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INTISARI 

 

PENGARUH PERPUTARAN MODAL KERJA TERHADAP PENINGKATAN 

PROFITABILITAS PADA PERUSAHAAN TEXTILE YANG TERDAFTAR DI 

BEI 2010-2012 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh perputaran modal kerja 

yang dilihat berdasarkan tingkat perputaran kas, perputaran piutang dan 

perputaran persediaannya secara simultan dan parsial terhadap profitabilitas pada 

perusahaan texile yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010-2012. 

Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive 

sampling dan diperoleh 45 laporan keuangan sebagai sampel. Metode analisis 

yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda.  

Hasil uji F menunjukan semua variabel bebas berpengaruh terhadap 

profitabilitas perusahaan dengan nilai signifikansi 0,039 dibawah nilai α = 0,05. 

Sedangkan hasil pengujian secara parsial dengan uji t menunjukan bahwa hanya 

variabel perputaran piutang yang berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas 

dengan nilai signifikansi 0,012 dibawah nilai α = 0,05. Sedangkan variabel 

perputaran kas dan perputaran persediaan tidak berpengaruh signifikan terhadap 

profitabilitas dengan nilai signifikansi masing-masing 0,564 dan 0,188 diatas nilai 

α = 0,05. Hasil perhitungan koefisien determinasi (R
2
) menunjukan sebesar 12,3% 

yang artinya profitabilitas dipengaruhi oleh  perputaran kas, perputaran piutang 

dan perputaran persediaan sebesar 12,3% sedangkan 87,7% dipengaruhi oleh 

variabel lain yang tidak diteliti. 

 

 

Kata kunci : profitabilitas, perputaran kas, perputaran piutang dan perputaran 

persediaan. 
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ABSTRACT 

 

THE EFFECT OF WORKING CAPITAL CYCLE TO INCREASING OF 

PROFITABILITY IN TEXTILE INDUSTRY THAT LISTED IN BEI 2010-2012 

 

This study aimed to examine the effect of working capital turnover is seen 

by the turnover rate of cash, accounts receivable turnover and inventory turnover 

simultaneously and partially on the profitability of the company textile listed on 

the Indonesia Stock Exchange in 2010-2012. 

The samples in this study used purposive sampling method and obtained a 

sample of 45 financial reports. The analytical method is used multiple linear 

regression analysis.  

F-test results showed all the independent variables affect the profitability 

of the company with a significance value of 0.039 below the value of α = 0.05. 

While the partial test results with t-test showed that accounts receivable turnover 

is the only variable that significantly influence profitability with a significance 

value of 0.012 below the value of α = 0.05. While the variable of cash turnover 

and inventory turnover has no significant effect on the profitability of each 

significant value 0.564 and 0.188 on the value of α = 0.05. The results of the 

calculation of the coefficient of determination ( R2 ) of 12.3 % which shows the 

profitability is affected by cash turnover, receivables turnover and inventory 

turnover of 12.3%, while 87.7% is influenced by other variables not examined. 

 

 

Keywords : profitability , cash turnover , receivables turnover and inventory 

turnover. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Modal kerja merupakan masalah pokok dan perihal penting yang 

dihadapi oleh perusahaan, sehingga perusahaan selalu dituntut meningkatkan 

efisiensi kerjanya supaya tercapai tujuan yang diharapkan oleh perusahaan. 

Salah satu tujuan utama perusahaan adalah profitabilitas, namun sering terjadi 

masalah efisiensi modal kerja dalam kebijaksanaan keuangan perusahaan. 

Modal kerja dinyatakan sebagai jantung perusahaan dan modal kerja 

merupakan salah satu aspek terpenting dalam perusahaan, hal tersebut adalah 

sesuatu yang tidak bisa dipungkiri (Putra, 2010). 

Penetapan besarnya modal kerja yang dibutuhkan perusahaan 

tergantung pada jenis perusahaan dan besar kecilnya perusahaan itu sendiri. 

