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ABSTRAK 

 

Likuiditas adalah kemampuan suatau perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi. 

Mengingat banyaknya faktor yang berpengaruh terhadap 

likuiditas maka penelitian ini meneliti pengaruh jumlah kas, 

siklus konversi kas dan growth sale terhadap likuiditas. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menguji 

pengaruh jumlah kas, siklus konversi kas dan growth sale 

terhadap likuiditas. 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

perusahaan Automotive and Allied Products yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2006-2011. Data diperoleh 

dengan metode purposive sampling dengan kriteria yaitu (1) 

Perusahaan Automotive and Allied Products yang telah terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2006-2011. (2) 

Perusahaan mempunyai laporan keuangan yang berakhir 31 

Desember dan telah diaudit oleh auditor independen. (3) 

Perusahaan yang menggunakan laporan keuangan dengan mata uang 

Rupiah. Analisis data menggunakan uji regresi yang didahului 

dengan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji 

multikolinearitas, uji autokorelasi dan uji 

heteroskedastisitas. Pengujian hipotesis dilakukan dengan 

menggunakan uji t, uji F dan koefesien determinasi. 

Hasil analisis data menunjukkan bahwa jumlah kas, siklus 

konversi kas dan growth sale secara simultan berpengaruh 

terhadap likuiditas. Secara parsial siklus konversi kas 

berpengaruh terhadap likuiditas sedangkan jumlah kas dan 

growth sale tidak berpengaruh terhadap likuiditas. Besarnya 

koefisien determinasi (adjusted R square) sebesar 0,257. Hal 

ini berarti bahwa 25,7% variabel likuiditas dijelaskan oleh 

perubahan jumlah kas, siklus konversi kas dan growth sale. 

 

Kata Kunci : Jumlah kas, Siklus Konversi Kas, Growth sale dan 

Likuiditas. 
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PENDAHULUAN 

 

Dalam pertumbuhan dunia usaha yang semakin berkembang, 

banyak perusahaan yang mengalami pertumbuhan menjadi 

perusahaan yang besar. Semakin banyak perusahaan akan semakin 

tinggi pula persaingan yang akan dihadapi perusahaan tersebut. 

Dengan melihat persaingan yang ada maka perusahaan perlu 

menerapkan berbagai strategi dalam beroperasi, sehingga dapat 

terus meningkatkan kemampuan bersaing dan mempertahankan 

kelangsungan hidup perusahaan. 

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, perusahaan 

memerlukan modal kerja yang cukup untuk menjalankan dan 

mempertahankan produktifitas usaha. Salah satu aspek penting 

dari ketersediaan modal kerja tersebut adalah kas. Kas adalah 

modal kerja yang sangat likuid (Munawir, 2010:158). Biasanya 

perusahaan memperoleh sumber modal dari dalam perusahaan 

maupun dari luar perusahaan, antara lain melalui modal sendiri 

atau melalui pinjaman kepada pihak ketiga. 

Kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya 

yang harus segera dipenuhi, atau kemampuan perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban keuangan pada saat ditagih disebut 

likuiditas. Perusahaan yang mampu memenuhi kewajiban 

keuangannya tepat pada waktunya berarti perusahaan dalam 

keadaan likuid. Sedangkan perusahan yang tidak dapat segera 

memenuhi kewajiban keuangannya pada saat ditagih berarti 

perusahaan dalam keadaan illikuid(Munawir, 2010:31). 

Perusahaan yang tidak dapat memenuhi keuangannya pada 

saat ditagih akan mengakibatkan hilangnya kepercayaan dari 

pihak luar perusahaan (kreditur) yang dapat menurunkan 

kemampuan perusahaan untuk mengembangkan usahanya dan akan 

menghambat aktivitas operasi perusahan. 

