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BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1. Gambaran Umum Obyek Penelitian 

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan 

manufaktur dalam sub sektor kosmetik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) tahun 2013-2017. Selama periode 2013-2017 jumlah perusahaan 

manufaktur dalam sub sektor kosmetik yang tercatat dalam Bursa Efek Indonesia 

(BEI) sebanyak 4 perusahaan. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

data sekunder berupa laporan keuangan triwulan yang dipublikasikan selama 

periode penelitian 2013-2017 oleh website resmi Bursa Efek Indonesia 

(www.idx.co.id). 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan sensus 

sampling atau biasa disebut dengan teknik sampling jenuh, yaitu teknik penentuan 

sampel bila anggota populasi digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2012). 

Berdasarkan teknik tersebut maka yang dijadikan sampel dalam penelitian ini 

merupakan perusahaan manufaktur sub sektor kosmetik yang terdaftar di BEI 

tahun 2013-2017 sebanyak  4  perusahaan sebagai berikut : 
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Tabel 4.1. 

Daftar Sampel Perusahaan 

No 
Kode 

Saham 
Nama Emiten Tanggal IPO 

1 MBTO Martina Berto Tbk 13 Januari 2011 

2 MRAT Mustika Ratu Tbk 27 Juli 1995 

3 TCID Mandom Indonesia Tbk 23 September 1993 

4 UNVR Unilever Indonesia Tbk 11 Januari 1982 

Sumber : www.sahamok.com 

 Berdasarkan tabel diatas, maka sampel penelitian sebanyak 4 perusahaan 

sub sektor kosmetik untuk periode pengamatan selama 5 tahun, dengan 

menggunakan laporan keuangan triwulan. Sehingga jumlah sampel selama 

periode penelitian sebanyak 80. 

4.2. Deskripsi Variabel 

Analisis statistik deskriptif memberikan gambaran umum mengenai  

perputaranmodal kerja, perputaran kas, perputaran persediaan, dan perputaran 

piutang terhadap profitabilitas (ROA) yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), nilai 

minimum dan maximum dan standar deviasi (Wati & Puspitasari, 2015). Hasil 

statistik deskriptif untuk masing-masing variabel terdapat pada tabel 4.2 berikut: 
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Tabel 4.2. 

Hasil Uji Statistik Deskriptif 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 

Profitabilitas 80 -3,47 100,61 9,5450 15,33434 

Perputaran Modal 

Kerja 
80 -21,95 5,95 -1,2928 5,36025 

Perputaran Kas 80 1,13 125,31 18,0066 24,77353 

Perputaran 

Persediaan 
80 ,41 8,49 2,9545 2,02352 

Perputaran Piutang 80 ,37 11,88 3,2011 2,84931 

Valid N (listwise) 80     

Sumber : Data sekunder diolah dengan SPSS versi 20 

Berdasarkan tabel 4.2. diketahui bahwa profitabilitas yang diproksikan 

dengan ROA dengan menggunakan statistik deskriptif memiliki nilai terendah 

sebesar -3,47 % yang dicapai oleh perusahaan Martina Berto Tbk tahun 2017 pada 

triwulan 3 yang artinya perusahaan memiliki laba setelah pajak sebesar -3,47 % 

dari total aset, serta profitabilitas tertinggi sebesar 100,61 % dimiliki oleh 

perusahaan Mustika Ratu Tbk tahun 2015 pada triwulan 4 yang artinya 

perusahaan memiliki laba setelah pajak sebesar 100,61 % dari total aset. Rata-rata 

profotabilitas sebesar 9,5450 % yang artinya rata-rata perusahaan sampel 

memiliki laba setelah pajak sebesar 9,5450 % dari total aset dengan standar 

deviasi sebesar 15,33434. 

Perputaran modal kerja dengan nilai terendah sebesar -21,95 dimiliki oleh 

perusahaan Unilever Indonesia Tbk pada tahun 2013 triwulan 3. Sedangkan 

perputaran modal kerja tertinggi sebesar 5,95 yang dimiliki oleh perusahaan 

Mandom Indonesia Tbk pada tahun 2014 triwulan 4. Rata-rata perputaran modal 
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kerja sebesar -1,2928 yang artinya rata-rata perusahaan sampel memiliki 

perputaran modal kerja sebesar -1,2928 dengan standar deviasi sebesar 5,36025. 

Perputaran kas dengan nilai terendah sebesar 1,13 dimiliki oleh 

perusahaan Martina Berto Tbk pada tahun 2013 triwulan 1. Sedangkan perputaran 

kas tertinggi sebesar 125,31 yang dimiliki oleh perusahaan Unilever Indonesia 

Tbk pada tahun 2013 triwulan 4. Rata-rata perputaran kas sebesar 18,0066 yang 

artinya rata-rata perusahaan sampel memiliki perputaran kas sebesar 18,0066 

dengan standar deviasai sebesar 24,77353. 

