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ABSTRAKSI 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang bagaimana pengaruh 
pengelolaan modal kerja yang difokuskan pada Perputaran Kas (Cash Turnover), 
Perputaran Persediaan (Inventory Turnover) dan Current Ratio (CR) terhadap 
kinerja keuangan yang difokuskan pada Return On Assets (ROA) pada perusahaan 
Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2012. Objek yang 
menjadi populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan Manufaktur yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2012. Teknik pengambilan sampel 
menggunakan purposive sampling dan jumlah sampel yang memenuhi kriteria 
sebanyak 141 perusahaan. 

Berdasarkan hasil analisis data, nilai R square sebesar 0,130 yang berarti 
hal ini dapat dinyatakan bahwa variasi dari variabel ROA dapat dijelaskan oleh 
variabel Cash Turnover, Inventory Turnover dan Current Ratio sebesar 13% dan 
sisanya 87% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar variabel yang diteliti. Uji t 
menunjukkan bahwa Cash Turnover dan Current Ratio berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap Return On Assets (ROA). Sedangkan variabel Inventory 
Turnover berpengaruh negatif terhadap Return On Assets (ROA).  

 
Kata kunci : Cash Turnover, Invetory Turnover, Current Ratio, dan Return On 

Assets 
 

 

PENDAHULUAN 

Tujuan utama berdirinya sebuah perusahaan adalah untuk menghasilkan 

laba perusahaan. Pertumbuhan dan kelangsungan hidup suatu perusahaan 

dipengaruhi oleh kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atau 

profitabilitas perusahaan. Perusahaan dalam menghasilkan laba harus dipastikan 

perusahaan beroperasi secara maksimal. Profitabilitas dapat digunakan untuk 

mengukut kinerja keuangan. Ada beberapa alat ukur yang dapat digunakan untuk 

mengukur tingkat profitabilitas, antara lain Return On Assets ( ROA), Return On 

Investment (ROI) dan Return On Equity (ROE). Di dalam penelitian ini 

profitabilitas akan diukur dengan menggunakan Return On Assets (ROA). Rasio 



ini dipilih karena Return On Assets (ROA) dapat mengukur kemampuan 

manajemen suatu perusahaan dalam menghasilkan laba dengan memanfaatkan 

aktiva yang tersedia.  Semakin tinggi tingkat Return On Assets  (ROA) maka 

semakin baik keadaan suatu perusahaan.   

Pemilik perusahaan, kreditur dan emiten merupakan pihak yang 

berkepentingan dengan profitabilitas. Bagi pemilik perusahaan, profitabilitas 

dapat menentukan prestasi keuangan perusahaan. Semakin baik kinerja 

perusahaan maka semakin tinggi profitabilitas yang diperoleh perusahaan, 

sehingga mempengaruhi prestasi keuangan perusahaan. Apabila prestasi keuangan 

perusahaan baik, maka dapat menarik minat kreditur unuk memberikan kredit dan 

emiten untuk mengeluarkan surat berharga kepada perusahaan tersebut. 

Profitabilitas perusahaan dapat dimaksimalkan melalui efisiensi terhadap 

penggunaan sumber daya atau modal kerja perusahaan. Modal kerja perusahaan 

menjadi masalah pokok yang sering dihadapi oleh suatu perusahaan. Perusahaan 

memerlukan sumber pendanaan untuk biaya operasional sehari-hari, misalnya 

untuk membeli bahan baku, membayar hutang, membayar gaji pegawai, dll. 

Modal kerja yang tersedia dalam perusahaan harus cukup jumlahnya agar mampu 

membiayai pengeluaran-pengeluaran atau operasi perusahaan sehari-hari. Tanpa 

tersedianya modal yang cukup, kegiatan usaha dalam mencukupi sumber daya 

untuk beroperasi menjadi tidak sempurna sehingga akan berdampak pada kegiatan 

operasi yang akan terganggu atau terhenti. Manajemen modal kerja sangat penting 

bagi keuangan perusahaan karena apabila terjadi kesalahan dalam pengelolaan 



modal kerja akan mengganggu kegiatan operasional perusahaan dan 

mempengaruhi tingkat profitabilitas serta mengganggu likuiditas perusahaan.  

Kas merupakan komponen modal kerja yang paling tinggi likuiditasnya. 

