
PENGARUH PERPUTARAN MODAL KERJA TERHADAP PROFITABILITAS
PADA PERUSAHAAN OTOMOTIF YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK

INDONESIA PERIODE 2011 - 2014

Mareta Prasma Dewi
Anita Kartika Sari

STIE Mahardhika Surabaya

ABSTRAK
Penelitian   ini   bertujuan   untuk   menguji    pengaruh   Perputaran   Kas,

Perputaran Piutang dan Perputaran Persediaan terhadap Profitabilitas  pada perusahaan
otomotif  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek Indonesia  selama  periode 2011 sampai  dengan
2014. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan
analisis regresi linear  berganda. Data pengolahan berupa data  sekunder yang berupa
Laporan Keuangan Tahunan  yang  didapat  dari  Galeri Pojok Bursa  Efek  Indonesia
STIESIA Surabaya. Data  diolah  menggunakan  program  SPSS  17.0.  Hasil  penelitian
menunjukkan  bahwa  adanya  pengaruh  secara  simultan  antara  variabel  bebas  yaitu
Perputaran Kas, Perputaran Piutang dan Perputaran  Persediaan terhadap  variabel  terikat
yaitu Profitabilitas. Koefisien Determinasi Berganda bernilai 0,648 yang berarti bahwa
variabel bebas mampu menjelaskan  dan  memberikan pengaruh terhadap variabel terikat
sebesar 64,8%, sedangkan sisanya sebesar 35,2% dipengaruhi oleh variabel bebas lain di
luar model. Secara parsial Perputaran Kas, Perputaran Piutang dan Perputaran Persediaan
berpengaruh  secara  signifikan  dan  positif  terhadap  Profitabilitas  pada  perusahaan
otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
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PENDAHULUAN 
Pada umumnya  pendirian suatu

perusahaan  bertujuan  untuk  me-
maksimalkan laba atau keuntungan yang
diperoleh  agar  kelangsungan  hidup
usahanya terjamin dan mengembangkan
usahanya.  Dalam  persaingan  yang
sangat  ketat  di  pasar  bebas,  makin
dirasakan  berat  oleh  perusahaan
perusahaan  industri  untuk  dapat
memasarkan  hasil  produksinya  dan
mendapat  pasar  yang  tetap  di
masyarakat.   Oleh   karena   itu   suatu
perusahaan   akan  berusaha  memenuhi
kebutuhan masyarakat  dengan
menyediakan  barang  atau  jasa  yang
dihasilkan  dan  diharapkan  masyarakat
dapat  menerima dan puas dengan hasil
tersebut.Sebagian  besar  tantangan yang
dihadapi adalah adanya persaingan yang
akan datang sebagai akibat dari industri-
industri yang menghasilkan produk yang
sejenis  ke dalam pasar. Oleh sebab itu
diperlukan  inisiatif  dari  pihak
manajemen  untuk  dapat  meningkatkan
kemampuan  bersaing  dalam

memasarkan  produk  yang  dihasilkan
baik  dalam  kualitas  maupun  harga
jualnya.

Agar  perusahaan  terhindar  dari
risiko  kekurangan  maupun  kelebihan
modal kerja   pimpinan   harus   mampu
menggunakan    modal    kerja  dengan
cara  mengelolanya  sebaik  mungkin,
sehingga  modal  kerja  yang  dimiliki
perusahaan dapat efektif sesuai   dengan
penggunaannya dan pada akhirnya dapat
mempengaruhi kelancaran    kegiatan
operasional  perusahaan.   Untuk  itu
manajemen perusahaan memegang
peranan  penting  dalam  menata  dan
memanfaatkan peluang bisnis yang ada
dengan menerapkan prinsip ekonomi. 

Dalam hal ini unsur modal kerja
dari  persediaan  agar  dikelola  dengan
baik  untuk  kelancaran  penggunaan
modal kerja. Ukuran kinerja yang sering
digunakan pada suatu perusahaan adalah
profitabilitas.Profitabilitas menunjukkan
seberapa besar  kemampuan perusahaan
dalam  menghasilkan  laba  melalui
pengelolaan  aktiva  yang  dimiliki
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perusahaan  tersebut.  Profitabilitas
ekonomi  suatu  perusahaan  dapat
dipengaruhi  oleh  perputaran  kas,
perputaran  piutang  dan  perputaran
persediaan  dari  masing  masing
perusahaan. Tujuan penelitian ini adalah
untuk  mengkaji  pengaruh  perputaran
modal kerja terhadap profitabilitas pada
perusahaan  otomotif  yang  terdaftar  di
bursa  efek  indonesia  periode  2011  –
2014.

