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ABSTRAKSI 

 Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah Cash Conversion Cycle 

berpengaruh terhadap profitabilitas pada industri Food and Beverage dan industri 

Retail. Profiabilitas disini dihitung dengan menggunakan Return on Assets (ROA). 

Juan Pablo Teruel dan Solano (Spanyol) tahun 2005 mengembangkan jurnal 

mengenai manajemen Modal Kerja terhadap Profitabilitas yang diukur dengan 

Cash Conversion Cycle (CCC). Komponen Cash Conversion Cycle (CCC) terdiri 

dari Periode Konversi Piutang / DSO, Periode Konversi Persedian / DSI, dan 

Periode Konversi Hutang /DPO. Selain itu, Profitabilitas juga dipengaruhi oleh 

beberapa variable kontrol yaitu Debt, Growth, dan Firm Size. Pengujian pengaruh 

Cash Conversion Cycle terhadap Profiabilitas pada industri food and beverage 

dan retail dilakukan dengan analisis regresi linier berganda menggunakn data 

panel yang terdaftar / listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2004 – 

2008. 

 Hasil dari penelitian ini menunjukan secara simultan dan parsial Cash 

Conversion Cycle pada industri food and beverage dan retail berpengaruh 

signifikan negatif terhadap profitabilitas yang diukur dengan ROA. Pada industri 

food and beverage variabel kontrol debt berpengaruh signifikan negatif terhadap 

profitabilitas yang diukur dengan ROA, sedangkan veriabel kontrol growth dan 

firm size tidak berpengaruh secara signifikan positif terhadap profitabilitas yang 

diukur dengan ROA. Pada industri retail variabel kontrol debt berpengaruh 

signifikan negatif terhadap profitabilitas yang diukur dengan ROA, firm size 

berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas yang diukur dengan ROA, 

sedangkan variabel kontrol growth tidak berpengaruh signifikan positif terhadap 

profitabilitas yang diukur dengan ROA. 

 

Kata Kunci : Modal Kerja, CCC, Debt, Growth, dan Firm Size 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

. Dunia bisnis yang sedang dalam era teknologi informasi menyebabkan 

persaingan semakin tajam, sehingga setiap perusahaan dituntut untuk senantiasa 

berproduksi secara efisien apabila tetap menginginkan memiliki keunggulan daya 

saing. Perusahaan sebagai entitas yang beroperasi dengan menerapkan prinsip 

ekonomi, umumnya tidak hanya beroperasi pada pencapaian laba maksimal tetapi 

juga berusaha untuk meningkatkan nilai perusahaan dan kekayaan pemegang 

saham. Dengan demikian perusahaan harus memiliki rencana strategis dan taktis 

yang disususun dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Salah satu 

aspek penting untuk mengimplementasikan rencana tersebut adalah rencana 

modal kerja. Pengaturan yang tepat dalam rencana modal kerja dapat membantu 

perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya. 

 Pada dasarnya semua perusahaan mengharapkan aktivitas operasionalnya 

dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Modal 

kerja merupakan dana yang disediakan oleh perusahaan untuk melakukan aktivitas 

operasionalnya yang merupakan masalah pokok dan topik penting yang sering 

kali dihadapi oleh perusahaan. Menurut Weston and Coopland (1997:328), 

meskipun penggunaannya bervariasi, modal kerja umumnya didefinisikan dalam 

laporan keuangan sebagai aktiva lancar dikurangi kewajiban lancar.  

 Menurut Smith, 1980 “Working capital management is important because 

ADLN Peprustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PENGARUH CASH CONVERSION CYCLE WIDYANINGTYAS P.A



of its effects on the firm's profibility and risk, and consequently its value” 

Manajemen modal kerja penting karena berdampak pada profitabilitas dan resiko 

sebagai konsekuensi atas nilai perusahaan (Smith, 1980). Setiap perusahaan 

membutuhkan modal kerja dalam membiayai operasi sehari-hari misalnya, 

pembelian bahan mentah, penggajian pegawai dimana uang dana tersebut 

diharapkan dapat kembali ke perusahaan dalam waktu singkat melalui hasil 

penjualan produksi, serta  mengharapkan aktivitas operasionalnya dapat berjalan 

dengan lancar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan  

 Besarnya modal kerja yang digunakan perusahaan, baik kelebihan atau 

kekurangan sama-sama membawa dampak negatif bagi perusahaan. Jika 

kekurangan modal kerja maka perusahaan akan mengalami masalah likuiditas 

yaitu tidak bisa membayar kewajiban jangka pendek tepat pada waktunya, akan 

mengalami kesulitan dalam membeli bahan baku atau bahan pembantu, membayar 

upah buruh, gaji para karyawan, serta biaya-biaya lainnya yang akan 

mengakibatkan tidak maksimumnya kegiatan operasional perusahaan. Kelebihan 

modal kerja berarti menunjukkan adanya dana yang tidak produktif, ini akan 

mengurangi kesempatan dalam memperoleh keuntungan.    

 Penentuan kebijakan modal kerja telah banyak diteliti di sebelumnya pada 

berbagai penelitian. Salah satunya adalah Deloof (2003) yang meneliti tentang 

perputaran modal kerja yaitu perputaran kas, piutang dan persediaan dan hasil 

penelitiannya adalah semakin lama perputaran modal kerja berpengaruh negatif 

terhadap profitabilitas. Sebaiknya, semakin cepat perputaran modal kerja maka 

semakin tinggi profitabilitas perusahaan. Solano (2005) menyimpulkan bahwa 
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bahwa manajer dapat menciptakan nilai perusahaan dengan mengurangi jumlah 

hari dalam piutang dagang dan persediaan.   

 Keputusan mengenai banyaknya persediaan yang akan diinvestasikan dan 

banyaknya kredit yang diterima oleh supplier tercermin dari siklus konversi kas 

(Cash Conversion Cycle) dimana perusahaan menyediakan jumlah hari antara 

tanggal mulai supplier membayar ke perusahaan dan tanggal mulai 

mengumpulkan pembayaran dari customer. Penelitian sebelumnya menggunakan 

analisis Cash Conversion Cycle untuk menentukan dampak positif atau negatif 

terhadap profitabilitas perusahaan. Shin dan Shonen (1998) menganalisis 

hubungan antara Cash Conversion Cycle (CCC) dan profitabilias pada bursa efek 

Amerika Serikat. Hasilnya menunjukkan pengurangan Cash Conversion Cycle 

(CCC) meningkatkan taraf wajar profitabilitas perusahaan. Deloof (2003) 

menganalisis pada perusahaan besar di Belgia dan hasilnya menunjukkan bahwa 

perusahaan dapat memperbaiki profitabilitas dengan mengurangi jumlah hari 

piutang yang beredar dan mengurangi persediaan.   

Pada industri Food and Beverage (F&B) yang kegiatan operasionalnya 

dimulai kas dikeluarkan untuk membeli bahan mentah, lalu diproses menjadi 

barang setengah jadi, dan barang jadi lalu dijual sehingga kas dapat kembali ke 

perusahaan dengan harapan mendapatkan laba. Pada indusri Retail perusahaan 

mengeluarkan kas untuk menyuplai barang dagangan yang telah jadi dan sudah 

kemas sedemikian rupa untuk dapat dijual kepada konsumen sehingga perusahaan 

lebih cepat mendapatkan kas-nya kembali ke perusahaan dan mendapatkan laba 
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 Dalam pengambilan keputusan tentang pengaruh modal kerja terhadap 

profitabilitas pada industri Food and Beverage (F&B) dan Retail harus 

memperhatikan beberapa faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut 

terdiri dari atas Day Sales Outstanding (DSO), Day Sales Inventory (DSI), dan 

Day Payable Outstanding (DPO), dan variabel kintrol Debt, Growth, dan Firm 

Size. 

 Dengan mempertimbangkan variabel-variabel yang berpengaruh terhadap 

profitabilitas perusahaan maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

tersebut di Indonesia dengan judul : ”Pengaruh Cash Conversion Cycle terhadap 

Profitabilitas pada industri Food and Beverage dan Retail di Bursa Efek Indonesia 

(BEI).” 

 

1.2  Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan sebelumnya, maka 

rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah Cash Conversion Cycle (CCC) berpengaruh terhadap profitabilitas 

pada industri Food and Beverage dan Retail? 

2. Apakah ada perbedaan antara Cash Conversion Cycle (CCC) pada industri 

Food and Beverage dan industri Retail? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah:  

1. Menguji pengaruh Cash Conversion Cycle (CCC) terhadap profitabilitas 

dengan variabel kontrol. 
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2. Menguji perbedaan antara Cash Conversion Cycle antara industri Food 

and Beverage dan Retail. 

   

1.4 Manfaat penelitian  

Penelitian ini memberikan manfaat antara lain: 

1. Memberikan informasi kepada pelaku ekonomi mengenai pengaruh Cash 

Conversion Cycle (CCC) terhadap profitabilitas beserta variabel kontrol 

pada industri Food and Beverage dan Retail di (BEI). 

2. Sebagai bahan pertimbangan bagi para manajer perusahaan dalam 

menentukan keputusan investasi jangka panjang maupun jangka pendek. 

3. Memberikan sumbangan bagi pengembang ilmu pengetahuan, khususnya 

di bidang manajemen keuangan dan sebagai informasi bagi penelitian 

selanjutnya. 

 

1.5  Sistematika penulisan 

BAB I : PENDAHULUAN 

  Bab ini akan membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan 

masalah mengenai pengaruh Cash Conversion Cycle (CCC) 

terhadap profitabilitas pada industri Food and Beverage dan Retail 

di Bursa Efek Indonesia (BEI), tujuan penelitian, manfaat 

dilakukannya penelitian dan sistematika penulisan. 
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BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

  Bab ini akan membahas mengenai landasan teori, yaitu pengertian 

modal kerja, kebijakan modal kerja, teori-teori mengenai Cash 

Conversion Cycle (CCC), Profitabilitas, Komponen Cash 

Conversion Cycle (DSO ,DSI, DPO) dan variabel kontrol  Debt, 

Growth, dan Firm Size, penelitian sebelumnya, hipotesis uji 

pengaruh, hipotesis uji beda, model analisis, dan kerangka berpikir. 

BAB III :  METODE PENELITIAN  

Bab ini akan membahas mengenai pendekatan penelitian yang 

digunakan untuk memecahkan masalah penelitian, identifikasi 

variabel, definisi operasional variabel, jenis dan sumber data, 

prosedur pengumpulan data dan teknik analisis menggunakan 

model regresi linier berganda dan analis non parametrik Kruskal 

Walis. 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini akan membahas mengenai pengaruh subyek penelitian 

yaitu CCC terhadap profitabilitas beserta variabel kontrol pada 

industri Food and Beverage dan Retail, serta hasil uji beda antara 

industri Food and Beverage dan Retail 

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini akan membahas mengenai simpulan yang dihasilkan dari 

analisis regresi linier berganda dan analisis non parametrik Kruskal 

Walis serta saran-saran sebagai bahan pertimbangan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Definisi Modal Kerja 

 Setiap perusahaan selalu membutuhkan modal kerja untuk mendanai 

kegiatan operasionalnya. Dana yang telah dikeluarkan, diharapkan akan dapat 

kembali masuk ke dalam perusahaan melalui penjualan hasil produksi perusahaan. 

Definisi modal kerja menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut : 

1. Definisi menurut Weston dan Brigham (1993:358) : 

Modal kerja biasanya disebut sebagai modal kerja kotor (gross working 

capital) merupakan aktiva-aktiva lancar yang digunakan dalam operasional 

perusahaan. Sedangkan modal kerja bersih (net working capital) didefinisikan 

sebagai aktiva lancar yang dikurangi hutang lancar. 

2. Menurut Ross (2003:472) memberi pengertian sebagai berikut : 

Modal kerja bersih (net working capital) merupakan perbedaan antara aktiva 

lancar perusahaan dengan hutang lancarnya dan pengelolaan pendanaan jangka 

pendek disebut sebagai manajemen modal kerja. 

3. Menurut Riyanto (2001:57) memberikan pengertian modal kerja dalam 

beberapa konsep yaitu : 

a. Konsep Kuantitatif 

Konsep ini mendasarkan pada kuantitas dari dana yang tertanam dalam 

unsur-unsur aktiva dimana aktiva ini merupakan aktiva yang sekali berputar 

ADLN Peprustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PENGARUH CASH CONVERSION CYCLE WIDYANINGTYAS P.A



kembali dalam bentuk semula atau aktiva dimana dana yang tertanam di 

dalamnya akan dapat bebas lagi dalam waktu yang pendek. Dengan 

demikian modal kerja menurut konsep ini adalah ”keseluruhan dari jumlah 

aktiva lancar'. Modal kerja dalam pengertian ini sering disebut Modal Kerja 

Bruto (Gross Working Capital). 

b. Konsep Kualitatif 

Menurut konsep ini, pengertian modal kerja dikaitkan dengan besarnya 

jumlah hutang lancar atau hutang yang harus segera dibayar. Demikian, 

sebagian dari aktiva lancar ini harus disediakan untuk memenuhi kewajiban 

finansial yang harus segera dilakukan, dimana bagian aktiva lancar ini tidak 

boleh digunakan untuk membiayai operasional perusahaan untuk menjaga 

likuiditasnya. Oleh karenanya maka modal kerja menurut konsep ini adalah 

sebagian dari aktiva lancar yang benar-benar dapat digunakan untuk 

membiayai operasional perusahaan tanpa mengganggu likuiditasnya, ‘yaitu 

yang merupakan kelebihan aktiva lancar di atas hutang lancarnya'. Modal 

kerja dalam pengertian ini sering disebut Modal Kerja Netto (Net Working 

Capital).  

c. Konsep Fungsional 

Konsep ini didasarkan pada fungsi dari dana dalam menghasilkan pendapatan 

(income). Setiap dana yang dikerjakan atau digunakan dalam perusahaan 

adalah dimaksudkan untuk menghasilkan pendapatan. Ada sebagian dana 

yang digunakan dalam suatu periode akuntansi tertentu (current income) dan 

ada sebagian dana lain yang digunakan selama periode tersebut tetapi tidak 
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seluruhnya digunakan untuk menghasilkan current income. Sebagian dari 

dana ini dimaksudkan juga untuk menghasilkan pendapatan untuk periode-

periode berikutnya (future income) 

4. Sedangkan menurut Gitman (2003:598) : 

Modal kerja adalah aktiva lancar perusahaan yang merupakan kegiatan dari 

investasi yang berputar dari suatu bentuk yang lain dalam proses bisnis. 

Sedangkan modal kerja bersih secara umum didefinisikan sebagai perbedaan 

antara aktiva lancar dan hutang lancar. Jika perusahaan memiliki aktiva lancar 

melebihi jumlah hutang lancarnya, maka perusahaan memiliki modal kerja 

bersih yang positif. Sebaliknya jika perusahaan memiliki aktiva lancar lebih 

kecil daripada jumlah hutang lancarnya, maka perusahaan memiliki modal 

kerja bersih yang negatif. 

 

2.1.2 Faktor – Faktor yang mempengaruhi Modal Kerja 

Modal  kerja yang cukup sangat penting bagi perusahaan, tetapi untuk 

menentukan jumlah modal kerja yang dianggap cukup bagi perusahaan bukanlah 

merupakan hal mudah, karena modal kerja yang dibutuhkan suatu perusahaan 

tergantung atau dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut: 

1) Sifat atau tipe dari perusahaan 

Modal kerja dari suatu perusahaan jasa relatif akan lebih rendah bila 

dibandingkan dengan kebutuhan modal kerja perusahaan industri karena 

perusahaan jasa tidak memerlukan investasi yang besar dalam kas, piutang 

maupun persediaan. 

2) Waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi atau memperoleh barang yang 

akan dijual serta harga persatuan dari barang tersebut. 

Kebutuhan modal kerja suatu perusahaan berhubungan langsung dengan 

waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh barang yang akan dijual maupun 
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bahan dasar yang akan diproduksi sampai barang tersebut dijual. Makin 

panjang waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi atau memperoleh barang 

tersebut maka makin besar pula modal kerja yang dibutuhkan. 

3) Syarat pembelian bahan atau barang dagangan 

Syarat pembelian barang dagangan atau bahan dasar yang akan digunakan 

untuk memproduksi barang sangat mempengaruhi jumlah modal kerja yang 

dibutuhkan oleh perusahaan yang bersangkutan. Jika syarat kredit yang 

diterima pada waktu pengembalian menguntungkan, maka sedikit uang kas 

yang harus diinvestasikan dalam persediaan bahan atau barang yang dibeli 

tersebut harus dilakukan dalam jangka waktu yang pendek maka uang kas yang 

diperlukan untuk membiayai persediaan semakin besar pula. 

4) Syarat penjualan 

Semakin lunak kredit yang diberikan oleh perusahaan kepada para pembeli 

akan mengakibatkan semakin besarnya jumlah modal kerja yang harus 

diinvestasikan dalam sektor piutang. Untuk memperendah dan memperkecil 

jumlah modal kerja yang harus diinvestasikan dalam piutang dan untuk 

memperkecil resiko adanya piutang yang tidak dapat ditagih, sebaiknya 

perusahaan memberikan potongan tunai kepada para pembeli, karena dengan 

demikian para pembeli akan tertarik untuk segera membayar hutangnya dalam 

periode diskonto tersebut. 

5) Tingkat perputaran persediaan 

Tingkat perputaran persediaan (inventory turn over), menunjukkan 

beberapa  kali persediaan tersebut diganti dalam arti dibeli atau dijual kembali. 
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Semakin tinggi tigkat perputaran persediaan tersebut maka jumlah modal kerja 

yang dibutuhkan (terutama jika harus diinvestasikan dalam persediaan) 

semakin rendah. Untuk dapat mencapai tingkat perputaran yang tinggi, maka 

harus diadakan perencanaan dan pengawasan persediaan secara teratur dan 

efisien. Semakin cepat atau semakin tinggi tingkat perputaran akan 

memperkecil resiko terhadap kerugian yang disebabkan karena penurunan 

harga atau karena perubahan selera konsumen, disamping itu akan menghemat 

biaya penyimpanan dan pemeliharaan terhadap persediaan tersebut. 