Kas digunakan perusahaan untuk membeli persediaan, membayar hutang, 

membayar gaji pegawai, dll. Kemampuan uang kas berputar selama periode 

tertentu untuk memperoleh pendapatan disebut perputaran kas. Penggunaan kas 

yang semakin efisien dapat memperbesar kemungkinan perusahaan dalam 

memperoleh profitabilitas. Komponen modal kerja penting lainnya adalah 

persediaan. Persediaan sangat dibutuhkan perusahaan untuk menjaga kelancaran 

dalam proses produksi sehingga dapat mempengaruhi profitabilitas perusahaan. 

Persediaan sering mengalami perubahan sehingga manajer harus berhati-hati 

dalam mengelola dan menentukan jumlah persediaan agar tidak terjadi kelebihan 

atau kekurangan persediaan. Apabila jumlah persediaan berlebihan, maka akan 

meningkatkan biaya yang ditanggung perusahaan untuk pemeliharaan dan resiko 

kerusakan karena penyimpanan yang terlalu lama sehngga menurunkan kualitas 

dan profitabilitas. Sedangkan, apabila kekurangan jumlah persediaan akan 

menghambat proses produksi karena biaya produksi rata-rata akan meningkat dan 

menekan perolehan keuntungan perusahaaan. Untuk mencegah hal tersebut, 

perputaran persediaan sangat diperlukan. 

Rasio lancar (Current Ratio) dapat mengetahui seberapa besar kebutuhan 

modal kerja yang dapat dialokasikan untuk kegiatan operasi perusahaan. Current 

Ratio membandingkan antara aktiva lancar dengan hutang. Apabila jumlah aktiva 

lancar lebih besar daripada hutang perusahaan, menunjukkan kemampuan 



perusahaan dalam membayar kewajiban dan likuidias perusahaan baik. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, penting dilakukan penelitian tentang “ Analisis 

Pengaruh Pengelolaan Modal kerja Terhadap Kinerja Keuangan  Pada 

Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) ” . 

Dengan variabel yang akan digunakan yaitu variabel dependen  adalah Return On 

Assets (ROA), sedangkan variabel independen  adalah Perputaran Kas (Cash 

Turnover), Perputaran Persediaan (Inventory Turnover), dan Rasio Lancar 

(Current Ratio). 

 

LANDASAN TEORI 

1. Pengertian Modal Kerja 

Perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi barang maupun 

perusahaan jasa selalu membutuhkan modal kerja untuk membiayai kegiatan 

usahanya, dengan tujuan dana yang telah dikeluarkan dapat kembali masuk ke 

perusahaan dalam jangka waktu yang relatif pendek.  Modal kerja tidak hanya 

memiliki satu konsep pengertian saja. Beberapa penulis 

mengklasifikasikannya dalam beberapa konsep modal kerja. Setiap konsep 

modal kerja memiliki ciri-ciri yang berbeda di setiap konsepnya. Perbedaan 

ciri-ciri tersebut yang mempermudah dalam pemahaman modal kerja. Ciri 

tersebut dapat digunakan untuk menentukan arah kebijakan modal kerja yang 

dapat diterapkan oleh perusahaan. Menurut Wibisono (1997: 81) ada 

beberapa konsep yang terdapat dalam modal kerja, yaitu : 

a. Konsep Kuantitatif 



 Konsep ini menitikberatkan pada segi kuantitas dana yang tertanam 

dalam aktiva yang periode perputarannya singkat. Modal kerja menurut 

konsep ini adalah jumlah keseluruhan aktiva lancar, dan sering disebut 

modal kerja bruto. 

b. Konsep Kualitatif 

 Konsep ini mempertimbangkan dua kepentingan perusahaan yang 

terdiri dari pembiayaan operasional sehari-hari dan pemenuhan 

kewajiban terhadap pihak luar (kreditur) yang akan segera jatuh tempo. 

Dengan demikian, modal kerja menurut konsep kualitatif adalah 

kelebihan jumlah aktiva lancar di atas hutang lancar, dan sering disebut 

modal kerja neto. 

c. Konsep Fungsional 

Konsep ini lebih mendasarkan pada fungsi dana dalam 

menghasilkan pendapatan yang berasal dari kegiatan normal perusahaan 

untuk periode yang bersangkutan (current income). Dengan demikian, 

modal kerja menurut konsep fungsional terdiri dari kas, piutang usaha, 

persediaan, depresiasi aktiva tetap untuk periode yang bersangkutan. 

Sedangkan surat berharga dan marjin piuang usaha, merupakan modal 

kerja potensial. 

2. Perputaran Kas (Cash Turnover) 

Menurut Horne dan Wachowicz (1997: 237), manajemen kas 

mencakup pengumpulan yang efisien, sehingga perusahaan akan diuntungkan 

jika penerimaan kas dapat dipercepat dan pembayaran kas dapat diperlambat. 