Kegiatan penyediaan modal tersebut bersifat dinamis, sehingga harus 

disesuaikan dengan perkembangan perusahaan (Putra, 2010). Modal kerja 

yang ditanamkan investor atau pemilik perusahaan selalu ingin memperoleh 

pengembalian modalnya dengan jumlah yang berlipat dan dalam waktu yang 

cepat, sehingga manajemen modal kerja yang baik sangat penting dituntut 

untuk meminimalisir kesalahan dalam mengelola modal kerja yang dapat 

mengakibatkan kegiatan usaha menjadi terhambat atau bahkan sampai terhenti 

sama sekali. 
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Bila perusahaan kekurangan modal kerja untuk memperluas penjualan 

dan meningkatkan produksinya, maka besar kemungkinannya perusahaan 

akan kehilangan pendapatan dan keuntungan. Demikian pula halnya bila 

perusahaan melakukan investasi yang berlebihan pada modal kerja, maka 

profitabilitas perusahaan akan berkurang karena kelebihan investasi dana 

tersebut dapat digunakan untuk investasi lain yang lebih menguntungkan 

(Putra, 2010) 

Kegagalan atau keberhasilan manajemen perusahaan dalam mengolah 

modal kerja sangat berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan. Ada  

beberapa  alat  ukur  yang  dipergunakan  untuk  mengukur  tingkat 

profitabilitas, antara lain: Return On Assets  (ROA), Return On Equity (ROE) 

dan Return On Investment (ROI). Didalam penelitian ini profitabilitas akan 

diukur dengan menggunakan Return On Invesment (ROI) 

Didalam melakukan aktivitas operasional setiap perusahaan akan 

membutuhkan potensi sumber daya, salah satunya adalah modal berupa aktiva 

lancar seperti kas, piutang, persediaan dan modal tetap seperti aktiva tetap. 

Karena modal merupakan masalah utama yang akan menunjang kegiatan 

operasional perusahaan dalam rangka mencapai tujuannya (Bramasto, 2008).  

Menurut Esra dan Apriweni (2002), dalam pengelolaan modal kerja 

perlu diperhatikan tiga elemen utama modal  kerja, yaitu kas, piutang dan 

persediaan. Husnan dan Pudjiastuti (2004) menyatakan kas merupakan bentuk 

aktiva yang paling likuid, yang bisa dipergunakan segera untuk memenuhi 

kewajiban finansial perusahaan. Elemen lainnya adalah piutang, yang timbul 
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karena adanya penjualan kredit, semakin besar penjulan kredit maka semakin 

besar pula investasi dalam piutang dan akibatnya risiko atau biaya yang akan 

dikeluarkan akan semakin besar pula. 

 Selain kas dan piutang, persediaan juga merupakan elemen utama dari 

modal kerja karena mempengaruhi kegiatan produksi perusahaan, jenis 

persediaan yang ada dalam perusahaan akan tergantung dari jenis 

perusahaannya (Wiagustini, 2010:148). Untuk  mengetahui  tingkat efektivitas 

dari sebuah perusahaan, dapat diukur dari tingkat perputarannya. Berdasarkan 

konsep di atas, maka dalam penelitian ini variabel perputaran kas, perputaran 

piutang, dan perputaran persediaan akan digunakan sebagai variabel-variabel 

bebas yang berpengaruh terhadap profitabilitas (variabel terikat), dimana 

profitabilitas dihitung dengan Return On Invesment (ROI) 

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk menganalisis variabel 

perputaran kas, perputaran piutang, dan perputaran persediaan mempengaruhi 

peningkatan profitabilitas dan hasil penelitiannya ada yang sejalan ataupun 

yang bertentangan. Diantaranya yang dilakukan oleh Putra (2010) 

menunjukkan bahwa perputaran kas, perputaran piutang, dan perputaran 

persediaan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. 

