semakin lambat perputaran 

piutang maka semakin tidak baik. Karena itu 

perusahaan menerapkan kebijakan piutang guna 

meningkatkan penjualan dengan memperlunak 

jangka waktu piutang. Misalnya dari 40 hari 

menjadi 55 hari, dan itu diikuti juga dengan 

memperbesar penjualan kredit misalnya dari 

400 juta menjadi 650 juta (Irham Fahmi, 2014, 

146). 

Berdasarkan pengertian perputaran piutang 

menurut para ahli di atas, dapat disimpulkan 

bahwa perputaran piutang adalah rasio yang 

digunakan untuk mengukur berapa lama 

penagihan piutang selama satu periode atau 

berapa kali dana yang ditanamkan dalam piutang 

berputar dalam satu periode. Semakin tinggi rasio 

menunjukkan bahwa modal kerja yang 

ditanamkan dalam piutang semakin rendah. 

Kondisi ini baik bagi perusahaan. Sebaliknya jika 



rasio semakin rendah ada over investment dalam 

piutang. 

Perputaran Persediaan 

Persediaan merupakan aset yang selalu 

dalam keadaan berputar, dimana secara terus-

menerus mengalami perubahan. Adanya over 

investment dibandingkan dengan kebutuhan akan 

memperbesar beban bunga, memperbesar biaya 

penyimpanan dan pemeliharaan di gudang, 

memperbesar kemungkinan kerugian karena 

kerusakan, turunnya kualitas, yang akan 

memperkecil profitabilitas. Sebaliknya, under 

investment juga dapat mengurangi keuntungan. 

Karena raw material perusahaan akan tidak 

bekerja dengan full-capacity, sehingga capital 

asset dan direct labor tidak dapat didayagunakan 

dengan optimal. Akibatnya tingkat profitabilitas 

tidak maksimal. 

Menurut Kasmir (2015, 180) perputaran 

persediaan merupakan rasio yang digunakan 

untuk mengukur berapa kali dana yang ditanam 

dalam persediaan (inventory) berputar dalam satu 

periode. Perputaran persediaan barang 

menunjukkan berapa lama persediaan barang 

dalam perusahaan dapat terjual selama satu 

tahun. Hal ini dihitung dengan membandingkan 

antara harga pokok penjualan dengan rata-rata 

persediaan barang. 

Profitabilitas 

Rasio profitabilitas dikenal juga sebagai 

rasio rentabilitas. Disamping bertujuan untuk 

mengetahui kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba selama periode tertentu, rasio 

ini juga bertujuan untuk mengukur tingkat 

efektifitas manajemen dalam menjalankan 

operasional perusahaan. Rasio profitabilitas 

merupakan rasio yang menggambarkan 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

laba melalui semua kemampuan dan sumber daya 

yang dimilikinya yaitu yang berasal dari kegiatan 

penjualan, penggunaan aset, maupun penggunaan 

modal. Rasio ini dapat digunakan sebagai alat 

untuk mengukur tingkat efektifitas kinerja 

manajemen. Kinerja yang baik akan ditunjukkan 

lewat keberhasilan manajemen dalam 

menghasilkan laba yang maksimal bagi 

perusahaan. 

Menurut Kasmir (2014, 115) rasio 

profitabilitas merupakan rasio untuk menilai 

kemampuan perusahaan dalam mencari 

keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran 

tingkat efektifitas manajemen suatu perusahaan. 

Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan 

dari penjualan dan pendapatan investasi. 

Penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi 

perusahaan. 

Return On Assets 

Menurut Kasmir (2012, 201) Return On 

Assets adalah rasio yang menunjukkan hasil 

(return) atas jumlah aset yang digunakan dalam 

perusahaan. ROA memberikan ukuran yang lebih 

baik atas profitabilitas perusahaan karena 

menunjukkan efektifitas manajemen dalam 

menggunakan aset untuk memperoleh 

pendapatan. Return On Assets digunakan untuk 

mengukur efektifitas perusahaan dalam 

menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan 

aset yang dimilikinya dimana ROA merupakan 

rasio antara laba sesudah pajak terhadap total 

aset. Semakin besar ROA menunjukkan kinerja 

perusahaan semakin baik, karena tingkat 

pengembalian (return) semakin besar. 