6) Tingkat perputaran piutang 

Kebutuhan modal kerja juga tergantung dari jangka waktu yang diperlukan 

untuk menagih piutang. Makin sedikit waktu yang diperlukan untuk menagih 

janji piutang, maka semakin sedikit modal kerja yang diperlukan. Pengendalian 

piutang secara efektif dapat dilaksanakan dengan mengatur kebijakan 

mengenai pemberian kredit, syarat-syarat penjualan, ditetapkan kredit 

maksimum bagi para pembeli dan para penagih. Pengurusan kredit secara 

efisien dapat menghasilkan perputaran piutang yang tinggi.  

Suatu perputaran piutang yang tinggi harus disertai dengan penagihan 

piutang yang relatif cepat. Apabila tidak, maka modal kerja akan terikat untuk 

waktu yang lebih lama dan oleh karena itu tidak akan tersedia cukup modal 

kerja untuk digunakan segera dalam siklus usaha perusahaan. Kecepatan 

perputaran piutang dapat ditingkatkan dengan jalan menjual piutang atau 

assignment. Pemimpin perusahaan yang modern menekankan atau menyadari 

tidak hanya pentingnya prosentase laba bersih atas penjualan tetapi juga 
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kecepatan perputaran. 

7) Faktor musiman 

Apabila perusahaan tidak terpengaruhi oleh musim maka penjualan tiap 

bulan rata-rata sama. Tetapi dalam hal ada musim, maka terdapat perbedaan. 

Pada saat musim akan terjadi aktivitas yang besar, sedangkan di luar musim 

aktivitas adalah rendah. Perusahaan yang mengalami musim memerlukan 

sejumlah modal kerja yang maksimum untuk jangka relatif pendek.  

8) Siklus usaha (konjungtur) 

Dalam masa 'prosperity' (konjungtur tinggi), aktivitas perusahaan diperluas dan 

ada kecenderungan bagi perusahaan untuk membeli barang mendahului 

kebutuhan agar dapat memanfaatkan harga rendah dan untuk memastikan diri 

akan adanya persediaan yang cukup. Dalam hal demikian diperlukan modal 

kerja yang besar. Sebaliknya dalam masa depresi (konjungtur menurun) maka 

volume usaha turun dan banyak perusahaan harus menukar persediaan, dan 

piutang menjadi uang. Dengan demikian terjadi kelebihan uang yang dapat 

dipergunakan sebagai berikut: 

a) Dibiarkan dalam bentuk uang 

b) Dipergunakan untuk membeli surat-surat berharga 

c) Dipergunakan untuk membayar hutang 

9) Faktor-faktor lain; seperti volume penjualan dan jumlah rata-rata pengeluaran 

uang setiap harinya. (Tunggal, 2000:96) 

 

 

ADLN Peprustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PENGARUH CASH CONVERSION CYCLE WIDYANINGTYAS P.A



2.1.3 Kebijakan Modal Kerja 

Dalam pemenuhan kebutuhan modal kerja, perusahaan membagi dalam 

dua komponen yaitu kebijakan investasi dan kebijakan pendanaan. Kebijakan 

investasi terkait dengan seberapa tingkat aktiva lancar yang digunakan perusahaan 

untuk membiayai aktivitas operasional perusahaan, sedangkan kebijakan 

pendanaan terkait dengan seberapa tingkat hutang lancar yang digunakan 

perusahaan untuk membiayai investasinya. Dalam setiap komponen modal kerja, 

terdapat tiga pendekatan kebijakan. Menurut Weston and Copeland (1997) 

terdapat tiga pendekatan dalam pemenuhan kebutuhan yang berkaitan dengan 

kebijakan investasi atau penggunaan aktiva lancar yaitu: 

a. Kebijakan modal kerja konservatif yaitu kebijakan perusahaan yang 

mempertahankan jumlah kas dan atau surat berharga yang relatif besar, 

mengadakan persediaan dalam jumlah besar dan penjualan ditingkatkan 

melalui kebijakan kredit yang longgar sehingga jumlah piutang dagang 

relatif besar. 

b. Kebijakan modal kerja agresif yaitu kebijakan dengan pembatasan yang 

ketat atas kas, piutang dagang, dan persediaan 

c. Kebijakan modal kerja moderat adalah kebijakan modal kerja optimum 

teoritis atau kebijakan antara kebijakan konservatif dan kebijakan agresif. 

Tiga pendekatan dalam pemenuhan kebutuhan yang berkaitan dengan 

kebijakan pendanaan atau penggunaan hutang lancar adalah: 

a. Kebijakan modal kerja konservatif yaitu kebijakan perusahaan mendanai 

seluruh aktiva tetap, aktiva lancar permanen, serta sebagian aktiva 
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temporer dari hutang jangka panjang, sedangkan sebagian dari aktiva 

temporer didanai dari hutang jangka pendek. 

b. Kebijakan modal kerja agresif adalah kebijakan perusahaan mendanai 

seluruh aktiva tetap, sebagian aktiva permanen, serta seluruh aktiva 

temporer dari hutang jangka pendek, sedangkan sebagian aktiva permanen 

didanai dari hutang jangka panjang 

c. Kebijakan modal kerja moderat adalah kebijakan perusahaan mendanai 

seluruh aktiva tetap serta aktiva permanen dari hutang jangka panjang dan 

modal sendiri, sedangkan seluruh aktiva temporer didanai dari hutang 

jangka pendek. 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan modal kerja 

konservatif memiliki tingkat aktiva lancar tinggi dan tingkat hutang lancar rendah, 

sedangkan kebijakan modal kerja agresif memiliki tingkat aktiva lancar rendah 

dan tingkat hutang lancar tinggi dan kebijakan modal kerja moderat adalah 

kebijakan modal kerja optimum teoritis atau kebijakan antara kebijakan 

konservatif dan kebijakan agresif.  

 

2.1.4 Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Modal Kerja 

 Menurut Hanafi (2005:521) ada beberapa faktor yang mempengaruhi 

tingkat modal kerja yaitu : 

1) Karakteristik Bisnis 

Pada sektor industri pengolahan seperti Food and Beverage (F&B) 

mempunyai karakteristik yang berbeda satu dengan yang lain, termasuk dalam 
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penggunaan modal kerja. Dimana pada sektor industri pengolahan seperti Food 

and Beverage (F&B) umumnya mengenal 3 jenis persediaan yaitu persediaan 

bahan baku, persediaan barang dalam proses produksi, dan persediaan barang jadi. 

Sedangkan pada sektor retail cenderung hanya memiliki satu jenis barang 

persediaan yang tidak mengalami proses perubahan bentuk yang sering disebut 

barang dagangan atau marchandise inventory serta memiliki persediaan barang 

dagangan yang lebih besar dibandingkan dengan sekor industri pengolahan seperti 

Food and Beverage (F&B). Ada pula sektor tertentu yang memiliki hutang lancar 

yang lebih tinggi dibandingkan dengan aktiva lancarnya 

2) Ukuran Perusahaan 

Komposisi untuk perusahaan – perusahaan besar adalah 31% aktiva lancar 

dan 24.4% kewajiban lancar. Hal ini ada beberapa kemungkinan yaitu (1) 

perusahaan besar menjadi semakin modal intensif, (2) perusahaan besar 

mempunyai skala ekonomi modal kerja, atau aliran kas yang relatif stabil, (3) 

perusahaan besar memiliki akses yang lebih baik ke pasar keuangan, sehingga 

tidak memegang modal kerja lebih besar 

3) Aktivitas Perusahaan 

Jika penjualan perusahaan meningkat, maka hutang lancar dan aktiva 

lancar yang bersifat spontan juga semakin meningkat. Semakin tinggi penjualan 

semakin besar aktiva lancar suatu perusahaan. 

4) Stabilitas Penjualan Perusahaan 

Jika penjualan stabil maka aktiva lancar cenderung semakin kecil. 

Sebaliknya, jika penjualan berfluktuasi, aktiva lancar akan cenderung semakin 
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besar 

5) Faktor Eksternal 

Suatu industri pengolahan cenderung mempunyai hutang lancar lebih 

besar. Sedangkan industri retail menggunakan aktiva lancar dalam bentuk barang 

dagangan yang lebih besar dibandingkan dengan industri pengolahan. Barang 

dagangan biasanya diperoleh melalui hutang dagang, sehingga aktiva lancar yang 

tinggi mengakibatkan hutang dagang yang tinggi pula. 

6) Faktor Internal Kebijakan Perusahaan 

Jika Fleksibelitas suatu manajemen cukup tinggi, manajemen akan 

menggunakan hutang lancar yang lebih kecil. Jika manajemen membutuhkan dana 

cepat, maka manajemen dapat menggunakan hutang lancarnya. Sedangkan jika 

perusahaan memiliki akses ke pasar keuangan yang baik, kemungkinan 

perusahaan akan menggunakan hutang lancar yang tinggi karena pada situasi 

mendadak,manajemen bisa mendapat dana tambahan dengan cepat. Manajemen 

yang menggunakan modal kerja agresif akan menggunakan hutang yang lebih 

tinggi karena dapat meningkatkan profitabilitas, meskipun resikonya juga semakin 

meningkat. 

 

2.1.5 Profitabilitas 

 Profitabilitas merupakan indikator kinerja yang dilakukan manajemen 

dalam mengelola kekayaan perusahaan dalam menghasilkan laba. Selain itu, rasio 

profitabilitas merupakan alat ukur terhadap efektivitas dan efisiensi operasional 

perusahaan. Sebuah perusahaan dikatakan lebih efisien dalam menggunakan 
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modalnya apabila perusahaan memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi. Di 

samping itu, profitabilitas merupakan hasil akhir bersih dari berbagai kebijakan 

dan keputusan manjemen.  

Menurut Riyanto (2001:35) profitabilitas menunjukan perbandingan antara 

laba dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba tersebut. Sedangkan 

profitabilitas itu sendiri menurut Sartono (1994:130) adalah kemampuan 

perushaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva 

maupun modal sendiri. Brigham dan Huston ( 2001:81) mendefinisikan, 

profitabilitas adalah hasil bersih dari kebijakan dan keputusan 

Profitabilitas dapat diterapkan dengan menghitung berbagai tolak ukur 

yang relevan. Salah satu tolak ukur adalah dengan menggunakan rasio keuangan 

sebagai salah satu alat dalam menganalisis kondisi keuangan hasil operasi dan 

tingkat profitabilitas suatu perusahaan. Profitabilitas dapat dibandingkan dengan 

penjualan yang terjadi atau dibandingkan dengan modal yang digunakan dalam 

kegiatan operasinya. Pengaruh modal kerja terhadap profitabilitas dapat dianalisis 

dengan Return of Assets (ROA) 

 

2.1.6 Return of Assets (ROA)   

Return of Assets (ROA)  adalah salah satu bentuk dari ratio profitabilitas 

untuk dapat mengukur kemampuan perusahaan dengan keseluruhan dana yang 

ditanamkan dalam aktiva yang digunakan untuk operasi perusahaan untuk 

menghasilkan keuntungan. Rasio ini mencoba mengukur efektivitas pemakaian 

total sumber daya oleh perusahaan. Manajemen perlu mengetahui hasil 
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pengembalian operasi atas sumber daya yang telah digunakan (Weston and 

Copeland,1997:240). 

Secara spesifik, ROA menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan 

laba dari aktiva yang dipergunakan. Dengan mengetahui rasio ini, akan dapat 

diketahui apakah perusahaan efisien dalam memanfaatkan aktiva nya dalam 

kegiatan operasional perusahaan. Analisa ROA dalam analisa keuangan 

mempunyai arti yang sangat penting sebagai salah satu teknik analisa keuangan 

yang bersifat menyeluruh/komprehensif untuk mengukur efektivitas dari 

keseluruhan operasi perusahaan. Dengan demikian Return Of Assets (ROA) 

menghubungkan keuntungan yang diperoleh dari operasi perusahaan 

Profitabilitas dalam penelitian ini diukur dengan rasio ROA, yang 

mengukur besarnya laba yang mampu dihasilkan oleh perusahaan yang dibiayai 

oleh modal. Rasio untuk menghitung ROA adalah : 

            

      ............................................. (2.1) 

Semakin tinggi pengembalian atas modal suatu perusahaan, hal ini 

menunjukkan bahwa perusahaan dapat memanfaatkan modal secara efektif dalam 

menghasilkan laba bersih. 

 

2.1.7 Cash Conversion Cycle (CCC) 

 Modal kerja selalu dalam keadaan operasi atau berputar dalam perusahaan 

selama perusahaan selama perusahaan yang bersangkutan dalam keadaan 

beroperasi. Periode perputaran ini dimulai dari saat dimana kas diinvestasikan 

      Net Income  

ROA  =  ------------------ x 100% 

      Total Aset 
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dalam komponen-komponen modal kerja sampai kembali lagi menjadi kas. 

 Setiap perusahaan mempunyai tujuan untuk meminimalkan modal kerja 

dengan syarat modal kerja tersebut harus cukup untuk membiayai kegiatan operasi 

perusahaan. Meminimalkan modal kerja dapat dicapai dengan mempercepat 

penagihan atau collection, kas dari penjualan, meningkatkan perputaran 

persediaan, dan mengurangi pembelanjaan dengan kas. Semua hal dapat diukur 

dengan menggunakan alat ukur Siklus Konversi Kas (Cash Conversion Cycle) 

 Menurut Gitman (2003:601), Siklus Konversi Kas (Cash Conversion 

Cycle) adalah siklus operasi dikurangi periode penangguhan hutang. Siklus 

operasi sendiri merupakan penjumlahan dari periode konversi persediaan dengan 

periode penerimaan piutang sehingga siklus konversi kas menggambarkan 

hubungan waktu dari sumber-sumber perusahaan. 

 Sedangkan Brigham dan Houston (2001:200) mendifinisikan Siklus 

Konversi Kas (Cash Conversion Cycle) sebagai rentang waktu yang terjadi ketika 

perusahaan melakukan pembayaran dan menerima arus kas masuk, dapat juga 

didefinisikan sebagai waktu antara saat perusahaan membayar supplier dengan 

waktu saat perusahaan menagih pembayaran dari  konsumen atas penjualannya. 

Definisi Siklus Konversi Kas (Cash Conversion Cycle) menurut Churchil dan 

Mullins dalam Huchison (2007:42), yaitu siklus konversi kas (Cash Conversion 

Cycle) atau cash to cash didefinisikan sebagai lamanya waktu penahanan dalam 

modal kerja sampai konsumen membayar produk yang telah dijual perusahaan. 

 Siklus Konversi Kas merupakan waktu yang diperlukan untuk 

mengkonversi bahan baku menjadi barang jadi, barang jadi menjadi penjualan, 
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dan penjualan ke dalam pembayaran yang diterima dari pelanggan. Menurut Dr 

Hanafi (2005:521) Siklus Konversi Kas merupakan ’perjalanan’ kas, mulai kas 

dikeluarkan (untuk membeli bahan-bahan) sampai kas kembali lagi (piutang 

dibayarkan). Perjalanan kas keluar sampai dengan kas masuk dapat dilihat pada 

bagan berikut : 

Gambar 2.1 Siklus Perputaran Kas 

 

 

 

 

 
Sumber:(Dr.Mamduh Hanafi. 2004. Manajemen Keuangan.Edisi 2004/2005.Yogyakarta: BPFE Yogyakarta) 

 

Siklus konversi kas berkaitan dengan tingkat perputaran persediaan. Siklus 

Konversi Kas mengukur periode rata-rata yang diperlukan suatu perusahaan untuk 

memperoleh dan menjual inventarisasi, mengumpulkan dan membayar hutang 

piutang, menunjukkan efisiensi yang kas mengalir melalui bisnis. Rumus untuk 

Cash Conversion Cycle adalah sebagai berikut: 

 

 

Dimana :  

CCC =  Cash Conversion Cycle        

DSO  =  Days Sales Outstanding  

DSI    =  Day Sales Inventory  

DPO  =  Day Payable Outstanding  

Bahan 

Baku 

Proses 

Produksi 

Penjualan 

dgn kredit 
Piutang 

dibayar 

Persediaan Piutang Kas Kas 

Pembelian 

CCC = DSO + DSI – DPO  ………………(2.2) 
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2.1.8 Hubungan Modal Kerja, Cash Conversion Cycle, dan Profitabilitas 

 Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, perusahaan harus memiliki 

modal kerja berupa aktiva lancar seperti kas, surat berharga, piutang, dan 

persediaan yang semuanya merupakan unsur dari modal kerja. Adanya perbedaan 

modal kerja akan membawa pengaruh yang berbeda-beda terhadap laba yang akan 

diperoleh perusahaan seperti yang diungkapkan oleh Hampton dan Wagner 

(1989:10) hal itu dapat terjadi karena setiap perusahaan memiliki kebijkan modal 

kerja yang berbeda-beda.  

Perusahaan yang menerapkan modal kerja konservatif dengan persediaan 

yang besar dan kebijakan kredit yang longgar akan menimbulkan peningkatan 

pada nilai penjualan perusahaan. Persediaan yang besar mengurangi resiko 

terhadap kondisi adanya kekurangan persediaan namun apabila perusahaan 

menyediakan persediaan dalam jumlah yang besar maka biaya-biaya seperti biaya 

perawatan gudang, biaya kerusakan persediaan, biaya penyimpanan perusahaan 

menjadi semakin tinggi. Kebijakan kredit yang longgar juga akan merangsang 

penjualan karena mempermudah konsumen dalam menilai kualitas produk 

sebelum mengadakan pembayaran sehingga profitabilitas perusahaan meningkat.  

Pinches (1991), Brigham dan Ehrhardt (2004), Gitman (2005)  dan Moyer 

et al. (2005) menyatakan  bahwa perusahaan yang menerapkan kebijakan investasi 

modal kerja konservatif memiliki resiko likuiditas dan profitabilitas yang rendah. 

Hal ini disebabkan kebijakan ini relatif aman karena hampir seluruh aktiva tetap 

dan aktiva lancar dibiayai dengan hutang jangka panjang dan modal sendiri. 

Meningkatnya profitabilitas dikarenakan penjualan yang semakin besar tetapi 
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bagaimanapun profitabilitas kemungkinan juga bisa menurun jika biaya investasi 

dalam modal kerja meningkat lebih cepat dari keuntungan yang didapat jika 

menahan modal kerja dalam persediaan atau piutang usaha. 