TINJAUAN PUSTAKA
Pengertian Modal Kerja

Modal kerja adalah keseluruhan
aktiva  lancar  yang  dimiliki  perusahaan
atau  dapat  pula  dimaksudkan  sebagai
dana   yang   harus   tersedia   untuk
membiayai  kegiatan operasi perusahaan
sehari-hari.  Sutrisno  (2009:42)  modal
kerja   adalah   dana   yang   diperlukan
oleh  perusahaan  untuk  memenuhi
kebutuhan  operasional  perusahaan
sehari-hari,  seperti  seperti  pembelian
bahan  baku,  pembayaran  upah,
membayar  hutang  dan  pembayaran
lainnya. 

Secara  spesifik  modal  kerja
pada  umumnya  mempunyai  tingkat
keuntungan  yang  lebih  rendah
dibandingkan  dengan  investasi  pada
aktiva tetap. Karena  itu  modal   kerja
yang  kecil  akan  lebih  menguntungkan
perusahaan  (profitabilitas   meningkat).
Sebaliknya, modal  kerja  yang  terlalu
kecil akan menaikkan resiko perusahaan
(khususnya resiko likuiditas). Dari sudut
pandang resiko, modal kerja yang lebih
tinggi akan menguntungkan perusahaan,
karena  resiko   menjadi   lebih   rendah
(meskipun  profitabilitas   juga   akan
menurun) (Hanafi, 2011:520). 

Menurut  Syamsuddin  (2010)
menyatakan  bahwa  manajemen  modal
kerja   merupakan   salah   satu  aspek
terpenting dari keseluruhan  manajemen
pembelanjaan  perusahaan. Apabila
perusahaan tidak dapat mempertahankan
“tingkat modal kerja yang memuaskan”,
maka  kemungkinan  sekali  perusahaan
akan  berada  dalam  keadaan  insolvent
(tidak  mampu  membayar  kewajiban
kewajiban yang sudah jatuh tempo) dan

bahkan  mungkin  terpaksa  harus
dilikuidir (bangkrut).

Pengertian Kas
Kas  merupakan  aktiva  paling

lancar dalam istilah kas sehari-hari dapat
disamakan  dengan  uang  tunai  yang
dapat dijadikan sebagai alat pembayaran
yang  sah.   Persediaan  kas  yang  cukup
maka   perusahaan   akan   beroperasi
dengan  lancar  terutama  dalam
pengeluaran  kas  yang  meliputi
pembelian  barang  dan  jasa,  memiliki
harta,  membayar  hutang,  membiayai
operasi serta kegiatan kegiatan  lainnya.
Dalam   aktiva   perusahaan,   kas
merupakan   baik  secara  langsung
maupun   tidak   langsung   serta
merupakan   dasar   pengukuran   dan
pencatatan semua data transaksi. Dalam
penyajian  neraca  maka  kas  biasanya
dicantumkan  pada  urutan  pertama  dari
perkiraan yang merupakan aktiva lancer
karena  kas  dapat  digunakan  tanpa
memerlukan waktu yang lama. 

Kas  (Rudianto, 2009:200)
merupakan  alat   pembayaran   yang
dimiliki perusahaan dan siap digunakan
di  dalam  transaksi  perusahaan,  setiap
saat  diinginkan.  Didalam  neraca,  kas
merupakan  aktiva  yang  paling  lancar,
dalam arti paling sering berubah. Hanafi
(2013:537)  kas  merupakan  aset  yang
paling   tidak   produktif  dibandingkan
aset lainnya. Karena itu ditinjau dari sisi
produktivitas, memegang aset seminimal
mungkin  merupakan  pilihan  yang  baik
untuk perusahaan. 

Menurut  Sunyoto  (2013:145),
Setiap  perusahaan  yang  memiliki
investasi di dalam kas yang cukup besar
mungkin  akan  terhindar  dari  kesulitan
keuangan. Menurut Harjito dan Martono
(2014:121)  kas  merupakan  salah  satu
dari  bagian  aktiva  yang  memiliki  sifat
paling lancar (paling likuid) dan paling
mudah berpindah  tangan  dalam  satu
transaksi.  Transaksi  tersebut  misalnya
untuk  pembayaran  gaji  atau  upah
pekerja,  membeli  aktiva  tetap,
membayar  hutang,  membayar  deviden
dan  transaksi  lain  yang  diperlukan
perusahaan.
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Pengertian Piutang
Menurut  Harjito  dan  Martono

