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ABSTRAK 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Perubahan Arus Kas 

Operasi , current ratio, cash ratio, perputaran modal kerja dan leverage  terhadap 

profitabilitas pada perusahaan food and beverage yang terdaftar di BEI tahun 

2013-2015. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif  dan jenis 

data yang digunakan adalah data sekunder. Metode analisis yang digunakan 

adalah regresi linear berganda. Data yang digunakan dalam penelitian berupa 

laporan keuangan perusahaan food and beverage. Populasi penelitian ini adalah 

perusahaan food and beverage yang terdaftar di BEI tahun 2013-2015 sebanyak 

14 perusahaan. Total sampel penelitian ini sebanyak 11 perusahaan. Berdasarkan 

kriteria pemilihan sampel ditentukan jumlah obserfasi dalam penelitian ini 

sebanyak 33 sampel dengan pengamatan 3 tahun ( 2013-2015 ).   

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada uji t, perubahan arus kas operasi 

tidak berpengaruh terhadap profitabilitas pada perusahaan food and beverage yang 

terdaftar di BEI tahun 2013-2015. Current ratio tidak berpengaruh terhadap 

profitabilitas pada perusahaan food and beverage yang terdaftar di BEI tahun 

2013-2015. Cash ratio berpengaruh terhadap profitabilitas pada perusahaan food 

and beverage yang terdaftar di BEI tahun 2013-2015. Perputaran modal kerja 

berpengaruh terhadap profitabilitas pada perusahaan food and beverage yang 

terdaftar di BEI tahun 2013-2015. Leverage tidak berpengaruh terhadap 

profitabilitas pada perusahaan food and beverage yang terdaftar di BEI tahun 

2013-2015.  Sedangkan pada uji F, Perubahan Arus Kas Operasi , current ratio, 

cash ratio, perputaran modal kerja dan leverage  secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap profitabilitas pada perusahaan perusahaan food and 

beverage yang terdaftar di BEI tahun 2013-2015.   Dan nilai Adjusted R-Square 

sebesar 75,29% profitabilitas dapat dijelaskan oleh Perubahan Arus Kas Operasi , 

current ratio, cash ratio, perputaran modal kerja dan leverage.   

 

Kata Kunci : Perubahan Arus Kas Operasi, Current Ratio, Cash Ratio,Perputaran 

Modal Kerja, Leverage,  Profitabilitas 

 

 



 

 

PENDAHULUAN 

 Laporan keuangan merupakan hal yang sangat penting di dalam proses 

pengambilan keputusan ekonomis,  perusahaan harus menyusun laporan keuangan 

yang menggambarkan segala transaksi yang terjadi didalam perusahaan. Pada 

prinsipnya laporan keuangan merupakan informasi yang dapat membantu 

manajer, kreditur dan investor dalam menginterpretasikan keadaan kinerja suatu 

perusahaan. Analisis laporan keuangan dapat dimanfaatkan oleh pihak manajemen 

untuk menentukan langkah yang tepat agar tujuan perusahaan dapat tercapai.  

Dimana salah satu tujuan perusahaan adalah  memaksimalkan labanya (profit). 

Perusahaan dapat memaksimalkan labanya apabila manajer keuangan mengetahui 

faktor-faktor yang memiliki pengaruh besar terhadap profitabilitas perusahaan. 

         Profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan 

laba selama periode tertentu (Munawir, 2007:33). Profitabilitas sering digunakan 

untuk mengukur efisiensi penggunaan modal dalam suatu perusahaan dengan 

membandingkan antara laba dengan modal yang digunakan dalam operasi. 

Perusahaan selalu mengharapkan peningkatan pada profitabilitasnya, jika 

keuntungan perusahaan meningkat secara teratur maka perusahaan tersebut dapat 

mengelola aktiva secara efektif dan efisien sehinggga mampu menghasilkan 

profitabilitas yang tinggi. Akan tetapi, keuntungan yang besar tidak menjamin 

atau bukan merupakan ukuran bahwa perusahaan tersebut dapat melangsungkan 

hidupnya secara kontinyu. Perusahaan harus selalu memperhatikan kepentingan 

para pemodal (investor) agar mereka tetap tertarik untuk menanamkan modalnya 

pada perusahaan yakni dengan jalan memaksimalkan kinerja perusahaan. Pada 

dasarnya masyarakat luas mengukur keberhasilan perusahaan berdasarkan 



 

 

kemampuan perusahaan yang terlihat dari kinerja keuangan. Dalam mengukur 

kinerja keuangan dapat digunakan rasio keuangan. Oleh karena itu, perusahaan 

harus mengetahui faktor-faktor yang dapat memengaruhi profitabilitas perusahaan 

diantaranya arus kas operasi, current ratio, cash ratio, perputaran modal kerja dan 

leverage . 