Manajemen kas yang baik adalah manajemen kas yang efisien. Manajemen 

kas yang efisien dapat dapat dilihat dari pengumpulan kas atau jangka waktu 

pengeluaran kas untuk dapat kembali menjadi kas selama satu periode yang 

biasa disebut dengan perputaran kas (Cash Turnover). Dengan mengetahui 

perputaran kas, perusahaan dapat mengetahui berapa kali dalam satu periode 

kas dapat berputar menjadi kas setelah diinvestasikan. Semakin cepat 

perputaran kas dalam satu tahun maka semakin efisien pengelolaan kas suatu 

perusahaan. 

3. Perputaran Persediaan (Inventory Turnover) 

Dalam menghitung efisien tidaknya persediaan perusahaan perlu 

adanya analisa lebih lanjut terhadap persediaan tersebut dengan menggunakan 

perputaran persediaan. Besar kecilnya jumlah persediaan mampu 

mempengaruhi efesiensi persediaan dan modal kerja pada saat proses 

produksi sehingga berpengaruh pada perolehan profitabilitas perusahaan. 

Aktivitas perusahaan bertujuan untuk membantu menentukan keefektifan 

perusahaan dalam mengelola persediaan, dan dihitung dengan perputaran 

persediaan (Horne dan Wachowicz, 1997: 142). Tingkat perputaran 

persediaan menunjukkan berapa banyak persediaan yang ada mengalir dalam 

perusahaan. Semakin tinggi tingkat perputaran persediaan, maka semakin 

sedikit dana yang tertanam dalam persediaan. Sedangkan semakin rendah 

tingkat perputaran persediaan, maka semakin banyak dana yang tertanam 

dalam persediaan (Wibisono, 1997: 133). 

 



4. Rasio lancar (Current Ratio) 

Rasio lancar merupakan salah satu rasio yang terdapat dalam rasio 

likuiditas. Rasio lancar menghubungkan aktiva lancar dengan hutang 

(kewajiban) lancar. Menurut Wibisono (1997: 30), aktiva lancar terdiri dari 

kas, surat-surat berharga, piutang usaha, dan persediaan. Hutang lancar terdiri 

dari hutang usaha, pinjaman bank, bagian hutang jangka panjang yang segera 

jauh tempo, hutang pajak, dan biaya-biaya lain yang masih harus dibayar. 

Rasio lancar (current Ratio) digunakan untuk mengukur kemampuan 

perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang 

segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan (Kasmir, 2008:143). 

Rasio lancar (current ratio) yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan 

likuid dan dalam kondisi yang baik untuk memenuhi kewajiban-kewajiban 

yang segera jatuh tempo. Sebaliknya, rasio lancar (current ratio) yang rendah 

menunjukkan bahwa kondisi perusahaan yang kurang mampu dalam 

memenuhi kewajiban-kewajiban yang segera jatuh tempo (Wibisono, 

1997:31). Besar kecilnya jumlah aktiva dan hutang mempengaruhi perolehan 

profitabilitas perusahaan. Apabila jumlah aktiva lancar lebih besar daripada 

hutang perusahaan maka menunjukkan kemampuan perusahaan dalam 

membayar kewajibannya semakin baik. 

5. Kinerja Keuangan 

Kinerja keuangan mempunyai arti yang sangat penting karena dapat 

digunakan sebagai alat untuk mengetahui apakah perusahaan mengalami 

perkembangan atau tidak mengalami perkembangan dan  mengetahui keluar 



masuknya dana yang tertanam dalam perusahaan  kemudian memperoleh 

hasil usaha di masa yang akan datang. Menurut Sartono (2001: 8), kinerja 

keuangan adalah manajemen dana baik yang berkaitan dengan pengalokasian 

dana dalam berbagai bentuk investasi secara efektif maupun usaha 

pengumpulan dana untuk pembiayaan investasi atau pembelanjaan secara 

efisien. Sedangkan menurut Irham (2011: 2), kinerja keuangan adalah suatu 

analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah 

melaksanakan keuangan dengan baik dan benar. 

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan 

bahwa kinerja keuangan adalah suatu analisis untuk melihat sejauh mana 

perusahaan melaksanakan keuangan yang berkaitan dengan pengalokasian 

dana dalam berbagai bentuk invetasi secara efektif dan efisien. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan rasio profitabilitas untuk 

mengukur kinerja keuangan perusahaan. Rasio profitabilitas digunakan untuk 

mengetahui kemampuan perusahaan dalam meraih laba pada tahun berjalan 

maupun tahun-tahun sebelumnya (Wibisono, 1997:36). Hal ini penting karena 

untuk menilai suatu keberhasilan perusahaan. Para investor biasanya sangat 

memperhatikan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atas 

penggunaan modalnya. Sedangkan menurut Anoraga (2004: 300), 

profitabilitas adalah menggambarkan kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan keuntungan, baik dihubungkan dengan penjualan, maupun 

dihubungkan dengan aktiva yang menghasilkan keuntungan tersebut, atau 

dihubungkan dengan modal sendiri. 