(2014:98)  piutang  merupakan  tagihan
perusahaan  kepada  pelanggan  atau
pembeli  aatau pihak lain yang menjual
produk  perusahaan.  Penjualan  kredit
tidak  segera  menghasilkan  penerimaan
kas  namun  menimbulkan  piutang  dan
barulah  kemudian  pada  hari  jatuh
temponya terjadi aliran kas masuk (cash
inflow) yang berasal dari pengumpulan
piutang tersebut.  Kebijakan  penjualan
kredit   yang   timbul   akibat   adanya
piutang  ini tentunya akan menimbulkan
biaya  bagi  perusahaan.  Biaya  tersebut
antara lain adalah  administrasi  piutang,
biaya  modal  atas  dana  yang  tertanam
dalam  piutang,  biaya  penagihan  dan
biaya  piutang  yang  mungkin  tidak
tertagih. Namun biaya  piutang  tersebut
dapat terimbangi  dengan  meningkatnya
penjualan perusahaan. Sartono  (2010:
119)  menyatakan bahwa semakin cepat
periode  berputarnya piutang  me-
nunjukkan  semakin  cepat  penjualan
kredit dapat kembali menjadi kas. 

Riyanto  (2011:90)  menyatakan
bahwa periode  perputaran atau periode
terikatnya    modal    dalam   piutang
adalah    tergantung    kepada    syarat
pembayarannya.  Menurut  Husnan  dan
Pudjiastuti  (2012:77),  Rasio perputaran
piutang  digunakan  untuk  mengetahui
kemampuan  perusahaan  melunasi
piutang selama satu tahun. 

Pengertian Persediaan
Menurut  Riyanto  (2011:69)

persediaan  merupakan  elemen  utama
dari modal kerja yang merupakan aktiva
dalam keadaan selalu berputar dan terus
menerus mengalami  perubahan.
Penentuan  besarnya  investasi  atau
alokasi  modal  dalam  persediaan
mempunyai   efek   langsung   terhadap
keuntungan  perusahaan.  Karena  jika
terjadi  kesalahan  dalam  penetapan
besarnya  investasi  dalam    persediaan
akan    menekan    keuntungan
perusahaan. Begitu juga sebaliknya, jika
investasi terlalu kecil  dalam persediaan
akan  mempunyai  efek  yang  menekan
keuntungan juga. 

Persediaan (Rudianto,  2009:
236) adalah sejumlah barang jadi, bahan
baku, barang dalam proses yang dimiliki
perusahaan  dengan  tujuan  untuk  dijual
atau  diproses  lebih  lanjut.  Persediaan
merupakan  bagian  utama  dari  modal
kerja,  sebab  dilihat  dari  jumlahnya
biasanya persediaan inilah unsur modal
kerja  yang  paling  besar.  Hal  ini  dapat
dipahami karena  persediaan  merupakan
faktor penting  dalam  menentukan
kelancaran   operasi  perusahaan.  Tanpa
ada  persediaan  yang  memadai
kemungkinan  besar  perusahaan  tidak
bisa  memperoleh  keuntungan  yang
diinginkan  disebabkan  proses  produksi
akan terganggu. Setiap perusahaan baik
yang  bergerak  dibidang  manufaktur,
perdagangan  maupun  perusahaan  jasa
mempunyai  persediaan.   Perbedaan
untuk   persediaan   untuk   masing-
masing perusahaan tersebut adalah pada
jenis  persediaan,  untuk  perusahaan
dagang,  sesuai  dengan  kegiatannya
dimana  perusahaan  ini  melakukan
kegiatan  membeli  barang  untuk  dijual
lagi,  maka  persediaan  biasanya  dalam
bentuk  persediaan  barang    dagangan,
dan    persediaan    bahan    penolong,
serta   persediaan perlengkapan kantor.
Perusahaan jasa mempunyai  persediaan
biasanya dalam bentuk persediaan bahan
pembantu  atau  persediaan  yang  habis
pakai,  termasuk  didalamnya  persediaan
kertas,  karbon,  stempel,  tinta,  materai,
dan  persediaan  lainnya  yang
berhubungan dengan jasanya.  Sedangan
untuk perusahaan manufaktur
mempunyai beberapa macam persediaan
yaitu  persediaan  bahan  baku,
persediaan   bahan   setengah jadi dan
persediaan  barang  jadi  (Sutrisno,
2009:84).

Pengertian Profitabilitas
Profitabilitas  adalah merupakan

tingkat keuntungan bersih yang mampu
diraih  oleh  perusahaan  pada  saat
menjalankan  operasionalnya.   Profita-
bilitas  menggambarkan    pendapatan
yang  dimiliki  perusahaan untuk
membiayai  investasi.  Profitabilitas
menunjukkan  kemampuan  dari  modal
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yang diinvestasikan dalam  keseluruhan
aktiva untuk  menghasilkan  keuntungan
bagi  investor. Profitabilitas merupakan
faktor  yang  dipertimbangkan  dalam
menentukan struktur modal perusahaan.
Hal  ini  dikarenakan  perusahaan  yang
memiliki profitabilitas tinggi cenderung
menggunakan hutang yang relatif  kecil
karena  laba  ditahan  yang  tinggi  sudah
memadai   untuk  membiayai   sebagian
besar  kebutuhan pendanaan.