Semakin besar jumlah kas yang ada dalam perusahaan maka 

semakin tinggi tingkat likuiditasnya. Ini menunjukkan bahwa 

perusahaan mempunyai resiko yang lebih kecil untuk tidak dapat 

memenuhi kewajiban keuangannya. Semakin besar jumlah kas dalam 

perusahaan maka semakin banyak uang yang menggangur sehingga 

akan memperkecil profitabilitasnya. Sebaliknya jika perusahaan 

hanya mengejar profitability agar semua persediaan kasnya 

dapat diputarkan maka perusahaan menempatkan dalam keadaan 

illikuid apabila sewaktu-waktu ditagih (Riyanto, 2012:94). 

Aliran kas keluar perusahaan digunakan untuk melakukan 

pembelian persediaan yang akan diproduksi untuk menghasilkan 

barang, kemudian akan dijual kembali baik secara tunai maupun 

kredit. Penjualan secara kredit tidak akan menimbulkan kas 

pada saat terjadi penjualan, tetapi menimbulkan perkiraan 
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piutang dagang. Piutang dagang akan berubah menjadi kas 

apabila piutang dagang telah dilunasi pada saat jatuh tempo. 

Lamanya waktu antara pembayaran untuk modal kerja dan 

penagihan kas dari penjualan modal kerja disebut siklus 

konversi kas (Brigham dan Hauston, 2011:259). Siklus konversi 

kas meliputi periode konversi persediaan yang digunakan untuk 

mengetahui berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengubah 

bahan baku menjadi barang jadi sampai menjual. Periode 

penerimaan rata-rata untuk menghitung lamanya perusahaan 

mendapatkan kas dari hasil penjualan kredit dan lamanya 

perusahaan menangguhkan utang. 

Dengan penjualan secara kredit diharapkan mampu 

meningkatkan penjualan dari sebelumnya, karena perusahaan yang 

menjual barangnya secara kredit akan memperoleh keuntungan 

berupa harga yang ditawarkan lebih tinggi dari yang dibayar 

tunai. Sehingga laba perusahaan juga akan meningkat dan 

perusahaan akan mampu membayar dan memenuhi kewajiban 

lancarnya. 

Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi permasalahan 

dalam penelitian ini adalah apakah jumlah kas, siklus konversi 

kas dan growth sale berpengaruh terhadap likuiditas pada 

Peruahaan Automotive and Allied Products yang Terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2007-2011. Sedangkan tujuan 

penelitian ini untuk mengetahui pengaruh jumlah kas, siklus 

konversi kas dan growth sale terhadap likuiditas pada 

Peruahaan Automotive and Allied Products yang Terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2007-2011. 

TINJAUAN TEORI DAN PENGEMBANGAN TEORI 

2.1 Pengaruh Jumlah Kas terhadap Likuiditas 

 Kas adalah aktiva yang paling likuid atau merupakan salah 

satu unsur modal kerja yang paling tinggi tingkat 

likuiditasnya, bahwa semakin besar jumlah kas yang dimiliki 

oleh suatu perusahaan akan semakin tinggi tingkat 

likuiditasnya (Munawir, 2010:158). 

 Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

semakin besar jumlah kas dalam perusahaan maka tingkat 

likuiditasnya akan meningkat serta resiko untuk tidak dapat 

memenuhi kewajiban keuangannya sangat kecil. Sebaliknya, 

apabila jumlah kas dalam perusahaan kecil maka tingkat 

likuiditasnya akan menurun serta resiko untuk tidak dapat 

memenuhi kewajiban keuangannya sangat besar. Dengan jumlah kas 

yang cukup maka perusahaan akan tetap mampu menjalankan 

aktivitasnya serta mampu membiayai kewajiban-kewajiban yang 

harus segera dipenuhi. 
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2.2 Pengaruh Siklus Konversi Kas terhadap Likuiditas 

Siklus konversi kas merupakan siklus dimana perusahaan 

membeli persediaan, menjual barang dagangan secara kredit, dan 

kemudian menagihkan piutang tersebut. Siklus konversi kas 

menunjukkan berapa lama waktu antara pembayaran untuk modal 

kerja dan penagihan kas dari penjualan modal kerja tersebut 

(Brigham dan Hauston, 2011:259-262). 