Perusahaan yang menerapkan kebijakan modal kerja agresif dengan 

pembatasan yang ketat atas kas, piutang dagang, dan persediaan maka perusahaan 

akan berhadapan dengan resiko kekurangan persediaan sehingga memungkinkan 

perusahaan kehilangan peluang penjualan. Namun biaya-biaya seperti biaya 

perawatan gudang, biaya penyimpanan, biaya kerusakan persediaan perusahaan 

lebih rendah dari pada perusahaan yang memiliki persediaan dalam jumlah yang 

besar. Selain itu pembatasan kas memungkinkan perusahaan mengalami 

kekurangan kas atau setara dengan kas dan mengakibatkan perusahaan mengalami 

masalah likuiditas yaitu tidak bisa membayar kewajiban jangka pendek tepat pada 

waktunya, akan mengalami kesulitan dalam membeli bahan baku atau bahan 

pembantu, membayar upah buruh, gaji para karyawan, serta biaya-biaya lainnya 

yang akan mengakibatkan tidak maksimumnya kegiatan operasional perusahaan. 

Namun di sisi lain pembatasan yang ketat atas piutang dagang, dan persediaan 

memungkinkan perputaran modal kerja menjadi lebih cepat. Semakin cepat 

perputaran modal kerja maka semakin cepat dana yang diperoleh untuk 

diinvestasikan kembali untuk menghasilkan kas sehingga profitabilitas perusahaan 

akan semakin meningkat.  

Pinches (1991), Brigham and Ehrhardt (2004), Gitman (2005) and Moyer 

et al. (2005) menyatakan  bahwa perusahaan yang menerapkan kebijakan investasi 

modal kerja agresif akan dihadapkan pada kondisi profitabilitas yang tinggi yang 
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diiringi dengan meningkatnya resiko likuiditas. Hal ini disebabkan investasi pada 

aktiva lancar permanen perputarannya bersifat jangka panjang, oleh karena itu 

perusahaan yang menggunakan hutang jangka pendek untuk membiayai aktiva 

tersebut dikhawatirkan tidak dapat melunasi hutangnya yang telah jatuh tempo 

karena aliran kas tidak akan mencukupi untuk melunasi hutang tersebut dalam 

waktu yang pendek. Dari sisi profitabilitas, semakin banyak perusahaan yang  

menggunakan hutang jangka pendek, maka biaya bunga yang ditanggung 

perusahaan akan lebih kecil dibandingkan perusahaan yang penggunaan hutang 

jangka panjangnya lebih besar karena hutang jangka pendek suku bunganya lebih 

rendah daripada hutang jangka panjang, sehingga perusahaan menerapkan 

kebijakan pembiayaan modal kerja agresif akan memiliki profitabilitas yang lebih 

besar jika dibandingkan dengan perusahaan yang yang menerapkan kebijakan 

modal kerja konservatif. 

Dari pernyataan di atas bahwa perusahaan dalam menentukan besarnya 

modal kerja perusahaan harus menentukan kebijakan modal kerja yang diterapkan 

pada perusahaannya terlebih dahulu, setelah itu baru mengukur besarnya 

kebutuhan modal kerja perusahaan dengan menggunakan (CCC) seperti yang 

dikemukakan oleh Deloof (2003) bahwa Cash Conversion Cycle (CCC) 

merupakan jeda waktu antara kas yang dikeluarkan untuk pembelian bahan baku 

dengan kas yang diterima dari penjualan barang jadi. Semakin lama periode 

perputarannya, semakin besar pula jumlah investasi modal kerja yang dibutuhkan. 

Tujuan perusahaan menggunakan CCC adalah untuk mempersingkat siklus 

konversi kas perusahaan secepat mungkin tanpa mengganggu operasi perusahaan. 
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Menurut Hutchison, Theodore dan Anders (2007:42) pada umunya tujuan 

perusahaan adalah mempersingkat siklus konversi kas. Tingkat  siklus konversi 

kas yang rendah menunjukkan perusahaan lebih efisien dalam mengelola cash 

flow perusahaan. Menurut Brigham dan Houston (1998:202) siklus konversi kas 

dapat dipersingkat dengan cara berikut : 

1. Mempersingkat periode konversi persediaan dengan mempercepat proses 

produksi dan penjualan 

2. Mempersingkat periode konversi piutang usaha dengan mempercepat 

penagihan piutang 

3. Memperpanjang periode penangguhan hutang usaha dengan memperlambat 

pembayaran hutang 

Tingkat CCC akan selalu berbeda-beda pada setiap perusahaan. CCC bisa 

memiliki nilai positif ataupun negatif. Tingkat CCC yang positif mengindikasikan 

jumlah hari dimana perusahaan harus melakukan peminjaman ataupun 

mendapatkan modal saat menunggu pembayaran dari konsumen, sedangkan CCC 

negatif mengindikasikan bahwa perusahaan mendapatkan uang kas dari penjualan 

sebelum melakukan pembayaran kepada suppliemya. Tujuan utama dari 

perusahaan adalah mendapatkan CCC serendah mungkin dan bila memungkinkan 

mendapatkan CCC negatif karena semakin rendah CCC perusahaan, semakin 

tinggi efisiensi yang dilakukan oleh perusahaan dalam mengelola cash flow. 

Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan hubungan antara CCC terhadap 

profitabilitas perusahaan: 
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Tabel 2.1 

Tingkat CCC terhadap Profitabilitas 

Tingkat  

CCC 

Dampak terhadap 

Profitabilitas 

> 0 hari Normal 

0 hari Baik 

<0 hari Sangat  Baik 
         Sumber : Sri dwi.2010.Manjemen keuangan lanjut 

 

Perusahaan yang memiliki CCC diatas 0 hari akan memiliki dampak 

terhadap profitabilitas normal tergantung seberapa lama CCC dari perusahaan 

tersebut. Semakin lama CCC dari perusahaan maka semakin rendah profitabilitas 

dari perusahaan tersebut. Hal ini disebabkan karena apabila memiliki CCC positif, 

maka perusahaan harus mendapatkan modal untuk melakukan pembayaran kepada 

supplierya sebelum mendapatkan pembayaran dari konsumennya untuk melunasi 

kewajiban tersebut sehingga dapat menurunkan profitabilitas perusahaan apabila 

CCC yang dimilikinya terlalu lama. 

Perusahaan yang memiliki CCC 0 hari dapat diartikan sebagai perusahaan 

yang dapat melakukan match antara current asset dan current liabilitiesnya. Dapat 

diartikan bahwa perusahaan melakukan pembayaran kepada supplier setelah 

mendapat pelunasan penjualan dari konsumennya. Hal tersebut akan 

menyebabkan profitabilitas perusahaan yang tinggi karena perusahaan dapat 

melakukan manajemen modal kerjanya secara efisien. 

Perusahaan yang memiliki CCC dibawah 0 hari dapat diartikan sebagai 

perusahaan yang mengelola manajemen modal kerjanya secara sangat efisien. Hal 

ini dikarenakan perusahaan tersebut akan lebih dulu mendapatkan pembayaran 

dari konsumennya sebelum melakukan pembayaran kepada supplier sehingga 
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akan memiliki dampak yang sangat baik terhadap profitabilitasnya. Berdasarkan 

point tersebut diharapkan adanya pengaruh yang negatif pada CCC  terhadap 

profitabilitas. 

 

2.1.9 Komponen Cash Conversion Cycle (CCC) 

Ada 3 komponen utama CCC yaitu Days Sales Outstanding (DSO), Day 

Sales Inventory (DSI), Day Payable Outstanding  (DPO) 

 

2.1.9.1 Days Sales Outstanding / Periode Konversi Piutang (DSO) 

Piutang merupakan aktiva atau kekayaan yang timbul sebagai akibat dari 

penjualan kredit. Dalam rangka memperbesar volume penjualan perusahaan 

menjual produknya secara kredit. Penujualan secara kredit tidak dapat segera 

menghasilkan kas tetapi menimbulkan piutang. Pada saat piutang telah memasuki 

masa jatuh tempo terjadi aliran kas masuk yang berasal dari pengumpulan 

piutang. Menurut Riyanto (2005:85) faktor yang mempengaruhi besar kecilnya 

investasi dalam piutang antara lain : 

1. Volume kredit 

Makin besar proporsi penjualan kredit dari penjualan memperbesar jumlah 

investasi piutang 

2. Syarat pembayaran penjualan kredit 

Syarat pembayaran penjualan kredit dapat bersifat keras dan lunak. 

Apabila perusahaan menetapkan syarat pembayaran ketat berarti perusahaan lebih 

mengumankan keselamatan kredit daripada pertimbangan profitabilitas. Syarat 
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yang ketat misalnya dalam bentuk batas waktu pembayaran piutang yang 

terlambat. 

3. Ketentuan pembatasan kredit 

Dalam penjualan kredit, perusahaan dapat menetapkan batas maksimal 

kredit yang diberikan kepada pelanggan. Semakin tinggi batas yang ditetapkan 

berarti semakin besar yang diinvestasikan dalam piutang. 

4. Kebijakan dalam pengumpulan piutang 

Perusahaan dapat menjalankan kebijakan pengumpulan piutang secara 

aktif dan pasif. Perusahaan yang menjalankan kebijakan secara aktif akan 

memiliki pengeluaran uang yang lebih besar untuk membiayai aktivitas 

pengumpulan piutang serta memiliki investasi piutang yang lebih kecil 

dibandingkan perusahaan yang menggunakan kebijakan pasif. 

5. Kebiasaan membayar dari pelanggan. 

Sebagian pelanggan mempunyai kebiasaan untuk membayar piutangnya 

dengan menggunakan kesempatan cash discount dan ada yang tidak menggunakan 

cash discount. Cara pembayaran ini mempunyai efek terhadap besarnya investasi 

dalam piutang. Apabila pelanggan membayar dalam periode diskon, maka dana 

yang tertanam akan lebih cepat bebas, sehingga semakin kecil investasi dalam 

piutang. 

Periode konversi piutang menurut Margaretha (2005:89) adalah jangka 

waktu yang diperlukan untuk mengkonversi piutang perusahaan menjadi kas. 

Periode konversi piutang dapat dihitung dengan cara berikut : 
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2.1.9.2 Day Sales Inventory / Periode Konversi Persediaan (DSI)  

Persediaan merupakan sejumlah bahan/barang yang disediakan perusahaan 

baik barang jadi, bahan mentah untuk menjaga kelancaran operasi untuk 

memenuhi permintaan konsumen. Persediaan merupakan bagian dari aktiva lancar 

yang menjadi komponen dari modal kerja yang tidak liquid sehingga sering 

diabaikan dalam menilai kondisi keuangan perusahaan. Besarnya persediaan 

mempunyai efek langsung terhadap keuntungan perusahaan 

Manajemen persediaan merupakan kegiatan untuk menenukan jumlah dan 

komposisi persediaan sehingga perusahaan dapat melindungi kelancaran produksi 

dan penjualan serta kebutuhan pembelanjaan dengan efektif dan efisien. Termasuk 

juga pengaturan dan pelaksanaan pengadaan bahan/barang yang diperlukan sesuai 

dengan jumlah dan waktu yang dibutuhkan dengan biaya yang serendah-

rendahnya. (Margaretha 2005:145) 

Dalam perusahaan dagang persediaan merupakan barang yang dimiliki 

perusahaan untuk dijual dan dibeli (marchandise inventory). Sedangkan menurut 

Ahmad (2002:77) pada perusahaan industri pada umumnya ada 3 persediaan yaiu: 

1. Persediaan bahan mentah (raw material inventory) yaitu persediaan yang 

dibeli dari supplier untuk diproses menjadi barang setengah jadi hingga 

  Piutang awal + Piutang akhir 

Rata-Rata Piutang  =  ------------------------------------ …………….. (2.3) 

               2 

 

          Rata - Rata Piutang 

   DSO   =   ----------------------------   x 365  ...................... (2.4) 

                 Penjualan 
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menjadi barang jadi. 

2. Persediaan dalam proses (work in process) yaitu keseluruhan barang yang 

digunakan dalam proses produksi, tapi masih membutuhkan proses lebih 

lanjut untuk menjadi barang jadi 

3. Persediaan barang jadi (finished good inventory) yaitu persediaan barang yang 

telah selesai diproses oleh perusahaan, tapi masih belum terjual dan siap 

dipasarkan. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi persediaan menurut Margareha 

(2005:146) antara lain : 

1) Volume penjualan 

2) Jangka waktu produksi 

3) Daya tahan produk akhir 

Persediaan dapat diukur dengan menggunakan periode konversi persediaan 

yang dihitung dengan cara berikut : 

 

 

 

           

 

2.1.9.3 Day Payable Outstanding / Periode Konversi Hutang (DPO) 

Manajemen hutang digunakan untuk mengontrol umur rata-rata hutang 

yang masih terbuka. Jika perusahaan memperoleh diskonto (potongan harga) dari 

pemasok, sebaiknya perusahaan memanfatkannya karena dapat mendatangkan 

     Persediaan awal + Persediaan akhir 

Rata-Rata Persediaan =  --------------------------------------------     ………….. (2.5) 

     2 

 

   Rata – Rata Persediaan 

DSI            = ----------------------------------- x 365 hari .................. (2.6) 

                HPP  
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keuntungan. Jika tidak mendapatkan diskonto perusahaan dapat menangguhkan 

pembayaran sampai batas waktu yang telah ditentukan. 

Periode pembayaran hutang adalah jangka waktu rata-rata sejak pembelian 

bahan baku hingga terlaksananya pembayaran atas barang tersebut. Periode 

pembayaran hutang dapat dihitung dengan rumus berikut : 

 

 

 

 

 

Pada industri Food and Beverage (F&B) yang kegiatan operasionalnya 

dimulai kas dikeluarkan untuk membeli bahan mentah, lalu diproses menjadi 

barang setengah jadi, dan barang jadi lalu dijual sehingga kas dapat kembali ke 

perusahaan dengan harapan mendapatkan laba. Pada indusri Retail perusahaan 

mengeluarkan kas untuk menyuplai barang dagangan yang telah jadi dan sudah 

kemas sedemikian rupa untuk dapat dijual kepada konsumen sehingga perusahaan 

lebih cepat mendapatkan kas-nya kembali ke perusahaan dan mendapatkan laba. 

2.1.10 Variabel Kontrol Profitabilitas 

2.1.10.1 Firm Size (SIZE) 

Firm size menunjukkan tingkat kekayaan yang dimiliki perusahaan. Selain 

itu ukuran perusahaan juga menunjukkan besar kecilnya suatu perusahaan yang 

dapat dilihat dari tingkat penjualan, jumlah tenaga kerja dan jumlah aset yang 

dimiliki perusahaan. Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk mengukur 

   Hutang awal + Hutang akhir 

Rata – Rata Hutang = -------------------------------------- …………….. (2.7) 

           2 

 

               Rata-rata Hutang 

DPO         =  ------------------------------  x 365 hari  ...................... (2.8) 

          HPP 
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besar kecilnya suatu perusahan. Menggunakan natural logarithm (Ln) dari total 

aset perusahaan sebagai proxy terhadap ukuran perusahaan. Semakin besar 

perusahaan cenderung semakin sedikit resiko. Shalit (1975:1018), juga 

menyatakan perusahaan besar kurang beresiko, karena: 

1. Kemudahan untuk dipasarkan (marketability), perusahaan besar mempunyai 

aktiva yang dapat dijual dengan cepat, sehingga dapat menghasilkan kas 

dengan cepat. 

2. Diversivikasi, perusahaan besar lebih terdivisifikasi operasi dan aktivanya. 

3. Skala ekonomi, perusahaan besar kemungkinan beroperasi dengan biaya per 

unit yang rendah, sehingga akan dimungkinkan memperoleh pendapatan di 

atas normal, yang dapat digunakan untuk menutupi kerugian yang terjadi. 

Atas dasar pemikiran tersebut maka untuk mengukur firm size digunakan 

pendekatan sebagai berikut: 

 

        

2.1.10.2 Growth (GROW) 

 Tingkat pertumbuhan yang tinggi dapat dilihat sebagai sinyal akan 

kesuksesan untuk memperoleh tingkat profitabilitas yang tinggi di masa yang 

akan datang. Perusahaan dengan penjualan tahunan yang tumbuh secara cepat dan 

mempunyai pembiayaan yang lebih akan mempunyai posisi yang baik dalam 

menghasilkan keuntungan bagi pemegang sahamnya daripada perusahaan yang 

mampunyai ukuran yang besar tetapi tidak mempunyai prospek untuk 

berkembang.  

Firm Size =  Ln Total Assets ............................... (2.9) 
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Ukuran perusahaan yang besar akan melindungi perusahaan dari 

perubahan ekonomi yang selalu berfluktuasi. Di lain pihak penjualan yang selalu 

berkembang/tumbuh akan memberikan profitabilitas yang basar pula. 

Pertumbuhan penjualan dapat dihitung dengan persamaan sebagai berikut:  

 

 

 

2.1.10.3 Rasio Hutang / Leverage (DEBT) 

 Hutang atau Leverage merupakan tingkat dimana perusahaan 

menggunakan hutang dalam struktur modalnya. Semakin besar hutang digunakan 

dalam struktur modal perusahaan, maka semakin besar pula hutang perusahaan 

tersebut (Ross dkk., 2000 : 488). Horne (2001:434) menyatakan bahwa hutang 

timbul akibat adanya biaya tetap yang dikeluarkan perusahaan dan digunakan 

sebagai pengungkit untuk lebih memaksimalkan profit perusahaan. 

Hutang atau leverage dibagi menjadi dua, yaitu hutang keuangan dan 

hutang operasi. Hutang keuangan adalah penggunaan pinjaman oleh perusahaan 

yang menimbulkan beban tetap. Hutang keuangan yang tinggi menunjukkan 

bahwa perusahaan banyak menggunakan hutang dalam pendanaan perusahaan. 

Semakin tinggi hutang maka semakin besar jumlah modal peminjaman yang 

digunakan di dalam menghasilkan keuntungan bagi perusahaan namun membuat 

perusahaan harus mengeluarkan biaya bunga yang besar setiap tahunnya. Hutang 

juga dapat digunakan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan pajak (tax 

shield), namun penggunaan leverage yang berlebihan akan menimbulkan financial 

            Salesi,t-Salesi(t-1) 

GROW =     -------------------------- ………………..(2.10) 
        Salesi(t-1) 
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distress yang akan mendorong perusahaan ke arah kebangkrutan. Hutang operasi 

menunjukkan penggunaan aktiva tetap oleh perusahaan dalam melakukan 

kegiatan operasi perusahaan. Penggunaan aktiva tetap ini menimbulkan biaya 

operasi tetap berupa penyusutan yang harus dibebankan kepada perusahaan.  