Perputaran persediaan dengan nilai terendah sebesar 0,41 dimiliki oleh 

perusahaan Mustika Ratu Tbk pada tahun 2017 triwulan 1. Sedangkan perputaran 

persediaan tertinggi sebesar 8,49 yang dimiliki oleh perusahaan Unilever 

Indonesia Tbk pada tahun 2016 triwulan 4. Rata-rata perputaran persediaan 

sebesar 2,9545 yang artinya rata-rata perusahaan sampel memiliki perputaran 

persediaan sebesar 2,9545 dengan standar deviasi sebesar 2,02352. 

Perputaran piutang dengan nilai terendah sebesar 0,37 dimiliki oleh 

perusahaan Mustika Ratu Tbk pada tahun 2017 triwulan 1. Sedangkan perputaran 

piutang tertinggi sebesar 11,88 yang dimiliki oleh perusahaan Unilever Indonesia 

Tbk pada tahun 2015 triwulan 4. Rata-rata perputaran persediaan sebesar 3,2011 

yang artinya rata-rata perusahaan sampel memiliki perputaran piutang sebesar 

3,2011 dengan standar deviasi sebesar 2,84931. 
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4.3. Analisis Data 

4.3.1. Uji Asumsi Klasik 

4.3.1.1.Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah model regresi variabel 

terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. 

Model regresi yang baik adalah regresi yang memiliki distribusi normal, sehingga 

layak untuk dilakukan pengujian secara statistik.Uji yang digunakan dalam 

penelitian ini untuk menguji normalitas adalah uji Kolmogorov- Smirnov (Uji K-

S), grafik histogram, dan kurva penyebaran P-Plot. Intepretasinya adalah bahwa 

jika nilai signifikansi di atas 0,05 maka distribusi data dinyatakan memenuhi 

asumsi normalitas (data normal), dan jika nilai signifikansi di bawah 0,05 maka 

diinterpretasikan sebagai data tidak terdistribusi normal (Putriwati, 2016). Hasil 

uji normalitas dapat dilihat pada tabel 4.3. sebagai berikut : 

 

Tabel 4.3. 

Hasil Uji Normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized Residual 

N 80 

Normal Parametersa,b 

Mean 0E-7 

Std. 

Deviation 
11,61414312 

Most Extreme Differences 

Absolute ,328 

Positive ,328 

Negative -,250 

Kolmogorov-Smirnov Z 2,937 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Sumber : Data sekunder diolah dengan SPSS versi 20 
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Berdasarkan tabel 4.3. dapat diketahui nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 

0,000 yang berarti nilai tersebut < 0,05. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

data penelitian berdistribusi tidak normal. Selanjutnya data yang tidak normal 

dapat ditransformasikan dengan bantuan SPSS agar menjadi data berdistribusi 

normal. Namun sebelum transformasi, terlebih dahulu dilihat bagaimana bentuk 

grafik histogram dari data yang ada. Dengan mengetahui bentuk grafik histogram, 

selanjutnya dapat ditentukan bentuk transformasinya. Grafik histogram dapat 

dapat dilihat pada gambar 4.1 dibawah ini :  

Gambar 4.1. 

Grafik Histogram Sebelum Transformasi 

 

 

Berdasarkan gambar 4.1. dapat diketahui bahwa grafik histogram data 

penelitian ini memiliki bentuk  substansial positive skewness. Menurut (Ghozali, 

2016), jika grafik histogram memiliki bentuk substansial positive skewness, maka 

bentuk transformasi yang digunakan adalah LG10(x) atau logaritma 10 atau LN. 

Pada penelitian ini akan dilakukan transformasi dlam bentuk LN untuk semua 
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variabel baik variabel dependen maupun variabel independen. Hasil uji normalitas 

sesudah transformasi data dapat dilihat pada tabel 4.4 dibawah ini : 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov Setelah Penyembuhan 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized Residual 

N 80 

Normal Parametersa,b 
Mean 0E-7 

Std. Deviation ,80259097 

Most Extreme 

Differences 

Absolute ,117 

Positive ,117 

Negative -,065 

Kolmogorov-Smirnov Z 1,047 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,223 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Sumber : Data sekunder diolah dengan SPSS versi 20. 

Setelah dilakukan penyembuhan, diperoleh nilai Asym. Sig.  (2-tailed) 

sebesar 0,223 lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data 

berdistribusi normal. Hasil pengujian data berdistribusi normal didukung dengan 

grafik histogram dan plot data dibawah ini : 
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Gambar 4.2.  

Grafik Histogram Sesudah Transformasi 

 
 

 

Gambar 4.3.  

Grafik Normal P-Plot Sesudah Transformasi 

 

Berdasarkan gambar diatas, dapat dilihat bahwa diagram histogram tidak 

condong ke kiri dan kanan, bentuk grafik mengikuti pola garis yang terbentuk 

sehingga dapat dikatakan data berdistribusi normal. Sedangkan pada kurva 
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penyebaran P-Plot titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal dan 

penyebarannya mengikuti garis diagonal maka disimpulkan bahwa model regresi 

berdistribusi normal. 

4.3.1.2.Uji Multikolinearitas 

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang 

baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen (Ghozali, 

2013). Untuk mengetahui pengujian multikolinieritas dilakukan dengan cara 

melihat nilai VIF (Variance Inflation Factor) dan nilai Tolerance. Jika nilai VIF 

tidak lebih besar dari 10 dan nilai Tolerance tidak kurang dari 0,10 maka hal ini 

menunjukkan tidak terjadi problem multikolinieritas (Damanik, 2017). 