Rasio ROA sering dipakai manajemen 

untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan 

dan menilai kinerja operasional dalam 

memanfaatkan sumber daya yang dimiliki 



perusahaan. Semakin besar rasionya semakin 

baik karena perusahaan dianggap mampu dalam 

menggunakan aset yang dimilikinya secara 

efektif untuk menghasilkan laba (Harahap, 2010, 

305). Nilai ROA yang semakin mendekati 1, 

berarti semakin baik profitabilitas perusahaan 

karena setiap aset yang ada dapat menghasilkan 

laba, artinya bahwa semakin baik kinerja 

keuangan perusahaan tersebut. 

Pengukuran kinerja keuangan perusahaan 

dengan ROA menunjukkan kemampuan atas 

modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan 

aset yang dimiliki untuk menghasilkan laba 

dimana hasil biasanya didefinisikan sebagai laba 

bersih (operating income). 

 

Metodologi Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif dan verifikatif dengan metode 

explanatory survey yang memiliki tujuan untuk 

menguji hipotesis untuk menjelaskan fenomena 

dalam bentuk hubungan antar variabel. 

Jenis data yang diteliti adalah data 

kuantitatif yang merupakan data sekunder yang 

diperoleh dari Bursa Efek Indonesia. Metode 

pengumpulan data yang digunakan oleh penulis 

melalui website resmi perusahaan dan juga 

website www.idx.co.id. Pengumpulan data ini 

dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang 

digunakan sebagai bahan penelitian yang 

berkaitan dengan masalah yang diteliti. Untuk 

data yang sifatnya kuantitatif, pengumpulan 

datanya per tahun (akhir tahun). Data tersebut 

berupa laporan tahunan yang di dalamnya 

terdapat laporan audit (audited report) serta 

informasi tambahan lainnya. 

Unit analisis yang digunakan adalah 

perusahaan go publik sub sektor makanan dan 

minuman yang tercatat pada Bursa Efek 

Indonesia, terdiri dari 11(sebelas) perusahaan. 

Metode analisis yang digunakan adalah 

kuantitatif yaitu berupa pengujian hipotesis 

dengan menggunakan perangkat lunak versi 23.0 

dari SPSS. 

Hasil Penelitian 

Perkembangan Perputaran Kas pada 

Perusahaan Sub Sektor Makanan dan 

Minuman 

Berikut perkembangan perputaran kas pada 

perusahaan sub sektor makanan dan minuman 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 

2011 – 2015 : 

Tabel 1 

Perputaran Kas Perusahaan Sub Sektor Makanan 

dan Minuman Tahun 2011 – 2015 

No Emiten 

Tahun Rata-

rata 

(kali) 

2011 

(kali) 

2012 

(kali) 

2013 

(kali) 

2014 

(kali) 

2015 

(kali) 

1 AISA 5,39 7,46 19,37 6,71 6,66 9,12 

2 CEKA 125,39 81,80 112,12 129,15 180,92 125,88 

3 DLTA 5,63 6,40 5,52 4,97 1,54 4,81 

4 ICBP 4,95 4,36 4,56 4,67 4,23 4,55 

5 INDF 3,86 3,79 4,27 4,57 4,70 4,24 

6 MLBI 8,17 9,02 29,12 20,48 10,98 15,55 

7 MYOR 23,71 12,63 7,51 11,01 12,37 13,45 

8 ROTI 9,62 27,61 21,66 14,26 6,42 15,91 

9 SKLT 47,21 57,78 83,59 83,53 99,60 74,34 

10 STTP 140,20 175,19 181,88 222,62 268,09 197,60 

11 ULTJ 6,72 7,22 6,03 7,12 6,57 6,73 

 Rata-

rata 

34,62 35,75 43,24 46,28 54,74  

(Sumber: Data diolah 2016) 

Berdasarkan tabel 1 di atas, terlihat bahwa 

dari 11(sebelas) perusahaan sub sektor makanan 

dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2011 – 2015, tingkat perputaran 

kas tertinggi dengan rata-rata sebesar 197,60 kali 

pada PT. Siantar Top Tbk (STTP). Sedangkan 

rata-rata perputaran kas terendah sebesar 

4,24 kali pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk 

(INDF). 

Rata-rata perputaran kas perusahaan sub 

sektor makanan dan minuman selama tahun 2011 

– 2015 mengalami peningkatan setiap tahunnya. 