Menurut  Sartono  (2010),
profitabilitas  merupakan  kemampuan
perusahaan  memperoleh  laba  dalam
hubungan  dengan  penjualan,  total  aset
maupun modal  sendiri.  Van Horne dan
Wachowicz  (2009),  mengemukakan
bahwa  profitabilitas  merupakan  rasio
yang  menghubungkan  laba  dari
penjualan  dan  investasi.  Dengan
demikian  bagi  investor  jangka  panjang
akan  sangat  berkepentingan  dengan
analisa  profitabilitas  ini.  Rasio
profitabilitas  merupakan  salah  satu
bagian  dari  analisis  laporan  keuangan.
Rasio  profitabilitas  ini  juga  dikenal
dengan  rasio  rentabilitas.  Rasio
profitabilitas  adalah  rasio  yang
digunakan    untuk    mengukur
efektivitas    manajemen    perusahaan
secara keseluruhan,   yang   ditunjukkan
dengan    besarnya    laba    yang
diperoleh  perusahaan  dan  dinyatakan
dalam  bentuk  persentase.  Profitabilitas
menunjukkan  bagaimana  kemampuan
perusahaan  tersebut  dengan  seluruh
sumber  daya  yang  dimiliki  seperti
kegiatan penjualan,  kas,  modal,  jumlah
karyawan,  dan  sebagainya  untuk
menghasilkan  laba  atau  profit  selama
periode tertentu.

Berdasarkan  latarbelakang
masalah  dan  dasar  pemikiran  teoritis,
maka  kerangka  konseptual  dari
penelitian  ini  dapat  di  gambarkan
sebagai berikut :

Gambar 1. Kerangka Konseptual
Sedangkan berdasarkan  per-

masalahan yang dikemukakan teori-teori
penunjang  di  atas  yang  telah
memperkuat  permasalahan  tersebut,
maka  diajukan  suatu  hipotesis  atau
dugaan sementara, antara lain :
H1   :   Perputaran   kas   berpengaruh

terhadap   profitabilias   pada
perusahaan 
otomotif  yang  terdaftar  di  Bursa
Efek Indonesia 

H3 : Perputaran persediaan berpengaruh
terhadap  profitabilias  pada
perusahaan 
otomotif  yang  terdaftar  di  Bursa
Efek Indonesia 

H2  :  Perputaran  piutang  berpengaruh
terhadap  profitabilias  pada
perusahaan 
otomotif  yang  terdaftar  di  Bursa
Efek Indonesia

METODE PENELITIAN
Prosedur dan sampel

Penelitian  ini  menggunakan
pendekatan  kuantitatif  dimana
pendekatan  tersebut  menjelaskan
hubungan  antar  variabel  melalui
hipotesis  dan  secaraumum  data  yang
digunakan  dalam  penelitian  ini  berupa
angka-angka  yang  dihitung  melalui  uji
statistik. Adapun yang menjadi populasi
dalam  penelitian  ini  adalah  semua
perusahaan  otomotif  yang  terdaftar  di
Bursa  Efek  Indonesia  selama  4  tahun
dari  tahun  2011  sampai  dengan  tahun
2014.

53                                                                                      Ekomania Jurnal Vol. 2 No. 3 - April 2016



Teknik  pengambilan  sampel
dalam  penelitian  ini  menggunakan
purposive sampling. Menurut Sugiyono
(2013:218-219)  purpose  sampling
adalah  teknik  pengambilan  sampel
sumber  data  dengan  pertimbangan
tertentu.  Dalam  memilih  objek
penelitian  dengan  harapan  dari  objek
penelitian  tersebut  akan  diperoleh
informasi  yang  diperlukan.  Dengan
adanya  kriteria  atau  pertimbangan
tersebut maka peneliti  dapat lebih teliti
dalam proses pengumpulan dan analisis
data.  Adapun criteria atau pertimbangan
yang   digunakan  dalam  pemilihan
sampel tersebut adalah sebagai berikut : 
1. Perusahaan  otomotif  yang  terdaftar

di Bursa Efek Indonesia pada tahun
2011 sampai dengan tahun 2014. 

2. Perusahaan  otomotif  yang
menerbitkan  laporan  keuangan
secara  teratur  pada  tahun  2011
sampai  dengan  tahun  2014  secara
berturut-turut.

3. Perusahaan  otomotif  menggunakan
mata   uang   rupiah   dalam
pelaporan  laporan  keuangan  dari
tahun 2011 sampai dengan 2014.

