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ABSTRAKSI 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel 
Perputaran Piutang, Perputaran Persediaan dan Size Perusahaan terhadap 
Profitabilitas yang diukur melalui Return On Assets (ROA) baik secara parsial 
maupun simultan pada perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia periode 2009 – 2012.  
 Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan otomotif yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia periode 2009 – 2012. Sampel dalam penelitian ini 
ditentukan dengan cara purposive sampling. Dari 19 perusahaan, telah didapatkan 
10 perusahaan yang memenuhi kriteria untuk dijadikan sampel penelitian. Jenis 
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Analisis data 
menggunakan analisis regresi linear berganda menggunakan SPSS 17.0 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa variabel Perputaran Piutang, 
Perputaran Persediaan dan Size Perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan 
terhadap Return On Assets (ROA) baik secara parsial maupun secara simultan. 
 
Kata kunci : Perputaran Piutang, Perputaran Persediaan, Size Perusahaan dan 
Return On Assets (ROA). 
ABSTRACT 
The influence of Receivable Turnover, Inventory Turnover and Company Size on 
Profitability (ROA) at Automotive Company Listed on the Indonesia Stock 
Exchange (IDX) Period 2009-2012. 
Undergraduate Thesis. Economics Faculty.2013 
 

This study aims to determine how the influence of variables Receivable 
Turnover, Inventory Turnover and Company Size on Profitability as measured by 
Return on Assets (ROA) either partially or simultaneously at automotive 
companies listed on the Indonesia Stock Exchange in the period 2009-2012. 

The population in this study are automotive companies listed in Indonesia 
Stock Exchange the period 2009-2012. The samples in this study are determined 
by purposive sampling. Of the 19 companies, has acquired 10 companies that 
meet the criteria for the research sample. The data used in this study is secondary 
data. Analysis of data using multiple linear regression analysis using SPSS 17.0 

These results indicate that the variable Receivable Turnover, Inventory 
Turnover and Company Size does not significantly affect on the Return On Assets 
(ROA) either partially or simultaneously. 
 
Key Words : Receivable Turnover, Inventory Turnover, Company Size and Return 
on Assets (ROA) 
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 Salah satu tujuan perusahaan yang terpenting adalah memperoleh laba atau 
keuntungan yang maksimal. Dengan memperoleh laba yang maksimal seperti 
yang ditargetkan, perusahaan dapat berbuat banyak bagi kesejahteraan pemilik, 
karyawan, serta meningkatkan mutu prodik dan melakukan investasi baru. Oleh 
karena itu, manajemen perusahaan dalam praktiknya dituntut untuk mampu 
memenuhi target yang telah ditetapkan. Artinya besar keuntungan haruslah 
dicapai sesuai dengan yang diharapkan dan bukan berarti asal untung. Untuk 
mengukur tingkat keuntungan suatu perusahaanm digunakan rasio keuntungan 
atau rasio profitabilitas.  
 Rasio profitabilitas yang digunakan dalam penelitiaan ini adalah Return 
On Asset. Menurut Darsono (2005), Return On Asset merupakan kemampuaan 
perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dari setiap satu rupiah asset yang 
digunakan. Dengan mengetahui rasio ini, kita bisa menilai apakah perusahaan ini 
efisien dalam memanfaatkan aktivanya dalam kegiatan operasional perusahaan. 
Rasio ini juga memberikan ukuran yang lebih baik atas profitabilitas perusahaan 
karena menunjukan efektivitas manajemen dalam menggunakan aktiva untuk 
memperoleh pendapatan. 
 Dari berbagai rasio keuangan terdapat beberapa rasio dan informasi 
keuangan perusahaan yang bisa digunkan untuk memprediksi Return On Asset. 
Salah satu rasio yang digunakan adalah rasio perputaran piutang (receivable 
turnover). Rasio perputaran piutang (receivable turnover) digunakan untuk 
mengukur berapa lama penagihan piutang selama satu periode atau beberapa kali 
dana yang ditanam dalam piutang ini berputar dalam satu periode. Semakin tinggi 
rasio ini menunjukan bahwa modal kerja yang ditanamkan dalam piutang semakin 
rendah dan tentunya kondisi ini bagi perusahaan semakin baik (Kasmir, 2011:176) 
 Size perusahaan dapat dinyatakan dalam total aktiva semakin besar total 
aktiva maka semakin besar pula ukuran perusahaan itu. Variable ini digunakan 
untuk menentukan seberapa besar ukuran perusahaan. Semakin besar nilai aktiva 
maka semakin besar kemampuan perusahaan untuk meningatkankan hasil 
penjualan, semakin besar penghasilan penjualan maka semakin besar pula 
profitabilitas yang diterima. 

Penelititan Erwin (2013) yang meneliti tentang pengaruh Perputaran 
Aktiva Tetap, Perputaran Piutang Dan Perputaran Persediaan Terhadap 
Profitabilitas Pada Perusahaan Otomotif Yang Terdapat Di Bursa Efek Indonesia 
periode 2009 – 2011. Erwin mengatakan bahwa secara partial hanya  Perputaran 
Persediaan berpengaruh positif terhadap profitabilitas (ROA) sedangkan 
Perputaran Aktiva Tetap dan Perputaran Piutang. Tidak berpengaruh terhadap 
profitbilitas (ROA) 

Sartika (2012) yang meneliti tentang Analisis Pengaruh Ukuran 
Perusahaan, Kecukupan Modal, Kualitas Aktiva Produktif Dan Likuiditas 
Terhadap ROA pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2006-2010. 
Variabel Ukuran Perusahaan dan Kualitas Aktiva Produktif berpengaruh terhadap 
ROA. Sedangkan variabel lain yang di gunakan dalam penelitian ini tidak 
berpengaruh. 

Dilihat dari hasil peneltian diatas dapat diliahat bahwa banyak faktor – 
faktor yang dapat mempengaruhi profitabilitas termasuk perputaran piutang dan 
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perputran persediaan. Bahkan Sartia (2012) mengatakan bahwa ukuran 
perusahaan juga dapat mempengaruhi profitabilitas.  
  Berdasarkan  hal-hal tersebut maka peneliti termotivasi untuk melakukan 
penelitian dengan judul: “Pengaruh Perputaran Piutang, Perputaran 
Persediaan dan Size Perusahaan terhadap Profitabilitas pada Perusahaan 
Otomotif yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2012.”  
Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka peneliti 
merumuskan masalah, yaitu:  
1. Apakah perputaran piutang berpengaruh terhadap profitabilitas pada 

perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2009 – 
2012?  

2. Apakah perputaran persediaan berpengaruh terhadap profitabilitas pada 
perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2009 – 
2012? 

3. Apakah  Size Perusahaan berpengaruh terhadap profitabilitas pada perusahaan 
otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2009 – 2012?  

4. Apakah perputaran piutang, perputaran persediaan dan Size Perusahaan 
berpengaruh terhadap profitabilitas pada perusahaan otomotif yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia Periode 2009 – 2012?  

Tujuan Penelitian  
  Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 
perputaran piutang, perputaran persediaan dan Ukuran perusahaan terhadap 
profitabilitas baik secara parsial maupun simultan pada perusahaan otomotif yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia.  
Manfaat Penelitian  
1. Bagi Peneliti, untuk menambah dan mengembangkan wawasan pengetahuan 

penulis apabila ditanya pendapatnya mengenai pengaruh perputaran piutang 
dan perputaran persediaan terhadap profitabilitas pada perusahaan otomotif 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.  

2. Bagi Peneliti selanjutnya, sebagai bahan masukan untuk menyempurnakan 
penelitian selanjutnya yang sejenis.  

3. Bagi para praktisi, sebagai bahan masukan untuk pengambilan keputusan 
mengenai pengaruh perputaran piutang dan perputaran persediaan terhadap 
profitabilitas pada perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.  