Kenaikan rata-rata perputaran kas perusahaan sub 

http://www.idx.co.id/


sektor makanan dan minuman yang terdaftar di  

Bursa Efek Indonesia sejak tahun 2011 sampai 

dengan tahun 2015 sebesar 58,12%. 

Perkembangan Perputaran Piutang Usaha 

pada Perusahaan Sub Sektor Makanan dan 

Minuman 

Berikut perkembangan perputaran piutang 

usaha pada perusahaan sub sektor makanan dan 

minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2011 – 2015 : 

Tabel 2 

Perputaran Piutang Usaha Perusahaan Sub Sektor 

Makanan dan Minuman Tahun 2011 – 2015 

No Emiten 

Tahun Rata-

rata 

(kali) 

2011 

(kali) 

2012 

(kali) 

2013 

(kali) 

2014 

(kali) 

2015 

(kali) 

1 AISA 5,53 5,32 5,54 4,57 3,62 4,92 

2 CEKA 9,42 7,20 11,45 12,36 12,12 10,51 

3 DLTA 7,82 10,60 15,00 12,73 3,86 10,00 

4 ICBP 9,19 9,61 10,72 11,66 10,77 10,39 

5 INDF 17,07 16,90 15,51 15,96 16,43 16,37 

6 MLBI 7,78 7,31 14,46 8,44 9,11 9,42 

7 MYOR 6,37 5,67 4,97 4,85 4,62 5,30 

8 ROTI 9,09 9,94 9,44 9,50 9,41 9,48 

9 SKLT 8,38 8,35 9,14 8,85 8,83 8,71 

10 STTP 9,08 8,61 8,44 9,10 9,28 8,90 

11 ULTJ 9,42 10,16 10,39 10,26 10,42 10,13 

 Rata-rata 9,01 9,06 10,46 9,84 8,95  

(Sumber: Data diolah 2016) 

Berdasarkan tabel 2 di atas, terlihat bahwa 

dari 11(sebelas) perusahaan sub sektor makanan 

dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2011 – 2015, tingkat perputaran 

piutang usaha tertinggi dengan rata-rata sebesar 

16,37 kali pada PT Indofood Sukses Makmur 

Tbk (INDF). Sedangkan rata-rata perputaran 

piutang usaha terendah sebesar 4,92 kali pada PT 

Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA). 

Rata-rata perputaran piutang usaha 

perusahaan sub sektor makanan dan minuman 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 

tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 

mengalami peningkatan sebesar 16,09%. Pada 

tahun 2014 rata-rata perputaran piutang usaha 

perusahaan sub sektor makanan dan minuman 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

mengalami penurunan sebesar 5,93% dan tahun 

2015 kembali menurun sebesar 14,44%. 

Perkembangan Perputaran Persediaan pada 

Perusahaan Sub Sektor Makanan dan 

Minuman 

Berikut perkembangan perputaran 

persediaan pada perusahaan sub sektor makanan 

dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2011 – 2015 : 

Tabel 3 

Perputaran Persediaan Perusahaan Sub Sektor 

Makanan dan Minuman Tahun 2011 – 2015 

No Emiten 

Tahun Rata-

rata 

(kali) 

2011 

(kali) 

2012 

(kali) 

2013 

(kali) 

2014 

(kali) 

2015 

(kali) 

1 AISA 3,52 4,58 3,87 3,62 3,37 3,79 

2 CEKA 2,46 2,72 6,82 8,27 7,08 5,47 

3 DLTA 2,04 2,13 1,88 1,43 1,25 1,75 

4 ICBP 9,39 9,18 7,98 7,72 8,24 8,50 

5 INDF 5,38 5,10 5,44 5,60 5,82 5,47 

6 MLBI 7,49 5,28 8,96 6,09 6,34 6,83 

7 MYOR 8,50 5,76 6,16 6,80 5,69 6,58 

8 ROTI 33,50 32,61 27,30 25,32 24,28 28,60 

9 SKLT 5,61 5,75 6,75 7,33 7,31 6,55 

10 STTP 5,52 5,13 5,24 5,92 6,62 5,69 

11 ULTJ 4,07 5,43 5,63 4,77 4,14 4,81 

 Rata-rata 7,95 7,61 7,82 7,53 7,29  

(Sumber: Data diolah 2016) 

Berdasarkan tabel 3 di atas, terlihat bahwa 

dari 11(sebelas) perusahaan sub sektor makanan 

dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2011 – 2015, tingkat perputaran 

persediaan tertinggi dengan rata-rata sebesar 

28,60 kali pada PT Nippon Indosari Corporindo 

Tbk (ROTI). Sedangkan rata-rata perputaran 

persediaan terendah sebesar 1,75 kali pada PT 

Delta Djakarta Tbk (DLTA). 