Berdasarkan  penjelasan
tersebut, maka sampel dalam penelitian
ini adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Daftar sampel penelitian
No Perusahaan

1 Astra International Tbk
2 Astra Otoparts Tbk
3 Gajah Tunggal Tbk
4 Indomobil Sukses International Tbk
5 Indospring Tbk
6 Multi Prima Sejahtera Tbk
7 Nipress Tbk
8 Prima Alloy Steel Universal Tbk
9 Selamat Sempurna Tbk

Sumber : BEI

Instrumen pengukuran dan definisi 
Operasional

Untuk  menjawab  rumusan
masalah  dan  melakukan  pengujian
terhadap hipotesis yang diajukan, maka
data  yang  diperoleh  selanjutnya  akan

diolah  sesuai  dengan kebutuhan
analisis.Untuk kepentingan pembahasan,
data diolah dan dipaparkan berdasarkan
prinsip-prinsip  statistik  deskriptif,
sedangkan  untuk  kepentingan  analisis
dan  pengujian  hipotesis  digunakan
analisis  Regresi  berganda  untuk
mengetahui  hungan  antara  variable
dependen dan independen.

Perputaran menunjukkan berapa
kali  uang  kas  berputar  dalam  satu
periode (1 tahun) sampai menjadi uang
kas  kembali  akibat  adanya  transaksi
pada perusahaan otomotif yang terdaftar
di  Bursa  Efek  Indonesia  pada  tahun
2011  sampai    dengan    tahun  2014.
Perputaran    kas    dihitung    dengan
cara  membandingkan  penjualan  bersih
dengan  rata-rata  kas  yang  merupakan
hasil  dari  saldo  awal  ditambah  saldo
akhir  perusahaan  dibagi  dua.  Dalam
penelitian  ini,  perputaran  kas  menjadi
variabel (X1) dengan rumus :

Perputaran Piutang (Receivable
Turnover) Yaitu kemampuan dana yang
tertanam dalam piutang berputar dalam
satu   periode   tertentu   melalui
penjualan  pada  perusahaan  otomotif
yang terdaftar  di  Bursa Efek Indonesia
pada  tahun 2011 sampai  dengan  tahun
2014.  Perputaran  piutang  dihitung
dengan cara membandingkan penjualan
dengan  rata-rata  piutang  yang
merupakan  hasil  dari  saldo  awal
ditambah saldo piutang akhir perusahaan
dibagi dua. Perputaran piutang menjadi
variabel (X2) dengan rumus:

PerputaranPersediaan
(Inventory  Turnover)  adalah
kemampuan dana yang tertanam dalam
persediaan berputar dalam satu periode
tertentu pada perusahaan otomotif yang
terdaftar  di  Bursa  Efek Indonesia pada
tahun 2011 sampai dengan tahun 2014.
Perputaran  persediaan  dihitung  dengan
cara  membandingkan  harga  pokok
penjualan  dengan  rata-rata  persediaan
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yang  merupakan  hasil  dari  saldo  awal
ditambah  saldo  persediaan  akhir
perusahaan   dibagi   dua.   Perputaran
persediaan   menjadi   variabel  (X3)
dengan rumus ::

Profitabilitas   merupakan
kemampuan   perusahaan   memperoleh
laba  dalam  hubungannya  dengan
penjualan  dan  penggunaan  sumber-
sumber  yang  ada  pada   perusahaan
otomotif  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek
Indonesia  pada  tahun  2011   sampai
dengan   tahun  2014.   Pengukuran
variabelnya dihitung berdasarkan return
on asset dengan rumus  :

Uji Normalitas
Uji  normalitas  bertujuan  untuk

mengetahui  apakah  variabel  tersebut
mempunyai  distribusi data yang normal
atau  tidak.Untuk  mengetahui  data
tersebut normal atau tidak, salah satunya
dapat  diketahui  dengan  menggunakan
pendekatan Kolmogorov-smirnov. Hasil
menunjukkan  bahwa  signifikansi  atau
nilai probabilitas adalah sig > 0.05 maka
data  penelitian  dapat  dikategorikan
berdistribusi Normal.

Uji Multikolinearitas
Uji  Multikolinearitas  ini

dilakukan  untuk  mengetahui  bahwa
tidak terjadi hubungan yang sangat kuat
atau tidak terjadi  hubungan linier  yang
sempurna  atau  dapat  pula  dikatakan
bahwa antar variabel bebas tidak saling
berkaitan.  Berdasarkan  perhitungan
diperoleh  hasil  bahwa  nilai  VIF  pada
ketiga variabel bebas lebih kecil dari 10,
artinya  ketiga  variabel  bebas  pada
penelitian ini tidak menunjukkan adanya
gejala multikolinearitas.