Semakin tinggi aktiva tetap yang digunakan perusahaan, maka semakin 

besar biaya penyusutan sehingga menimbulkan resiko bisnis perusahaan yang 

ditunjukkan variabilitas oleh ROA. Hutang keuangan diukur dengan rumus 

sebagai berikut : 

    

 

 

Brigham et al (1999:371) mengemukakan bahwa penggunaan hutang 

cenderung memperbesar profitabilitas perusahaan. Konsep tersebut diperjelas juga 

oleh Brigham dan Ehrhardt (2002:80) dengan adanya teori trade off yaitu bila 

kondisi baik, yang tercermin dari peningkatan penjualan dan biaya relatif stabil, 

maka penggunaan hutang menyebabkan keuntungan bagi perusahaan sehingga 

laba perusahaan dapat ditingkatkan. Sebaliknya jika kondisi buruk maka 

penggunaan hutang menyebabkan kerugian yang semakin besar bagi perusahaan.  

 

2.2 Penelitian sebelumnya 

 Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Soenen (1993) menyimpulkan 

bahwa adanya hubungan yang negatif antara CCC dengan profitabilitas yang 

diukur dengan ROA. Penelitian ini juga menunjukan CCC yang pendek memiliki 

Total Debt i,t 

DEBTi, t =  ---------------------- ..............................(2.11) 

Total Assets i,t 
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profitabilitas yang tinggi. Jose et al. (1996) menyimpulkan bahwa semakin agresif 

manajemen modal kerja mengindikasikan profitabilitas yang tinggi 

Shin dan Shonen (1998) menyimpulkan bahwa dengan pengurangan CCC 

dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan. Elliehausen dan Woken (1993), 

Petersen dan Rajan (1997) dan Danielson dan Scoot (2000) menunjukkan bahwa 

perusahaan-perusahaan kecil dan menengah di US menggunakan pembiayaan 

vendor/pemasok ketika perusahaan tersebut kehabisan hutang. Sedangkan Teruel 

dan Solano (2002) memberikan bukti empiris mengenai dampak manajemen 

modal kerja terhadap profitabilitas periode 1996-2002. 

Deloof (2003) dalam penelitiannya menyatakan bahwa perusahaan – 

perusahaan di Belgia dapat memperbaiki profitabilitas dengan mengurangi jumlah 

hari piutang yang beredar dan mengurangi persediaan. Selain itu Deloof juga 

menemukan cara mengelola modal kerja akan mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap profitabilitas perusahaan di Belgia dengan menggunakan gross 

operating profit. Profitabilitas dapat ditingkatkan dengan memperpendek CCC 

Lazaridis dan Trifinidis (2006) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa 

terdapat hubungan yang negatif antar gross operating profit dengan perputaran 

persediaan, piutang, hutang, dan CCC. Heni (2009) dalam penelitiannya 

menyimpulkan bahwa Cash Conversion Cycle berpengaruh negatif terhadap 

profitabilitas perusahaan dimana perusahaan dapat memaksimumkan laba 

perusahaan dengan cara mempercepat periode konversi piutang dan periode 

konversi persediaan serta melakukan penangguhan pembayaran hutangnya.  
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2.3 Hipotesis dan Model Analisis 

2.3.1 Hipotesis Uji Pengaruh dan Uji Beda CCC terhadap Profitabilitas 

Berdasarkan rumusan masalah, landasan teori dan penelitian sebelumnya 

maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yaitu :  

H1a : CCC berpengaruh negatif terhadap variabel terikat ROA beserta variabel 

kontrol:  

H1b : Ada perbedaan nilai rata-rata CCC pada industri Food and Beverage dan 

Retail 

 

2.3.2 Analisis Regresi Data Panel 

� Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi 

linier berganda dengan menggunakan data panel (pooled data) yang merupakan 

penggabungan antara data time series (antar waktu) dan data crosss section (antar 

ruang). Regresi dengan menggunakan panel data, memberikan beberapa 

keunggulan dibandingkan dengan pendekatan standar cross section dan time 

series. 

 Menurut Hsiao (1986), penelitian yang menggunakan panel data dalam 

penelitian ekonomi memiliki beberapa keuntungan utama dibandingkan data jenis 

cross section maupun time series yaitu: 
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1. Dapat memberikan peneliti jumlah pengamatan yang besar, meningkatkan 

degree of freedom (derajat kebebasan), data memiliki variabilitas yang besar 

dan mengurangi kolinieritas antara variabel penjelas, di mana dapat 

menghasilkan estimasi ekonometri yang efisien 

2. Panel data dapat memberikan informasi lebih banyak yang tidak dapat 

diberikan hanya oleh data cross section atau time series saja. 

3. Panel data dapat memberikan penyelesaian yang lebih baik dalam inferensi 

perubahan dinamis dibandingkan data cross section. 

 Menurut (Baltagi,2002 dan Gujarati,2003) ada 3 metode untuk 

melakukan analisis regresi berupa data panel, yaitu : 

1. Pendekatan OLS biasa (pooled least square) 

2. Pendekatan efek tetap (fixed effect model) 

3. Pendekatan efek acak ( random effect model) 

2.3.3 Analisis Regresi Non Parametrik 

Menurut Daniel (1989) dalam banyak hal, pengamatan-pengamatan yang 

akan dikaji tidak selalu memenuhi asumsi-asumsi yang mendasari uji-uji 

parametrik sehingga kerap kali dibutuhkan teknik-teknik inferensial dengan 

validitas yang tidak bergantung pada asumsi-asumsi yang kaku. Dalam hal ini, 

teknik-teknik dalam regresi nonparametrik memenuhi kebutuhan ini karena tetap 

valid walaupun tidak diperlukan pemenuhan asumsi kenormalan galat dan hanya 

berlandaskan asumsi-asumsi yang sangat umum. 
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 Dalam menentukan perbedaan antara 2 sektor industri ada 2 jenis uji beda 

yaitu : 

1. Uji beda (t) 

1) Menguji perbedaan dua variabel 

2) Hanya membedakan saja, tanpa tahu mana yang lebih kecil dan lebih besar 

3) Asumsi: data harus berdistribusi normal 

4) Hasil pengujian dengan metoda ini sudah teruji secara statistik 

2. Uji Non Parametrik 

1) Menguji perbedaan beberapa variabel 

2) Membedakan dan tahu mana yang lebih besar dan lebih kecil 

3) Tidak perlu asumsi 

4) Hasil pengujian dengan metoda ini sudah teruji secara statistik. 

 

Tabel 2.2  Jenis Uji Parametrik dan Non Parametrik 

Uji Parametrik 

(menggunakan asumsi 

distribusi Normal) 

Uji nonparametrik yang 

bersesuaian 

Tujuan 

Uji - t untuk sample 

bebas  

Uji Mann-Whitney U; 

Uji  Wilcoxon jumlah 

peringkat   

Membandingkan dua 

sample bebas  

Uji - t  berpasangan Uji Wilcoxon pasangan 

dengan peringkat yang 

cocok  

Meneliti perbedaan 

dalam  suatu grup  

Koefisien korelasi 

Pearson  

Koefisien korelasi 

peringkat Spearman  

Mengetahui hubungan 

korelasi linier antara dua 

peubah  

Analisa varians satu arah 

(Uji F )  

Analisa varians dengan 

menggunakan peringkat 

Kruskal-Wallis 

Membandingkan tiga 

grup atau lebih  
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Uji Parametrik 

(menggunakan asumsi 

distribusi Normal) 

Uji nonparametrik yang 

bersesuaian 

Tujuan 

Analisa varians dua arah Analisa varians dua arah 

Friedman  

Membandingkan tiga 

grup atau lebih dengan 

menggunakan dua faktor 

yang berbeda 

Sumber : www.keude kopi.com 

 

2.3.4 Model Analisis 

 Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisa 

Regresi Linier Berganda untuk mengetahui seberapa besar pengaruh CCC dan 

variabel kontrol Debt, Growth, dan Firm Size sebagai variabel bebas (X) serta 

mampu menjelaskan pengaruhnya terhadap profitabilitas sebagai variabel 

tergantung (Y) Secara statistik model analisis sebagai berikut : 

 

1.               

 Dimana : 

 �o        =  Konstanta 

 �1-  �4      =  Koefisien regresi  

 �    = kesalahan / variabel pengganggu industri i pada periode t 

 

 

 

 

 

 

Y(ROA)it = �o + �1(CCC) it + �2(DEBT) it + �3(GROW) it + �4(SIZE) it + � it 
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2.4 Kerangka Pemikiran 

Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Kerangka Uji Beda 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

 Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekaan 

kuantitatif yang menitikberatkan pada pengujian hipotesis dengan menggunakan 

data-data yang terukur dan menggunakan model analisis statistik regresi linier 

dengan menggunakan uji t, uji F, dan uji asumsi klasik untuk mengetahui 

hubungan antara variable independent dan variable independent. Dari penelitian 

ini akan diperoleh simpulan yang dapat digeneralisasikan. 

 

3.2 Identifikasi Variabel 

 Variabel yang diperlukan dalam penelitian ini adalah variabel-variabel 

sebagai berikut : 

1. Variabel tergantung Y (dependent variable)  :  

a. Return Of  Assets (ROA)  

2. Variabel bebas X terdiri dari: 

a. Cash Conversion Cycle (CCC)  

b. Variabel kontrol, yang terdiri dari : 

1) Debt (DEBT)  

2) Growth (GROWTH)  

3) Firm Size (SIZE)  
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3.3 Definisi Operasional 

1. Dependent Variable (Y) dalam penelitian ini adalah Return of Assets (ROA)  

adalah besarnya net income dibagi dengan total assets yang dihitung dengan 

(2.1)  

2. Independent variable (X) dalam penelitian ini terdiri dari : 

a. Cash Conversion Cycle (CCC) merupakan siklus operasi yang terdiri dari 

periode konversi piutang ditambah periode konversi pesediaan dikurangi 

periode penangguhan hutang yang dihitung dengan (2.2) 

b. Debt rasio hutang merupakan total hutang dibagi dengan total aktiva yang 

dihitung dengan  (2.11) 

c. Growth merupakan pertumbuhan penjualan pada tahun ini dikurangi 

penjualan tahun kemarin dibagi dengan penjualan tahun kemarin yang 

dihitung dengan.(2.10) 

d. Firm size menunjukkan tingkat kekayaan yang dimiliki perusahaan 

menggunakan natural logarithm (Ln) dari total aset perusahaan yang 

dihitung dengan (2.9) 

 

3.4 Jenis dan Sumber Data 

 Data yang diperlukan adalah data sekunder yang meliputi data laporan 

tahunan ICMD, neraca, laporan R/L tahun 2004 - 2008 serta jurnal ilmiah. 

Populasi penelitian adalah industri Food and Beverage dan Retail yang terdaftar 

di BEI tahun 2004 - 2008. Metode penelitian sampel dengan menggunakan 

metode purposive sampling yang berdasarkan kriteria sebagai berikut : 

ADLN Peprustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PENGARUH CASH CONVERSION CYCLE WIDYANINGTYAS P.A



a. Seluruh perusahaan industri Food and Beverage dan Retail di Bursa Efek 

Indonesia periode tahun 2004 - 2008  yang mengeluarkan laporan keuangan 

secara kontinue 

b. Industri Food and Beverage dan Retail yang menggunakan hutang jangka 

panjang dan hutang jangka pendek. 

 

3.5 Prosedur Pengumpulan Data 

1. Survey Kepustakaan 

Survei ini digunakan untuk mempelajari literatur-literatur serta karya 

ilmiah yang digunakan untuk memahami permasalahan yang ada dan 

untuk mendapatkan alternatif pemecahannya. 

2. Survey Lapangan 

Survei ini ditunjukkan untuk mendapatkan data kuantitatif dengan teknik 

dokumentasi dengan mengambil data dari www.idx.co.id. Data tersebut 

diperlukan untuk analisis dengan meneliti hubungannya terhadap 

permasalahan dan penetapan teori yang telah dipelajari pada keadaan yang 

sesungguhnya yang kemudian diseleksi dan dianalisis sesuai rencana 

analisis. 

 

3.6 Teknik Analisis 

Dalam melaksanakan teknik analis, peneliti menggunakan beberapa teknik 

analisis. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut : 

1. Mentabulasi data laporan keuangan, berupa; neraca, laporan R/L, dari Bursa 
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Efek Indonesia tahun 2004- 2008 

2. Mengikat variabel-variabel penelitian untuk masing-masing industri sampel 

selama periode penelitian. 

3. Menghitung DSO 

4. Menghitung DSI 

5. Menghitung DPO 

6. Menghitung CCC 

7. Menghitung  variabel bebasnya yang terdiri dari : 

a. Debt 

b. Growth 

c. Firm Size 

8. Melakukan analisis regresi linier berganda yang dilakukan terhadap data 

sampel yang telah diolah 

9. Melakukan analisis non Parametrik dengan uji Kruskal-Walis untuk menguji 

beda variabel bebas pada indusri food and beverage dan industri retail 

10. Melakukan analisis 

Analisis dalam penelitian ini menggunakan model regresi linier berganda  

(multiple linier regression method) untuk mengetahui pengaruh independent 

variable terhadap dependent variable 

11 Menguji gejala penyimpangan sampel pada asumsi regresi klasik dan 

menanggulanginya jika ada gejala penyimpangan asumsi regresi klasik. 

 a. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah data yang dianalisis  
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menggunakan model regresi berdistribusi normal atau tidak. Menurut 

Santoso, Singgih (2004) deteksi normalitas dapat dilihat dengan 

memperhatikan penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik. 

Dengan dasar pengambilan keputusan sebagai berikut: 

• Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. 

• Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan/atau tidak mengikuti 

arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi 

normalitas 

c. Uji Multikolinieritas 

Asumsi klasik yang kedua adalah uji multikolinieritas yaitu untuk 

menguji variabel – variabel bebas dari gejala multikolinieritas yang berarti 

bahwa variabel penentu tersebut tidak berkontribusi terhadap kesalahan 

pengganggu. Gejala multikolinearitas yang cukup tinggi dapat 

menyebabkan standard error dari koefisien yang dihasilkan akan 

 menjadi lebih besar dengan semakin meningkatnya kolinearitas antar 

 variabel. Identifikasi secara statistik ada atau tidaknya gejala 

 multikolinearitas dapat diketahui dengan melihat besarnya Variance 

 Inflation Factor (VIP) dengan menggunakan program SPSS. VIP yang 

 mendekati 1 menunjukkan bahwa koefisien hasil regresi dan t value 

 tidak akan berubah banyak jika variabel bebas lainnya dimasukkan 

 atau ditambahkan dalam regresi. VIP yang menjauhi 1 menunjukkan 

 bahwa koefisien hasil regresi tidak stabil, sehingga akan terjadi 
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 perubahan yang besar apabila variabel bebas yang lain dimasukkan atau 

 dihapus dari persamaan. Gejala multikolinieritas ini dapat dikurangi 

 dengan mengeluarkan variabel yang menunjukkan gejala multikolinieritas      

atau memperbesar ukuran sampel. 

 c. Uji Autokorelasi 

  Asumsi klasik ketiga adalah autokorelasi dimana kesalahan atau 

gangguan yang masuk ke dalam fungsi regresi populasi adalah random 

atau tidak berkorelasi. Autokolerasi didefinisikan sebagai suatu kolerasi 

antara nilai suatu variabel dengan nilai variabel yang sama pada satu atau 

lebih periode sebelumnya. Cara untuk mendeteksi gejala autokorelasi 

adalah dengan tes Durbin-Watson, dengan langkah-langkah sebagai 

berikut :  

1) Menghitung koefisien regresi dengan menggunakan metode OLS, 

kemudian menentukan nilai residual (et). 

2) Menghitung nilai Durbin-Watson (d) dengan rumus :  

 

 

Keterangan :  

        d    =  nilai Durbin-Watson 

       et     =  nilai residual periode t 

       et-1   =  nilai residual periode t-1 

3)  Menentukan nilai U (upper bound) dan L (lower bound) dari tabel 

Durbin-Watson berdasarkan jumlah observasi n dan jumlah variabel (k). 

.................... 
e

1) - e - (e
  d

2

t

2

tt

�

�
=
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4)   Menentukan kaidah keputusan dengan uji dua arah, 

Ho = tidak ada autokorelasi positif dan negatif antara kesalahan 

pengganggu. 

H1 =  ada autokolerasi positif atau negatif antara kesalahan pengganggu 

        5)   Menentukan kesimpulan dari tabel Durbin Watson. 

    Tabel 3.1 Tabel Durbin Watson 

Durbin Watson Kesimpulan 

Kurang dari 1.10 

1.10 s/d 1.54 

1.55 s/d 2.46 

2.47 s/d 2.90 

lebih dari 2.91 

Ada autokorelasi 

Tanpa kesimpulan 

Tidak ada autokorelasi 

Tanpa kesimpulan 

Ada autokorelasi 

 

d. Uji Heteroskedastisitas 

  Asumsi keempat dari asumsi klasik adalah uji heterokedastisitas 

dimana gangguan yang muncul dalam fungsi regresi semuanya mempunyai 

varians yang sama. Bila asumsi ini tidak dipenuhi maka akan terjadi gejala 

heteroskedastisitas. Akibat dari heteroskedasitas adalah varians koefisien 

regresi tidak minimum, confident interval semakin besar, sehingga uji 

signifikasi tidak akurat dan apabila tetap menggunakan OLS akan 

menghasilkan kesimpulan yang salah. Cara untuk mengidentifikasinya 

adalah dengan metode visual scatter plot. Apabila titik-titik (plot) menyebar 

di atas maupun di bawah nol, dan tidak membentuk suatu pola tertentu, 

maka dapat disimpulkan bahwa gejala heteroskedasitas tidak terjadi. 
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12  Melakukan uji Hipotesis 

Digunakan untuk mengetahui pengaruh independent variable terhadap 

dependent variable baik secara simultan ataupun secara parsial. Uji Hipotesis 

antara lain : 

1) Melakukan uji t dua sisi untuk melihat pengaruh koefisien variabel bebas 

secara  parsial terhadap variabel terikat. Langkah-langkahnya adalah 

sebagai berikut: 

a.   Merumuskan hipotesis statistik 

     Ho : βi =  0 Variabel bebas secara parsial tidak berpengaruh signifikan 

terhadap variabel terikat yaitu ROA 

     H1 : βi ≠ 0 Variabel bebas secara parsial berpengaruh signifikan 

terhadap variabel terikat yaitu ROA 

    b. Menentukan uji signifikansi dua arah dengan level of significance             

sebesar 5%. 

c.   Pengambilan kesimpulan 

2) Mengadakan uji F untuk mengetahui pengaruh secara simultan dari 

variabel bebas terhadap variabel tergantung. Langkah-langkah untuk 

melakukan uji F adalah sebagai berikut: 

      a.  Merumuskan hipotesis statistik 

       H0 :   b1 = b2 = b3 = b4  = 0. 