 Laporan arus kas merupakan unsur aktiva yang paling lancar, atau dengan 

kata lain kas merupakan modal kerja yang paling penting.  Laporan arus kas dapat 

digunakan sebagai dasar menaksir kebutuhan dimasa yang akan datang, 

sedangkan bagi para kreditor atau investor dengan adanya laporan arus kas akan 

dapat menilai kemampuan perusahaan dalam membayar bunga atau 

mengembalikannya (Weygant, 2008:324). Pada laporan arus kas terdapat tiga 

aktivitas yang terdiri dari aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Kategori 

aktivitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah aktivitas operasi, karena 

merupakan kategori aktivitas yang terpenting (Weygant, 2008:324) dan penghasil 

utama pendapatan entitas dan terkait dengan laba (Subramanyam dan Wild, 

2010:93). 

Laporan arus kas dapat mengekspresikan laba bersih perusahaan, sehingga 

jika terjadi perubahan pada arus kas operasi maka laba perusahaan juga akan 

mengalami perubahan.  

Likuiditas berkaitan dengan tujuan perusahaan untuk mencapai laba 

maksimal. Perusahaan yang tingkat likuid-nya baik akan mendapat kesempatan 

untuk mengembangkan usahanya yang mengakibatkan kemampulabaan 

perusahaan yang baik. Likuiditas menunjukkan kemampuan suatu perusahaan 



 

 

untuk memenuhi kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi atau saat 

ditagih (Raharjaputra, 2009:194). Salah satu alat ukur yang digunakan untuk 

mengukur likuiditas perusahaan yakni current ratio dan cash ratio. Current ratio 

dan cash ratio merupakan rasio likuiditas yang membandingkan aset lancar dan 

kas dengan kewajiban lancarnya. Didalam aset lancar terdapat unsur kas yang 

dapat mempengaruhi pertumbuhan aset tetap perusahaan, dimana kas tersebut 

digunakan untuk berinvestasi pada aset tetap tersebut.  

Manajemen modal kerja berkepentingan terhadap keputusan investasi pada 

aktiva lancar dan hutang lancar. Dari hasil penjualan yang tinggi perusahaan akan 

mendapatkan keuntungan yang semakin tinggi. Jumlah keuntungan yang  

diperoleh secara teratur merupakan salah satu faktor penting untuk menilai tingkat 

profitabilitas. Perusahaan dituntut untuk selalu meningkatkan efisiensi kerjanya 

sehingga tujuan yang diharapkan dapat dicapai perusahaan dengan pencapaian 

laba yang optimal. Untuk dapat menetukan modal kerja yang efisien, terlebih 

dahulu diukur dari elemen-elemen modal kerja. Elemen modal kerja terdiri atas 

kas, piutang, dan persediaan. Dari semua elemen modal kerja dihitung 

perputarannya semakin cepat tingkat perputarannya semakin lambat maka 

penggunaan modal kerja yang ada dalam perusahaan tersebut kurang efisien. 

Perputaran modal kerja yang rendah menunjukkan adanya kelebihan modal kerja 

yang disebabkan oleh rendahnya turnover persediaan dan piutang atau adanya 

saldo kas yang terlalu besar. Penurunan laba menunjukkan pendapatan yang 

menurun atau naiknya biaya-biaya yang digunakan untuk menghasilkan laba 

Afriani Wulan Sari (2010) dalam Putri (2015). 



 

 

Rasio leverage menunjukkan proporsi atas penggunaan utang untuk 

membiayai investasinya. Perusahaan yang tidak mempunyai leverage berarti 

menggunkan modal sendiri 100%. Menurut Agus Sartono (2010:120) penggunaan 

utang bagi perusahaan mengandung tiga dimensi, yaitu : (1) Pemberi kredit akan 

menitik beratkan pada besarnya jaminan atas kredit yang diberikan. (2) Dengan 

menggunakan utang maka apabila perusahaan mendapatkan keuntungan yang 

lebih besar dari beban tetapnya maka pemilik perusahaan keuntungannya akan 

menignkat. (3) Dengan menggunakan utang maka pemilik memperoleh dana dan 

tidak kehilangan pengendalian perusahaan.  