Uji Heterokedastisitas

Uji  Heteroskedastitas  bertujuan
utnuk  menguji  apakah  dalam  model
regresi  linear  berganda  terjadi
ketidaksamaan  varians  dan  residual
suatu  pengamatan  ke  pengamatan
lainnya.  Hasil  penghitungan
menunjukkan  bahwa  signifikansi  atau
nilai probabilitas adalah sig > 0.05 maka
model  regresi  linier  berganda  tidak
terjadi heteroskedastitas.

Uji Autokorelasi
Auto  korelasi  adalah  korelasi

yang terjadi  diantara anggota observasi
yang  terletak  berderetan,  biasanya
terjadi pada data time series. Dari hasil
perhitungan  dapat  dilihat  bahwa  nilai
Durbin Watson (dW tes) sebesar 0,437,
dimana  nilai  DW  tersebut  terletak
diantara angka -2 < DW < 2, sehingga
dapat  dikatakan  tidak  terjadi
autokorelasi

Analisa Hasil
Setelah   dilakukan   pengujian

terhadap   uji  asumsi  klasik  dan  dari
hasil  tersebut  data   yang   digunakan
memenuhi  syarat,  maka  analisis  dapat
dilanjutkan  dengan  uji  regresi  linier
berganda.  Adapun  hasil  pengujian
regresi  linear  berganda  dengan
menggunakan  SPSS  17.0  (Stastistical
program for social science) dapat dilihat
pada table berikut ini :

Tabel 2. Koefisien Regresi Linear 
Berganda

Sumber : Output SPSS, 2016

Berdasarkan penelitian ini, makan
persamaan  regresi  linear  bergandanya
dapat dinyatakan sebagai berikut :
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Y = a + b1 X1 + b2 X2 + b3 X3
Y = 0.802 + 0.685X1 + 0.385X2 +

0.456X3

Uji T (Pengujian secara Parsial) 
Koefisien regresi untuk variabel

Perputaran  Kas  (X1)  sebesar  0.685,
berarti  jika  Perputaran  Kas  (X1)
mengalami  kenaikan  1  satuan,  maka
Profitabilitas  pada  perusahaan otomotif
yang terdaftar  di  Bursa Efek Indonesia
akan mengalami kenaikan sebesar 0.685
satuan.  Dengan    asumsi    bahwa
variabel    Perputaran    Piutang  (X2)
dan Perputaran Persediaan (X3) konstan 

Koefisien regresi untuk variabel
Perputaran Piutang (X2) sebesar 0.385,
berarti  jika  Perputaran  Piutang  (X2)
mengalami  kenaikan  1  satuan,  maka
Profitabilitas  pada  perusahaan otomotif
yang terdaftar di Bursa  Efek  Indonesia
akan   mengalami   kenaikan   sebesar
0.385  satuan.  Dengan  asumsi  bahwa
variabel  Perputaran  Kas  (X1)  dan
Perputaran Persediaan (X3) konstan

Koefisien regresi untuk variable
Perputaran   Persediaan  (X3)  sebesar
0.456, berarti jika Perputaran Persediaan
(X3)  mengalami  kenaikan  1  satuan,
maka  Profitabilitas  pada  perusahaan
otomotif  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek
Indonesia  akan  mengalami  kenaikan
sebesar  0.456  satuan.  Dengan  asumsi
bahwa variabel Perputaran Kas (X1) dan
Perputaran Piutang (X2) konstan.

Tabel 3. Uji Partial t

Sumber : Output SPSS, 2016

Uji F (Pengujian secara Simultan)
Uji  F  adalah  Pengujian  yang

dilakukan  untuk  mengetahui  pengaruh
dari variabel bebas (independent) secara
bersama-sama  terhadap  variabel  terikat
(dependent).  Berdasarkan  hasil
penghitungan  nilai  signifikasi  adalah
0.00 < 0.05 sehingga dapat disimpulkan

bahwa  bahwa  Perputaran  Kas  (X1),
Perputaran  Piutang  (X2),    Perputaran
Persediaan  (X3)   secara   simultan
berpengaruh  signifikan  terhadap
Profitabilitas  (Y)  pada  perusahaan
otomotif  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek
Indonesia.

Koefisien  Korelasi  (R)  dan  Koefisien
Determinasi (R2)

Berdasarkan  hasil  perhitungan
diketahui  bahwa  koefisien  korelasi
berganda (R) adalah 0,830, yang berarti
lebih besar dari 0,5 dan nilainya  tinggi
sehingga  menunjukkan  bahwa  korelasi
atau  hubungan  antara  variabel  bebas
dengan variabel terikat cukup kuat.