Berdasarkan definisi yang telah disampaikan, dapat disimpulkan 

bahwa profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

keuntungan dalam periode tertentu yang diperoleh dari penjualan ataupun 

aktiva yang dapat menghasilkan keuntungan. Dengan diketahuinya 

profitabilitas, perusahaan dapat menentukan kebijakan strategis baik dalam 

upaya untuk meningkatkan atau mempertahankan laba maupun untuk 

penentuan keputusan investasi perusahaan. Ada beberapa bentuk rasio 

profitabilitas, salah satunya yaitu Return On Assets (ROA). Menurut 

Wibisono (1997: 37), Return On Assets (ROA) adalah salah satu bentuk dari 

rasio profitabilitas yang menghubungkan laba bersih dengan total aktiva dan 

mengukur tingkat profitabilitas perusahaan atas penggunaan aktivanya. Rasio 

ini dipilih karena ROA mengukur kemampuan manajemen suatu perusahaan 

dalam menghasilkan laba dengan memanfaatkan aktiva yang tersedia dan 

mempunyai hubungan yang erat dengan modal kerja dimana modal kerja 

bersih secara sederhana dapat diartikan sebagai aktiva lancar dikurangi 

kewajiban lancar. Semakin tinggi Return On Assets (ROA),  maka semakin 

baik keadaan suatu perusahaan.  

 

METODE PENELITIAN 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini adalah 141 perusahaan 

perbankan yang terdaftar di BEI pada tahun 2012. Teknik pengambilan sampel 



dengan menggunakan purposive sampling. Penggunaan metode ini ditujukan 

untuk memperoleh sampel yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. 

 

HASIL PENELITIAN 

Uji Asumsi Klasik 

Uji Normalitas 

Dasar pengambilan keputusan dalam penelitian ini adalah jika 

signifikansi>0,05 maka dapt disimpulkan bahwa data penelitian berdistribusi 

normal. Dari hasil pengujian diperoleh nilai Z = 1,075 dengan p = 0,198 yang 

berada di atas level of significance 0,05 sehingga data berdistribusi normal. 

Uji Multolinearitas 

Dasar pengambilan keputusan dalam uji multikoliniearitas yaitu apabila 

nilai tolerance>0,10 dan VIF <10 maka model regresi tidak terkena 

multikolinearitas. Nilai tolerance untuk variabel Cash Turnover, Inventory 

Turnover dan Current Ratio secara berturut-turut sebesar 0,991; 0,989; 0,981. 

Sedangkan nilai VIF dari variabel Cash Turnover, Inventory Turnover dan 

Current Ratio secara berturut-turut sebesar 1,009; 1,011; 1,020. Sehingga dapat 

disimpulkan model regresi bebas dari multikolinearitas. 

Uji Heteroskedastisitas 

Dasar pengambilan keputusan pada uji heterokedastisitas yaitu apabila 

α>0,05 maka dapat disimpulkan data tidak terkena heterokedastisitas. Nilai 

signifikansi dari variabel Cash Turnover, Inventory Turnover dan Current Ratio 



secara berturut-turut sebesar 0,066; 0,492; 0,141 . Sehingga dapat disimpulkan 

data tidak terkena heterokedastisitas. 

Uji Autokorelasi 

Dasar pengambilan keputusan dengan menggunakan derajat kesalahan (α) 

=5%, dengan prediktor sebanyak 2 maka batas atas (U) adalah sebesar 1,774 

sedangkan batas bawah (L) adalah sebesar 1,693. Karena nilai DW hasil regresi 

adalah sebesar 1,944 yang berarti lebih besar dari nilai batas bawah, maka 

koefisien autokorelasi lebih besar dari nol. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa hasil regresi tersebut terbebas dari masalah autokorelasi.  

Pengujian Hipotesis 

Determinasi R2 

Dari hasil perhitungan analisis regresi penelitian ini Adjusted R square 

(R2) adalah sebesar 0,130, hal ini menunjukkan bahwa variasi dari ROA dapat 

dijelaskan oleh variabel Cash Turnover, Inventory Turnover dan Current Ratio 

sebesar 13,0%, sedangkan sisanya di jelaskan 87,0% dipengaruhi oleh faktor-

faktor lain diluar variabel yang diteliti.  