Hasil penelitian berbeda didapatkan dalam penelitian yang dilakukan 

oleh Prasetiyo (2008) yang menunjukkan bahwa manajemen modal kerja 

memiliki hubungan yang tidak signifikan terhadap profitabilitas. Pada Teruel 

dan  Solano (2007) menyimpulkan bahwa perputaran piutang, perputaran 

persediaan mempunyai hubungan yang negatif signifikan terhadap 

profitabilitas. 
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Pada penelitian ini objek perusahaan di BEI yang dipilih adalah textile. 

Pemilihan perusahaan textile dalam penelitian ini karena pakaian merupakan 

salah satu kebutuhan primer manusia diharapkan kelangsungan hidup 

perusahaanya dapat kontinu dan dengan beragamnya jenis dan model pakaian 

yang dipakai masyarakat seperti celana, kemeja, batik, kaos, jilbab maka dapat 

memenuhi kebutuhan dan selera konsumen sehingga profitabilitas dari 

perusahaan juga meningkat. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian 

sekarang terletak pada bedanya analisis data periode waktu yang dipergunakan 

dan objek perusahaan, penelitian  ini  memiliki  tujuan untuk menguji 

pengaruh perputaran kas, perputaran piutang dan perputaran persediaan 

terhadap profitabilitas pada perusahaan textile yang terdaftar di BEI. 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas ditetapkan judul penelitian: 

PENGARUH PERPUTARAN MODAL KERJA TERHADAP 

PENINGKATKAN PROFITABILITAS PADA PERUSAHAAN TEXTILE 

YANG TERDAFTAR DI BEI 2010-2012. 

 

B. Perumusan Masalah 

Profit yang tinggi tentu diinginkan oleh setiap perusahaan. 

Profitabilitas biasa diindentifikasikan dengan besarnya laba yang diperoleh 

pada periode tertentu. Permasalahan yang timbul adalah bagaimana 

meningkatkan profitabilitas usaha. Pada penelitian ini ingin menguji 

perputaran kas, perputaran piutang dan perputaran persediaan apakah 

berpengaruh terhadap peningkatan profitabilitas pada perusahaan textile yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia.  
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C. Pertanyaan Penelitian 

Secara umum profitabilitas terkait erat dengan bagaimana pengelolaan 

modal kerja pada perusahaan tersebut, dimana kas, piutang, dan persediaan 

merupakan tiga elemen penting dalam modal kerja. Oleh karena itu, 

pertanyaan pada penelitian ini adalah : 

1. Apakah terdapat pengaruh dari perputaran kas terhadap peningkatan 

profitabilitas pada perusahaan textile yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia? 

2. Apakah terdapat pengaruh dari perputaran piutang terhadap peningkatan 

profitabilitas pada perusahaan textile yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia? 

3. Apakah terdapat pengaruh dari perputaran persediaan terhadap 

peningkatan profitabilitas pada perusahaan textile yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pertanyaan penelitian diatas maka tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk : 

1. Menguji pengaruh dari perputaran kas terhadap profitabilitas pada perusahaan 

textile yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.  

2. Menguji pengaruh dari perputaran piutang terhadap profitabilitas pada 

perusahaan textile yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

3. Menguji pengaruh dari perputaran persediaan terhadap profitabilitas pada 

perusahaan textile yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
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E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Praktis, 

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan manajemen 

perusahaan textile dalam pengelolaan modal kerja melalui perputaran kas, 

perputaran piutang, dan perputaran persediaanya supaya dapat mencapai 

profitabilitas yang optimal.  

2. Manfaat Teoritis, 

Bagi para akademisi dan peneliti-peneliti selanjutnya, penelitian ini 

diharapkan dapat lebih memperdalam pengetahuan mengenai pengaruh 

perputaran kas, perputaran piutang, dan perputaran persediaan terhadap 

peningkatan profitabilitas. Dan hasil penelitian ini diharapkan dapat 

digunakan sebagai bahan masukan pengembangan ilmu pengetahuan di 

dibidang akuntansi. 

 

 

 

 

 

 

 