Rata-rata perputaran persediaan 

perusahaan sub sektor makanan dan minuman 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 

tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 

mengalami penurunan sebesar 6,78%. 

Peningkatan rata-rata perputaran persediaan 

terjadi pada tahun 2013 sebesar 2,76%. 



Perkembangan Return On Total Assets pada 

Perusahaan Sub Sektor Makanan dan 

Minuman 

Berikut perkembangan Return On Total 

Assets pada perusahaan sub sektor makanan dan 

minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2011 – 2015 : 

Tabel 4 

 Return On Total Assets Perusahaan Sub Sektor 

Makanan dan Minuman Tahun 2011 – 2015 

No Emiten 

Tahun Rata-

rata 

(%) 

2011 

(%) 

2012 

(%) 

2013 

(%) 

2014 

(%) 

2015 

(%) 

1 AISA 4,18 6,56 6,91 5,13 4,18 5,39 

2 CEKA 11,70 5,68 6,06 3,04 6,89 6,67 

3 DLTA 21,79 28,64 31,20 29,04 18,42 25,82 

4 ICBP 13,56 12,88 10,75 10,13 11,39 11,74 

5 INDF 9,36 8,21 6,61 5,60 5,30 7,02 

6 MLBI 41,56 39,36 66,91 35,32 23,97 41,42 

7 MYOR 7,33 8,95 10,85 4,01 11,17 8,46 

8 ROTI 15,27 12,38 8,67 8,80 9,74 10,97 

9 SKLT 2,79 3,19 3,79 4,97 4,83 3,91 

10 STTP 4,57 5,97 7,78 7,41 9,56 7,06 

11 ULTJ 5,89 14,60 11,56 9,71 14,81 11,32 

 Rata-rata 12,55 13,31 15,55 11,20 10,93  

(Sumber: Data diolah 2016) 

Berdasarkan tabel 4 di atas, terlihat bahwa 

dari 11(sebelas) perusahaan sub sektor makanan 

dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2011 – 2015, Return On Total 

Assets tertinggi dengan rata-rata sebesar 41,42% 

pada PT Multi Bintang Indonesia Tbk (MLBI). 

Sedangkan rata-rata Return On Total Assets 

terendah sebesar 3,91% pada PT Sekar Laut Tbk 

(SKLT). 

Rata-rata Return On Total Assets 

perusahaan sub sektor makanan dan minuman 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 

tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 

meningkat. Kenaikan rata-rata Return On Total 

Assets sebesar 23,90%. Pada tahun 2014 rata-rata 

Return On Total Assets perusahaan sub sektor 

makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia mengalami penurunan. Pada 

tahun 2014 terjadi penurunan sebesar 27,97% dan 

pada tahun 2015 penurunan Return On Total 

Assets sebesar 29,71%. 

Analisis Statistik deskriptif 

Tabel 5 

Analisis Statistik Deskriptif 

Descriptive Statistics 

 N Min Max Mean 
Std. 

Deviation 

Perp. kas 55 1,54 268,09 42,9256 64,20789 
Perp. piutang 
usaha 

55 1,46 17,07 9,2296 3,39734 

Perp. 
persediaan 

55 1,25 33,50 7,6327 7,06488 

ROA 55 2,79 66,91 12,8216 11,85613 
Valid N 
(listwise) 

55     

(Sumber: Hasil Pengolahan  Data dengan SPSS 23.0 

Tahun 2016) 

Berdasarkan tabel 5, diketahui bahwa 

jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian 

ini sebanyak 11(sebelas) sampel perusahaan dan 

jangka waktu pengambilan sampel selama lima 

tahun maka N = 55. Nilai ROA (Y) adalah antara 

2,79 hingga 66,91 dengan rata-rata sebesar 

12,8216 dan standar deviasi 11,85613. Nilai 

perputaran kas adalah antara 1,54 hingga 268,09 

dengan rata-rata sebesar 42,9256 dan standar 

deviasi 64,20789. Nilai perputaran piutang usaha 

adalah antara 1,46 hingga 17,07 dengan rata-rata 

sebesar 9,2296 dan standar deviasi 3,39734. Nilai 

perputaran persediaan adalah antara 1,25 hingga 

33,50 dengan rata-rata sebesar 7,6327 dan 

standar deviasi 7,06488. 