    Artinya : variabel bebas (X) secara simultan tidak berpengaruh 

signifikan terhadap variabel terikat (Y). 
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    H1 :  minimal terdapat satu nilai bj � 0, j =  1, 2, 3, 4. 

Artinya : minimal ada satu variabel bebas yang berpengaruh signifikan    

terhadap ROA (Y). 

            b.  Menentukan level of significance sebesar 5%. 

       c.   Pengambilan kesimpulan 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Perusahaan Sampel 

Pasar Modal Indonesia pertama kali didirikan pada tanggal 14 Desember 

1912 oleh pemerintah Hindia Belanda dan diberi nama Vereniging Voor De 

Effecten. Kemudian dibentuk ulang melalui Undang-Undang Darurat No.13 tahun 

1951, dan selanjutnya dipertegas oleh Undang-Undang Republik Indonesia No.15 

tahun 1952. Selama 2 dasawarsa, Pasar Modal Indonesia megalami pasang surut 

yang diandai oleh pemberhentian kegiatan tahun 1958. Pada tanggal 10 Agustus 

1977 bursa Efek Indonesia kembali diaktifkan. Saham pertama yang 

diperdagangkan adalah saham PT. Semen Cibinong 

Tahun 1995 BEJ menerapkan Jakarta Automated Trading System (JATS). 

Sementara pada tahun 2001 BEJ menerapkan perdagangan tanpa warkat dan pada 

tahun 2002 menetapkan Remote Trading. Di sisi yang lain, BES berhasil 

mengembangkan pasar obligasi dan derivative di Indonesia. Pada akhir tahun 

2007, melaui persetujuan pemegang saham kedua bursa maka BES bergabung 

dengan BEJ yang kemudian menjadi Bursa Efek Indonesia (BEI) yang merupakan 

tanda perkembangan Pasar Modal Indonesia di era baru. 

Perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan 

food and beverage dan perusahaan retail yang terdaftar dalam Bursa Efek 

Indonesia (BEI). Perkembangan perusahaan dalam industri food and beverage dan 

perusahaan retail di Indonesia baik dalam jumlah maupun ukuran usaha 

membawa implikasi pada persaingan antar perusahaan yang semakin tinggi. 
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Pertambahan jumlah penduduk dari tahun ke tahun menyebabkan permintaan 

terhadap produk yang dihasilkan oleh perusahaan food and beverage juga 

mengalami peningkatan. Oleh karena itu, perusahaan juga harus beroperasi 

dengan baik agar dapat memenuhi permintaan konsumen. Salah satu ukuran yang 

sering digunakan untuk menilai sukses tidaknya perusahaan dalam menjalankan 

tugasnya adalah dalam hal manajemen modal kerja (working capital management) 

karena manajemen modal kerja erat sekali hubungannya dengan kegiatan usaha 

sehari-hari dan kelangsungan hidup usaha. 

Berdasarkan pemilihan sampel yang mengacu pada batasan-batasan yang 

telah dijelaskan pada bab 3, maka dari 19 perusahaan food and beverage terdapat 

beberapa perusahaan yang tidak memenuhi kriteria penelitian sehingga jumlah 

perusahaan yang dijadikan sampel sebanyak 15 perusahaan. Jumlah perusahaan 

yang digunakan menjadi sampel penelitian dapat dilihat di tabel berikut : 

Tabel 4.1 

Jumlah Sampel Penelitian industri food and beverage 

 

 Perusahaan 

Jumlah perusahaan food and beverage 19 

Laporan keuangan tidak lengkap -4 

Tidak dinyatakan dalam Rupiah - 

Jumlah sampel 15 

 

Sedangkan jumlah perusahaan retail yang tercatat di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2008 sebanyak 16 perusahaan. Berdasarkan pemilihan sampel yang 

mengacu pada batasan-batasan yang telah dijelaskan pada bab 3, maka dari 16 

perusahaan tersebut terdapat banyak perusahaan yang tidak memenuhi kriteria 

penelitian sehingga jumlah perusahaan yang dijadikan sampel sebanyak 8 
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perusahaan. Jumlah perusahaan yang digunakan menjadi sampel penelitian dapat 

dilihat di tabel 4.2 

Tabel 4.2 

Jumlah Sampel Penelitian Industri retail 

 

  Perusahaan 

Jumlah perusahaan retail 16 

Laporan keuangan tidak lengkap -8 

Jumlah sampel 8 

 

4.2 Deskripsi Hasil Penelitian 

Pada bagian ini akan dijelaskan secara deskripif tentang variabel-variabel 

dalam penelitian yang terdiri dari: ROA, CCC, DEBT, GROW, dan SIZE yaitu 

dengan melalui analisa dalam angka-angka atau gambar. 

4.2.1 Perusahaan Food and Beverage 

Tabel 4.3 

Deskripsi Data Perusahaan food and beverage periode 2004 – 2008 

 

Variabel N Maksimum Minimum Rata-rata Std. Deviasi 

ROA 75.00 0.97 -1.26 0.00 0.33 

CCC 75.00 223 -9 69 46 

DEBT 75.00 4.37 0.12 0.63 0.53 

GROW 75.00 2.00 -1.86 0.20 0.39 

SIZE 75.00 31.31 25.03 27.39 1.43 
Sumber : Indonesian Capital Market Directory (ICMD), diolah 

 

Dari tabel diatas dapat dijelaskan hasil analisis deskriptif dari data secara 

umum. Nilai ROA Perusahaan food and beverage terendah dari tahun 2004 sampai 

dengan tahun 2006 adalah perusahaan Ades sebesar (-1.26) dan ROA tertinggi 

pada tahun 2005 adalah perusahaan PT Sekar Laut Tbk (SKLT) sebesar 0.97. 

Dengan nilai rata-rata ROA dari tahun 2004 – 2008 sebesar 0.00 dengan standard 

deviasi 0,33. 
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Pada variabel CCC nilai terendah terjadi pada tahun 2005 sebesar -9 hari 

pada perusahaan Prasidha Aneka Niaga Tbk (PSDN) dan pada tahun 2007 pada 

perusahaan Fast Food Indonesia Tbk (FAST). Sedangkan nilai CCC maksimum 

yang terjadi adalah pada PT Ades Water Indonesia Tbk tahun 2004 sebesar 223 

hari. Dengan Rata-rata nilai CCC dari tahun 2004 – 2008 adalah 68 hari dengan 

standard deviasi 45 hari. 

DEBT terendah adalah perusahaan Sierad Produce Tbk (SIPD) pada tahun 

2006 sebesar 0.12 dan nilai DEBT tertinggi adalah perusahaan Sekar Laut Tbk 

(SKLT) tahun 2004 sebesar 4.37. Nilai rata-rata DEBT dari masing-masing 

perusahaan dari tahun 2004 sampai dengan 2008 adalah sebesar 0.63 dengan 

standard deviasi 0.53. 

GROW terendah adalah sebesar -1.86 yaitu pada perusahaan Sierad 

Produce Tbk (SIPD) pada tahun 2006 dan nilai GROW tertinggi adalah 2.00 yaitu 

pada perusahaan Prasidha Aneka Niaga Tbk (PSDN) tahun 2004. Nilai rata-rata 

GROW dari masing-masing perusahaan dari tahun 2004 sampai dengan 2008 

adalah sebesar 0.20 dengan standard deviasi 0.39. 

SIZE terendah adalah perusahaan Pioneerindo Gourmet Internasional Tbk 

(PTSP) pada tahun 2007 sebesar 25.03 dan nilai SIZE tertinggi adalah perusahaan 

Indofoot Sukses Makmur Tbk (INDF) tahun 2008 sebesar 31.31. Nilai rata-rata 

SIZE dari masing-masing perusahaan dari tahun 2004 sampai dengan 2008 adalah 

sebesar 27.39 dengan standard deviasi 1.43. 
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4.2.2 Perusahaan Retail 

Tabel 4.4 

Deskripsi Data Perusahaan Retail periode 2004 – 2008 

 

Variabel N Maksimum Minimum Rata-rata Std. Deviasi 

ROA 40.00 0.31 -0.79 0.02 0.15 

CCC 40.00 74 -77 21 29 

DEBT 40.00 0.81 0.02 0.56 0.16 

GROW 40.00 0.42 -0.48 0.10 0.20 

SIZE 40.00 29.91 24.87 27.59 1.33 
 Sumber : Indonesian Capital Market Directory (ICMD), diolah 

 

Dari tabel diatas dapat dijelaskan hasil analisis deskriptif dari data secara 

umum. Nilai ROA Perusahaan retail terendah dari tahun 2004 sampai dengan 

tahun 2008 adalah sebesar (-0,79) adalah perusahaan Rimo Catur Lestari Tbk 

(RIMO) tahun 2006 dan ROA tertinggi pada tahun 2005 adalah perusahaan 

Matahari Putra Prima Tbk (MPPA) tahun 2004 sebesar 0.31. Dengan nilai rata-

rata ROA dari tahun 2004 sampai tahun 2008 sebesar 0.02 dengan standard deviasi 

0,15. 

Pada variabel CCC rata-rata nilai terendah yaitu sebesar -77 hari pada 

perusahaan Ensenval Putra Megatrading Tbk (EPMT) yaitu tahun 2006. 

Sedangkan nilai CCC maksimum yang terjadi adalah pada Alfa Reailindo Tbk 

(ALFA) tahun 2008 sebesar 74 hari. Dengan Rata-rata nilai CCC dari tahun 2004 

sampai dengan 2008 adalah 21 hari dengan standard deviasi 29 hari. 

Variabel DEBT terendah adalah sebesar 0.02 yaitu perusahaan Fishindo 

Kusuma Sejahtera Tbk (FISH) pada tahun 2007 dan nilai DEBT tertinggi adalah 

sebesar 0.81 yaitu perusahaan Rimo Catur Lestari Tbk (RIMO) tahun 2006. Nilai 

rata-rata DEBT dari masing-masing perusahaan dari tahun 2004 sampai dengan 
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2008 adalah sebesar 0.56 dengan standard deviasi 0.16. 

GROW terendah dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 adalah 

sebesar -0.48 yaitu pada perusahaan Alfa Reailindo Tbk (ALFA) tahun 2008 dan 

nilai GROW tertinggi adalah 0.42 yaitu pada perusahaan Fishindo Kusuma 

Sejahtera Tbk (FISH) tahun 2006. Nilai rata-rata GROW dari masing-masing 

perusahaan dari tahun 2004 sampai dengan 2008 adalah sebesar 0.10 dengan 

standard deviasi 0.20 

SIZE terendah dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 adalah 

perusahaan Rimo Catur Lestari Tbk (RIMO) pada tahun 2007 sebesar 24.87 dan 

nilai SIZE tertinggi adalah perusahaan Matahari Putra Prima Tbk (MPPA) tahun 

2008 sebesar 29.91. Nilai rata-rata SIZE dari masing-masing perusahaan dari 

tahun 2004 sampai dengan 2008 adalah sebesar 27.59 dengan standard deviasi 

1.33. 

 

4.3 Model Analisis dan Pengujian Hipotesis 

4.3.1 Analisis Non Parametrik 

Analisis Non Parametrik merupakan salah satu metode satistik yang 

digunakan untuk mengetahui perbedaan beberapa variabel, dengan tanpa perlu 

memperhaikan asumsi (parameter) variabel-variabel tersebut. Dalam melakukan 

uji beda masing-masing variabel dalam penelitian, peneliti menggunakan uji 

Kruskal Walis yang merupakan uji nonparametrik untuk jumlah variabel lebih dari 

dua. 

Uji Kruskal-Walis pada dasarnya digunakan untuk menguji perbedaan nilai 
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tengah antara beberapa variabel. Taraf signifikan yang digunakan adalah 5 persen 

(0.05). Hipotesis dari uji Kruskal-Walis adalah sebagai berikut: 

H0 : Industri yang dibandingkan mempunyai nilai rata-rata yang sama 

H1 : Tidak semua industri yang dibandingkan mempunyai nilai rata-

rata yang sama 

Taraf signifikan yang digunakan adalah 5 persen (0.05). Pada uji Kruskal-

Walis, H0 ditolak jika nilai Asymp.Sig < nilai � (0.05).. Nilai (k-1) menunjukkan 

derajat kebebasan / degree of freedom (df), dengan k merupakan jumlah variabel 

yang diuji. Pada tabel nilai α = 5 persen dan df = (2-1) = 1. Jumlah variabel dalam 

Analisis Non Parametrik adalah dua, yaitu: Perusahaan food and beverage dan 

Perusahaan retail. Tujuan dalam analisis ini adalah untuk membedakan nilai 

tengah kedua variabel tersebut. 

 

4.3.1.1  CCC 

Berikut ini hasil uji Kruskal Walis untuk mengetahui perbedaan nilai 

tengah antara CCC di industri Food and Beverage dan CCC di industri Retail. 

Tabel 4.5 Hasil Uji Kruskal Walis 

CCC Perusahaan Food and Beverage dan Retail 
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Perusahaan N Mean rank 

Food and Beverage 75 70.96 

Retail 40 33.70 

df : 1 

Asymp. Sig : 0.000 

� : 0.05 (5 persen) 

        Sumber: Lampiran 13, diolah 

 

Hasil uji Kruskal Walis seperti dijelaskan dalam Tabel 4.6 diatas 

menghasilkan nilai Asymp.Sig sebesar 0.000, yang lebih kecil daripada nilai � 

(0.05). Sehingga disimpulkan tolak H0 yang berarti ada perbedaan yang signifikan 

antara CCC di industri Food and Beverage dan CCC di industri Retail. 

 

4.3.2 Aalisis Regresi Food And Baverage 

4.3.2.1 Model Persamaan Regresi 

Analisis regresi digunakan untuk mengetahui pola hubungan antara 

variabel bebas dalam penelitian yaitu : CCC (X1), DEBT (X2), GROW (X3), dan 

SIZE (X4) terhadap variabel terikat: ROA (Y). Dari hasil analisis regresi dengan 

menggunakan software SPSS 11.5 for windows, didapatkan model sebagai 

berikut: 

ROA it = -0.548 – 0,002 CCC it – 0,219 DEBT it + 0,116 GROW it + 0.030 SIZE it + � it 

Interpretasi dari model diatas adalah: 
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1. Nilai konstanta (-0.548) menunjukkan bahwa, jika nilai variabel bebas yang 

terdiri dari CCC, DEBT, GROW, dan SIZE adalah sebesar 0 (nol), maka nilai 

ROA perusahaan Food and Beverage adalah sebesar -0.548. 

2. Nilai koefisien dari X1 (CCC) adalah sebesar (-0,002). Bisa dijelaskan bahwa 

pengaruh CCC terhadap ROA bersifat berbanding terbalik, artinya penurunan 

CCC akan direspon dengan kenaikan nilai ROA. Besarnya nilai koefisien ini 

bisa disimpulkan bahwa, jika nilai CCC turun sebesar satu satuan, maka ROA 

akan naik sebesar 0,002 satuan. Dengan asumsi variabel yang lain adalah 

konstan. 

3. Nilai koefisien X2 (DEBT) adalah sebesar (-0,219). Nilai koefisien tersebut 

menjelaskan bahwa, jika DEBT turun sebesar satu satuan maka ROA akan naik 

sebesar 0,219 satuan, dengan asumsi variabel lain konstan. 

4. Nilai koefisien X3 (GROW) adalah sebesar 0,116. Angka positif menjelaskan 

bahwa pengaruh GROW terhadap ROA bersifat searah, artinya kenaikan 

GROW akan diikuti dengan kenaikan nilai ROA. Nilai koefisien tersebut 

menjelaskan bahwa, jika GROW naik sebesar satu satuan maka ROA akan naik 

sebesar 0,116 satuan, dengan asumsi variabel lain konstan. 

5. Nilai koefisien X4 (SIZE) adalah sebesar 0.030. Angka positif menjelaskan 

bahwa pengaruh SIZE terhadap ROA bersifat searah, artinya kenaikan SIZE 

akan diikuti dengan kenaikan nilai ROA. Nilai koefisien tersebut menjelaskan 

bahwa, jika SIZE naik sebesar satu satuan maka ROA akan naik sebesar 0.030 

satuan, dengan asumsi variabel lain konstan. 

Berikut ini dijelaskan hasil analisis regresi berganda dengan menggunakan 

ADLN Peprustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PENGARUH CASH CONVERSION CYCLE WIDYANINGTYAS P.A



software SPSS. 

Tabel 4.6 

Deskripsi Hasil Regresi Linier Berganda 

 

No Koefisien 
Koefisien 

Regresi 
Sig. keputusan 

1. Konstan -0.548 0.424 Tdk Signifikan 

2. CCC -0.002 0,003 Signifikan 

3. DEBT -0,219 0,001 Signifikan 

4. GROW   0,116 0,189 Tdk Signifikan 

5. SIZE   0.030 0,227 Tdk Signifikan 

Signifikansi F : 0.000 

Multiple R : 0.544 

R Square : 0.295 

Alpha (�)  : 0.05 
      Sumber : Lampiran 11 

  

 Berdasarkan hasil regresi pada tabel 4.10 diketahui bahwa Koefisien 

Determinasi atau nilai R square adalah sebesar 0.295 yang berarti bahwa 29.5% 

nilai Return On Assets (ROA) dapat dijelaskan oleh keempat variable bebas yang 

digunakan. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 70.5% dijelaskan oleh faktor diluar 

variable yang digunakan. Dengan demikian, besarnya nilai koefisien determinasi 

ini tergolong sedang. 