Likuiditas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi, 

atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya 

tepat pada saat ditagih (Munawir, 2010:31). 

Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

siklus konversi kas terhadap likuiditas mempunyai hubungan 

yang saling berkaitan. Apabila terjadi perubahan tingkat 

siklus konversi kas maka akan berpengaruh terhadap tingkat 

likuiditas. Siklus konversi kas yang cepat menunjukkan 

perusahaan semakin baik karena kas dapat segera diputarkan 

untuk memenuhi kebutuhan perusahaan seperti membayar kewajiban 

lancarnya. 

2.3 Pengaruh Growth Sale terhadap Likuiditas  

Meningkatkan penjualan dapat diartikan agar omset 

penjualan yang meningkat atau bertambah dari waktu ke waktu. 

Penjualan diharapkan lebih besar dibandingkan dengan periode 

sebelumnya (Kasmir, 2010). 

Penjualan harus dapat menutupi biaya sehingga dapat 

meningkatkan keuntungan, maka perusahaan dapat menentukan 

langkah yang akan diambil untuk mengantisipasi kemungkinan 

naik atau turunnya penjualan pada tahun yang akan datang 

(Brigham dan Houston, 2006).  

Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

growth sale yang baik adalah penjualan yang mengalami 

peningkatan setiap tahunnya. Dengan penjualan yang meningkat 

maka akan menambah laba yang secara langsung perusahaan akan 

lebih mudah untuk membiayai kegiatan-kegiatan operasional dan 

kewajiban-kewajiban jangka pendeknya. 

2.4 Hipotesis 

Berdasarkan kerangka pemikiran maka dapat disusun 

hipotesis sebagai berikut : 

H1a : Terdapat pengaruh jumlah kas terhadap likuiditas pada 

perusahaan Automotive and Allied Products yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

H2a : Terdapat pengaruh  siklus konversi kas terhadap 

likuiditas pada perusahaan Automotive and Allied Products 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 



5 
 

H3a : Terdapat pengaruh growth sale terhadap likuiditas pada 

perusahaan Automotive and Allied Products yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

H4a : Terdapat pengaruh jumlah kas, siklus konversi kas dan 

growth sale secara simultan terhadap likuiditas pada 

perusahaan Automotive and Allied Products yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

 

METODA PENELITIAN 

 

3.1  Teknik Penentuan Populasi dan Sampel 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

perusahaan-perusahaan Automotive and Allied Products yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Perusahaan Automotive 

and Allied Products merupakan perusahaan yang bergerak di 

bidang otomotif seperti memproduksi peralatan mesin kendaraan, 

ban kendaraan, dan komponen-komponen lainnya.  

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

purposive sampling, yaitu populasi sampel yang akan memenuhi 

kriteria sampel tertentu sesuai dengan yang dikehendaki dan 

kemudian dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai 

dengan tujuan penelitian. Adapun kriteria sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Penelitian dilakukan pada perusahaan Automotive and 

Allied Products yang telah terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) periode tahun 2006-2011. 

2. Perusahan mempunyai laporan keuangan yang berakhir 31 

Desember dan telah diaudit oleh auditor independen. 

3. Perusahaan yang menggunakan laporan keuangan dengan mata 
uang Rupiah. 

 

3.2   Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

3.2.1 Definisi Operasional Variabel 

a. Variabel Independen (X) 
Variabel independent atau variabel bebas dalam penelitian 

ini adalah jumlah kas, siklus konversi kas, dan growth 

sale. 

1. Jumlah Kas (X1) 
Jumlah kas merupakan hasil penjumlahan antara jumlah kas 

yang berasal dari aktifitas operasi, investasi dan 

pendanaan serta yang termasuk dalam setara kas.  