TINJAUAN PUSTAKA 
Profitabilitas  
Pengertian Profitabilitas  
 Pengertian laba atau profit merupakan indikasi kesuksesan suatu badan 
usaha. Oleh karena itu memperoleh laba adalah tujuan utama dari setiap badan 
usaha dalam hal ini adalah perusahaan.  
 Pengertian profitabilitas menurut Kasmir (2011:198), adalah “Merupakan 
rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan”. 
Sedangkan tujuan dari rasio profitabilitas menurut Fahmi (2011:135) adalah 
“Rasio ini mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang ditujukan 
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oleh besar kecilnya keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan 
penjualan maupun investasi. 
 Pada dasarnya tujuan utama suatu perusahaan adalah menghasilkan laba 
yang optimal dari penggunaan aktiva (kekayaan) suatu perusahaan, dimana 
dikaitkan dengan penjualan yang berhasil diciptakan suatu perusahaan sehingga 
dapat menghasilkan laba. Laba dapat menjamin eksistensi perusahaan baik dalam 
operasi maupun dalam kemampuan untuk memberikan deviden yang memuaskan 
kepada para pemegang sahamnya. 
Rasio Profitabilitas  
 Profitabilitas dapat diukur dengan menggunakan rasio profitabilitas. 
Rasio-rasio probabilitas yang mencerminkan hasil akhir dari seluruh kebijakan 
keuangan dan keputusan menurut Brigham & Houston (2010:146) adalah sebagai 
berikut: 
Profit Margin On Sales  
 

Menurut Brigham & Houston (2010:146)  “Margin laba atas penjualan 
(profit margin on sales) yang dihitung dengan membagi laba bersih dengan 
penjualan, memberikan angka laba per dolar penjualan seperti dinyatakan berikut 
ini :” 

������	� �����	��	�����=
����	�����ℎ
���������  

Sumber: Brigham & Houston (2010:146) 
Return on Asset (ROA)  
 Menurut Brigham & Houston (2010:148) “Rasio laba bersih terhadap total 
asset mengukur pengembalian atas total asset (ROA) setelah bunga dan pajak :” 

��� =
����	�����ℎ
�����	�����	�	100% 

Sumber: Brigham & Houston (2010:148) 
Basic Earning Power (BEP) 
 
 Menurut Brigham & Houston (2010:148) “Rasio kemampuan dasar untuk 
menghasilkan laba / basic earning power (BEP) dihitung dengan membagi jumlah 
laba sebelum bunga dan pajak (EBIT) dengan total asset, seperti berikut :” 

��� =
����

�����	����� 

Sumber: Brigham & Houston (2010:148) 
 Return On Common Equity (ROE) 
 Menurut Brigham & Houston (2010:149) “Rasio auntansi “bottom line” 
adalah pengembalian atas ekuitas biasa / Return On Common Equity (ROE) yang 
dihitung sebagai berikut: 

��� =
����	�����ℎ

�������	����� 

Sumber: Brigham & Houston (2010:149) 
Rasio profitabilitas yang digunakan dalam peneitian ini adalah Return on 

Asset (ROA) karena ROA merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 
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seberapa efektifnya sebuah perusahaan dalam menggunakan asset-asset yang 
dimiliknya dalam menghasilkan laba perusahaan sehingga rasio ini diangga 
mampu mewakilkan rasio probabilitas yang lainnya. 
Perputaran Persediaan  

Persediaan merupakan unsur dari aktiva lancar yang merupakan unsur 
yang aktif dalam operasi perusahaan yang secara terus menerus diperoleh, diubah 
dan kemudian dijual kepada konsumen. Untuk mempercepat pengembalian kas 
melalui penjualan maka diperlukan suatu perputaran persediaan yang baik. Pada 
prinsipnya perputaran persediaan mempermudah atau memperlancar jalannnya 
operasi perusahaan yang harus dilakukan secara berturut-turut untuk 
memproduksi barang-barang serta mendistribusikannnya kepada pelanggan. 
Besarnya hasil perhitungan perputaran persediaan menunjukan tingkat kecepatan 
perputaran persediaan menjadi kas atau piutang dagang. Tingkat perputaran 
persediaan menunjukan berapa kali persediaan tersebut ganti dalam arti dibeli dan 
dijual kembali. Semakin tinggi tingkat perputaran persediaan tersebut maka 
jumlah modal kerja yang dibutuhkan semakin rendah  
 Definisi perputaran persediaan menurut Warren et al (2008 : 419) adalah 
sebagai berikut :  “Perputaran persediaan (inventory turnover) adalah suatu alat untuk 
mengukur hubungan antara volume barang dagang yang dijual dengan jumlah 
ersediaan yang dimiliki selama periode berjalan. Rasio ini dihitung sebagai berikut :  

Perputaran	Persediaan =
Harga	Pokok	Penjualan
Persediaan	Rata − Rata

 

Sumber : Warren et al (2005:419) 
Tinjauan Penelitian Terdahulu 
Tabel 2.1 
Daftar Tabel Penelitian Terdahulu 
Nama Peneliti 
(Tahun) / Sampel 

Variabel 
Penelitian 

Teknik 
Analisis Hasil peneltian 

Dewi Sartika 
(2012) / Bank 
Umum Syariah di 
Indonesia Periode 
2006-2010 

Independen : 
Ukuran 
Perusahaan, 
Kecukupan 
Modal,Aktiva 
Produktif 
Dan 
Likuiditas 
Dependen ; 
(ROA) 

Regresi 
Linear 
Berganda 

- Secara partial ukuran perusahaan, 
Kecukupan Modal dan Likuiditas 
berpengaruh signifikan terhadap ROA 
sedangkan variabel kucukupan modal 
tidak berpengaruh signifikan terhadap 
ROA 

- Secara Simultan Ukuran Perusahaan, 
Kecukupan Modal,Aktiva Produktif Dan 
Likuiditas berpengaruh terhadap ROA 

Keulana Erwin 
(2013) / 
Perusahaan 
Otomotif dan 
Komponennya 
Periode 2009 - 
2011 

Independen : 
Perputaran 
Aktiva Tetap, 
Perputaran 
Piutang dan 
Perputaran 
Persediaan 
Dependen : 

Regresi 
Linear 
Berganda 

- Secara partial hanya Perputaran 
Persediaan berpengaruh signifikan 
terhadap Profitabilitas (ROA) sedangkan 
Perputaran Aktiva Tetap, Perputaran 
Piutan tidak berpengaruh signifikan 
terhadap Profitabilitas (ROA)  

- Secara Simultan Perputaran Aktiva 
Tetap, Perputaran Piutang Dan 
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Profitabilitas 
(ROA) 

Perputaran Persediaan tidak berpengaruh 
terhadap Profitabilitas (ROA) 

Rosita Alia (2011) 
/ Perusahaan Real 
Estate dan Property 
Periode 2007 - 
2009 

Independen : 
Perputaran 
Piutang, 
Perputaran 
Persediaan 
Perputaran 
Modal, ROE, 
DAR dan 
DER. 
Dependen : 
Profitabilitas  
(ROA) 

Regresi 
Linear 
Berganda 

- Secara partial hanya Perputaran Modal, 
ROE, DAR dan DER. berpengaruh 
signifikan terhadap Profitabilitas (ROA) 
sedangkan Perputaran Piutang, 
Perputaran Persediaan tidak berpengaruh 
signifikan terhadap Profitabilitas (ROA)  

- Secara Simultan Perputaran Piutang, 
Perputaran Persediaan Perputaran Modal, 
ROE, DAR dan DER berpengaruh 
terhadap ROA. 