Rasio hutang atau leverage dalam penelitian ini diproksikan menjadi DAR 

(Debt to Asset Ratio) merupakan rasio total kewajiban terhadap assets. Rasio ini 

menekankan pentingnya pendanaan hutang dengan jalan menunjukkan persentase 

aktiva perusahaan yang didukung oleh hutang. Alasan digunakannya debt to 

assets ratio ini karena dapat mengukur seberapa besar total aktiva yang dimiliki 

perusahaan dibiayai dengan hutang (Agus Sartono, 2010:121). 

Penelitian ini menggunakan rasio profitabilitas  yaitu Return On Assets 

(ROA). ROA merupakan teknik analisa keuangan yang bersifat menyeluruh dan 

untuk mengukur efektivitas dari keseluruhan operasi perusahaan (Munawir, 

2007:89). ROA digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam 

menghasilkan laba dengan memanfaatkan aset yang dimiliki perusahaan, dimana 

ROA membandingkan laba bersih dengan total aset perusahaan. Dengan 

demikian, rasio ini menghubungkan keuntungan yang diperoleh dari operasi 

perusahaan dengan jumlah investasi atau aktiva yang digunakan untuk 



 

 

menghasilkan keuntungan operasi tersebut (Munawir, 2007:89). Rasio yang tinggi 

menunjukkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan aset, yang berarti semakin 

baik. Semakin besar ROA menunjukkan kinerja perusahaan yang semakin baik. 

Karena tingkat pengembalian semakin besar pula.  

Berdasarkan penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini, diantaranya  

Munadhiroh dan Nurchayati (2015) mnegenai “Pengaruh Arus Kas Operasi Dan 

Likuiditas Terhadap Profitabiltas (Studi Empiris Pada Perusahaan Property Dan 

Real Estate Yang Terdaftar Di  BEI)”, dimana hasil penelitiannya menunjukkan 

arus kas operasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas 

sedangkan  likuiditas tidak berpengaruh terhadap profiitabilitas. Penelitian 

Mawaddah (2011) mengenai “Pengaruh Efisiensi Modal Kerja dan Likuiditas 

Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Real Estate dan Property Yang Terdaftar 

di BEI periode 2007-2009”, dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 

secara parsial efisiensi modal kerja tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan 

terhadap profitabilitas (ROI). Current ratio (CR) tidak berpengaruh dan tidak 

signifikan terhadap ROI. Dari hasil uji F ini dapat disimpulkan bahwa efisiensi 

modal kerja dan likuiditas tidak berpengaruh secara bersama-sama terhadap ROI. 

Namun Nugroho (2011), menguji “Analisis Pengaruh Likuiditas, 

Pertumbuhan Penjualan, Perputaran Modal Kerja, Ukuran Perusahaan dan 

Leverage Terhadap Profitabilitas Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Manufaktur 

Yang Terdaftar Pada BEI Tahun 2005-2009)”, dengan hasil penelitian 

menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh positif tidak signifikan terhadap 

profitabilitas, pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif tidak signifikan 



 

 

signifikan, perputaran modal kerja dan ukuran perusahaan berpengaruh positif 

signifikan terhadap profitabilitas dan leverage berpengaruh negatif signifikan 

terhadap profitabilitas. Sehingga hanya perputaran modal kerja, ukuran 

perusahaan dan leverage memiliki pengaruh yang besar terhadap tingkat 

profitabilitas perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2005-2009. 

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Rahayu (2016) dimana penelitiannya 

mengenai “Pengaruh Perputaran Modal Kerja Terhadap ProfitabilitasPerusahaan 

Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia “, dimana hasil penelitiannya  menujukkan 

bahwa Perputaran kas dan perputaran persediaan tidak berpengaruh terhadap 

profitabilitas, sedangkan perputaran piutang berpengaruh terhadap profitabilitas. 