Dari 55 sampel dalam penelitian ini, rata-

rata perputaran kas sebesar 42,9256 

menunjukkan penjualan perusahaan sub sektor 

makanan dan minuman selama tahun 2011 – 

2015 menghasilkan perputaran kas sebesar 42,93 

kali. Rata-rata perputaran piutang usaha sebesar 

9,2296 menunjukkan penjualan perusahaan sub 

sektor makanan dan minuman selama tahun 2011 

– 2015 menghasilkan perputaran piutang usaha 

sebesar 9,23 kali. Rata-rata perputaran persediaan 

sebesar 7,6327 menunjukkan harga pokok 

penjualan yang dimiliki perusahaan sub sektor 



makanan dan minuman selama tahun 2011 – 

2015 menghasilkan perputaran persediaan 

sebesar 7,63 kali. Rata-rata Return On Total 

Assets sebesar 12,8216 menunjukkan 

kemampuan perusahaan sub sektor makanan dan 

minuman dalam menghasilkan laba selama tahun 

2011 – 2015 sebesar 12,82%. 

Analisis Regresi Berganda 

Tabel 6 

Analisis Regresi Linier Berganda-Return On Total 

Assets 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

B 
Std. 

Error 
Beta 

(Constant) ,936 ,259  3,617 ,001 

Perp. kas -,186 ,068 -,354 -2,733 ,009 

Perp. 

piutang 

usaha 

,347 ,254 ,178 1,369 ,177 

Perp. 

persediaan 
-,076 ,140 -,072 -,545 ,588 

a. Dependent Variable ROA 

(Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 23.0) 

Berdasarkan hasil analisis pada tabel 29, 

maka dapat dibuat model persamaan regresi linier 

berganda sebagai berikut: 

Y = a +  +  +  

Y = 0,936 + (–0,186)CTO + 0,347RTO +  

(–0,076)ITO 

Keterangan : 

Y  = variabel rasio profitabilitas (ROA) 

 = variabel perputaran kas (CTO) 

  = variabel perputaran piutang usaha (RTO) 

X3  = variabel perputaran persediaan (ITO) 

a = konstanta 

 = koefisien regresi untuk perputaran kas 

 = koefisien regresi untuk perputaran 

piutang 

  = koefisien regresi untuk perputaran 

persediaan 

Dari hasil persamaan regresi linier 

berganda tersebut dijelaskan bahwa: 

1. Nilai konstanta (a) adalah 0,936 artinya jika 

perputaraan kas, perputaran piutang usaha, 

dan perputaran persediaan nilainya adalah 0, 

maka return on total assets bernilai positif 

sebesar 0,936  

2. Nilai koefisien regresi variabel perputaran kas 

(b1) bernilai negatif yaitu 0,186 artinya setiap 

peningkatan perputaran kas sebesar 

satu satuan maka akan menurunkan return on 

total assets sebesar 0,186 satuan dengan 

asumsi variabel lain bernilai tetap 

3. Nilai koefisien regresi variabel perputaran 

piutang usaha (b2) bernilai positif yaitu 0,347 

artinya setiap peningkatan perputaran piutang 

usaha sebesar satu satuan maka akan 

meningkatkan return on total assets sebesar 

0,347 satuan dengan asumsi variabel lain 

bernilai tetap 

4. Nilai koefisien regresi variabel perputaran 

persediaan (b3) bernilai negatif yaitu  0,076 

artinya setiap peningkatan perputaran 

persediaan sebesar satu satuan maka akan 

menurunkan return on total assets sebesar 

0,076 satuan dengan asumsi variabel lain 

bernilai tetap 

Dengan demikian berdasarkan hasil 

analisis regresi linier berganda, peningkatan 

perputaran kas dan perputaran persediaan akan 

menurunkan return on total assets sedangkan 

peningkatan perputaran piutang usaha akan 

meningkatkan return on total assets. 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan di atas 

tentang Pengaruh Perputaran Kas, Perputaran 

Piutang Usaha, dan Perputaran Persediaan 

terhadap Profitabilitas pada Perusahaan 

Sub Sektor Makanan dan Minuman yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama kurun 

waktu 5 tahun dengan menggunakan data laporan 



keuangan tahunan periode 2011 – 2015, dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Perkembangan rata-rata perputaran kas 

perusahaan sub sektor makanan dan minuman 

selama tahun 2011 – 2015 mengalami 

peningkatan setiap tahunnya. Kenaikan rata-

rata perputaran kas perusahaan sub sektor 

makanan dan minuman yang terdaftar di  

Bursa Efek Indonesia sejak tahun 2011 

sampai dengan tahun 2015 sebesar 58,12%. 