2. Siklus konversi kas (X2) 
Siklus Konversi kas merupakan ukuran waktu yang dimiliki 

perusahaan atas lamanya dana yang diinvestasikan dalam 
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modal kerja. Model siklus konversi kas meliputi :  

periode konversi persediaan, periode penerimaan rata-rata 

dan periode penangguhan utang. 

3. Growth Sale (X3) 
Growth Sale merupakan pertumbuhan penjualan yang 

dilakukan perusahaan setiap tahunnya, dimana pertumbuhan 

penjualan di dapat dari selisih penjualan tertentu dengan 

penjualan tahun sebelumnya. 

b. Variabel Dependent (Y) 
Variabel Dependent atau variabel terikat dalam penelitian 

ini adalah likuiditas. Likuiditas merupakan kemampuan 

perusahaan menyelesaikan kewajiban jangka pendek tepat pada 

waktunya. 

3.2.2 Pengukuran Variabel 

a. Variabel Independent (X) 
1. Jumlah Kas (X1)  
Jumlah kas dihitung berdasarkan Jumlah kas dan Setara 

kas. Pengukuran variabel dilihat dengan perubahan jumlah 

kas setiap tahunnya (Kasmir, 2010), yaitu : 

Perubahan jumlah kas =
casht1 − casht0 

casht0
 x 100% 

Keterangan : 

casht1 = Jumlah kas tahun berjalan 

casht0 = Jumlah kas tahun sebelumnya 

2. Siklus Konversi Kas ( X2) 
Siklus konversi kas dapat dihitung berdasarkan periode 

konversi persediaan, periode penerimaan piutang dan 

periode penangguhan utang (Brigham dan Hauston, 2011:259-

262). 

 

 

 

Rumus siklus konversi kas = Periode konversi persediaan + 

periode penerimaan rata-rata – 

periode penangguhan utang. 

Periode konversi persediaan =
Persediaan

harga pokok penjualan
 x 365 

Periode Penerimaan rata − rata piutang =
Piutang  

Penjualan
 x 365 

Periode Penangguhan utang =
Utang  

 Harga Pokok Penjualan
 x 365 
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3. Growth sale (X3) 

Growth sale dihitung berdasarkan rumus (Kasmir, 2010) 

sebagai berikut : 

g =
S1 − S0 

S0
 x 100% 

Keterangan : 

g   = Growth Sales Rate (tingkat partumbuhan penjualan) 

S1 = Total Current Sales (total penjualan selama periode 

berjalan) 

S0 = Total Sales For Last Period (total penjualan periode 

sebelumnya) 

b. Variabel Dependent (Y) 
Likuiditas dihitung dengan menggunakan rasio cepat 

(Brigham dan Houston, 2010;134)  yaitu :  

 

Rasio cepat =
Aktiva lancar − persediaan

hutang lancar
 x 100% 

 

3.3 Metode Analisis Data 

3.3.1 Uji Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi 

suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar 

deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan 

skewness (Ghozali, 2006:19). 

3.4 Uji Asumsi Klasik 

Pengujian model regresi berganda dalam menguji hipotesis 

harus menghindari kemungkinan penyimpangan asumsi klasik. 

Dalam hal ini uji asumsi klasik yang digunakan adalah : 

3.4.1 Uji  Normalitas 

Uji normalitas ini bertujuan untuk menguji apakah nilai 

residual yang telah distandariasasi pada model regresi 

berdistribusi normal atau tidak. Nilai residual dikatakan 

berdistribusi normal jika nilai residual terstandarisasi 

tersebut sebagian besar mendekati nilai rata-ratanya 

(Suliyanto, 2011;69). 
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3.4.2 Uji Multikolinieritas 

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah 

model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas 

(independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi 

korelasi diantara variabel independen.  Nilai cutt off yang 

umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah 

nilai Tolerance < 0,10 atau sama dengan nilai VIF > 10 

(Ghozali, 2006:91-92). 