 
Kerangka Pemikiran 
 Penelitian ini terdiri dari variabel terikat (dependent variable) yaitu 
Profitabilitas (ROE) dan variabel bebas (independent variable) yaitu perputaran 
perputaran persediaan dan perputaran piutang. Berdasarkan landasan teori, maka 
kerangka pemikiran dituangkan dalam sebuah kerangka yang dinamakan kerangka 
pemikiran. Adapun kerangka pemikiran penelitian ini dapat dilihat pada gambar 
2.1 berikut.  
 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran  
Hipotesis Penelitian 
 Berdasarkan kerangka pemikiran yang dikembangkan maka dapat 
dirumuskan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut. 
H1 : Terdapat pengaruh antara perputaran persediaan terhadap profitabilitas 

(ROA) pada perusahaan otomotif yang terdaftar di BEI 2009 - 2012 
H2 : Terdapat pengaruh antara perputaran piutang terhadap profitabilitas 

(ROA) pada perusahaan otomotif yang terdaftar di BEI 2009 - 2012 

Perputaran Persediaan 

X1  

Profitabilitas (ROA) 

Y1  
Perputaran Piutang 

X2  

Size Perusahaan 

X3  
H4 

H2 

H3 

H1 
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H3 : Terdapat pengaruh antara Size Perusahaan terhadap profitabilitas 
(ROA) pada perusahaan otomotif yang terdaftar di BEI 2009 - 2012 

H4 : Terdapat pengaruh antara perputaran persediaan dan perputaran piutang 
terhadap profitabilitas (ROA) pada perusahaan otomotif yang terdaftar di 
BEI 2009 – 2012 

METODOLOGI PENELITIAN 
Populasi dan Sampel Penelitian 
Populasi Penelitian 
Menurut Sunyoto (2012), populasi adalah totalitas semua nilai yang dihasilkan 
dari perhitungan atau poengukuran secara kuantitatif maupun kualitatif dari 
karakteristik tertentu mengenai sekumpulan objek yang lengkap dan jelas yang 
ingin dipelajari. Populasi penelitian ini adalah perusahaan yang bergerak dibidang 
otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sejak tahun 2007-2010 
yang berjumlah 19 perusahaan. Daftar perusahaan otomotif yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia. 
Sampel Penelitian 
Teknik pengambilan sampel yang di gunakan dalam penilitian ini adalah Puposial 
Sampling (Sampel Purposif) yaitu sampel yang ditetapkan secara sengaja oleh 
peneliti. Penetapan ini lazimnya didasarkan atas kriteria atau pertimbangan 
tertentu (Wirarta, 2006). Adapun kriteria yang di tetapan peneliti untuk di jadikan 
sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Perusahaan yang termasuk dalam kelompok perusahaan otomotif yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2009 - 2012. 

b. Selama periode penelitian perusahaan membuat laporan keuangan tahunan 
per 31 desember dan telah di audit.. 

c. Laporan keuangan yang disajikan selama periode 2009 – 2012 dalam 
Currency Rupiah (Rp) 

Berdasarkan kriteria pemilihan sampel tersebut, diperoleh 19 perusahaan otomotif 
sebagai sampel pada penelitian ini. Daftar sampel yang digunakan dalam 
penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut. 
 Daftar Sampel Perusahaan Otomotif  
Yang Memenuhi Kriteria 
 

No Kode Nama Perusahaan 
Kriteria 

Sampel 1 2 3 
1 ADMG PT. Polychem Indonesia Tbk. √ √ x - 
2 ASII PT. Astra International Tbk. √ √ √ 1 
3 AUTO PT. Astra Otoparts Tbk. √ √ √ 2 
4 BRAM PT. Indo Kordsa Tbk. √ √ x - 
5 GDYR PT. Goodyear Indonesia Tbk. √ √ x - 
6 GJTL PT. Gajah Tunggal Tbk. √ √ √ 3 
7 HEXA PT. Hexindo Adiperkasa Tbk. √ x √ - 
8 IMAS PT. Indomobil Sukses International Tbk. √ √ √ 4 
9 INDS PT. Indospring Tbk. √ √ √ 5 
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10 INTA PT. Intraco Penta Tbk. √ x √ - 
11 LPIN PT. Multi Prima Sejahtera Tbk. √ √ √ 6 
12 MASA PT. Multistrada Arah Sarana Tbk. √ √ x - 
13 NIPS PT. Nipress Tbk. √ x √ - 
14 PRAS PT. Prima Alloy Steel Tbk. √ √ √ 7 
15 SMSM PT. Selamat Sempurna Tbk. √ √ √ 8 
16 SQMI PT. Allbond Makmur Usaha Tbk. √ x √ - 
17 SUGI PT. Sugi Samapersada Tbk. √ √ x - 
18 TURI PT. Tunas Ridean Tbk. √ √ √ 9 
19 UNTR PT. United Tractor Tbk. √ √ √ 10 

Jenis dan Metode Pengumpulan Data 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang bersifat sekunder yaitu 
berupa laporan keuangan, laporan kinerja perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia (BEI) melaui media internet, jurnal penelitian, buku referensi dan media 
lainnya. Sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi. 
Pengambilan sampel data memakai purposiv sampling dimana penarikan sampel 
dilakukan berdasarkan kemampuan masing-masing anggota populasi dalam 
memenuhi informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Data-data tersebut 
dikumpulkan dari website www.idx.co.id. 
Variabel dan Operasional Penelitian 
Variabel Penelitian 
Menurut Sugiyono (2009:60), variabel penelitian pada dasarnya adalah segala 
sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 
sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik 
kesimpulannya. Sesuai dengan judul penelitian yang penulis buat yaitu “Pengaruh 
Perputaran Piutang, Perputaran Persediaan dan Size Perusahaan terhadap 
Profitabilitas pada Perusahaan Otomotif yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”. 
Maka yang menjadi variabel dalam penelitian ini adalah : 

a.  Variabel Bebas (Independent Variable) 
Menurut Sekaran (2009:116) variabel independen atau variabel bebas 

adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat, entah secara positif atau 
negatif.Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
Perputaran Persediaan, Perputaran Piutang dan Size Perusahaan. 
b.  Variabel Terikat (Dependent Variable) 

Menurut Sekaran (2009:117) variabel dependen adalah variabel yang 
menjadi perhatian utama peneliti. Variabel ini adalah varibael yang 
dipengaruhi oleh variabel independen atau variabel bebas. Variabel dependen 
dalam penelitian ini adalah Profitabilitas yang di ukur dari ROA (Return On 
Asset). 

Operasionalisasi Variabel 
Operasionalisasi variabel diperlukan untuk menentukan jenis, indikator serta 
skala-skala yang terlibat dalam variabel penelitian. Operasionalisasi variabel 
dalam dilihat dari tabel 3.3 berikut ini.  
Operasionalisasi Variabel Penelitian 

http://www.idx.co.id/
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Nama 
Variabel 

Defenisi 
Variabel Parameter Skala 

Pengukuran 
Variabel 
Independen 

   

Perputaran 
Persediaan 

Perputaran 
persediaan 
adalah rasio 
yang 
menunjukkan 
berapa kali dana 
yang ditanam 
dalam 
persediaan 
berputar dalam 
satu periode 

 
 
 

Perputaran	Persediaan

= 	
Harga	Pokok	Penjualan
Rata − Rata	Persediaan 

Rasio 
 
 
 

Perputaran 
Piutang 

Perputaran 
piutang adalah 
rasio yang 
mengukur 
berapa kali 
secara rata-rata 
piutang berhasil 
ditagih dalam 
satu periode 

Perputaran	Piutang

= 	
Penjualan	Bersih

Rata − Rata	Piutang
 

Rasio 

Size 
Perusahaan 

Ukuran 
Perusahaan 
yang diukur 
berdasarkan 
Total Asset 

�����	������ 

Nominal 

Variabel 
Dependen 

   

Profitabilitas Profitabilitas 
merupakan 
rasio yang 
digunakan 
untuk mengukur 
efisiensi 
perusahaan 
dalam 
mendapatkan 
keuntungan 

��� =
����	�����ℎ
�����	�����

�100% 

 