Uji F 

Nilai Fhitung > Ftabel (7,969 > 3,00), maka Ho ditolak, Berarti secara 

bersama-sama variabel Cash Turnover, Inventory Turnover dan Current Ratio 

berpengaruh terhadap ROA (Y).  

 



Uji t 

a. Variabel Cash Turnover menunjukkan thitung > dari ttabel (2,767 > 1,980) maka 

hal ini menunjukkan bahwa Cash Turnover mempunyai pengaruh terhadap 

ROA atau karena t.sig (0,006) lebih kecil dari 0,05 (α) maka variabel Cash 

Turnover mempunyai pengaruh terhadap ROA. 

b. Variabel Inventory Turnover menunjukkan thitung <  ttabel (-1,208 < 1,980) 

maka hal ini menunjukkan bahwa Inventory Turnover tidak mempunyai 

pengaruh terhadap ROA atau karena t.sig (0,229) lebih besar dari 0,05 (α) 

maka variabel Inventory Turnover tidak mempunyai pengaruh terhadap ROA. 

c. Variabel Current Ratio menunjukkan thitung > ttabel (3,921 > 1,980) maka hal 

ini menunjukkan bahwa Current Ratio mempunyai pengaruh terhadap ROA 

atau karena t.sig (0,000) lebih kecil dari 0,05 (α) maka variabel Current Ratio 

mempunyai pengaruh terhadap ROA. 

 

PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis mengenai pengaruh Perputaran Kas 

(Cash Turnover) terhadap Return On Assets (ROA) menunjukkan bahwa nilai 

thitung > ttabel (2,767 > 1,980) dan nilai sig 0,000 < 0,05, sehingga variabel 

Perputaran Kas (Cash Turnover) mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan  

terhadap Return On Assets ((ROA). Adanya pengaruh yang positif dan signifikan 

berarti menunjukkan bahwa semakin tinggi perputaran kas maka semakin efisien 

pengelolaan kas dan profitabilitas perusahaan. 



Berdasarkan hasil pengujian mengenai pengaruh Perputaran Persediaan 

(Inventory Turnover) terhadap Return On Assets (ROA) menunjukkan bahwa nilai 

thitung < ttabel (-1,208 < 1,980) dan nilai sig 0,229 > 0,05, sehingga variabel 

Perputaran Persediaan (Inventory Turnover) tidak mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap Return On Assets (ROA). Pada hasil analisis ini, perputaran 

persediaan (Inventory Turnover) bernilai negatif yang artinya apabila terjadi 

kenaikan perputaran persediaan (Inventory Turnover)  sebesar satu persen maka 

ROA akan mengalami penurunan sebesar -0,019. Dengan adanya pengaruh yang 

negatif berarti menunjukkan bahwa semakin tinggi perputaran persediaan 

(Inventory Turnover) maka akan menurunkan profitabilitas perusahaan. 

Berdasarkan Hasil pengujian mengenai pengaruh Current Ratio (CR) 

terhadap Return On Assets (ROA) menunjukkan bahwa nilai thitung > ttabel (3,921 > 

1,980) dan nilai sig 0,000 < 0,05, sehingga Current Ratio (CR) mempunyai 

pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Return On Assets (ROA). Dengan 

adanya pengaruh yang positif menunjukkan bahwa semakin besar Current Ratio 

(CR) maka semakin kecil total kewajiban dibandingkan dengan aktiva yang 

dimiliki perusahaan. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, 

peneliti mengambil kesimpulan berupa Cash Turnover berpengaruh positif dan 

siginifikan terhadap Return On Assets (ROA). Inventory Turnover berpengaruh 

negatif dan tidak signifikan  terhadap Return On Assets (ROA). Current Ratio 



berpengaruh positif dan siginifikan terhadap Return On Assets (ROA). Kemudian 

secara simultan Cash Turnover, Inventory Turnover dan Current Ratio 

mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Return On Assets (ROA). 

SARAN  

1. Bagi penelitian yang akan meneliti dengan tema yang sama sebaiknya 

menambah jumlah sampel yang diteliti yaitu tidak hanya perusahaan 

manufaktur saja melainkan semua perusahaan yang ada di BEI. 

2. Bagi penelitian selanjutnya sebaiknya menambahkan variabel lain yang dapat 

mempengaruhi profitabilitas. 

3. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan tahun penelitian yang 

lebih lama. Misalnya tahun 2010-2012. 
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