Berdasarkan hasil output SPSS versi 20 maka besar nilai VIF (Variance Inflation 

Factor)  dan tolerance dapat dilihat di tabel 4.5 sebagai berikut: 

Tabel 4.5. 

Hasil Uji Multikolinearitas 

 

Coefficientsa 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

 

(Constant)   

Ln_X1 ,566 1,765 

Ln_X2 ,513 1,948 

Ln_X3 ,207 4,833 

Ln_X4 ,233 4,293 

a. Dependent Variable: Ln_Y 

SSumber : Data sekunder diolah dengan SPSS versi 20 

 

 

Berdasarkan tabel 4.5 menunjukkan bahwa variabel independen yakni 

perputaran modal kerja, perputaran kas, perputaran persediaan, dan perputaran 
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piutang memiliki nilai tolerance> 0,10 dan VIF < 10. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa model regresi tersebut tidak terjadi multikolinieritas. Hal ini 

ditunjukkan dengan nilai tolerance pada perputaran modal kerja sebesar 0,566, 

perputaran kas sebesar 0,513, perputaran persediaan sebesar 0,207, dan perputaran 

piutang sebesar 0,233. Sedangkan pada nilai VIF pada perputaran modal kerja 

sebesar 1,765, perputaran kas sebesar 1,948, perputaran persediaan sebesar 4,833, 

dan perputaran piutang sebesar 4,293.  

4.3.1.3.Uji Heterokedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, 

maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas. 

Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi 

heterokedastisitas (Ghozali, 2013). 

Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dalam penelitian ini 

menggunakan uji glejser. Uji glejser mengusulkan untuk meregres nilai absolut 

residual terhadap variabel independen. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan 

melihat apakah nilai signifikasi hasil regresi berada di atas tingkat kepercayaan 

5% atau tidak. Jika di atas 5% maka dapat dikatakan model regresi tidak 

mengandung adanya hereroskedastisitas (Ghozali, 2016) dalam (Rofik, 2017). 

Berikut adalah hasil uji heterokedastisitas dengan menggunakan uji glejser : 

 

 



54 
 

 

Tabel 4.6. 

Hasil Uji Heterokedastisitas 

coefficientsa 

 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 3,959 3,174  1,247 ,216 

Ln_X1 4,732 2,702 ,262 1,752 ,084 

Ln_X2 ,412 1,634 ,040 ,252 ,802 

Ln_X3 -1,190 3,616 -,081 -,329 ,743 

Ln_X4 -,338 2,817 -,028 -,120 ,905 

a. Dependent Variable: ABS_RES 

Sumber : Data sekunder diolah dengan SPSS versi 20  

Dari tabel 4.6 hasil uji heterokedastisitas dengan menggunakan uji glejser 

di atas diperoleh nilai signifikansi perputaran modal kerja 0,084, perputaran kas 

0,802, perputaran persediaan 0,743, dan perputaran piutang 0,905 atau nilai 

signifikansi untuk semua variabel diatas 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

dalam model regresi ini tidak terjadi heteroskedastitas. 

4.3.1.4.Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah terdapat korelasi atau 

hubungan antara kesalahan pada periode tertentu dengan kesalahan pada periode 

lainnya (Damanik, 2017). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi 

autokorelasi. Salah satu cara yang digunakan untuk mendeteksi adanya 
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autokorelasi ini adalah uji Durbin Watson (DW test). Pengambilan keputusan 

pada uji Durbin Watson (DW test) sebagai berikut (Krisdayanti, 2018): 

a. Jika dW lebih kecil dari dL atau lebih besar dari (2-dL)maka hipotesis nol 

ditolak, yang berarti terdapat autokorelasi. 

b. Jika dW terletak antara dU dan (4-dU), maka hipotesis nol diterima, yang 

berarti tidak ada autokorelasi. 

c. Jika dW terletak antara dL dan dU atau diantara (4-dU) dan (4-dL), maka 

tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti. 

d. Nilai dU dan dL dapat diperoleh dari tabel statistik Durbin Watson yang 

bergantung banyaknya observasi dan banyaknya variabel yang menjelaskan.  

Berdasarkan hasil output SPSS versi 20 maka hasil uji autokorelasi dapat 

dilihat di tabel 4.7. sebagai berikut: 

Tabel 4.7. 

Hasil Uji Autokorelasi 

 

Model Summaryb 

Mode

l 

R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 ,396a ,157 ,112 3,32996 1,785 

a. Predictors: (Constant), Ln_X4, Ln_X2, Ln_X1, Ln_X3 

b. Dependent Variable: Ln_Y 

Sumber : Data sekunder diolah dengan SPSS versi 20 

Berdasarkan hasil pada tabel 4.7 menunjukkan bahwa hasil uji 

autokorelasi menunjukkan nilai Durbin-Watson sebesar 1,785. Dengan jumlah 

variabel bebas (k) sebesar 4 dan jumlah sampel (n) sebanyak 80 maka nilai dL 

sebesar 1,5337 dan dU sebesar 1,7430. Sehingga nilai ini terletak pada dU < DW 



56 
 

 

< 4-dU ( 1,7430<1,785<2,257) maka berada dalam keputusan (diterima). Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terdapat autokolerasi. 