Rasio 

Metode Analisis Data 
Analisis Regresi Berganda (Multiple Regression) 
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Untuk menguji hipotesis yang memperlihatkan pengaruh Perputaran Persediaan, 
Perputaran Piutang dan Size Perusahaan terhadap Profitabilitas, maka digunakan 
analisis regresi berganda (multiple regression) dengan menggunakan alat bantu 
SPSS 17 (Statistical Program for Social Science 17). Dalam analisis regresi, 
selain mengukur kekuatan hubungan antara dua variable atau lebih, juga 
menunjukkan arah hubungan antara variable dependen dengan variable 
independen. Adapun model penelitian tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut: 

                           
Keterangan: 
Y = Profitabilitas (ROA) 
Α = kostanta 
Bi = koefisien regresi variabel independen (i= 1,2,3) 
X1 = perputaran persediaan 
X2 = perputaran piutang 
X3 = size perusahaan 
e = error 
Uji Asumsi Klasik 
 Sebelum melakukan pengujian hipotesis terlebih dahulu menganalisa 
apakah terdapat penyimpangan asumsi klasik pada model yang digunakan dalam 
penelitian ini. Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut. 

a. Uji Normalitas 
Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah ada model regresi, 

variabel independen dan dependennya memiliki distribusi normal atau 
tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau 
mendekati normal. Pada prinsipnya data dapat diketahui dengan melihat 
penyebaran data (titik) pada grafik atau histogram dan residualnya. 
Ghozali (2009:112) menyatakan data normal dan tidak normal dapat 
diuraikan sebagai berikut: 
1. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal atau grafik histogramnya, menunjukkan pola terdistribusi 
normal maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. 

2. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan tidak mengikuti arah 
garis diagonal atau graik histogramnya, tidak menunjukkan pola 
terdistribusi normal maka model regresi tidak memenuhi asumsi 
normalitas. 

Selanjutnya Ghozali (2009:112) menyatakan uji normalitas dengan grafik 
dapat menyesatkan apabila tidak hati-hati secara visual kelihatan normal, 
padahal secara statistic bisa sebaliknya. Oleh sebab itu dianjurkan selain 
menggunakan uji grafik dilengkapi dengan uji statistik. Uji statistic yang 
digunakan dalam penelitian ini untuk menguji normalitas residual  adalah 
uji statistic non parametik kolmogrov-smirnov (K-S). Uji K-S dilakukan 
untuk membuat hipotesis: 
H0 : Data berdistribusi normal apabila nilai signifikan < 5% (0.05) 
H1 : Data berdistribusi normal apabila nilai signifikan >5% (0.05) 

Y = α+ b1X1 + b2X2 + b3X3 +   ε 
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b. Uji Multiolineritas 
Penyimpangan model asumsi klasik ini adanya multikolinearitas 

dalam model regresi yang dihasilkan. Artinya antar variabel independen 
yang terdapat dalam model penelitian memiliki hubungan yang sempurna 
atau mendekati sempurna (koefisien korelasinya tinggi atau bahkan 1). 
Deteksi Multikolonieritas dapat di lihat pada hasil Collinearity Statistics. 
Pada Collinearity Statistics tersebut terdapat niali VIF (Variance Inflation 
Factor) dan Tolerance. Menurut Ghozali (2009:91) uji multikolonieritas 
dapat dilakukan pengujian sebagai berikut : 

1. Jika nilai Tolerance > 0,10  dan VIF (Variance Inflation Factor) < 
10, maka dapat diartikan bahwa tidak terjadi multikolonieritas. 

2. Jika nilai Tolerance < 0,10  dan VIF (Variance Inflation Factor) > 
10, maka dapat diartikan bahwa terjadi multikolonieritas. 

c. Uji Autokorelasi 
Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah 

model regresi terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode 
t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 atau sebelumnya 
(Ghozali, 2009:95). Jika terjadi korelasi maka dinamakan ada masalah 
autokorelasi. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari 
autokorelasi. 

Menurut Ghozali (2009:96) diagnosa adanya autokorelasi 
dilakukan melalui pengujiaun  terhadap nilai uji  durbin watson (uji DW 
dengan dasar pengambilan keputusan sebagai berikut : 

Hipotesis Nol Keputusan Jika 

Tidak ada autokorelasi positif  
Tidak ada autokorelasi positif  
Tidak ada autokorelasi negatif  
Tidak ada autokorelasi negatif  
Tidak ada autokorelasi, positif 
atau negatif  

Tolak  
No decision  
Tolak  
No decision  
Tidak ditolak  

0 < d < dl  
dl < d < du  
4 - dl < d < 4  
4 - du < d < 4 - dl  
du < d < 4 -du  

Sumber : Ghozali, 2009. 
d. Uji Heteroskedastisitas 

Menurut Ghozali (2009:105) pengujian heterokedastisitas dalam model 
regresi dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi 
ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang 
lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, 
maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut 
heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang 
homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Kebanyakan data 
cross-section mengandung situasi heteroskedastisitas karena data ini 
menghimpun data yang mewakili berbagai ukuran (kecil, sedang dan 
besar). 
Selanjutnya Ghozali (2009:105) juga menyatakan cara mendeteksi ada 
atau tidak adanya heteroskedastisitas adalah dengan melihat grafik plot 
antara nilai prediksi variabel terikat (dependen variabel) yaitu ZPRED 
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dengan residualnya SRESID. Deteksi ada tidak adanya 
heteriskedastisitasnya dapat dilakukan dengan melihat ada dan tidak 
adanya pola tertentu pada grafik scatterplot antara ZPRED dan SRESID 
dimana sumbu Y adalah yang telah diprediksi dan sumbu X residual (Y 
prediksi – Y sesungguhnya) yang telah di standardzed. Dasar analisis 
heteroskedastisitas adalah sebagai berikut: 
a. Jika ada pola tertentu, seperti titik yang membentuk pola yang teratur 

(bergelombang, melebar kemudian menyempit) maka 
mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. 

b. Jika ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan bawah 
angka 0 pada sumbu Y, maka tidak heteroskedastisitas. 

Uji Hipotesis 
Untuk mencapai tujuan penelitian, penelitian ini menggunakan teknik analisis 
regresi antara perputaran persediaan, perputaran piutang dan size perusahaan 
terhadap profitabilitas.  
Uji F (Uji Secara Simultan) 
Secara simultan, pengujian hipotesis dilakukan dengan uji F-test. Menurut 
Ghozali (2009: 84) uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua 
variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai 
pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen/ terikat. 
Hipotesis : 

− Ho : b1,b2,b3 = 0 (artinnya bahwa tidak ada pengaruh 
secara bersama-sama dari seluruh variabel independen 
terhadap variabel dependen). 

− Ha  : b1,b2,b3 ≠ 0 (artinya bahwa terdapat pengaruh 
secara bersama-sama dari seluruh variabel independen 
terhadap variabel dependen). 

Dasar pengambilan keputusan (Ghozali, 2009:84) : 
− Bila nilai F hitung lebih kecil daripada nilai F tabel maka Ho diterima  
− Bila nilai F hitung lebih besar daripada nilai F table, maka Ho ditolak  

Uji t (Uji Secara Parsial) 
 Secara parsial, pengujian hipotesis dilakukan dengan uji t-test. Menurut 
Ghozali (2009:128) uji parsial digunaan untuk mengetahui pengaruh masing-
masing variabel independen terhadap variabel dependen. 
Hipotesis : 

− Ho :  b1 = 0 (artinya variabel dependen tersebut bukan 
merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel 
dependen). 

− Ha  : b1 ≠ 0 (artinya variabel dependen tersebut merupakan 
penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen). 