3.4.3 Uji Heterokedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual 

satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varians dan residual 

dari satu pengamatan ke pengamatan lain tetap maka disebut 

homokedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. 

Model regresi yang baik adalah yang homoskesdatisitas atau 

tidak terjadi heteroskedastiditas (Ghozali, 2006:105-108). 

3.4.4 UJi Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model 

regresi linier terdapat korelasi antara kesalahan penganggu 

pada periode t dengan kesalahan penganggu pada periode t–1 

(sebelumnya), (Ghozali, 2006:95-96). 

 

3.5 Analisis Regresi  

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah regresi linier berganda, karena dalam penelitian ini 

menggunakan lebih dari dua variabel, sedangkan regresi 

sederhana hanya menggunakan satu variabel saja (suliyanto, 

2011:53-54). 

3.6 Uji Hipotesis  

 Untuk menjawab hipotesis yang telah dibuat tentang 

pengaruh variabel independen terhadap dependen  dapat 

digunakan alat analisis statistik dengan pengujian secara 

individu atau parsial (Uji t), menyeluruh atau simultan (Uji 

F),  dan uji determinasi. 

3.6.1 Uji Parsial (Uji t) 

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh 

pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual 
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dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 

2006:84). 

3.6.2 Uji Simultan (Uji F) 

Uji statistik F pada dasarnya menunjukan apakah semua 

variabel independen atau bebas yang dimasukan dalam model 

berpengaruh secara bersama-sama terhadap f =  varibel dependen 

atau terikat (Ghozali, 2006:84). 

3.6.3 Uji koefesien Determinasi 

Koefisien determinasi merupakan besarnya kontribusi 

variabel bebas terhadap variabel tergantungnya. Semakin tinggi 

koefisien determinasi, semakin tinggi kemampuan variabel bebas 

dalam menjelaskan variasi perubahan pada variabel 

tergantungnya (Suliyanto, 2011:55). 

 

BAB IV 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

4.1 Deskripsi Objek Penelitian 

Objek penelitian yang digunakan adalah perusahaan 

Automotive and Allied Products yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia selama periode 2006-2011 yang telah memenuhi 

kriteria sampel penelitian sebanyak 8 perusahaan. 

 

4.2 Analisis Deskriptif 

Berdasarkan hasil analisis deskriptif pada tabel 4.3 dapat 

diketahui descriptive statistics dari masing-masing variabel. 

Diketahui jumlah data dalam penelitian ini 40. Variabel jumlah 

kas pada perusahaan Automotive and Allied Products tahun 2007-

2011 mempunyai nilai rata-rata perubahan jumlah kas sebesar 

87,92% dengan standar deviasi sebesar 200,94%. Sedangkan nilai 

minimum sebesar -93%, nilai minimum yang negatif menunjukkan 

jumlah kas mengalami penurunan yang digunakan untuk kebutuhan 

perusahaan akan tetapi perusahaan mampu menaikkan nilai 

maksimum sebesar 800%. 

Variabel siklus konversi kas pada perusahaan Automotive and 

allied Products tahun 2007-2011  mempunyai nilai rata-rata -6 

hari dengan standar deviasi sebesar 72 hari. Sedangkan nilai 

minimum -252 hari dengan nilai maksimum sebesar 225 hari. 

Nilai siklus konversi kas yang negatif menunjukkan bahwa 

perusahaan mempunyai kemampuan untuk membayar pemasoknya 
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sebelum menerima barang yang akan dibeli dan perusahaan 

menerima kas dari para pelangganya sebelum barang yang akan 

dijual dikirimkan (Brigham dan Houston, 2011:261-262). 

Variabel growth sale pada perusahaan Automotive and Allied 

Products tahun 2007-2011 memiliki nilai minimum sebesar -61% 

dengan nilai maksimum sebesar 78% dan nilai rata-rata 20,67% 

dengan standar deviasi sebesar 28,37%. Nilai minimum yang 

negatif menunjukkan growth sale yang semakin kecil atau 

semakin menurun. 