Uji F atau uji simultan dilakukan untuk menguji kesesuaian model yang 

didapatkan. Kesesuaian model didapatkan jika variabel independen berpengaruh 

secara signifikan terhadap variabel terikat (ROA). Berdasarkan hasil regresi pada 

tabel 4.10 diketahui bahwa besarnya nilai signifikansi F < 0.05, maka H0 ditolak 

pada tingkat signifikansi 5%. Sehingga disimpulkan bahwa secara simultan, 

variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat yaitu ROA. 

 Uji-t digunakan untuk menguji signifikansi dari masing-masing variabel 

bebas dalam model regresi dengan tingkat keyakinan (α) tertentu. Berikut ini hasil 
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uji parsial (uji individu) masing-masing variabel bebas (X): 

a. Uji parsial pengaruh X1 (CCC) terhadap ROA. 

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan program SPSS 

diperoleh nilai signifikansi F < 0.05, maka disimpulkan tolak H0 pada tingkat 

signifikansi 0.05, yang berarti secara parsial CCC (X1) berpengaruh signifikan 

terhadap ROA (Y). 

b. Uji parsial pengaruh X2 (DEBT) terhadap ROA (Y) 

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan program SPSS 

diperoleh nilai signifikansi F < 0.05, maka H0 ditolak pada tingkat signifikansi 

sebesar 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial DEBT (X2) 

berpengaruh secara signifikan terhadap ROA (Y). 

c. Uji parsial pengaruh X3 (GROW) terhadap ROA (Y) 

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan program SPSS 

diperoleh nilai signifikansi F > 0.05, maka H0 gagal ditolak pada tingkat 

signifikansi sebesar 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial 

GROW (X3) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ROA (Y). 

d. Uji parsial pengaruh X4 (SIZE) terhadap ROA (Y) 

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan program SPSS 

diperoleh nilai signifikansi F > 0.05, maka H0 gagal ditolak pada tingkat 

signifikansi sebesar 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial 

SIZE (X4) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ROA (Y). 
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4.3.2.2 Uji Asumsi Klasik 

Data pada penelitian ini merupakan data sekunder yang rentan terhadap 

penyimpangan asumsi klasik yang terdiri dari: multikoliniertas, 

heteroskedastisitas, dan autokorelasi, serta kenormalan data. Penyimpangan 

asumsi klasik akan sangat berpengaruh terhadap ketepatan model yang diperoleh. 

Berikut ini dilakukan pengujian asumsi klasik: 

 

4.3.2.2.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah data yang dianalisis  

menggunakan model regresi berdistribusi normal atau tidak. Menurut Santoso, 

Singgih (2004) deteksi normalitas dapat dilihat dengan memperhatikan 

penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik. Dengan dasar 

pengambilan keputusan sebagai berikut: 

• Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. 

• Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan/atau tidak mengikuti arah 

garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 

 

Gambar 4.1 Grafik Distribusi Normal 
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Sumber: Lampiran 11 

Dari grafik di atas, terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal. 

Maka model regresi layak dipakai untuk estimasi ROA berdasarkan variabel 

bebasnya. 

 

 

4.3.2.2.2 Multikolinieritas 

Adanya multikolinearitas merupakan pelanggaran dari asumsi klasik, karena 

akan menyebabkan penduga OLS tidak dapat ditentukan (intermediate) serta 

varian dan standard error-nya tak terhingga. Untuk mendeteksi gejala 

multikolinieritas dapat dilakukan melalui nilai R
2
, nilai uji F dan r

2
 (Supranto, 

1983 : 20). Multikolinieritas terjadi apabila nilai R
2
 tinggi, tetapi tidak satupun 

atau sangat sedikit koefisien regresi parsial yang secara individual penting secara 

statistik atas dasar pengujian t yang konvensional (Gujarati, 1991 : 166). Selain itu 

untuk menguji adanya multikolinieritas dapat dilihat dari nilai VIF (Variance 
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Inflation Factor). Nilai VIF jika lebih besar dari 10, maka variabel tersebut 

mempunyai persoalan multikolinieritas dengan variabel bebas yang lainnya. 

Hasil perhitungan menunjukkan tingkat signifikansi (0,000) yang lebih 

kecil daripada � (0,05). Pengujian parsial (uji-t) menunjukkan bahwa terdapat dua 

variabel bebas yang signifikan, sehingga dapat membuktikan bahwa dalam model 

tidak terdapat multikolinearitas. Untuk nilai VIF dari masing-masing variabel 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.7 

VIF Food and Beverage 

 

Variabel Independen VIF Food and Beverage 

CCC 1.007 

DEBT 1.081 

GROW 1.034 

SIZE 1.096 

   

Semua variabel bebas menghasilkan nilai VIF yang lebih kecil dari 10, 

sehingga dapat dikatakan bahwa dalam model tersebut tidak terdapat 

multikolinieritas. 

 

4.3.2.2.3 Autokorelasi 

Uji  autokorelasi adalah untuk melihat apakah antara anggota pengamatan 

dalam variabel-variabel bebas yang sama memiliki keterkaitan satu sama lainnya. 

Jika ada, maka model kurang akurat dalam memprediksi. 

Model regresi pengaruh vaiabel bebas terhadap ROA perusahaan Food and 

Beverage menghasilkan nilai Durbin Watson hitung sebesar 1.986. Nilai tersebut 

berada pada daerah tidak ada autokorelasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

pada persamaan regresi dimaksud tidak terdapat autokorelasi, artinya dari 
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persamaan regresi yang diperoleh, dapat digunakan untuk mengestimasi 

(menaksir) nilai variabel Y. Maka kesimpulannya yang diperoleh sudah bebas dari 

adanya autokorelasi dalam persamaan regresi tersebut. 

 

4.3.2.2.4 Heteroskedastisitas 

Heterokedastisitas berarti variasi (varian) variabel tidak sama untuk semua 

pengamatan. Pada heterokedastisitas, kesalahan yang terjadi tidak random (acak) 

tetapi menunjukkan hubungan yang sistematis sesuai dengan besarnya satu atau 

lebih variabel bebas. Gejala heterokedastisitas dapat mengakibatkan: 

a. Varian koefisien regresi tidak lagi minimum. 

b. Confident interval akan menjadi lebih besar sehingga uji signifikan tidak 

akurat lagi. 

c. Jika tetap menggunakan ordinary least square, maka akan menimbulkan 

kesimpulan yang salah. 

Gambar 4.2 Plot Residual versus Fits Perusahaan Food and Beverage 
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sumber : Lampiran 11 
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Pengujian heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat plot antara 

residual versus fit pada gambar diatas. Adanya trend naik, turun, maupun konstan, 

menunjukkan adanya heteroskedastisitas pada data. Gambar diatas tidak 

menunjukkan adanya trend karena data titik-titik tersebar hampir secara merata. 

 

4.3.3 Analisis Regresi Retail 

4.3.3.1 Model Persamaan Regresi 

Analisis regresi digunakan untuk mengetahui pola hubungan antara 

variabel bebas dalam penelitian yaitu : CCC(X1), DEBT (X2), GROWTH (X3), dan 

FIRM SIZE (X4) terhadap variabel terikat: ROA (Y). Dari hasil analisis regresi 

dengan menggunakan software SPSS 11.5 for windows, didapatkan model sebagai 

berikut: 

 

 

 

ROAit = - 0,817 - 0.002 CCC it – 0.300 DEBT it + 0,088 GROW it + 0,037 SIZE it + � it 

Interpretasi dari model diatas adalah: 

1. Nilai konstanta (-0,817 )menunjukkan bahwa, jika nilai variabel bebas yang 

terdiri dari CCC, DEBT, GROW, dan Firm Size adalah sebesar 0 (nol), maka 

nilai ROA perusahaan Retail adalah sebesar - 0,817. 

2. Nilai koefisien dari X1 (CCC) adalah sebesar -0.002. Besarnya nilai koefisien 

ini bisa disimpulkan bahwa, jika nilai CCC turun sebesar satu satuan, maka 
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ROA akan naik sebesar 0.002 satuan. Dengan asumsi variabel yang lain adalah 

konstan. 

3. Nilai koefisien X2 (DEBT) adalah sebesar -0,300. Nilai koefisien tersebut 

menjelaskan bahwa, jika DEBT turun sebesar satu satuan maka ROA akan naik 

sebesar 0,300 satuan, dengan asumsi variabel lain konstan. 

4. Nilai koefisien X3 (GROW) adalah sebesar 0,088. Nilai koefisien tersebut 

menjelaskan bahwa, jika GROW naik sebesar satu satuan maka ROA akan 

naik sebesar 0,088 satuan. 

5. Nilai koefisien X4 (SIZE) adalah sebesar 0,037. Nilai koefisien tersebut 

menjelaskan bahwa, jika SIZE naik sebesar satu satuan maka ROA akan naik 

sebesar 0,037 satuan, dengan asumsi variabel lain konstan. 

Berikut ini dijelaskan hasil analisis regresi berganda dengan menggunakan 

software SPSS. 

 

 

Tabel 4.8 

Deskripsi Hasil Regresi Linier Berganda 

 

No Koefisien 
Koefisien 

Regresi 
Sig. keputusan 

1. Konstan -0.817 0.107 Tdk Signifikan 

2. CCC -0.002 0,036  Signifikan 

3. DEBT -0,300 0,030      Signifikan 

4. GROW 0,088 0,452 Tdk Signifikan 

5. SIZE 0.037 0,035 Signifikan 

Signifikansi F : 0.003 

Multiple R : 0.604 

R Square : 0.365 

Alpha (�)  : 0.05 
    Sumber : Lampiran 12, diolah 
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 Berdasarkan hasil regresi pada tabel 4.13 diketahui bahwa nilai R square 

adalah sebesar 0.365 yang berarti bahwa 36.5% nilai Return On Assets (ROA) 

dapat dijelaskan oleh keempat variabel bebas yang digunakan. Sedangkan sisanya 

yaitu sebesar 63.5% dijelaskan oleh faktor diluar variabel yang digunakan. 

Dengan demikian, besarnya nilai koefisien determinasi ini tergolong sedang. 

 Uji F atau Uji simultan dilakukan untuk menguji kesesuaian model yang 

didapatkan. Kesesuaian model didapatkan jika variabel independen berpengaruh 

secara signifikan terhadap variabel terikat (ROA). Pada tabel 4.13 diketahui 

besarnya signifikansi F < 0.05, maka H0 ditolak pada tingkat signifikansi 5 %. 

Sehingga dapat disimpulkan, bahwa secara simultan variabel bebas berpengaruh 

signifikan terhadap variabel terikat yaitu ROA. 

 Uji-t digunakan untuk menguji signifikansi dari masing-masing variabel 

bebas dalam model regresi dengan tingkat keyakinan (α) tertentu. Berikut ini hasil 

uji parsial (uji individu) masing-masing variabel bebas (X): 

a. Uji parsial pengaruh X1 (CCC) terhadap ROA. 

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan program SPSS diperoleh 

nilai signifikansi F < 0.05, maka H0 ditolak pada tingkat signifikansi 0.05, yang 

berarti secara parsial CCC (X1) berpengaruh signifikan terhadap ROA (Y). 

b. Uji parsial pengaruh X2 (DEBT) terhadap ROA (Y) 

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan program SPSS diperoleh 

nilai signifikansi F < 0.05, maka H0 ditolak pada tingkat signifikansi 0.05, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial DEBT (X2) berpengaruh secara 

signifikan terhadap ROA (Y). 
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c. Uji parsial pengaruh X3 (GROW) terhadap ROA (Y) 

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan program SPSS diperoleh 

nilai signifikansi F > 0.05, maka H0 gagal ditolak pada tingkat signifikansi 0.05, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial GROW (X3) tidak berpengaruh 

secara signifikan terhadap ROA (Y). 

d. Uji parsial pengaruh X4 (SIZE) terhadap ROA (Y) 

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan program SPSS diperoleh 

nilai signifikansi F < 0.05, maka H0 ditolak pada tingkat signifikansi sebesar 0.05, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial SIZE (X4) berpengaruh 

signifikan terhadap ROA (Y). 

 

4.3.3.2 Uji Asumsi Klasik 

Data pada penelitian ini merupakan data sekunder yang rentan terhadap 

penyimpangan asumsi klasik yang terdiri dari: multikoliniertas, 

heteroskedastisitas, dan autokorelasi, serta kenormalan data. Penyimpangan 

asumsi regresi klasik akan sangat berpengaruh terhadap ketepatan model yang 

diperoleh. Berikut ini dilakukan pengujian asumsi klasik: 

 

4.3.3.2.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah data yang dianalisis  

menggunakan model regresi berdistribusi normal atau tidak. Menurut Santoso, 

Singgih (2004): deteksi normalitas dapat dilihat dengan memperhatikan 

penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik. Dengan dasar 
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pengambilan keputusan sebagai berikut: 

• Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. 

• Jik data menyebar jauh dari garis diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis 

diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 

Gambar 4.3 Grafik Distribusi Normal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber: Lampiran 12 

Dari grafik di atas, terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal. 

Maka model regresi layak dipakai untuk estimasi ROA berdasarkan variabel 

bebasnya. 

 

4.3.3.2.2 Multikolinieritas 

Adanya multikolinearitas merupakan pelanggaran dari asumsi klasik, karena 

akan menyebabkan penduga OLS tidak dapat ditentukan (intermediate) serta 

varian dan standard error-nya tak terhingga. Untuk mendeteksi gejala 

multikolinieritas dapat dilakukan melalui nilai R
2
, nilai uji F dan r

2
 (Supranto, 
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1983 : 20). Multikolinieritas terjadi apabila nilai R
2
 tinggi, tetapi tidak satupun 

atau sangat sedikit koefisien regresi parsial yang secara individual penting secara 

statistik atas dasar pengujian t yang konvensional (Gujarati, 1991 : 166). Selain itu 

untuk menguji adanya multikolinieritas dapat dilihat dari nilai VIF (Variance 

Inflation Factor). Nilai VIF jika lebih besar dari 10, maka variabel tersebut 

mempunyai persoalan multikolinieritas dengan variabel bebas yang lainnya. 

Hasil perhitungan menunjukkan tingkat signifikansi (0,000) yang lebih 

kecil daripada � (0,05). Pengujian parsial (uji-t) menunjukkan bahwa terdapat dua 

variabel bebas yang signifikan, sehingga dapat membuktikan bahwa dalam model 

tidak terdapat multikolinearitas. Untuk nilai VIF dari masing-masing variabel 

adalah sebagai berikut: 

 

 

 

Tabel 4.9 

VIF Perusahaan Retail 

Variabel Independen VIF Retail 

CCC 1,062 

DEBT 1.188 

GROW 1,339 

SIZE 1,324 
Sumber: Lampiran 12, diolah 

Semua variabel bebas menghasilkan nilai VIF yang lebih kecil dari 10, 

sehingga dapat dikatakan bahwa dalam model tersebut tidak terdapat 

multikolinieritas. 
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4.3.3.2.3 Autokorelasi 

Uji  autokorelasi adalah untuk melihat apakah antara anggota pengamatan 

dalam variabel-variabel bebas yang sama memiliki keterkaitan satu sama lainnya. 

Jika ada, maka model kurang akurat dalam memprediksi. 

Model regresi pengaruh variabel bebas terhadap ROA perusahaan retail 

menghasilkan nilai Durbin Watson hitung sebesar 1.558. Nilai tersebut berada 

pada daerah tidak ada autokorelasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada 

persamaan regresi dimaksud sudah tidak terdapat autokorelasi, artinya jika 

persamaan regresi yang diperoleh digunakan untuk mengestimasi (menaksir) nilai 

variabel Y. Maka kesimpulannya yang diperoleh sudah bebas dari adanya 

autokorelasi dalam persamaan regresi tersebut. 

 

 

 

 

 

4.3.3.2.4 Heteroskedastisitas 

Heterokedastisitas berarti variasi (varian) variabel tidak sama untuk semua 

pengamatan. Pada heterokedastisitas, kesalahan yang terjadi tidak random (acak) 

tetapi menunjukkan hubungan yang sistematis sesuai dengan besarnya satu atau 

lebih variabel bebas. Gejala heterokedastisitas dapat mengakibatkan: 

d. Varian koefisien regresi tidak lagi minimum. 

e. Confident interval akan menjadi lebih besar sehingga uji signifikan tidak 

akurat lagi. 
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f. Jika tetap menggunakan ordinary least square, maka akan menimbulkan 

kesimpulan yang salah. 

Gambar 4.4 Plot Residual versus Fits Perusahaan Retail 
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Sumber : Lampiran 12 

Pengujian heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat plot antara 

residual versus fit pada gambar diatas. Adanya trend naik, turun, maupun konstan, 

menunjukkan adanya heteroskedastisitas pada data. Gambar diatas tidak 

menunjukkan adanya trend karena data titik-titik tersebar hampir secara merata. 

 

4.4 Pembahasan 

4.4.1 Perusahaan Food and Beverage 

Hasil pengujian sampel perusahaan food and beverage menunjukkan 

bahwa variabel bebas CCC mempunyai pengaruh signifikan dan arah hubungan 

yang negatif terhadap ROA. Hal ini menunjukkan bahwa dengan memperpendek 

cash conversion cycle (CCC) maka profitabilitas perusahaan juga akan meningkat, 
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artinya semakin cepat perputaran kas suatu perusahaan maka modal kerja yang 

dibutuhkan semakin sedikit sehingga profitabilitas perusahaan dapat meningkat.  