Dasar pengambilan keputusan (Ghozali, 2009:85) : 
− Bila nilai t hitung lebih kecil daripada nilai t tabel maka Ho diterima  
− Bila nilai t hitung lebih besar daripada nilai t table, maka Ho ditolak  

Uji Koefisien Determinasi (R2) 
Menurut Ghozali (2009:83) Koofisien determinasi R2 pada intinya mengukur 
seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel 
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independen. Nilai koofisien determinasi adalah 0 dan 1. Nilai R2 yang kecil berarti 
kemampuan variabel – variabel independen dalam menjelaskan variasi dependen 
amat terbatas. 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Data Penelitian 
 Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan – 
perusahaan yang bergerak dalam bidang industri otomotif dan komponennya yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)selama periode 2009 - 2012. Berikut daftar 
nama perusahaan yang menjadi sampel penelitian : 
Tabel 4.1 
 Daftar Sampel Perusahaan Otomotif  

No Kode Nama Perusahaan 
1 ASII PT. Astra International Tbk. 
2 AUTO PT. Astra Otoparts Tbk. 
3 GJTL PT. Gajah Tunggal Tbk. 
4 IMAS PT. Indomobil Sukses International Tbk. 
5 INDS PT. Indospring Tbk. 
6 LPIN PT. Multi Prima Sejahtera Tbk. 
7 PRAS PT. Prima Alloy Steel Tbk. 
8 SMSM PT. Selamat Sempurna Tbk. 
9 TURI PT. Tunas Ridean Tbk. 
10 UNTR PT. United Tractor Tbk. 

Analisis Data Penelitian 
Analisis Statistik Deskriptif 
 Statistik deskriptif adalah suatu metode yang menjelaskan mengenai nilai 
minimum, nilai makasimum, nilai rata-rata (mean) dan nilai standar devisiasi dari 
variabel-variabel independen dan variabel dependen. 
Statistik Deskriptif 
Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Perputaran Piutang 40 1.09 43.64 11.8902 9.78526 
Perputaran Persediaan 40 .77 15.94 6.3634 4.10994 
Size Perusahaan 40 138 182274 20551.13 41749.226 
Return On Asset 40 -8.61 20.40 10.5895 5.79510 
Valid N (listwise) 40     
 
 Berdasarkan data dari Tabel 4.6 dapat dijelasan bahwa : 
a. Variabel Perputaran Piutang memiliki nilai minimum (terkecil) 1.09 dan nilai 

maksimum (terbesar) 43.64 dengan mean (nilai rata-rata) Perputaran Piutang 
adalah 11.8902 dengan standar deviasi variabel ini adalah 9.78526. 

b. Variabel Perputaran Persediaan memiliki nilai minimum (terkecil) 0.77 dan 
nilai maksimum (terbesar) 15.94 dengan mean (nilai rata-rata) Perputaran 
Persediaan adalah 6.3634 dengan standar deviasi variabel ini adalah 4.10994. 
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c. Variabel Size Perusahaan memiliki nilai minimum (terkecil) 138 dan nilai 
maksimum (terbesar) 182274 dengan mean (nilai rata-rata) Size Perusahaan 
adalah 20551.13 dengan standar deviasi variabel ini adalah 41749.226. 

d. Variabel Return On Asset (ROA) memiliki nilai minimum (terkecil) -8.61 dan 
nilai maksimum (terbesar) 20.40 dengan mean (nilai rata-rata) Return On 
Asset (ROA) adalah 10.5895 dengan standar deviasi variabel ini adalah 
5.79510. 

Pengujian Asumsi Klasik 
Untuk menghasilkan suatu model regresi yang baik, analisis regresi memerlukan 
pengujian asumsi klasik sebelum melakukan pengujian hipotesis. Apabila terjadi 
penyimpangan dalam pengujian asumsi klasik perlu dilakukan perbaikan terlebih 
dahulu. 
a) Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 
variabel penggangu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali: 2009:110). 
Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak 
yaitu dengan uji statistik dan analisis grafik. 

Uji statistik yang digunakan untuk menguji apakah residual berdistribusi 
normal atau tidak adalah uji statistik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Menurut 
Ghozali (2009:114) Kriteria yang digunakan untuk pengambilan keputusan 
adalah: 
Ho : Data residual berdistribusi normal  
Ha : Data residual tidak berdistribusi normal  
Apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0.05, maka Ho diterima dan sebaliknya 
jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0.05, maka Ho ditolak atau Ha diterima. 
Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized 
Residual 

N 40 
Normal Parametersa,,b Mean .0000000 

Std. Deviation 5.45383362 
Most Extreme Differences Absolute .111 

Positive .108 
Negative -.111 

Kolmogorov-Smirnov Z .703 
Asymp. Sig. (2-tailed) .706 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 

 
Dari hasil pengolahan data pada tabel 4.7 diperoleh besarnya nilai 

Kolmogorov-Smirnov adalah 0.703 dan signifikan pada 0.706. Nilai signifikansi 
lebih besar dari 0.05, maka Ho diterima yang berarti data residual berdistribusi 
normal. Data yang berdistribusi normal tersebut juga dapat dilihat melalui grafik 
normal P-Plot data dan grafik histogram. 
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Gambar 4.1 
Grafik Normal P-Plot 
Ghozali (2009:112) menyatakan data normal dan tidak normal dapat diuraikan 
sebagai berikut: 
3. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal atau grafik histogramnya, menunjukkan pola terdistribusi normal 
maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. 

4. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan tidak mengikuti arah garis 
diagonal atau graik histogramnya, tidak menunjukkan pola terdistribusi 
normal maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 
Pada grafik PP Plots (gambar 4.1) terlihat titik-titik data menyebar 

disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, yang menunjukkan 
bahwa data berdistribusi normal. 
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Gambar 4.2 
Grafik Normal Histogram 
Grafik histogram pada gambar 4.2 menunjukkan pola distribusi normal karena 
grafik tidak menceng kiri maupun menceng kanan 
b) Uji Mulitikolonieritas 
Menurut Ghozali (2009:91) uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah 
model regresi ditemukan adanya korelasi diantara variabel bebas (Independent). 
Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel 
independent. 

Deteksi Multikolonieritas dapat di lihat pada hasil Collinearity Statistics. 
Pada Collinearity Statistics tersebut terdapat niali VIF (Variance Inflation Factor) 
dan Tolerance. Menurut Ghozali (2009:91) Jika nilai Tolerance > 0,10  dan VIF 
(Variance Inflation Factor) < 10, maka dapat diartikan bahwa tidak terjadi 
multikolonieritas. 
Tabel 4.8 
Hasil Uji Multikolonieritas 

Coefficientsa 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   
Perputaran Piutang .372 2.691 

Perputaran Persediaan .313 3.192 
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Size Perusahaan .679 1.472 
a. Dependent Variable: Return On Asset 

Dari tabel 4.8 terlihat bahwa nilai VIF untuk Perputaran Piutang 2.691, 
nilai VIF untuk perputaran persediaan 3.192 dan nilai VIF untuk  Size Perusahaan 
1.472. Nilai tolerance untuk Perputaran Piutang 0.372, nilai tolerance untuk 
Perputaran Persediaan 0.313 dan nilai tolerance untuk Size Perusahaan 0.679. 

Maka dapat disimpulkan tidak terjadi gejala multikolinearitas antara 
variabel independen, maka dapat dilakukan analisis lebih lanjut dengan 
menggunakan model regresi linear berganda. 
c) Uji Heteroskedastisitas 
Menurut Ghozali (2009:105) pengujian heterokedastisitas dalam model regresi 
dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan 
varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain.  
Dasar analisis heteroskedastisitas adalah sebagai berikut (Ghozali, 2009:105) : 
c. Jika ada pola tertentu, seperti titik yang membentuk pola yang teratur 

(bergelombang, melebar kemudian menyempit) maka mengindikasikan 
telah terjadi heteroskedastisitas. 

d. Jika ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan bawah angka 
0 pada sumbu Y, maka tidak heteroskedastisitas. 