4.3.2. Analisis Regresi Linear Berganda 

Analisis regresi linear berganda bertujuan untuk mengetahui apakah 

terdapat pengaruh yang signifikan antara satu variabel terikat dan lebih dari satu 

variabel bebas (Ghozali 2011) dalam (Amiqoh, 2017). Dalam penelitian ini 

menggunkan analisis regresi liear berganda dengan SPSS versi 20. Model 

persamaan regresi linear berganda dapat dituliskan sebagai berikut : 

Y = a + b1x1 + b2x2 + b3x3 +b4x4 + e  (Sanusi, 2013) 

Untuk mengetahui pengaruh variabel perputaran modal kerja, perputaran 

kas, perputaran persediaan, dan perputaran piutang terhadap profitabilitas dapat 

dilihat dalam tabel berikut: 

Tabel 4.8. 

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant

) 
,002 ,241 

 
,007 ,994 

Ln_X1 -,552 ,205 -,192 -2,692 ,009 

Ln_X2 -,188 ,124 -,113 -1,514 ,134 

Ln_X3 ,006 ,274 ,002 ,021 ,983 

Ln_X4 2,037 ,214 1,061 9,534 ,000 

a. Dependent Variable: Ln_Y 

Sumber : Data sekunder dioleh melalui SPSS 20 
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Berdasarkan tabel 4.3.2 dapat diketahui persamaan regresi linear berganda 

yaitu : 

Y : 0,002 - 0,552X1 - 0,188X2 + 0,006X3+ 2,037X4 + e 

Berdasarkan persamaan regresi tersebut diatas dapat diketahui bahwa : 

a) Konstanta (a) 

Nilai konstanta (a) dalam uji regresi linear berganda sebesar 0,002. Nilai 

tersebut berarti bahwa jika koefisien variabel perputaran modal kerja, perputaran 

kas, perputaran persediaan, dan perputaran piutang bernilai nol, maka besarnya 

profitabilitas (ROA) sebesar konstanta 0,002. 

b) Koefisien Regresi X1 

Koefisien variabel perputaran modal kerja (X1) mempunyai nilai sebesar         

-0,552 menunjukkan arah hubungan yang negatif. Artinya jika perputaran modal 

kerja meningkat sebesar satu kali dengan asumsi variabel perputaran kas, 

perputaran persediaan, dan perputaran piutang bernilai konstan maka akan 

menurunkan profitabilitas sebesar -0,552. 

c) Koefisien Regresi X2 

Koefisien variabel perputaran kas (X2) mempunyai nilai sebesar -0,188 

menunjukkan arah hubungan yang negatif. Artinya jika perputaran kas meningkat 

sebesar satu kali dengan asumsi variabel perputaran modal kerja, perputaran 

persediaan, dan perputaran piutang bernilai konstan maka akan menurunkan 

profitabilitas sebesar -0,188. 
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d) Koefisien Regresi X3 

Koefisien variabel perputaran persediaan (X3) mempunyai nilai sebesar         

0,006 menunjukkan arah hubungan yang positif. Artinya jika perputaran 

persediaan meningkat sebesar satu kali dengan asumsi variabel perputaran modal 

kerja, perputaran kas, dan perputaran piutang bernilai konstan maka akan 

meningkatkan profitabilitas sebesar 0,006. 

e) Koefisien Regresi X4 

Koefisien variabel perputaran piutang (X4) mempunyai nilai sebesar 2,037 

menunjukkan arah hubungan yang positif. Artinya jika perputaran piutang 

meningkat sebesar satu kali dengan asumsi variabel perputaran modal kerja, 

perputaran kas, dan perputaran persediaan bernilai konstan maka akan 

meningkatkan profitabilitas sebesar 2,037. 

4.3.3. Pengujian Hipotesis 

4.3.3.1.Uji Parsial (t-hitung) 

Uji parsial (t-hitung) digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh 

satu variabel independen terhadap variabel dependen secara individual dengan 

melihat tabel coefficient, apabila nilai signifikan lebih kecil dari ∝ (0,05) maka 

terdapat pengaruh pada model regresi tersebut dan jika nilai signifikan lebih besar 

dari ∝ (0,05) maka tidak terdapat pengaruh pada model regresi tersebut (Nurafika 

& Almadany, 2018). Adapun hasil uji t dalam penelitian ini dapat dilihat pada 

tabel 4.9 berikut ini : 
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Tabel 4.9. 

Hasil Uji Parsial ( t-hitung) 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant

) 
,002 ,241 

 
,007 ,994 

Ln_X1 -,552 ,205 -,192 -2,692 ,009 

Ln_X2 -,188 ,124 -,113 -1,514 ,134 

Ln_X3 ,006 ,274 ,002 ,021 ,983 

Ln_X4 2,037 ,214 1,061 9,534 ,000 

a. Dependent Variable: Ln_Y 

Sumber : Data sekunder diolah dengan SPSS versi 20 

Berdasarkan tabel 4.9 dapat diketahui hasil uji parsial (t-hitung) sebagai 

berikut : 

1) Pengujian Hipotesis 1 

Ho1: sig > 0,05, artinya perputaran modal kerja secara parsial tidak 

berpengaruh terhadap profitabilitas pada perusahaan manufaktur sub sektor 

kosmetik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2017. 