Sedangkan untuk likuiditas memiliki nilai rata-rata 

likuiditas sebesar 86,97% dengan standar deviasi sebesar 

42,99% dengan nilai minimum sebesar 18%. Pengukuran likuiditas 

yang menggunakan rasio cepat secara umum dapatlah dikatakan 

bahwa suatu perusahaan yang mempunyai quick ratio kurang dari 

1:1 atau 100% dianggap kurang baik likuiditasnya (Riyanto, 

2012:28). Hal ini menunjukkan nilai minimum perusahaan kurang 

baik, namun nilai maksimum perusahaan menunjukkan perusahaan 

mampu memenuhi kewajiban lancarnya dengan nilai sebesar 189%.  

4.3 Uji Asumsi Klasik 

4.3.1 Uji Normalitas 

Berdasarkan hasil uji normalitas dengan kolmogorov-

smirnov bahwa nilai signifikannya sebesar 0,446 > 0,05. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal dan 

model regresi layak untuk dipakai. 

4.3.2 Uji Multikolinieritas 

Berdasarkan hasil output pada coefficients menunjukkan 

nilai tolerance variabel independen jumlah kas 0,999 > 0,10, 

siklus konversi kas 0,919 > 0,10 dan growth sale 0,920 > 0,10 

sedangkan nilai VIF jumlah kas 1,001 < 10, siklus konversi kas 

1,088 < 10 dan growth sale 1,088 < 10. Maka dapat disimpulkan 

bahwa semua variabel independan memiliki nilai tolerence > 0,1 

dan nilai VIF < 10. Jadi dapat dipastikan bahwa penelitian ini 

tidak terjadi gejala multikolinearitas. 

4.3.3 Uji Heterokedastisitas 

Nilai korelasi antara variabel jumlah kas dengan 

unstandardized residual menghasilkan signifikan 0,635. 

Variabel siklus konversi kas dengan unstandardized residual 

menghasilkan signifikan sebesar 0,274. Variabel growth sale 

dengan unstandardized residual menghasilkan signifikan sebesar 

0,337. Karena semua variabel independen menghasilkan nilai 
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signifikan lebih besar dari 0,05, maka model regresi yang 

digunakan bebas dari gejala heteroskedastisitas. 

4.3.4 Uji Autokorelasi 

Nilai Durbin Watson sebesar 1,355. Dengan melihat angka 

DW berada diantara -2 sampai 2 maka dapat disimpulkan bahwa 

penelitian ini tidak terdapat gejala autokorelasi. 

4.4 Analisis Regresi  

Likuiditas =  92,970 + 0,12 Jumlah kas + 0,292 Siklus konversi 

kas – 0,256 Growth sale + e 

Berdasarkan persamaan regresi di atas dapat dianalisis 

pengaruh masing-masing variabel independen terhadap 

likuiditas, yaitu : 
a. Variabel jumlah kas memiliki nilai koefisien regresi yang 

positif yaitu sebesar 0,012. Nilai koefisien yang positif 

menunjukkan bahwa jumlah kas berpengaruh positif terhadap 

likuiditas. Hal ini menggambarkan bahwa jika terjadi 

kenaikan nilai jumlah kas sebanyak satu satuan maka akan 

menyebabkan kenaikan nilai likuiditas sebesar nilai 

koefesiennya, dengan asumsi variabel independen yang lain 

dianggap konstan. 

b. Variabel siklus konversi kas memiliki nilai koefisien 

regresi yang positif  yaitu sebesar 0,292. Nilai koefisien 

yang positif menunjukkan bahwa jumlah siklus konversi kas 

terhadap likuiditas berpengaruh positif. Hal ini 

menggambarkan bahwa jika terjadi kenaikan nilai siklus 

konversi kas sebanyak satu satuan maka akan menyebabkan 

kenaikan nilai likuiditas sebesar nilai koefesiennya, 

dengan asumsi variabel independen yang lain dianggap 

konstan. 