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Soenen L 

Cash Conversion Cycle and corporate profitability (1993) yang melakukan 

penelitian pada 20 industri yang berbeda di Amerika Serikat, dan menyimpulkan 

bahwa adanya hubungan yang negatif antara CCC dengan profitabilitas yang 

diukur dengan ROA. Hubungan yang paling kuat ditemukan pada indusri 

minuman, parfum, dan kosmetik. Penelitian ini juga menunjukan CCC yang 

pendek memiliki profitabilitas yang tinggi. Jose et al. (1996) menguji hubungan 

antara manajemen modal kerja agresif dan profitabilitas perusahaan AS dengan 

menggunakan (CCC) sebagai ukuran manajemen modal kerja, di mana CCC yang 

pendek menunjukkan manajemen modal kerja yang agresif. Hasil penelitian 

menunjukkan hubungan negatif yang signifikan antara CCC dan profitabilitas, 

serta menunjukan bahwa semakin agresif manajemen modal kerja 

mengindikasikan profitabilitas yang tinggi. Shin dan Shonen (1998) menemukan 

hubungan antara CCC dan profitabilitas pada perusahan-perusahan besar di US 

stock exchange pada periode tahun 1974-1994. Hasilnya menunjukkan bahwa 

dengan pengurangan CCC dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan. Hasil ini 

sejalan dengan hasil yang didapatkan oleh Pedro Juan Garcia Teruel dan Pedro 

Marinez-Solano (2005), Eljelly (2004) serta penelitian yang dilakukan oleh 

Hutchison, et al. (2007), Ali Uyar (2009) dan Padachi (2006). 

Hasil pengujian pada sampel perusahaan food and beverage menunjukkan 

bahwa DEBT mempunyai pengaruh signifikan dan arah hubungan yang negatif 
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terhadap ROA. Jadi, apabila perusahaan meningkatkan total hutangnya maka 

profitabilitas perusahaan akan menurun. Hasil penelitian ini sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Teruel dan Solano (2005). Dapat dilihat pada 

lampiran 8 terlihat bahwa rata-rata proporsi hutang mencapai 63% perusahaan 

food and beverage dan 56% untuk perusahaan retail. Proporsi ini tentu saja terlalu 

besar dan melewati titik optimumnya, sehingga struktur modal yang telah 

dibebani banyak hutang akan memberatkan perusahaan serta meningkatkan resiko 

kebangkrutan. Semakin tinggi hutang maka semakin besar bunga yang harus 

dibayarkan dan kemungkinan perusahaan tidak dapat membayar bunga juga akan 

semakin besar. Dalam Teori trade off perusahaan berusaha menyeimbangkan 

antara manfaat pendanaan dengan menggunakan hutang dengan tingkat suku 

bunga yang tinggi dan biaya kebangkrutan. Bila terjadi pergeseran tingkat 

financial leverage sampai melewati titik struktur modal optimal maka besar biaya 

kebangkrutan akan melebihi besar manfaat pajak sehingga profitabilitas 

perusahaan akan menurun. 

Hasil pengujian pada sampel perusahaan food and beverage menunjukkan 

bahwa variabel GROW tidak mempunyai pengaruh signifikan dan arah hubungan 

positif dengan ROA. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan Teruel dan Solano (2005). Hasil tidak signifikan ini kerena meskipun 

pertumbuhan penjualannya rendah tetapi perusahaan mampu mengelola biaya-

biaya operasionalnya sehingga harga pokok penjualannya efisien maka 

profitabilitasnya tinggi. Dengan demikian, meskipun pertumbuhan penjualannya 

rendah tetapi profitabilitasnya  tinggi. 
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Hasil pengujian pada sampel perusahaan food and beverage menunjukkan 

bahwa variabel SIZE tidak berpengaruh secara signifikan dan arah hubungan 

positif dengan ROA, artinya besarnya ukuran perusahaan tidak dapat menentukan 

tinggi profitabilitas. Hasil tidak signifikan ini karena meskipun perusahaan 

berukuran kecil tetapi perusahaan tersebut dapat mendayagunakan aktivanya 

secara efektif dan efisien sehingga mampu menghasilkan profitabilitas yang 

tinggi. 

 

4.4.2 Perusahaan Retail 

 

Hasil pengujian sampel perusahaan retail menunjukkan bahwa variabel 

independen CCC mempunyai pengaruh signifikan dan arah hubungan yang 

negatif terhadap ROA. Hal ini menunjukkan bahwa dengan memperpendek (CCC) 

maka profitabilitas perusahaan juga akan meningkat, artinya semakin cepat 

perputaran kas suatu perusahaan maka modal kerja yang dibutuhkan semakin 

sedikit sehingga profitabilitas perusahaan dapat meningkat. Hasil penelitian ini 

sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Soenen L Cash Conversion Cycle 

and corporate profitability (1993) yang melakukan penelitian pada 20 industri 

yang berbeda di Amerika Serikat, dan menyimpulkan bahwa adanya hubungan 

yang negatif antara CCC dengan profitabilitas yang diukur dengan ROA. 

Hubungan yang paling kuat ditemukan pada indusri minuman, parfum, dan 

kosmetik. Penelitian ini juga menunjukan CCC yang pendek memiliki 

profitabilitas yang tinggi. Jose et al. (1996) menguji hubungan antara manajemen 

modal kerja agresif dan profitabilitas perusahaan AS dengan menggunakan (CCC) 
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sebagai ukuran manajemen modal kerja, di mana CCC yang pendek menunjukkan 

manajemen modal kerja yang agresif. Hasil penelitian menunjukkan hubungan 

negatif yang signifikan antara CCC dan profitabilitas, serta menunjukan bahwa 

semakin agresif manajemen modal kerja mengindikasikan profitabilitas yang 

tinggi. Shin dan Shonen (1998) menemukan hubungan antara CCC dan 

profitabilitas pada perusahan-perusahan besar di US stock exchange pada periode 

tahun 1974-1994. Hasilnya menunjukkan bahwa dengan pengurangan CCC dapat 

meningkatkan profitabilitas perusahaan. Hasil ini sejalan dengan hasil yang 

didapatkan oleh Pedro Juan Garcia Teruel dan Pedro Marinez-Solano (2005), 

Eljelly (2004) serta penelitian yang dilakukan oleh Hutchison, et al. (2007), Ali 

Uyar (2009) dan Padachi (2006). 

Hasil pengujian pada sampel perusahaan retail menunjukkan bahwa DEBT 

mempunyai pengaruh signifikan dan arah hubungan yang negatif terhadap ROA. 

Jadi, apabila perusahaan meningkatkan total hutangnya maka profitabilitas 

perusahaan akan menurun. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Nazir dan Afza (2009). Dalam teori trade off, semakin tinggi 

hutang akan semakin tinggi kemungkinan kebangkrutan. Semakin tinggi hutang 

maka semakin besar bunga yang harus dibayarkan dan kemungkinan perusahaan 

tidak dapat membayar bunga juga akan semakin besar. Teori trade off juga 

berusaha menyeimbangkan antara manfaat pendanaan dengan menggunakan 

hutang dengan tingkat suku bunga yang tinggi dan biaya kebangkrutan. Bila 

terjadi pergeseran tingkat financial leverage sampai melewati titik struktur modal 

optimal maka besar biaya kebangkrutan akan melebihi besar manfaat pajak 
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sehingga profitabilitas perusahaan akan menurun. 

Hasil pengujian pada sampel perusahaan retail menunjukkan bahwa 

variabel GROW tidak mempunyai pengaruh signifikan dan arah hubungan positif 

dengan ROA. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan 

Teruel dan Solano (2005). Hasil tidak signifikan ini kerena meskipun 

pertumbuhan penjualannya rendah tetapi perusahaan mampu mengelola biaya-

biaya operasionalnya sehingga harga pokok penjualannya efisien dan 

profitabilitasnya tinggi. Jadi, meskipun pertumbuhan penjualannya rendah tetapi 

profitabilitasnya  tinggi 

Hasil pengujian pada sampel perusahaan retail menunjukkan bahwa 

variabel SIZE mempunyai pengaruh signifikan dan arah hubungan positif dengan 

ROA. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Teruel dan 

Solano (2005). Besar kecilnya aset yang dimiliki perusahaan akan dapat 

mempengaruhi operasional perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya pada 

berbagai macam situasi dan kondisi serta mempengaruhi kemampuan perusahaan 

untuk menghasilkan laba. Selain itu perusahaan yang lebih besar akan lebih 

dipercaya oleh lembaga keuangan seperti bank untuk memperoleh kredit dalam 

jumlah yang besar daripada perusahaan kecil. Kemudahan ini menyebabkan 

perusahaan leluasa untuk membiayai proyek-proyek investasi yang menghasilkan 

net income yang tinggi sehingga profitabilitas yang lebih tinggi dapat dicapai. 

Fenomena ini menjelaskan bahwa perusahaan yang memiliki waktu CCC 

yang lebih pendek mampu mengumpulkan kas yang diperlukan untuk operasional 

sehari-hari perusahaan, sehingga tidak perlu memakai sumber dana dari luar yang 
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berarti tidak ada biaya untuk pinjaman dana, selanjutnya keuntungan perusahaan 

akan meningkat. Hal ini berarti bahwa semakin pendek waktu CCC yang dimiliki 

perusahaan, semakin agresif manajemen asset yang dilakukan oleh perusahaan. 

Dengan manajemen aset yang agresif, maka level current assets yang rendah, dan 

pada gilirannya akan mempertinggi profitabilitas perusahaan (Horne, 1995, 

p.208–211; Gitman, 1987, p.186) 

 

4.4.3 Uji Beda Industri Food and Beverage dan Retail 

Pada analisis non parametrik hasil CCC menggunakan uji Kruskal-Walis 

menunjukkan bahwa adanya perbedaan yang signifikan antara CCC pada industri 

Food and Beverage dan CCC pada industri Retail. Hal ini dikarenakan adanya 

perbedaan karakter bisnis pada kedua industri, industri Food and Beverage jenis 

dan sifat produknya yang tidak tahan lama, cenderung dalam melakukan 

kebijakan pengumpulan piutangnya sangat ketat, karena perusahaan berusaha 

untuk meningkatkan profitabilitasnya sehingga rata-rata piutangnya rendah dan 

mengakibatkan perputaran piutangnya cepat. Selain itu, industri Food and 

Beverage lebih cenderung menginvestasikan modalnya ke persediaan dengan 

memberikan cash discount kepada konsumen yang melakukan pembelian tunai 

sehingga piutang lebih cepat kembali ke perusahaan dan perusahaan dapat 

membayar hutangnya kepada supplier. Selain itu adanya perbedaan yang 

mendasar dalam hal  kegiatan operasional kedua industri dimana industri Food 

and Beverage kegiatannya dimulai dari memproduksi bahan mentah menjadi 

barang setengah jadi lalu menjadi barang jadi, dan memiliki 3 jenis persediaan 
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yaitu persediaan barang mentah, persediaan barang setengah jadi, dan persediaan 

barang jadi, sehingga membutuhkan waktu produksi yang lebih lama untuk 

memproduksi barang jadi yang kemudian siap dijual ke konsumen.  

Pada industri retail cenderung memiliki persediaan dalam bentuk barang 

dagangan dalam jumlah relatif besar dibandingkan industri Food and Beverage . 

Hal ini dikarenakan sifat produknya tahan lama, cenderung dalam melakukan 

kebijakan piutangnya tidak ketat karena jangka penagihan piutangnya relatif 

panjang sehingga rata-rata piutangnya tinggi dan mengakibatkan perputaran 

piutangnya lambat. Selain itu, industri retail kegiatan operasionalnya hanya 

menyuplai barang dagangan yang sudah jadi dan dikemas sedemikian rupa lalu 

dijual ke konsumen dan hanya memiliki 1 jenis persediaan yaitu persediaan 

barang dagangan atau merchandise inventory. 

 

 

 

 

 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Simpulan 

Dari uraian hasil analisis yang telah dibahas pada bab empat, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1) Secara simultan dan parsial variable CCC pada perusahaan food and beverage 

dan retail berpengaruh signifikan negatif terhadap profitabilitas yang diukur 
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dengan ROA  

2) Pada analisis Non Parametrik dengan menggunakan uji Kruskal Walis 

menunjukkan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara CCC di industri 

food and beverage dan CCC di industri retail. 

 

5.2. Saran 

Dari simpulan diatas maka saran yang dapat diberikan sebagai berikut : 

1) Manajemen perusahaan food and beverage sebaiknya mempertimbangkan 

untuk memperpendek lagi CCC karena semakin pendek CCC maka 

profitabilitas perusahaan akan meningkat. 

2) Perusahaan food and beverage diharapkan dapat mengurangi persediaan 

barang yang ada di gudang agar dapat meminimalisasi barang yang rusak atau 

busuk sehingga dapat mengurangi biaya perawatan dan biaya penyimpanan.  

3) Mengingat R
2
 untuk uji pengaruh modal kerja yang diukur dengan CCC 

terhadap profitabilitas yang diukur dengan ROA hanya sebesar 29,5% pada 

sampel perusahaan food and beverage dan 36,5 pada sampel perusahaan 

retail. Maka manajemen perusahaan diharapkan mempertimbangkan variabel-

variabel yang mempengaruhi kinerja perusahaan di luar variabel yang telah 

diteliti pada penelitian ini. 

4) Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan dapat memasukkan variabel-variabel 

lainnya yang berpengaruh terhadap profitabilitas karena hasil koefisien 

determinasi pada penelitian ini relatif kecil. 
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Lampiran 1 

 

DAFTAR PERUSAHAAN FOOD AND BEVERAGE DAN RETAIL 

 

Daftar Perusahaan Food and Beverage 

 

 

No Nama Perusahaan Kode Perusahaan 

1 PT Ades Waters Indonesia Tbk ADES 

2 PT Aqua Golden Missisipi Tbk AQUA 

3 PT Delta Djakarta Tbk DLTA 

4 PT Fast Food Indonesia Tbk FAST 

5 PT Indofood Sukses Makmur Tbk INDF 

6 PT Multi Bintang Indonesia Tbk MLBI 
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7 PT Mayora Indah Tbk MYOR 

8 PT Prasidha Aneka Niaga Tbk PSDN 

9 PT Sierad Produce Tbk SIPD 

10 PT Sekar Laut Tbk SKLT 

11 PT Smart Tbk SMAR 

12 PT Siantar Top Tbk STTP 

13 PT Pioneerindo Gourmet Internasional Tbk  PTSP 

14 PT Tunas Baru Lampung Tbk  TBLA 

15 PT Ultrajaya Milk Tbk ULTJ 

 

Daftar Perusahaan Retail 

 

 

No Nama Perusahaan Kode Perusahaan 

1 PT Alfa Retailindo Tbk ALFA 

2 PT Enseval Putera Megatrading Tbk EPMT 

3 PT Fishindo Kusuma Sejahtera Tbk FISH 

4 PT Hero Supermarket Tbk HERO 

5 PT Mitra Adiperkasa Tbk MAPI 

6 PT Matahari Putra Prima Tbk MPPA 

7 PT Rimo Catur Lestari Tbk RIMO 

8 PT Tigaraksa Satria Tbk TGKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 2 

DATA ROA PERUSAHAAN FOOD AND BEVERAGE DAN RETAIL 

TAHUN 2004 – 2008 

Perkebangan ROA Perusahaan Food and Beverage  

No Nama TAHUN RATA-RATA  

  perush 2004 2005 2006 2007 2008 ROA 

1 ADES -1.26 -1.26 -1.26 -0.87 -0.08 -0.95 

2 AQUA 0.14 0.09 0.06 0.07 0.08 0.09 

3 DLTA 0.13 0.10 0.01 0.08 0.12 0.09 

4 FAST 0.12 0.11 0.14 0.16 0.16 0.14 

5 INDF 0.02 0.01 0.23 0.03 0.03 0.06 

6 MLBI 0.16 0.15 0.12 0.14 0.24 0.16 
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7 MYOR 0.07 0.03 0.06 0.07 0.07 0.06 

8 PSDN 0.00 0.42 0.04 -0.03 0.03 0.09 

9 SIPD -0.12 -0.11 0.04 0.02 0.02 -0.03 

10 SKLT -0.38 0.97 0.05 0.03 0.02 0.14 

11 SMAR -0.03 0.07 0.12 0.12 0.10 0.08 

12 STTP 0.61 0.02 0.03 0.03 0.01 0.14 

13 PTSP -0.25 0.06 -0.68 0.00 0.05 -0.16 

14 TBLA 0.01 0.00 0.03 0.04 0.08 0.03 

15 ULTJ 0.00 0.00 0.01 0.02 0.17 0.04 

  Mean -0.05 0.04 -0.07 0.00 0.07 0.00 

  Maksimal 0.61 0.97 0.23 0.16 0.24 0.16 

  Minimal -1.26 -1.26 -1.26 -0.87 -0.08 -0.95 

  Standar Deviasi 0.40 0.44 0.39 0.24 0.08 0.33 

 

Perkembangan ROA Perusahaan Retail 

 

No Nama TAHUN RATA-RATA  

  perush 2004 2005 2006 2007 2008 ROA 

1 ALFA 0.007 0.014 0.052 0.006 0.027 0.02 

2 EPMT 0.108 0.109 0.115 0.111 0.106 0.11 

3 FISH 0.007 0.033 0.040 0.047 0.061 0.04 

4 HERO 0.026 0.037 0.040 0.040 0.045 0.04 

5 MAPI 0.064 0.069 0.048 0.039 -0.019 0.04 

6 MPPA 0.312 0.049 0.027 0.021 0.001 0.08 

7 RIMO -0.147 -0.093 -0.786 0.018 0.020 -0.20 

8 TGKA 0.006 0.024 0.025 0.035 0.073 0.03 

  Mean 0.048 0.030 -0.055 0.040 0.039 0.020 

  Maksimal 0.312 0.109 0.115 0.111 0.106 0.110 

  Minimal -0.147 -0.093 -0.786 0.006 -0.019 -0.198 

  Standar Deviasi 0.13 0.06 0.30 0.03 0.04 0.15 

 

 

Lampiran 3 

DATA DSO PERUSAHAAN FOOD AND BEVERAGE DAN RETAIL 

TAHUN 2004 – 2008 

Perkembangan DSO Perusahaan Food and Beverage 

No Nama TAHUN RATA-RATA  

  perusahaan 2004 2005 2006 2007 2008 PIUTANG 

1 ADES 115 43 87 52 46 69 

2 AQUA 60 86 90 82 76 79 

3 DLTA 134 67 111 156 80 110 

4 FAST 1 1 1 1 1 1 

5 INDF 28 28 25 23 21 25 

6 MLBI 43 45 83 39 29 48 

7 MYOR 79 71 73 71 61 71 

ADLN Peprustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PENGARUH CASH CONVERSION CYCLE WIDYANINGTYAS P.A