Koefisien  determinasi  berganda
(adjusted R Square) adalah 0,648 yang
berarti  bahwa  variabel  bebas  yaitu
Perputaran  Kas,  Perputaran  Piutang,
Perputaran   Persediaan  mampu
menjelaskan  dan memberikan pengaruh
terhadap variabel terikat yang dalam hal
ini  Profitabilitas  sebesar  64,8%,
sehingga    dapat    dikatakan   bahwa
Perputaran  Kas,  Perputaran   Piutang,
Perputaran  Persediaan  memberikan
pengaruh   yang   besar   terhadap
Profitabilitas pada  perusahaan otomotif
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia,
sedangkan  sisanya  sebesar  35,2  %
dipengaruhi oleh variabel bebas lain di
luar model

Pembahasan 
Secara  simultan  dihasilkan

koefisien  determinasi  (adjusted  R
Square) sebesar 64,8 % dari data yang
ada menunjukkan bahwa variabel bebas
yaitu  Perputaran  Kas  (X1),  Perputaran
Piutang  (X2),  Perputaran   Persediaan
(X3)   mampu   menjelaskan   variabel
terikat   yaitu  Profitabilitas  (Y)  pada
perusahaan  otomotif  yang  terdaftar  di
Bursa  Efek  Indonesia,  sedangkan
sisanya sebesar 35,2 % dipengaruhi oleh
variable bebas lain diluar model. 

Berdasarkan  hasil  uji  F,
menunjukkan  adanya  pengaruh  secara
simultan  antara  variabel  bebas  yaitu
Perputaran  Kas  (X1),  Perputaran
Piutang  (X2),  Perputaran  Persediaan
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(X3)  secara  simultan  (bersamaan)
terhadap  variabel  terikat  yaitu
Profitabilitas  (Y)  pada  perusahaan
otomotif  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek
Indonesia,  terbukti dengan nilai Fhitung
(16.933) > F tabel (3.10). Hal ini dapat
disimpulkan  bahwa  Perputaran  Kas
(X1),  Perputaran  Piutang  (X2),
Perputaran  Persediaan  (X3)  mampu
memberikan  pengaruh  yang  signifikan
dan  positif  terhadap  Profitabilitas  (Y)
pada  perusahaan  otomotif   yang
terdaftar  di  Bursa  Efek   Indonesia,
dapat  diartikan   jika  perputaran  kas,
perputaran  piutang  dan  perputaran
persediaan  semakin  baik   dan   lancar,
maka   profitabilitas   pada  perusahaan
otomotif   yang terdaftar  di  Bursa Efek
Indonesia  juga  akan  semakin  besar.
Sebaliknya  jika   perputaran   kas,
perputaran   piutang   dan   perputaran
persediaan  semakin  jelek  dan  tidak
lancar,  maka   profitabilitas   pada
perusahaan  otomotif  yang  terdaftar  di
Bursa Efek Indonesia juga akan semakin
kecil. 

Berdasarkan hasil uji t diketahui
bahwa secara parsial variabel perputaran
kas (X1) berpengaruh secara signifikan
dan  positif  terhadap  profitabilitas  (Y)
dengan  nilai  thitung  (6.140)  >  ttabel
(2.0687).   Hal   ini   dapat   diartikan
bahwa   perputaran  kas  (X1)  mampu
memberikan  pengaruh  yang  signifikan
dan  positif  terhadap  Profitabilitas  (Y)
pada perusahaan otomotif yang terdaftar
di Bursa Efek Indonesia. Jika perputaran
kas  semakin   baik  dan  lancar,   maka
profitabilitas  pada perusahaan otomotif
yang terdaftar  di  Bursa Efek Indonesia
akan  semakin  besar,  begitu  juga
sebaliknya Jika perputaran kas semakin
jelek  dan  tidak  lancar,  maka
profitabilitas  pada  perusahaan  otomotif
yang terdaftar  di  Bursa Efek Indonesia
akan semakin kecil. 

Hasil  uji  t  untuk  variabel
perputaran  piutang  (X2),  diketahui
bahwa secara parsial perputaran piutang
(X2) berpengaruh secara signifikan dan
positif terhadap profitabilitas (Y) dengan
nilai  thitung (4.028)  >  ttabel  (2.0687).
Hal ini dapat diartikan bahwa perputaran

piutang  (X2)  mampu  memberikan
pengaruh  yang  signifikan  dan  positif
terhadap   Profitabilitas  (Y)   pada
perusahaan  otomotif  yang  terdaftar  di
Bursa  Efek  Indonesia.  Jika perputaran
piutang  semakin  baik,  maka
profitabilitas  pada  perusahaan  otomotif
yang terdaftar  di  Bursa Efek Indonesia
akan  semakin  besar,  begitu  juga
sebaliknya  Jika  perputaran  piutang
semakin kurang baik, maka profitabilitas
pada   perusahaan   otomotif   yang
terdaftar  di  Bursa  Efek Indonesia akan
semakin kecil. 