Ha1:sig < 0,05, artinya perputaran modal kerja secara parsial berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap profitabilitas pada perusahaan manufaktur sub 

sektor kosmetik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-

2017. 

Perputaran modal kerja (X1) mempunyai nilai t sebesar -2,692 dengan 

nilai signifikansi 0,009 dan nilai B sebesar -0,552. Berdasarkan hasil tersebut 

dapat dikatakan bahwa nilai signifikansi dari perputaran modal kerja lebih kecil 

dari nilai ∝ (0,009 < 0,05), maka Ha1 diterima dan Ho1 ditolak, sehingga dapat 
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disimpulkan bahwa secara parsial perputaran modal kerja berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap profitabilitas (ROA) pada perusahaan manufaktur sub sektor 

kosmetik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013-2017. 

2) Pengujian Hipotesis 2 

Ho2: sig > 0,05, artinya perputaran kas secara parsial tidak berpengaruh 

terhadap profitabilitas pada perusahaan manufaktur sub sektor kosmetik yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2017. 

Ha2:sig < 0,05, artinya perputaran kas secara parsial berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap profitabilitas pada perusahaan manufaktur sub sektor 

kosmetik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2017. 

Perputaran kas (X2) mempunyai nilai t sebesar -1,514 dengan nilai 

signifikansi 0,134 dan nilai B sebesar -0,188. Berdasarkan hasil tersebut dapat 

dikatakan bahwa nilai signifikansi dari perputaran kas lebih besar dari nilai ∝ 

(0,134 > 0,05), maka Ha2 ditolak dan Ho2 diterima, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa secara parsial perputaran kas tidak berpengaruh terhadap profitabilitas 

(ROA) pada perusahaan manufaktur sub sektor kosmetik yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) tahun 2013-2017. 

3) Pengujian Hipotesis 3 

Ho3: sig > 0,05, artinya perputaran persediaan secara parsial tidak 

berpengaruh terhadap profitabilitas pada perusahaan manufaktur sub sektor 

kosmetik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2017. 

Ha3: sig < 0,05, artinya perputaran persediaan secara parsial berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap profitabilitas pada perusahaan manufaktur sub 
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sektor kosmetik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-

2017. 

Perputaran persediaan (X3) mempunyai nilai t sebesar 0,021 dengan nilai 

signifikansi 0,983 dan nilai B sebesar 0,006. Berdasarkan hasil tersebut dapat 

dikatakan bahwa nilai signifikansi dari perputaran persediaan lebih besar dari nilai 

∝ (0,983 > 0,05), maka Ha3 ditolak dan Ho3 diterima, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa secara parsial perputaran persediaan tidak berpengaruh 

terhadap profitabilitas (ROA) pada perusahaan manufaktur sub sektor kosmetik 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013-2017. 

4) Pengujian Hipotesis 4 

Ho4: sig > 0,05, artinya perputaran piutang secara parsial tidak berpengaruh 

terhadap profitabilitas pada perusahaan manufaktur sub sektor kosmetik yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2017. 

Ha4:sig < 0,05, artinya perputaran piutang secara parsial berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap profitabilitas pada perusahaan manufaktur sub sektor 

kosmetik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2017. 

Perputaran piutang (X4) mempunyai nilai t sebesar 9,534 dengan nilai 

signifikansi 0,000 dan nilai B sebesar 2,037. Berdasarkan hasil tersebut dapat 

dikatakan bahwa nilai signifikansi dari perputaran persediaan lebih kecil dari nilai 

∝ (0,000 < 0,05), maka Ha4 diterima dan Ho4 ditolak, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa secara parsial perputaran piutang berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap profitabilitas (ROA) pada perusahaan manufaktur sub sektor 

kosmetik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013-2017. 
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4.3.3.2.Uji Simultan (f-hitung) 

Uji simultan (f-hitung) dilakukan untuk menguji pegaruh antara variabel 

independen terhadap variabel dependen secara simultan (bersama-sama) dengan 

melihat tabel anova. Apabila nilai signifikan lebih kecil dari ∝ (0,05) maka 

terdapat pengaruh pada model regresi tersebut (Nurafika & Almadany, 2018). 

Adapun hasil dari uji F dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.10 sebagai 

berikut: 

Tabel 4.10. 

Hasil Uji Simultan (f-hitung) 

ANOVAa 

Model Sum of 

Squares 

Df Mean 

Square 

F Sig. 