8 PSDN 22 7 18 22 17 17 

9 SIPD 74 32 55 42 35 48 

10 SKLT 67 60 53 55 46 56 

11 SMAR 15 18 22 27 20 20 

12 STTP 50 51 54 32 37 45 

13 PTSP 3 3 3 2 2 3 

14 TBLA 54 45 38 31 17 37 

15 ULTJ 48 56 53 46 42 49 

  Mean 53 41 51 46 35 45 

  Maksimal 134 86 111 156 80 110 

  Minimal 1 1 1 1 1 1 

  Standar Deviasi 38 26 33 38 24 32 

 

Perkembangan DSO Perusahaan Retail 

 

No Nama TAHUN RATA-RATA  

  perush 2004 2005 2006 2007 2008 PIUTANG 

1 ALFA 3 3 4 23 25 12 

2 EPMT 30 26 18 34 37 29 

3 FISH 8 35 8 16 12 16 

4 HERO 3 5 6 6 5 5 

5 MAPI 11 16 20 28 58 27 

6 MPPA 2 2 4 2 5 3 

7 RIMO 2 2 2 3 2 2 

8 TGKA 31 37 29 54 30 36 

  Mean 11 16 11 21 22 16 

  Maksimal 31 37 29 54 58 36 

  Minimal 2 2 2 2 2 2 

  Standar Deviasi 12 15 10 18 20 15 

 

 

Lampiran 4 

DATA DS1 PERUSAHAAN FOOD AND BEVERAGE DAN RETAIL 

TAHUN 2004 – 2008 

Perkembangan DSI Perusahaan Food and Beverage 

 

No Nama TAHUN RATA-RATA  

  perush 2004 2005 2006 2007 2008 PERSEDIAAN 

1 ADES 113 45 91 25 31 61 

2 AQUA 5 6 6 5 4 5 

3 DLTA 78 30 43 56 48 51 

4 FAST 32 78 30 30 33 41 

5 INDF 62 63 62 61 63 62 

6 MLBI 60 55 58 48 44 53 

7 MYOR 54 49 50 41 46 48 
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8 PSDN 61 10 59 51 42 45 

9 SIPD 116 28 49 57 52 61 

10 SKLT 53 47 52 50 51 51 

11 SMAR 49 53 64 68 41 55 

12 STTP 64 63 75 74 99 75 

13 PTSP 208 68 61 56 42 87 

14 TBLA 46 51 54 74 40 53 

15 ULTJ 169 118 99 100 95 116 

  Mean 78 51 57 53 49 58 

  Maksimal 208 118 99 100 99 116 

  Minimal 5 6 6 5 4 5 

  Standar Deviasi 53 27 23 23 23 33 

 

Perkembangan DSI Perusahaan Retail 

 

No Nama TAHUN RATA-RATA  

  perush 2004 2005 2006 2007 2008 PERSEDIAAN 

1 ALFA 13 13 12 30 52 24 

2 EPMT 43 54 30 28 33 37 

3 FISH 23 46 37 53 80 48 

4 HERO 72 47 40 37 45 48 

5 MAPI 59 40 38 63 15 43 

6 MPPA 40 47 64 45 53 50 

7 RIMO 173 154 108 209 255 180 

8 TGKA 28 37 49 48 55 44 

  Mean 56 55 47 64 73 59 

  Maksimal 173 154 108 209 255 180 

  Minimal 13 13 12 28 15 24 

  Standar Deviasi 51 42 29 60 76 52 

 

 

 

Lampiran 5 

 
DATA DPO PERUSAHAAN FOOD AND BEVERAGE DAN RETAIL 

TAHUN 2004 – 2008 

Perkembangan DPO Perusahaan Food and Beverage 

 

No Nama TAHUN RATA-RATA  

  perush 2004 2005 2006 2007 2008 HUTANG 

1 ADES 4 32 6 14 36 19 

2 AQUA 11 11 11 10 10 11 

3 DLTA 23 96 132 27 26 61 

4 FAST 40 12 39 40 42 35 

5 INDF 35 35 30 26 27 31 

6 MLBI 31 13 39 30 25 28 

7 MYOR 26 33 33 27 38 31 
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8 PSDN 4 26 3 4 2 8 

9 SIPD 27 33 39 29 21 30 

10 SKLT 59 59 57 55 52 57 

11 SMAR 34 38 41 35 18 33 

12 STTP 46 50 55 46 50 49 

13 PTSP 47 47 39 43 51 46 

14 TBLA 13 16 16 17 26 18 

15 ULTJ 128 27 30 35 55 55 

  Mean 35 35 38 29 32 34 

  Maksimal 128 96 132 55 55 61 

  Minimal 4 11 3 4 2 8 

  Standar Deviasi 30 22 31 14 16 23 

 

Perkembangan DPO Perusahaan Retail 

 

No Nama TAHUN RATA-RATA  

  perush 2004 2005 2006 2007 2008 HUTANG 

1 ALFA 15 25 2 1 2 9 

2 EPMT 56 85 125 53 54 75 

3 FISH 17 11 56 37 59 36 

4 HERO 11 53 25 51 52 38 

5 MAPI 41 31 28 94 32 45 

6 MPPA 47 32 6 35 12 26 

7 RIMO 120 108 69 214 251 152 

8 TGKA 47 70 82 30 64 58 

  Mean 44 52 49 64 66 55 

  Maksimal 120 108 125 214 251 152 

  Minimal 11 11 2 1 2 9 

  Standar Deviasi 35 33 42 66 78 52 

 

 

 

Lampiran 6 

 
DATA CCC PERUSAHAAN FOOD AND BEVERAGE DAN RETAIL 

TAHUN 2004 – 2008 

Perkembangan CCC Perusahaan Food and Beverage 

 

No Nama TAHUN RATA-RATA  

  perush 2004 2005 2006 2007 2008 KAS 

1 ADES 223 56 172 64 41 111 

2 AQUA 54 81 85 77 70 73 

3 DLTA 189 1 22 185 102 100 

4 FAST -7 77 -8 -9 -8 7 

5 INDF 54 56 56 59 57 56 

6 MLBI 72 87 102 58 49 73 

7 MYOR 108 87 90 85 70 88 
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8 PSDN 79 -9 73 70 57 54 

9 SIPD 164 27 65 70 67 78 

10 SKLT 60 48 48 49 45 50 

11 SMAR 30 33 44 59 43 42 

12 STTP 68 64 74 60 86 70 

13 PTSP 164 25 26 15 -7 44 

14 TBLA 87 80 76 88 31 72 

15 ULTJ 89 147 122 111 82 110 

  Mean 96 57 70 69 52 69 

  Maksimal 223 147 172 185 102 111 

  Minimal -7 -9 -8 -9 -8 9 

  Standar Deviasi 63 39 44 43 31 46 

 

Perkembangan CCC Perusahaan Retail 

 

No Nama TAHUN RATA-RATA  

  perush 2004 2005 2006 2007 2008 KAS 

1 ALFA 1 -8 14 52 74 26 

2 EPMT 16 -5 -77 8 15 -8 

3 FISH 14 70 -11 32 33 28 

4 HERO 64 -1 21 -7 -1 15 

5 MAPI 29 25 29 -3 41 24 

6 MPPA -5 17 62 12 47 26 

7 RIMO 56 48 41 -3 5 30 

8 TGKA 11 5 -4 73 22 21 

  Mean 23 19 9 20 29 21 

  Maksimal 64 70 62 73 74 30 

  Minimal -5 -8 -77 -7 -1 -8 

  Standar Deviasi 25 28 42 29 25 29 

 

 

 

Lampiran 7 

 
RATA-RATA DSO, DSI, DPO, DAN CCC PERUSAHAAN FOOD AND 

BEVERAGE DAN RETAIL TAHUN 2004 – 2008 

Perusahaan Food and Beverage 

No Nama  Rata – Rata Periode Konversi Rata – Rata 

  Perusahaan Piutang Persediaan Hutang Cash Conversion Cycle 

1 ADES 69 61 19 111 

2 AQUA 79 5 11 73 

3 DLTA 110 51 61 100 

4 FAST 1 41 35 9 

5 INDF 25 62 31 56 

6 MLBI 48 53 28 73 

7 MYOR 71 48 31 88 
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8 PSDN 17 45 8 54 

9 SIPD 48 61 30 78 

10 SKLT 56 51 57 50 

11 SMAR 20 55 33 42 

12 STTP 45 75 49 70 

13 PTSP 3 87 46 44 

14 TBLA 37 53 18 72 

15 ULTJ 49 116 55 110 

  Mean 45 58 34 69 

 

Perusahaan Retail 

 

No Nama  Rata - Rata Periode Konversi Rata - Rata 

  Perusahaan Piutang Persediaan Hutang Cash Conversion Cycle 

1 ALFA 12 24 9 26 

2 EPMT 29 37 75 -8 

3 FISH 16 48 36 28 

4 HERO 5 48 38 15 

5 MAPI 27 43 45 24 

6 MPPA 3 50 26 26 

7 RIMO 2 180 152 30 

8 TGKA 36 44 58 21 

  Mean 16 59 55 20 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 8 

 
DATA DEBT PERUSAHAAN FOOD AND BEVERAGE DAN RETAIL 

TAHUN 2004 – 2008 

Perkebangan DEBT Perusahaan Food and Beverage 

No Nama TAHUN RATA-RATA  

  perush 2004 2005 2006 2007 2008 DEBT 

1 ADES 0.71 1.42 1.93 0.62 0.72 1.08 

2 AQUA 0.46 0.43 0.43 0.42 0.41 0.43 

3 DLTA 0.22 0.24 0.24 0.22 0.25 0.23 

4 FAST 0.39 0.40 0.40 0.40 0.39 0.40 

5 INDF 0.68 0.68 0.65 0.63 0.67 0.66 

6 MLBI 0.55 0.60 0.67 0.68 0.63 0.63 

7 MYOR 0.31 0.38 0.36 0.41 0.56 0.41 

8 PSDN 1.47 0.65 0.60 0.61 0.53 0.77 
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9 SIPD 0.96 0.18 0.12 0.22 0.25 0.35 

10 SKLT 4.37 0.81 0.75 0.47 0.50 1.38 

11 SMAR 1.09 0.58 0.51 0.56 0.52 0.65 

12 STTP 0.32 0.31 0.27 0.31 0.42 0.33 

13 PTSP 0.96 0.91 0.94 0.93 0.90 0.93 

14 TBLA 0.62 0.65 0.58 0.62 0.68 0.63 

15 ULTJ 0.62 0.65 0.58 0.39 0.35 0.52 

  Mean 0.92 0.59 0.60 0.50 0.52 0.63 

  Maksimal 4.37 1.42 1.93 0.93 0.90 1.38 

  Minimal 0.22 0.18 0.12 0.22 0.25 0.23 

  Standar Deviasi 1.01 0.31 0.42 0.19 0.18 0.53 

 

Perkebangan DEBT Perusahaan Retail  

 

No Nama TAHUN RATA-RATA  

  perush 2004 2005 2006 2007 2008 DEBT 

1 ALFA 0.57 0.54 0.50 0.46 0.36 0.49 

2 EPMT 0.65 0.59 0.48 0.46 0.47 0.53 

3 FISH 0.49 0.54 0.62 0.02 0.71 0.48 

4 HERO 0.65 0.66 0.64 0.62 0.65 0.64 

5 MAPI 0.43 0.42 0.50 0.59 0.70 0.53 

6 MPPA 0.54 0.53 0.63 0.62 0.68 0.60 

7 RIMO 0.43 0.48 0.81 0.78 0.79 0.66 

8 TGKA 0.63 0.69 0.75 0.08 0.74 0.58 

  Mean 0.55 0.56 0.62 0.45 0.64 0.56 

  Maksimal 0.65 0.69 0.81 0.78 0.79 0.66 

  Minimal 0.43 0.42 0.48 0.02 0.36 0.48 

  Standar Deviasi 0.09 0.09 0.12 0.27 0.15 0.16 

 

 

 

Lampiran 9 

 
DATA GROW PERUSAHAAN FOOD AND BEVERAGE DAN RETAIL 

TAHUN 2004 – 2008 

Perkembangan GROW Perusahaan Food and Beverage 

No Nama TAHUN RATA-RATA  

  perush 2004 2005 2006 2007 2008 GROW 

1 ADES -0.26 0.14 -0.06 -0.03 -0.02 -0.04 

2 AQUA 0.24 0.17 0.07 0.17 0.19 0.17 

3 DLTA 0.17 0.22 -0.08 0.10 0.53 0.19 

4 FAST 0.12 0.16 0.24 0.25 0.27 0.21 

5 INDF 0.00 0.05 0.17 0.27 0.39 0.18 

6 MLBI 0.26 0.20 0.05 0.10 0.35 0.19 

7 MYOR 0.29 0.24 0.16 0.33 0.49 0.30 

8 PSDN 2.00 0.44 0.34 0.15 0.19 0.62 
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9 SIPD 0.20 0.01 -1.86 0.47 0.58 -0.12 

10 SKLT -0.09 0.02 0.16 0.22 0.32 0.13 

11 SMAR 0.28 0.01 0.16 0.32 0.99 0.35 

12 STTP 0.02 -0.01 -0.13 0.08 0.04 0.00 

13 PTSP 0.04 -0.09 -0.04 0.13 0.27 0.06 

14 TBLA 0.66 0.02 -0.02 0.54 1.15 0.47 

15 ULTJ 0.11 0.30 0.17 0.35 0.21 0.23 

  Mean 0.27 0.13 -0.05 0.23 0.40 0.20 

  Maksimal 2.00 0.44 0.34 0.54 1.15 0.62 

  Minimal -0.26 -0.09 -1.86 -0.03 -0.02 -0.12 

  Standar Deviasi 0.52 0.14 0.52 0.15 0.32 0.39 

 

Perkembangan GROW Perusahaan Retail  

 

No Nama TAHUN RATA-RATA  

  perush 2004 2005 2006 2007 2008 GROW 

1 ALFA -0.10 0.03 0.08 -0.11 -0.48 -0.12 

2 EPMT 0.18 0.18 0.04 0.17 0.14 0.14 

3 FISH     0.12  -0.06  0.42  -0.37   0.35  0.09 

4 HERO 0.27 0.12 0.13 0.07 0.14 0.15 

5 MAPI 0.15 0.25 0.16 -0.16 0.24 0.13 

6 MPPA 0.15 0.23 0.23 0.41 0.23 0.25 

7 RIMO -0.04 0.10 -0.11 -0.35 0.06 -0.07 

8 TGKA 0.24 0.24 0.14 0.25 0.22 0.22 

  Mean 0.12 0.14 0.13 -0.01 0.11 0.10 

  Maksimal 0.27 0.25 0.42 0.41 0.35 0.25 

  Minimal -0.10 -0.06 -0.11 -0.37 -0.48 -0.12 

  Standar Deviasi 0.13 0.11 0.15 0.28 0.26 0.20 

 

 

 

Lampiran 10 

 
DATA SIZE PERUSAHAAN FOOD AND BEVERAGE DAN RETAIL 

TAHUN 2004 – 2008 

Perkembangan SIZE Perusahaan Food and Beverage 

No Nama TAHUN RATA-RATA  

  perush 2004 2005 2006 2007 2008 SIZE 

1 ADES 25.39 26.07 26.18 25.91 25.94 25.90 

2 AQUA 27.23 27.32 27.40 27.52 27.63 27.42 

3 DLTA 26.84 27.01 27.08 27.11 27.27 27.06 

4 FAST 26.50 26.66 26.90 27.17 27.39 26.92 

5 INDF 30.38 30.32 30.41 31.02 31.31 30.69 

6 MLBI 27.04 27.08 27.14 27.16 27.57 27.20 

7 MYOR 27.88 28.01 28.07 28.27 28.70 28.19 

8 PSDN 25.91 26.37 26.39 26.40 26.38 26.29 
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9 SIPD 27.86 27.78 27.74 27.89 27.96 27.84 

10 SKLT 25.44 25.27 25.27 25.93 26.03 25.59 

11 SMAR 29.01 29.16 29.30 29.72 29.94 29.42 

12 STTP 26.88 26.89 26.87 26.97 27.16 26.95 

13 PTSP 25.16 25.06 25.05 25.03 25.13 25.08 

14 TBLA 27.93 28.00 28.35 28.53 28.66 28.30 

15 ULTJ 27.89 27.86 27.85 27.94 28.19 27.95 

  Mean 27.16 27.26 27.33 27.50 27.68 27.39 

  Maksimal 30.38 30.32 30.41 31.02 31.31 30.69 

  Minimal 25.16 25.06 25.05 25.03 25.13 25.08 

  Standar Deviasi 1.42 1.37 1.40 1.52 1.58 1.43 

 

Perkembangan SIZE Perusahaan Retail 

No Nama TAHUN RATA-RATA  

  perush 2004 2005 2006 2007 2008 SIZE 

1 ALFA 27.33 27.30 27.34 27.26 27.13 27.27 

2 EPMT 28.13 28.25 28.23 28.37 28.55 28.31 

3 FISH 25.51 25.69 25.98 27.00 26.75 26.19 

4 HERO 27.89 28.04 28.11 28.19 28.39 28.12 

5 MAPI 28.20 28.28 28.45 28.72 28.96 28.52 

6 MPPA 29.04 29.15 29.43 29.76 29.91 29.46 

7 RIMO 25.64 25.55 24.92 24.87 24.99 25.20 

8 TGKA 27.25 27.41 27.70 27.93 28.05 27.67 

  Mean 27.37 27.46 27.52 27.76 27.84 27.59 

  Maksimal 29.04 29.15 29.43 29.76 29.91 29.46 

  Minimal 25.51 25.55 24.92 24.87 24.99 25.20 

  Standar Deviasi 1.24 1.27 1.44 1.45 1.52 1.33 

 

                 

Lampiran 11 

Ouput SPSS Hasil Uji Regresi Linier Berganda Food and Beverage 
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Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .544
a
 .295 .255 .28758 1.986 

a. Predictors: (Constant), ccc, debt, grow, size 

b. Dependent Variable: roa 
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Ouput SPSS Hasil Uji Regresi Linier Berganda Retail 
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Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .604
a
 .365 .292 .12301 1.558 

a. Predictors: (Constant), size, ccc, debt, grow 

b. Dependent Variable: roa 
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Output SPSS Hasil Uji Non Parametrik 
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