 
Gambar 4.3 
Hasil Uji Heteroskedastisitas (Scatterplot) 
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Dari garfik scatterplots terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak 
serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat 
disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi  
Menurut Ghozali (2009) analisis dengan gafik plots memliki Kelemahan yang 
cukup signifikan oleh karena jumlah pengamatan mempengaruhi hasil ploting. 
Semain sedikit jumlah pengamatan semakin sulit menginterprestasikan hasil 
garfik plot. Oleh sebab itu diperlukan uji statistik yang lebih dapat menjamin 
keakuratan hasil. Uji statistik yang di pakai dalam penelitian ini adalah uji 
Sperman’s rho. 
Hasil Uji Heteroskedastisitas (Sperman’s rho) 
Correlations 

   Unstandardized 
Residual 

Perputaran 
Piutang 

Perputaran 
Persediaan 

Size 
Perusahaan 

Spearman's 
rho 

Unstandardized 
Residual 

Correlation 
Coefficient 

1.000 .036 -.029 .098 

Sig. (2-tailed) . .825 .861 .548 

N 40 40 40 40 

Perputaran 
Piutang 

Correlation 
Coefficient 

.036 1.000 .817** .488** 

Sig. (2-tailed) .825 . .000 .001 

N 40 40 40 40 

Perputaran 
Persediaan 

Correlation 
Coefficient 

-.029 .817** 1.000 .715** 

Sig. (2-tailed) .861 .000 . .000 

N 40 40 40 40 

Size 
Perusahaan 

Correlation 
Coefficient 

.098 .488** .715** 1.000 

Sig. (2-tailed) .548 .001 .000 . 

N 40 40 40 40 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Dari hasil uji heteroskedastisitas yang menggunakan uji statistik spermas’s 
rho maka dapat dilihat dari nilai Unstandardized Residual yang lebih besar dari 
0.05 maka model regresi ini variabel Perputaran Piutang, Perputaran Persediaan 
dan Size Perusahaan dinyataan bebas dari heteroskedastisitas. 
d) Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model 
regresi terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan 
kesalahan pengganggu pada periode t-1 atau sebelumnya (Ghozali, 2009:95). Jika 
terjadi korelasi maka dinamakan ada masalah autokorelasi. Model regresi yang 
baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. 

Cara yang dapat dilakukan untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi 
adalah dengan melakukan pengujian Durbin Watson (DW). Dalam model regresi 
tidak terjadi autokorelasi apabila nilai du < dw < 4 – du. 
Tabel 4.10 
Hasil Uji Autokerlasi (Durbin Watson) 

Model Summaryb 
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Model R R Square 
Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate Durbin-Watson 

1 .338a .114 .041 5.67653 2.271 
a. Predictors: (Constant), Size Perusahaan, Perputaran Piutang, Perputaran Persediaan 
b. Dependent Variable: Return On Asset 

Berdasarkan  tabel diatas, diketahui bahwa nilai DW sebesar 2.271. Nilai 
ini akan dibandingkan dengan nilai tabel dengan menggunakan nilai signifikansi 
5%, jumlah sampel sebanyak 40 (n = 40) dan jumlah variabel independen 
sebanyak 3 (k = 3), maka dari tabel statistik Durbin-Watson didapatkan nilai batas 
bawah (DL) sebesar 1.3384  dan nilai batas atas (DU) sebesar 1.6589  Oleh karena 
itu, nilai (DW) lebih besar dari 1.3929 dan lebih kecil dari 4 – 1.6589 atau dapat 
dinyatakan bahwa 1.3929 < 2.271 < 2.3411 (du < dw < 4 – du). Dengan demikian 
dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi baik positif maupun negatif. 
Pengujian Hipotesis 
Uji F (Uji Secara Simultan) 
Secara simultan, pengujian hipotesis dilakukan dengan uji F-test. Menurut 
Ghozali (2009: 84) uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua 
variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai 
pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen/ terikat. 
Hipotesis : 

− Ho : b1,b2,b3 = 0 (artinya bahwa tidak ada pengaruh 
secara bersama-sama dari seluruh variabel independen 
terhadap variabel dependen). 

− Ha  : b1,b2,b3 ≠ 0 (artinya bahwa terdapat pengaruh 
secara bersama-sama dari seluruh variabel independen 
terhadap variabel dependen). 

Dasar pengambilan keputusan (Ghozali, 2009:84) : 
− Bila nilai F-hitung < daripada nilai F-tabel maka Ho diterima  
− Bila nilai F-hitung > daripada nilai F-table, maka Ho ditolak  

Selain dengan melihat nilai F hitungnya, pengambilan keputusan dapat dilihat dari 
signifikansinya. Jika nilai signifikansinya > 0.05 maka Ho diterima dan Ha 
ditolak. 
Hasil Uji Simultan (Uji F) 
ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 149.715 3 49.905 1.549 .219a 

Residual 1160.028 36 32.223   
Total 1309.743 39    

a. Predictors: (Constant), Size Perusahaan, Perputaran Piutang, Perputaran Persediaan 
b. Dependent Variable: Return On Asset 
Dari uji ANOVA atau F test  pada tabel 4.11 , diperoleh F-hitung sebesar 1.549 
dengan tingkat signifikansi 0.219, sedangkan F-tabel sebesar 2,87 dengan 
signifikansi 0,05.  
Hal ini menujukan bahwa Ho diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa 
Perputaran Piutang Perputaran Persediaan dan Size Perusahaan tidak berpengaruh 
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secara simultan terhadap Profitabilitas (ROA) karena F-hitung < F-tabel (1.549 < 
2.87) dan nilai signifikansinya > 0.05 (0.219 > 0.05). 
Uji t (Uji Secara Partial) 
 Secara parsial, pengujian hipotesis dilakukan dengan uji t-test. Menurut 
Ghozali (2009:128) uji parsial digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-
masing variabel independen terhadap variabel dependen. 
Hipotesis : 

− Ho :  b1 = 0 (artinya variabel dependen tersebut bukan 
merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel 
dependen). 

− Ha  : b1 ≠ 0 (artinya variabel dependen tersebut merupakan 
penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen). 

Dasar pengambilan keputusan (Ghozali, 2009:85) : 
− Bila nilai t-hitung < daripada nilai t-tabel maka Ho diterima  
− Bila nilai t-hitung > daripada nilai t-table, maka Ho ditolak  

Selain dengan melihat nilai t hitungnya, pengambilan keputusan dapat dilihat dari 
signifikansinya. Jika nilai signifikansinya > 0.05 maka Ho diterima dan Ha 
ditolak. 
Hasil Uji Partial (Uji t) 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 7.894 1.675  4.714 .000 

Perputaran Piutang .111 .152 .187 .728 .472 

Perputaran Persediaan .143 .395 .101 .361 .720 

Size Perusahaan 2.280E-5 .000 .164 .863 .394 
a. Dependent Variable: Return On Asset 
 
 Hasil pengujiian statistik uji t pada tabel 4.12 dapat dijelaskan sebagai 
berikut : 

1) Nilai t-hitung untuk variabel Perputaran Piutang sebesar 0.728 sedangkan 
t-tabel adalah 2.028 sehingga  t-hitung < t-tabel   (0.728 < 2.028), maka Ho 
diterima dan Ha ditolak artinya Perputaran Piutang secara individual tidak 
mempengaruhi Profitabilitas (ROA). Signifikansi 0.472 menyimpulkan 
bahwa signifikansinya > 0,05 (0.472 > 0,05), maka Ho diterima dan Ha 
ditolak, artinya Perputaran Piutang tidak berpengaruh terhadap 
Profitabilitas (ROA). 