c. Variabel growth sale memiliki nilai koefisien regresi yang 
negatif yaitu sebesar    -0,256. Nilai koefisien yang 

negatif menunjukkan bahwa jumlah growth sale terhadap 

likuiditas berpengaruh negatif. Hal ini menggambarkan bahwa 

jika terjadi kenaikan nilai growth sale sebanyak satu 

satuan maka akan menyebabkan penurunan nilai likuiditas 

sebesar nilai koefesiennya, dengan asumsi variabel 

independen yang lain dianggap konstan. 
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4.5 Uji Hipotesis 

4.5.1 Pengujian Parsial (Uji t) 

Pengujian secara parsial dari masing-masing variabel 

independen terhadap variabel dependen, yaitu :   

1. Hasil output koefisien menunjukkan angka signifikansi 

untuk variabel jumlah kas sebesar 0,675 > 0,05 dengan 

nilai t hitung sebesar 0,422 < 1,688. Dapat disimpulkan 

bahwa H1a ditolak sehingga jumlah kas tidak berpengaruh 

signifikan terhadap likuiditas. 

2. Hasil output koefisien menunjukkan angka signifikansi 

untuk variabel siklus konversi kas sebesar 0,002 < 0,05 

dengan nilai t hitung sebesar 3,381 > 1,688 . Dapat 

disimpulkan bahwa H2a diterima sehingga siklus konversi 

kas berpengaruh signifikan terhadap likuiditas. 

3. Hasil output koefisien menunjukkan angka signifikansi 

untuk growth sale sebesar 0,248 > 0,05 dengan nilai t 

hitung sebesar -1,173 < 1,688. Dapat disimpulkan bahwa 

H3a ditolak sehingga growth sale tidak berpengaruh 

signifikan terhadap likuiditas. 

4.5.2 Pengujian Simultan (Uji F) 

 Berdasarkan hasil uji F pada tabel 4.9 di atas, 

menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 5,486 sedangkan F  

tabel sebesar 2,866 (F hitung > F tabel ) dengan tingkat 

signifikansi sebesar 0,003 < 0,05. Maka H0 ditolak dan Ha 
diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh 

yang signifikan dari variabel jumlah kas, siklus konversi kas, 

growth sale secara simultan terhadap likuiditas. 

4.5.3 Pengujian Koefisien Determinasi  

Pada tabel 4.10 menunjukkan nilai Adjusted R Square 

sebesar 0,257. Hal ini berarti bahwa 25,7% variabel likuiditas 

dijelaskan oleh perubahan jumlah kas, siklus konversi kas dan 

growth sale. sedangkan sisanya sebesar 74,3% dipengaruhi oleh 

faktor-faktor lain di luar variabel yang diteliti. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan mengenai 

pengaruh variabel independen yang berupa jumlah kas, siklus 

konversi kas dam growth sale terhadap likuiditas pada 

perusahaan Automotive and Allied Products yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia selama periode 2007-2011, maka dapat 

ditarik beberapa kesimpulan mengenai penelitian tersebut, 

antara lain: 

1. Jumlah kas tidak berpengaruh signifikan terhadap likuiditas 
pada perusahaan Automotive and Allied Products. 

2. Siklus konversi kas berpengaruh signifikan terhadap 

likuiditas pada perusahaan Automotive and Allied Products. 

3. Growth sale tidak berpengaruh signifikan terhadap 

likuiditas pada perusahaan Automotive and Allied Products. 