Jumlah kas perusahaan yang relatif kecil 

mengakibatkan tingginya tingkat perputaran 

kas yang berarti perusahaan mampu mengatur 

manajemen kasnya dengan baik. 

2. Perkembangan rata-rata perputaran piutang 

usaha perusahaan sub sektor makanan dan 

minuman yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia selama tahun 2011 sampai dengan 

tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar 

16,09%. Pada tahun 2014 rata-rata perputaran 

piutang usaha perusahaan sub sektor makanan 

dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia mengalami penurunan sebesar 

5,93% dan tahun 2015 kembali menurun 

sebesar 14,44%. Banyaknya piutang yang 

tidak tertagih menyebabkan penurunan 

perputaran piutang usaha sehingga modal 

kerja yang tertanam dalam piutang usaha 

semakin tinggi sehingga dibutuhkan waktu 

yang cukup lama untuk mengkonversi piutang 

usaha menjadi kas akibat perusahaan tidak 

dapat mengatur manajemen piutangnya 

dengan baik. 

3. Perkembangan rata-rata perputaran persediaan 

perusahaan sub sektor makanan dan minuman 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 

tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 

mengalami penurunan sebesar 6,78%. 

Penurunan perputaran persediaan disebabkan 

penjualan tidak segera menjadi kas atau 

piutang sehingga mengakibatkan resiko 

kerugian serta biaya penyimpanan semakin 

besar. 

4. Perkembangan rata-rata Return On Total 

Assets perusahaan sub sektor makanan dan 

minuman yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia selama tahun 2011 sampai dengan 

tahun 2013 meningkat rata-rata sebesar 

23,90% sedangkan pada tahun 2014 

mengalami penurunan sebesar 27,97% dan 

pada tahun 2015 sebesar 29,71%, sehingga 

perolehan laba menjadi kurang baik. 

5. Perputaran kas, perputaran piutang usaha, dan 

perputaran persediaan berpengaruh secara 

simultan terhadap profitabilitas pada 

perusahaan sub sektor makanan dan minuman 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 

2011 – 2015. Perputaran piutang usaha dan 

perputaran persediaan tidak berpengaruh 

secara parsial terhadap profitabilitas, 

sedangkan perputaran kas berpengaruh secara 

parsial terhadap profitabilitas pada perusahaan 

sub sektor makanan dan minuman tahun 2011 

– 2015. 

 

Saran 

Berdasarkan hasil analisis dan simpulan 

tersebut di atas, disarankan sebagai berikut: 

1. Bagi perusahaan 

Perusahaan agar lebih memperhatikan 

manajemen piutang dengan memperketat 

syarat penjualan kredit, melakukan usaha aktif 

untuk memperoleh pembayaran atas piutang 

usaha yang ada sesuai dengan syarat 

penjualan, dan melakukan administrasi 

piutang dengan baik. 



Agar penjualan dapat segera menjadi kas atau 

piutang, perusahaan disarankan memiliki 

kemampuan merespon pelanggan dengan 

baik, memperbaiki mutu, serta melakukan 

konsep diskon. 

Penurunan ROA di tahun 2014 dan 2015 yang 

menyebabkan perolehan laba menjadi kurang 

baik, perusahaan disarankan meningkatkan 

frekuensi penjualan serta perputaran 

persediaannya dan meningkatkan jumlah 

aktiva produktif yang segera dapat menjadi 

kas dengan mengawasi tingkat perputaran 

piutang usaha serta perputaran persediaan 

agar tetap tinggi. 

2. Bagi penelitian-penelitian selanjutnya 

Saran penulis bagi peneliti yang tertarik untuk 

meneliti lebih lanjut disarankan untuk 

menggunakan obyek yang lebih banyak serta 

meneliti faktor-faktor lain yang memengaruhi 

profitabilitas. 
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