2) Nilai t-hitung untuk variabel Perputaran Persediaan sebesar 0.361 
sedangkan t-tabel adalah 2.028 sehingga  t-hitung < t-tabel   (0.361 < 
2.028), maka Ho diterima dan Ha ditolak artinya Perputaran Persediaan 
secara individual tidak mempengaruhi Profitabilitas (ROA). Signifikansi 
0.720 menyimpulkan bahwa signifikansinya > 0,05 (0.720 > 0,05), maka 
Ho diterima dan Ha ditolak, artinya Perputaran Persediaan tidak 
berpengaruh terhadap Profitabilitas (ROA). 
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3) Nilai t-hitung untuk variabel Size Perusahaan sebesar 0.863 sedangkan t-
tabel adalah 2.028 sehingga  t-hitung < t-tabel   (0.863 < 2.028), maka Ho 
diterima dan Ha ditolak artinya Size Perusahaan secara individual tidak 
mempengaruhi Profitabilitas (ROA). Signifikansi 0.394 menyimpulkan 
bahwa signifikansinya > 0,05 (0.394 > 0,05), maka Ho diterima dan Ha 
ditolak, artinya Size Perusahaan tidak berpengaruh terhadap Profitabilitas 
(ROA). 

Koofisien Determinasi (R2) 
Menurut Ghozali (2009:83) Koofisien determinasi R2 pada intinya mengukur 
seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel 
independen. Nilai koofisien determinasi adalah 0 dan 1. Nilai R2 yang kecil berarti 
kemampuan variabel – variabel independen dalam menjelaskan variasi dependen 
amat terbatas. 
Hasil Koofisien Determinasi (R2) 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .338a .114 .041 5.67653 
a. Predictors: (Constant), Size Perusahaan, Perputaran Piutang, Perputaran Persediaan 
b. Dependent Variable: Return On Asset 

Dari hasil tabel 4.13, dapat dilihat hasil analisis regresi secara keseluruhan, 
dimana nilai R sebesar 0,338 yang menunjukkan bahwa korelasi atau hubungan 
antara Profitabilitas yang diukur dari ROA (variabel dependen) dengan Perputaran 
Piutang, Perputaran Persediaan dan Size Perusahaan (variabel independen) 
mempunyai tingkat hubungan yang kurang kuat yaitu sebesar 33,8%. 

Nilai R-square dari tabel di atas adalah sebesar 0,041. Ini berarti bahwa 
variasi dari variabel independen (Perputaran Piutang, Perputaran Persediaan dan 
Size Perusahaan) hanya mampu menjelaskan variasi variabel dependen 
(Profitabilitas yang diukur dari ROA) sebesar 4.1%. Sisanya, sebesar 95.9% 
dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak diteliti pada penelitian ini. 
Analisis Regresi Berganda (Multiple Regression) 
 Untuk menguji hipotesis yang memperlihatkan pengaruh Perputaran 
Persediaan, Perputaran Piutang dan Size Perusahaan terhadap Profitabilitas 
(ROA), maka digunakan analisis regresi berganda (multiple regression) dengan 
menggunakan alat bantu SPSS 17 (Statistical Program for Social Science 17). 
Dalam analisis regresi, selain mengukur kekuatan hubungan antara dua variable 
atau lebih, juga menunjukkan arah hubungan antara variable dependen dengan 
variable independen. 
Hasil Analisis Regresi 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 7.894 1.675  4.714 .000 

Perputaran Piutang .111 .152 .187 .728 .472 

Perputaran Persediaan .143 .395 .101 .361 .720 



22 
 

Size Perusahaan 2.280E-5 .000 .164 .863 .394 
a. Dependent Variable: Return On Asset 
 Berdasarkan tabel 4.14, maka didapatlah persamaan regresi sebagai 
berikut:  

 
Keterangan : 

1. Nilai konstanta (a) sebesar 7.894 menunjukkan bahwa apabila variabel 
independen bernilai 0 atau ditiadakan,  maka nilai Profitabilitas (ROA) 
adalah sebesar 7.894. 

2. b1 sebesar 0.111 menunjukkan bahwa setiap penambahan Perputaran 
Piutang sebesar 1 kali maka akan diikuti oleh peningkatan nilai 
Profitabilitas (ROA) sebesar 0.111 dengan asumsi variabel lain tetap, 

3. b2 sebesar 0.143 menunjukkan bahwa setiap penambahan Perputaran 
Persediaan sebesar 1 kali maka akan diikuti oleh peningkatan nilai 
Profitabilitas (ROA) sebesar 0.143 dengan asumsi variabel lain tetap, 

4. b3 sebesar 2.280E-5 menunjukkan bahwa setiap penambahan Size 
Perusahaan sebesar 1 kali maka akan diikuti oleh Peningkatan 
Profitabilitas (ROA) sebesar 2.280E-5 dengan asumsi variabel lain tetap, 

Pembahasan Hasil Analisis Penelitian 
Dari hasil pengujian secara simultan dengan menggunakan uji F tingkat 

signifikansi α = 5% menunjukkan hasil uji F test pada tabel 4.11 bahwa nilai F-
hitung sebesar 1.549 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.219. dicari dengan 
jumlah sampel (n) = 40; jumlah variabel (k) = 3; tingkat signifikansiα = 5%; 
degree of freedom df1 = k = 3 dan df2 = n-k-1 = 40-3-1 = 36. Dari data tersebut 
diperoleh nilai -Ftabel sebesar 2,87 (taraf signifikansi α =5%). Berdasarkan hasil 
tersebut F-hitung < F-tabel (1.549 < 2,87) maka Ho diterima, artinya secara 
simultan diketahui bahwa variabel perputaran piutang, perputaran persediaan dan 
size perusahaan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas 
(ROA) pada perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada 
tingkat kepercayaan 95%. 

Dari hasil pengujian hipotesis secara parsial diketahui bahwa Perputaran 
Piutang tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Profitabilitas 
(ROA). Hal ini dapat dilihat pada tabel 4.12 Dimana hasil uji statistik tersebut 
menyatakan bahwa t-hitung sebesar 0.728 dan t-tabel untuk df = n-k-1 (40-3-1) 
dan α = 5 % diketahui sebesar 2.028. Dengan demikian nilai t-hitung lebih kecil 
dari nilai t- tabel (0.728 < 2.028) dan nilai signifikansi sebesar 0.472 (lebih besar 
dari 0,05) artinya Ho diterima, bahwa secara parsial Perputaran Piutang tidak 
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Profitabilitas (ROA)  pada 
Perusahaan Otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitian ini 
sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh  Alia (2011) dan Erwin (2013) 
yang menunjukkan bahwa Perputaran Piutang secara parsial tidak berpengaruh 
terhadap Profitabilitas (ROA). 

Dari hasil pengujian hipotesis secara parsial diketahui bahwa Perputaran 
Persediaan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Profitabilitas 
(ROA). Hal ini dapat dilihat pada tabel 4.12 Dimana hasil uji statistik tersebut 

Y = 7.894 + 0.111X1  + 0.143X2  + 2.280E-5 X3 + ε 
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menyatakan bahwa t-hitung sebesar 0.361 dan t-tabel untuk df = n-k-1 (40-3-1) 
dan α = 5 % diketahui sebesar 2.028. Dengan demikian nilai t-hitung lebih kecil 
dari nilai t- tabel (0.361 < 2.028) dan nilai signifikansi sebesar 0.720 (lebih besar 
dari 0,05) artinya Ho diterima, bahwa secara parsial Perputaran Persediaan tidak 
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Profitabilitas (ROA)  pada 
Perusahaan Otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitian ini 
sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh  Alia (2011). Tetapi hasil ini 
bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Erwin (2013) yang 
menunjukkan bahwa Perputaran Persediaan secara parsial berpengaruh terhadap 
Profitabilitas (ROA). 