1 

Regression 184,519 4 46,130 67,987 ,000b 

Residual 50,888 75 ,679   

Total 235,407 79    

a. Dependent Variable: Ln_Y 

b. Predictors: (Constant), Ln_X4, Ln_X2, Ln_X1, Ln_X3 

Sumber : Data sekunder diolah dengan SPSS versi 20 

Berdasarkan hasil uji simultan diatas, maka dapat dijelaskan sebagai 

berikut : 

Pengujian hipotesis 5: 

Ho5: sig > 0,05, artinya perputaran modal kerja, perputaran kas, perputaran 

persediaan, dan perputaran piutang  secara simultan tidak berpengaruh 

terhadap profitabilitas pada perusahaan manufaktur sub sektor kosmetik yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2017. 

Ha5:sig < 0,05, artinya perputaran modal kerja, perputaran kas, perputaran 

persediaan, dan perputaran piutang  secara simultan berpengaruh signifikan 
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terhadap profitabilitas pada perusahaan manufaktur sub sektor kosmetik yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2017. 

Berdasarkan hasil uji simultan (f-hitung) dapat dilihat pada tabel 4.10 

bahwa nilai signifikansi sebesar 0,000 < ∝ (0,05). Hal ini menunjukkan bahwa 

perputaran modal kerja, perputaran kas, perputaran persediaan, dan perputaran 

piutang secara simultan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA) 

pada perusahaan manufaktur sub sektor kosmetik yang terdaftar di Bursa Efek 

indonesia (BEI) periode 2013-2017, sehingga Ha5 diterima dan Ho5 ditolak. 

4.3.4. Uji Koefisien Determinasi (AdjustR2) 

Koefisien determinasi (Adjust R2) mengukur seberapa jauh kemampuan 

variabel independen (X) dalam menjelaskan variabel dependen (Y). Nilai 

koefisien determinasi berada antara 0 sampai 1 (Damanik, 2017). Apabila nilai 

koefisien determinasi (Adjust R2) kecil mempunyai arti bahwa kemampuan 

variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat 

terbatas. Nilai koefisien determinasi (Adjust R2) yang mendekati angka 1 memiliki 

arti yaitu variabel-variabel independen mampu memberikan hampir semua 

informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel 

dependen(Kartikasari, 2018). Hasil pengujian koefisien determinasi dapat dilihat 

pada tabel 4.11 berikut ini: 
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Tabel 4.11. 

Hasil Uji Determinasi 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-

Watson 

1 ,396a ,157 ,112 3,32996 1,785 

a. Predictors: (Constant), Ln_X4, Ln_X2, Ln_X1, Ln_X3 

b. Dependent Variable: Ln_Y 

Sumber : Data sekunder diolah dengan SPSS versi 20 

Dari tabel 4.11 dapat dlihat nilai Adjust R2sebesar 0,112 atau 11,2% yang 

berarti bahwa 11,2% profitabilitas dapat dijelaskan oleh perputaran modal kerja, 

perputaran kas, perputaran persediaan, dan perputaran piutang. Sedangkan 88,8% 

sisanya dapat dijelaskan oleh variabel diluar penelitian ini. 

4.4. Pembahasan 

1. Hasil Uji Hipotesis 

1). Hubungan Perputaran Modal Kerja dengan Profitabilitas 

Berdasarkan hasil uji parsial (t-hitung) perputaran modal kerja (X1) 

mempunyai nilai t sebesar -2,692 dengan nilai signifikansi 0,009 dan nilai B 

sebesar -0,552. Berdasarkan hasil tersebut dapat dikatakan bahwa nilai 

signifikansi dari perputaran modal kerja lebih kecil dari nilai ∝ (0,009<0,05), 

maka Ha1 diterima dan Ho1 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara 

parsial perputaran modal kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

profitabilitas (ROA) pada perusahaan manufaktur sub sektor kosmetik yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013-2017. 

Perputaran modal kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

profitabilitas, hal ini berarti apabila terjadi peningkatan pada tingkat perputaran 

modal kerja perusahaan dengan asumsi variabel lainnya konstan, maka akan 
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diikuti dengan penurunan profitabilitas. Modal kerja digunakan untuk membiayai 

operasional perusahaan, salah satunya digunakan untuk membeli persediaan. Pada 

dasarnya persediaan bersifat kontinue atau terus-menerus. Dalam perusahaan 

manufaktur persediaan diperlukan untuk melakukan proses produksi dan 

penjualan. Persediaan bahan mentah dan barang dalam proses diperlukan untuk 

melakukan proses produksi sedangkan persediaan barang jadi harus selalu tersedia 

untuk memenuhi permintaan yang timbul. Kondisi tingkat perputaran modal kerja 

yang tinggi akibat dari pembelian persediaan tersebut tidak diimbangi dengan 

penjualan yang meningkat, bahkan penjualannya cenderung stabil, sehingga 

walaupun tingkat perputran modal kerja tinggi mengakibatkan profitabilitas 

menjadi turun (Ismiati, Puspitaningtyas, & Sisbintar, 2013). 

Kondisi ini ditunjukkan oleh PT Mandom Indonesia Tbk (TCID). Pada 

tahun 2013 triwulan 3 PT Mandom Indonesia Tbk (TCID) memiliki perputaran 

modal kerja sebesar 2,4 kali, sedangkan  pada tahun 2013 triwulan 4  memiliki 

peningkatan perputaran modal kerja sebesar 3,88 kali. Keadaan ini tidak 

ditunjukkan peningkatan profitabilitas perusahaan karena pada periode ini 

profitabilitas perusahaan mengalami penurunan  sebesar 10,95 % , sedangkan 

pada triwulan sebelumnya profitabilitas sebesar 11,13 %. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa apabila tingkat perputaran modal kerja naik, maka 

mengakibatkan profitabilitas turun. 