4. Jumlah kas, siklus konversi kas dan growth sale secara 

simultan berpengaruh signifikan terhadap likuiditas pada 

perusahaan Automotive and Allied Products. Sedangkan 

berdasarkan uji koefisien determinasi, likuiditas 

dijelaskan oleh perubahan jumlah kas, siklus konversi kas 

dan growth sale sebesar 25,7 %, sedangkan sisanya sebesar 

74,3% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar variabel 

yang diteliti. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka 

ada beberapa hal yang dapat disarankan oleh penulis bagi 

peneliti selanjutnya yaitu : 

1. Peneliti selanjutnya diharapkan menambahkan variabel lain 
karena dalam penelitian ini variabel independen hanya 

mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 25,7%, 

sedangkan sisanya sebesar 74,3% dipengaruhi oleh faktor-

faktor lain di luar variabel yang diteliti. 

2. Peneliti selanjutnya diharapkan menggunakan objek 

penelitian selain perusahaan Automotive and Allied 

Products, karena masih banyak jenis perusahaan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

3. Pengukuran likuiditas dapat diukur menggunakan rasio lain 
selain rasio cepat, seperti rasio lancar dan rasio kas. 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. Kerangka Pemikiran Teoritis 

 

      

          H1 

     H2 

     H3 

      

 

     H4 

Jumlah Kas 

Siklus 

Konversi  Kas 

Growth Sale 

Likuiditas 
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Lampiran 2. Hasil Analisis Deskriptif 

Descriptive Statistics 

 

N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

JUMLAH_KAS 40 -93.00 800.00 87.9250 200.94410 

SIKLUS_KONVERSI_KAS 40 -252.00 225.00 -6.1500 71.59163 

GROWTH_SALE 40 -61.00 78.00 20.6750 28.36700 

LIKUIDITAS 40 18.00 189.00 86.9750 42.98926 

Valid N (listwise) 40     

 

   

Lampiran 3. Hasil Uji Multikolineritas  

                      Coefficientsa 

Model 

Collinearity 

Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   

JUMLAH_KAS .999 1.001 

SIKLUS_KONVERSI_KAS .919 1.088 

GROWTH_SALE .920 1.088 

a. Dependent Variable: LIKUIDITAS 

 

 

Lampiran 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas  

                        Correlations 

   Unstandardized 

Residual 

Spearman'

s rho 

JUMLAH_KAS Correlation 

Coefficient 

.077 

Sig. (2-tailed) .635 

N 40 

SIKLUS_KONVERSI_KAS Correlation 

Coefficient 

.177 

Sig. (2-tailed) .274 

N 40 

GROWTH_SALE Correlation 

Coefficient 

-.156 

Sig. (2-tailed) .337 

N 40 
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Unstandardized Residual Correlation 

Coefficient 

1.000 

Sig. (2-tailed) . 

N 40 

 

 

Lampiran 5. Uji Autokorelasi dan Koefesien Determinasi 

 

Model Summaryb 

Model R 

R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .560
a
 .314 .257 37.06703 1.355 

a. Predictors: (Constant), GROWTH_SALE, JUMLAH_KAS, 

SIKLUS_KONVERSI_KAS 

b. Dependent Variable: LIKUIDITAS 

 

Lampiran 6. Hasil Regresi dan Uji Parsial 

Coefficients 

Model 

Unstandardi

zed 

Coefficient

s 

Standardi

zed 

Coefficie

nts 

t Sig. 

Collineari

ty 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta 

Toler

ance VIF 

1 (Constant) 92.970 7.759  11.982 .000   

JUMLAH_KAS .012 .030 .058 .422 .675 .999 1.001 

SIKLUS_KONVERSI_KAS .292 .086 .487 3.381 .002 .919 1.088 

GROWTH_SALE -.256 .218 -.169 -1.173 .248 .920 1.088 

a. Dependent Variable: LIKUIDITAS 

 

Lampiran 7. Hasil Uji Simultan 

 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 22612.249 3 7537.416 5.486 .003
a
 

Residual 49462.726 36 1373.965   

Total 72074.975 39    

a. Predictors: (Constant), GROWTH_SALE, JUMLAH_KAS, 

SIKLUS_KONVERSI_KAS 

c. Dependent Variable: LIKUIDITAS 

 