Dari hasil pengujian hipotesis secara parsial diketahui bahwa Size 
Perusahaan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Profitabilitas 
(ROA). Hal ini dapat dilihat pada tabel 4.12 Dimana hasil uji statistik tersebut 
menyatakan bahwa t-hitung sebesar 0.863 dan t-tabel untuk df = n-k-1 (40-3-1) 
dan α = 5 % diketahui sebesar 2.028. Dengan demikian nilai t-hitung lebih kecil 
dari nilai t- tabel (0.863 < 2.028) dan nilai signifikansi sebesar 0.394 (lebih besar 
dari 0,05) artinya Ho diterima, bahwa secara parsial Size Perusahaan tidak 
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Profitabilitas (ROA)  pada 
Perusahaan Otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitian ini 
bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sartika (2012) yang 
menunjukkan bahwa Size Perusahaan secara parsial berpengaruh terhadap 
Profitabilitas (ROA). 
KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis data, pengujian hipotesis dan pembahasan yang telah 
dikemukakan dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil pengujian H1 menunjukan bahwa Perputaran Piutang 
tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) pada perusahaan otomotif 
yang terdaftar di BEI 2009 - 2012  

2. Berdasarkan hasil pengujian H2 menunjukan bahwa Perputaran Persediaan 
tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) pada perusahaan otomotif 
yang terdaftar di BEI 2009 - 2012  

3. Berdasarkan hasil pengujian H3 menunjukan bahwa Size Perusahaan tidak 
berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) pada perusahaan otomotif yang 
terdaftar di BEI 2009 - 2012  

4. Berdasarkan hasil pengujian H4 menunjukan bahwa Perputaran Piutang, 
Perutaran Persediaan dan Size Perusahaan secara bersama-sama tidak 
berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) pada perusahaan otomotif yang 
terdaftar di BEI 2009 - 2012  

Saran 
 Beberapa saran yang dapat diberikan berkaitan dengan hasil penelitian ini 
bagi perusahaan, investor dan calon investor dan bagi penelitian selanjutnya. 

1. Bagi Perusahaan 
Perusahaan disarankan untuk menggunakan rasio keuangan yang 
berpengaruh terhadap profitabilitas sebagai bahan pertimbangan dalam 
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memproyeksikan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dan 
dalam mengukur kinerja perusahaan. 

2. Bagi Investor dan Calon Investor 
Investor atau calon investor disarankan untuk melakukan analisis terhadap 
rasio keuangan terutama rasio-rasio keuangan yang berkaitan dengan 
profitabilitas karena besarnya profitabilitas yang diperoleh perusahaan 
akan menentukan besarnya pengembalian atas asset yang dilakukan. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 
a. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menggunakan sampel yang 

lebih banyak dengan karakteristik yang lebih beragam dari berbagai sektor 
dan memperpanjang periode penelitian. 

b. Penelitian yang akan datang juga sebaiknya menambah variabel 
independen yang masih berbasis pada laporan keuangan selain yang 
digunakan dalam penelitian ini dengan tetap berlandaskan pada penelitian-
penelitian sebelumnya. 
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LAMPIRAN 
I. Daftar Sampel Perusahaan Otomotif  

No Kode Nama Perusahaan 
Kriteria 

Sampel 1 2 3 
1 ADMG PT. Polychem Indonesia Tbk. √ √ x - 
2 ASII PT. Astra International Tbk. √ √ √ 1 
3 AUTO PT. Astra Otoparts Tbk. √ √ √ 2 
4 BRAM PT. Indo Kordsa Tbk. √ √ x - 
5 GDYR PT. Goodyear Indonesia Tbk. √ √ x - 
6 GJTL PT. Gajah Tunggal Tbk. √ √ √ 3 
7 HEXA PT. Hexindo Adiperkasa Tbk. √ x √ - 
8 IMAS PT. Indomobil Sukses International Tbk. √ √ √ 4 
9 INDS PT. Indospring Tbk. √ √ √ 5 
10 INTA PT. Intraco Penta Tbk. √ x √ - 
11 LPIN PT. Multi Prima Sejahtera Tbk. √ √ √ 6 
12 MASA PT. Multistrada Arah Sarana Tbk. √ √ x - 
13 NIPS PT. Nipress Tbk. √ x √ - 
14 PRAS PT. Prima Alloy Steel Tbk. √ √ √ 7 
15 SMSM PT. Selamat Sempurna Tbk. √ √ √ 8 
16 SQMI PT. Allbond Makmur Usaha Tbk. √ x √ - 
17 SUGI PT. Sugi Samapersada Tbk. √ √ x - 
18 TURI PT. Tunas Ridean Tbk. √ √ √ 9 
19 UNTR PT. United Tractor Tbk. √ √ √ 10 

Statistik Deskriptif 
Descriptive Statistics 

http://www.idx.co.id/
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 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Perputaran Piutang 40 1.09 43.64 11.8902 9.78526 
Perputaran Persediaan 40 .77 15.94 6.3634 4.10994 
Size Perusahaan 40 138 182274 20551.13 41749.226 
Return On Asset 40 -8.61 20.40 10.5895 5.79510 
Valid N (listwise) 40     
 
Uji Normalitas 
Hasil Uji Normalitas 
 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized 
Residual 

N 40 
Normal Parametersa,,b Mean .0000000 

Std. Deviation 5.45383362 
Most Extreme Differences Absolute .111 

Positive .108 
Negative -.111 

Kolmogorov-Smirnov Z .703 
Asymp. Sig. (2-tailed) .706 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 

Grafik Histogram 

 
Grafik Normal P-Plot 
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Uji Multikolonieritas 
Hasil Uji Multikolonieritas 

Coefficientsa 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   
Perputaran Piutang .372 2.691 

Perputaran Persediaan .313 3.192 

Size Perusahaan .679 1.472 
a. Dependent Variable: Return On Asset 

Uji Heteroskedastisitas 
Hasil Uji Heteroskedastisitas (Scatterplot) 

 
Hasil Uji Heteroskedastisitas (Sperman’s rho) 
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Correlations 

   Unstandardized 
Residual 

Perputaran 
Piutang 

Perputaran 
Persediaan 

Size 
Perusahaan 

Spearman's 
rho 

Unstandardized 
Residual 

Correlation 
Coefficient 

1.000 .036 -.029 .098 

Sig. (2-tailed) . .825 .861 .548 

N 40 40 40 40 

Perputaran 
Piutang 

Correlation 
Coefficient 

.036 1.000 .817** .488** 

Sig. (2-tailed) .825 . .000 .001 

N 40 40 40 40 

Perputaran 
Persediaan 

Correlation 
Coefficient 

-.029 .817** 1.000 .715** 

Sig. (2-tailed) .861 .000 . .000 

N 40 40 40 40 

Size 
Perusahaan 

Correlation 
Coefficient 

.098 .488** .715** 1.000 

Sig. (2-tailed) .548 .001 .000 . 

N 40 40 40 40 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
Uji Autokolerasi 
Hasil Uji Autokerlasi (Durbin Watson) 

Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate Durbin-Watson 

1 .338a .114 .041 5.67653 2.271 
a. Predictors: (Constant), Size Perusahaan, Perputaran Piutang, Perputaran Persediaan 
b. Dependent Variable: Return On Asset 

Pengujian Hipotesis 
Hasil Uji Simultan (Uji F) 
ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 149.715 3 49.905 1.549 .219a 

Residual 1160.028 36 32.223   
Total 1309.743 39    

a. Predictors: (Constant), Size Perusahaan, Perputaran Piutang, Perputaran Persediaan 
b. Dependent Variable: Return On Asset 
Hasil Uji Partial (Uji t) 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 7.894 1.675  4.714 .000 

Perputaran Piutang .111 .152 .187 .728 .472 
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Perputaran Persediaan .143 .395 .101 .361 .720 

Size Perusahaan 2.280E-5 .000 .164 .863 .394 
a. Dependent Variable: Return On Asset 
Hasil Koofisien Determinasi (R2) 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .338a .114 .041 5.67653 
a. Predictors: (Constant), Size Perusahaan, Perputaran Piutang, Perputaran Persediaan 
b. Dependent Variable: Return On Asset 

Hasil Analisis Regresi 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 7.894 1.675  4.714 .000 

Perputaran Piutang .111 .152 .187 .728 .472 
Perputaran Persediaan .143 .395 .101 .361 .720 

Size Perusahaan 2.280E-5 .000 .164 .863 .394 
a. Dependent Variable: Return On Asset 
 