Hasil dari penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang 

telah dilakukan oleh oleh (Ismiati, Puspitaningtyas, & Sisbintar, 2013) dan 
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(Novita B, 2017) yang menyatakan bahwa secara parsial perputaran modal kerja 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas. 

2). Hubungan Perputaran Kas dengan Profitabilitas  

Berdasarkan hasil uji parsial (t-hitung) perputaran kas (X2) mempunyai 

nilai t sebesar -1,514 dengan nilai signifikansi 0,134 dan nilai B sebesar -0,188. 

Berdasarkan hasil tersebut dapat dikatakan bahwa nilai signifikansi dari 

perputaran kas lebih besar dari nilai ∝ (0,134 > 0,05), maka Ha2 ditolak dan Ho2 

diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial perputaran kas tidak 

berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) pada perusahaan manufaktur sub 

sektor kosmetik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013-2017. 

Perputaran kas tidak berpengaruh terhadap profitabilitas, menunjukkan 

bahwa hal tersebut  biasa terjadi dikarenakan (1) produksi perusahaan setiap tahun 

selalu berjalan namun tidak diimbangi dengan keuntungan dari penjualan, 

dikarenakan banyaknya pengeluaran perusahaan untuk membayar hutang. 

Sehingga hasil penjualan yang seharusnya masuk kas dan digunakan untuk 

produksi selanjutnya menjadi terhambat. (2) Kas digunakan untuk menutupi 

kerugian yang disebabkan oleh adanya piutang yang tidak tertagih. (3) kas 

digunakan untuk pembiayaan pemeliharaan persediaan yang menumpuk 

digudang. Dalam kondisi tersebut dapat disimpulkan bahwa perputaran kas yang 

tinggi apabila banyak digunakan untuk kegiatan yang menyebabkan uang kas 

berkurang dan tidak diimbangi dengan penjualan yang meningkat, sehingga 

mengakibatkan tidak berpengaruhnya profitabilitas (Novita B, 2017). 
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Kondisi ini ditunjukkan oleh PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR). Pada 

tahun 2014 triwulan 1 PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) memiliki perputaran 

kas sebesar 26,82 kali, pada triwulan 2 perputaran kas menurun sebesar 18,36 

kali, pada triwulan 3 perputaran kas meningkat sebesar 52,49 kali, dan pada 

triwulan 4 perputaran kas meningkat kembali sebesar 61,61 kali. Kondisi naik 

turunnya perputaran kas tidak dikuti dengan naik turunnya profitabilitas juga, 

karena pada periode ini profitabilitas perusahaan mengalami peningkatan secara 

terus menerus. Pada triwulan 1 profitabilitas sebesar 9,51%, triwulan 2 meningkat 

sebesar 17,84%, triwulan 3 meningkat sebesar 26,69%, dan triwulan 4 meningkat 

sebesar 40,18%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat perputaran kas tidak 

berpengaruh terhadap profitabilitas pada perusahaan kosmetik. 

Hasil dari penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang 

telah dilakukan oleh (Novita B, 2017), (Rahayu & Susilowibowo, 2014) yang 

menyatakan bahwa secara parsial perputaran kas tidak berpengaruh terhadap 

profitabilitas. 

3). Hubungan Perputaran Persediaan dengan Profitabilitas  

Berdasarkan hasil uji parsial (t-hitung) perputaran persediaan (X3) 

mempunyai nilai t sebesar 0,021 dengan nilai signifikansi 0,983 dan nilai B 

sebesar 0,006. Berdasarkan hasil tersebut dapat dikatakan bahwa nilai signifikansi 

dari perputaran persediaan lebih besar dari nilai ∝ (0,983 > 0,05), maka Ha3 

ditolak dan Ho3 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial 

perputaran persediaan tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) pada 
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perusahaan manufaktur sub sektor kosmetik yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) tahun 2013-2017. 

Perputaran persediaan tidak berpengaruh terhadap profitabilitas, 

menunjukkan bahwa cepat atau lambatnya perputaran persediaan tidak 

menyebabkan kenaikan ataupun penurunan profitabilitas pada perusahaan 

kosmetik. Hal ini dapat disebabkan karena kebutuhan persediaan masing-masing 

perusahaan berbeda sesuai masa expired (kadaluarsa). Perusahaan yang memiliki 

bahan baku relatif cepat kadaluarsa akan sesegera mungkin untuk diubah menjadi 

produk jadi, sehingga dapat meningkatkan nilai persediaan perusahaan. 

Sedangkan pada waktu bersamaan tidak ada peningkatan penjualan atas barang 

jadi tersebut, sehingga perusahaan tidak menghasilkan peningkatan laba. Jadi 

dapat disimpulkan bahwa walaupun perputaran persediaan tinggi apabila tidak 

diimbangi dengan penjualan yang tinggi, maka mengakibatkan tidak 

berpengaruhnya perputaran persediaan terhadap profitabilitas (Saputra & 

Ratnawati, 2017). 