Hasil uji  t yang terakhir adalah
untuk  variabel  perputaran  persediaan
(X3), diketahui   bahwa   secara   parsial
perputaran persediaan (X3) berpengaruh
secara  signifikan  dan  positif  terhadap
profitabilitas  (Y)  dengan  nilai  thitung
(4.896) > ttabel (2.0687). Hal ini dapat
diartikan  bahwa  perputaran  persediaan
mampu  memberikan   pengaruh   yang
signifikan   dan   positif  terhadap
Profitabilitas  (Y)  pada  perusahaan
otomotif  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek
Indonesia. Jika perputaran   persediaan
semakin    baik,    maka  profitabilitas
pada   perusahaan   otomotif   yang
terdaftar  di  Bursa Efek Indonesia akan
semakin  besar,  begitu  juga  sebaliknya
Jika  perputaran  persediaan  semakin
kurang  baik,  maka  profitabilitas  pada
perusahaan  otomotif  yang  terdaftar  di
Bursa  Efek  Indonesia  akan  semakin
kecil. 

Variabel  bebas  (X)  yang
dominan  dan   memberikan  pengaruh
terbesar terhadap profitabilitas (Y) pada
perusahaan  otomotif  yang  terdaftar  di
Bursa Efek Indonesia adalah perputaran
kas (X1). Hal ini dapat dilihat dari nilai
correlation  partial  (r)  untuk  variabel
Perputaran  Kas  (X1)  sebesar  0,788
yang  memiliki  nilai  lebih  besar  jika
dibandingkan  dengan  nilai correlation
partial  (r)  untuk  variabel  Perputaran
Piutang (X2) dan Perputaran Persediaan
(X3).

KESIMPULAN
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Berdasarkan  analisis  dan
pembahasan yang telah dilakukan, maka
kesimpulan yang dapat diambil adalah : 
1. Perputaran  kas  (X1)  berpengaruh

signifikan   dan   positif   terhadap
profitabilitas  (Y)  pada  perusahaan
otomotif  yang  terdaftar  di  Bursa
Efek Indonesia. Jika perputaran kas
semakin  baik  dan  lancar,  maka
profitabilitas  pada  perusahaan
otomotif  yang  terdaftar  di  Bursa
Efek  Indonesia    akan    semakin
besar,   begitu   juga   sebaliknya.
Jika  perputaran  kas  semakin  jelek
dan tidak lancar, maka profitabilitas
pada  perusahaan  otomotif  yang
terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia
akan semakin kecil.

2. Perputaran  piutang  (X2)
berpengaruh  signifikan  dan  positif
terhadap  profitabilitas  (Y)  pada
perusahaan  otomotif  yang  terdaftar
di  Bursa  Efek  Indonesia.  Jika
perputaran  piutang    semakinbaik,
maka profitabilitas pada perusahaan
otomotif  yang  terdaftar  di  Bursa
Efek  Indonesia    akan    semakin
besar,   begitu juga sebaliknya Jika
perputaran piutang semakin  kurang
baik,  maka  profitabilitas  pada
perusahaan  otomotif  yang  terdaftar
di  Bursa  Efek  Indonesia  akan
semakin kecil. 

3. Perputaran persediaan (X3)
berpengaruh signifikan dan  positif
terhadap  profitabilitas  (Y)  pada
perusahaan  otomotif  yang  terdaftar
di  Bursa  Efek  Indonesia.  Jika
perputaran persediaan semakin baik,
maka profitabilitas pada perusahaan
otomotif  yang  terdaftar  di  Bursa
Efek Indonesia akan semakin besar,
begitu  juga  sebaliknya  Jika
perputaran  persediaan  semakin
kurang  baik,  maka  profitabilitas
pada  perusahaan  otomotif  yang
terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia
akan semakin kecil.

SARAN

Berdasarkan  penelitian  dan
pembahasan serta kesimpulan yang telah
dijabarkan  tersebut  diatas,  maka  dapat
diajukan beberapa saran sebagai berikut:
1. Perusahaan  otomotif  yang  terdaftar

di Bursa Efek Indonesia hendaknya
lebih  memper  hatikan  modal  kerja
perusahaan  yang  terdiri  dari
perputaran kas,  perputaran  piutang,
dan  perputaran  persediaan,  karena
berdasarkan penelitian  variable
tersebut memberikan pengaruh yang
signifikan  dan  positif  terhadap
profitabilitas.

2. Bagi  peneliti  lanjutan,  kesimpulan
diatas  memberikan  bukti  empiris
yang bisa digunakan sebagai pijakan
gagasan  ke  arah  penelitian  yang
lebih  mendalam  untuk  dipertim-
bangkan menggunakan variable lain.
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