Kondisi ini ditunjukkan oleh PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR). Pada 

tahun 2013 triwulan 1 PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) memiliki perputaran 

persediaan sebesar 1,93 kali, pada triwulan 2 perputaran persediaan meningkat 

sebesar 7,54 kali, pada triwulan 3 perputaran persediaan menurun sebesar 5,47 

kali, dan pada triwulan 4 perputaran persediaan meningkat kembali sebesar 7,23. 

Kondisi naik turunnya perputaran persediaan tidak dikuti dengan naik turunnya 

profitabilitas juga, karena pada periode ini profitabilitas perusahaan mengalami 

peningkatan secara terus menerus. Pada triwulan 1 profitabilitas sebesar 11,1%, 
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triwulan 2 meningkat sebesar 19,9%, triwulan 3 meningkat sebesar 30,66%, dan 

triwulan 4 meningkat sebesar 40,1%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat 

perputaran persediaan tidak berpengaruh terhadap profitabilitas pada perusahaan 

kosmetik. 

Hasil dari penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang 

telah dilakukan oleh (Saputra & Ratnawati, 2017), dan (Novita B, 2017) yang 

menyatakan bahwa secara parsial perputaran persediaan tidak berpengaruh 

terhadap profitabilitas. 

4). Hubungan Perputaran Piutang dengan Profitabilitas  

Berdasarkan hasil uji parsial (t-hitung) perputaran piutang (X4) 

mempunyai nilai t sebesar 9,534 dengan nilai signifikansi 0,000 dan nilai B 

sebesar 2,037. Berdasarkan hasil tersebut dapat dikatakan bahwa nilai signifikansi 

dari perputaran persediaan lebih kecil dari nilai ∝ (0,000 < 0,05), maka Ha4 

diterima dan Ho4 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial 

perputaran piutang berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas 

(ROA) pada perusahaan manufaktur sub sektor kosmetik yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) tahun 2013-2017. 

Perputaran piutang merupakan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk 

mengubah piutang menjadi kas (Rahayu & Susilowibowo, 2014).  Menurut 

Budiansyah, dkk (2016), jika mengelola perputaran piutang secara efektif, maka 

akan berdampak positif pada profitabilitas karena semakin tinggi tingkat rasio 

perputaran piutang, maka akan semakin baik karena jumlah piutang tidak tertagih 

semakin sedikit serta tidak terjadinya over investment dalam piutang. Dengan 
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begitu semakin cepat pula kas masuk bagi perusahaan dari penagihan piutang, 

sehingga kas dapat digunakan kembali untuk kegiatan operasional perusahaan, 

berdampak pada aktivitas penjualan serta profitabilitas akan meningkat. Dengan 

hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa perputaran piutang berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap profitabilitas perusahaan (Lestari, 2017).  

Kondisi ini ditunjukkan oleh PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR). Pada 

tahun 2014 triwulan 3 PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) memiliki perputaran 

piutang sebesar 6,62 kali, sedangkan  pada tahun 2013 triwulan 4  memiliki 

peningkatan perputaran piutang sebesar 11,2 kali. Keadaan ini ditunjukkan 

peningkatan profitabilitas perusahaan karena pada periode ini profitabilitas 

perusahaan mengalami peningkatan  sebesar 40,18 % , sedangkan pada triwulan 

sebelumnya profitabilitas sebesar 26,69 %. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

tingkat perputaran piutang berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

profitabilitas pada perusahaan kosmetik. 

Hasil dari penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang 

telah dilakukan oleh (Darmayanti & Yadnya, 2014), dan (Lestari, 2017) yang 

menyatakan bahwa secara parsial perputaran piutang berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap profitabilitas. 

5). Hubungan perputaran modal kerja, perputaran kas, perputaran persediaan, dan 

perputaran piutang dengan profitabilitas 

Berdasarkan hasil uji simultan (f-hitung) menunjukkan bahwa nilai 

signifikan sebesar 0,000 < ∝ (0,05). Hal ini menunjukkan bahwa perputaran 

modal kerja, perputaran kas, perputaran persediaan, dan perputaran piutang secara 
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simultan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA) pada perusahaan 

manufaktur sub sektor kosmetik yang terdaftar di Bursa Efek indonesia (BEI) 

periode 2013-2017, sehingga Ha5 diterima dan Ho5 ditolak. 

Hasil dari penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang 

telah dilakukan oleh (Mulatsih, 2014) yang menyatakan bahwa secara simultan 

perputaran modal kerja, perputaran kas, perputaran persediaan, dan perputaran 

piutang berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. 

2. Hasil Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R²) 

Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan nilai Adjust R2 sebesar 0,112 

atau 11,2% yang berarti bahwa 11,2% profitabilitas dapat dijelaskan oleh 

perputaran modal kerja, perputaran kas, perputaran persediaan, dan perputaran 

piutang. Sedangkan 88,8% sisanya dapat dijelaskan oleh variabel diluar penelitian 

ini 

 