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh  Putri (2015)  tentang “Pengaruh 

Likuiditas, Leverage, Pertumbuhan Penjualan, Dan Perputaran Modal Kerja 

Terhadap Profitabilitas  (Studi Pada Perusahaan Otomotif Dan Komponen Yang 

Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia)”, dimana hasil penelitiannya menujukkan 

bahwa secara parsial likuiditas dan leverage berpengaruh terhadap profitabilitas 

perusahaan Sedangkan pertumbuhan penjualan dan perputaran modal kerja tidak 

berpengaruh terhadap profitabilitas. Secara simultan likuiditas, leverage, 

pertumbuhan penjualan, dan perputaran modal kerja berpengaruh terhadap 

profitabilitas.  

Dari uraian diatas, penelitian yang akan dilakukan penulis berbeda dari 

penelitian sebelumnya, penulis menggunakan lima variabel independen yaitu arus 

kas operasi, current ratio,cash ratio, perputaran modal kerja dan leverage dengan 



 

 

objek penelitian pada perusahaan food and beverage yang terdaftar di BEI, agar 

lebih spesifik dari industri manufaktur secara keseluruhan.  

Perusahaan food and beverage adalah  perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI. Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang bergerak 

dibidang pembuatan produk kemudian dijual guna memperoleh profit yang besar.  

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

mengenai “Pengaruh Perubahan Arus Kas Operasi, Current Ratio, Cash 

Ratio, Perputaran Modal Kerja Dan Leverage Terhadap Profitabilitas Pada 

Perusahaan Food And Beverage Yang Terdaftar di BEI Tahun 2013-2015”. 

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut, maka yang menjadi pokok 

permasalahan pada penelitian ini adalah Apakah perubahan arus kas operasi  

berpengaruh terhadap profitabilitas  pada perusahaan food and beverage yang 

terdaftar di BEI tahun 2013-2015?. Apakah current ratio berpengaruh terhadap 

profitabilitas  pada perusahaan food and beverage yang terdaftar di BEI tahun 

2013-2015?. Apakah cash ratio berpengaruh terhadap profitabilitas  pada 

perusahaan food and beverage yang terdaftar di BEI tahun 2013-2015?. Apakah 

perputaran modal kerja berpengaruh terhadap profitabilitas  pada perusahaan food 

and beverage yang terdaftar di BEI tahun 2013-2015?. Apakah leverage 

berpengaruh terhadap profitabilitas  pada perusahaan food and beverage yang 

terdaftar di BEI tahun 2013-2015?. Apakah  perubahan arus kas operasi, current 

ratio, cash ratio, perputaran modal kerja dan leverage secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap profitabilitas  pada perusahaan food and beverage yang 

terdaftar di BEI tahun 2013-2015?. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah 



 

 

Untuk mengetahui pengaruh perubahan arus kas operasi terhadap profitabilitas  

pada perusahaan food and beverage yang terdaftar di BEI tahun 2013-2015?. 

Untuk mengetahui pengaruh current ratio terhadap profitabilitas  pada perusahaan 

food and beverage yang terdaftar di BEI tahun 2013-2015?. Untuk mengetahui 

pengaruh cash ratio terhadap profitabilitas  pada perusahaan food and beverage 

yang terdaftar di BEI tahun 2013-2015?. Untuk mengetahui pengaruh perputaran 

modal kerja terhadap profitabilitas  pada perusahaan food and beverage yang 

terdaftar di BEI tahun 2013-2015?. Untuk mengetahui pengaruh leverage terhadap 

profitabilitas  pada perusahaan food and beverage yang terdaftar di BEI tahun 

2013-2015?. Untuk mengetahui pengaruh perubahan arus kas operasi, current 

ratio, cash ratio, perputaran modal kerja dan leverage secara bersama-sama  

terhadap profitabilitas pada perusahaan food and beverage yang terdaftar di BEI 

tahun 2013-2015?. Untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap isi dari 

penelitian ini, maka penulisan penelitian ini terdiri dari lima bab yaitu Bab I 

Pendahuluan, Bab II Tujuan Pustaka, Bab III Metode Penelitian, Bab IV Hasil 

penelitian dan Pembahasan, dan Bab V Penutup. 

 

KAJIAN PUSTAKA 

Perubahan Arus Kas Operasi 

Perubahan arus kas operasi adalah kenaikan atau penurunan arus kas 

operasi selama periode tertentu. Perubahan arus kas operasi diperoleh dengan 

membandingkan jumlah arus kas operasi tahun ini dikurangi dengan jumlah arus 

kas operasi tahun dasar dibagi dengan jumlah arus kas operasi tahun dasar.  



 

 

Menurut Weygant(2008:389) rumus perubahan arus kas operasi adalah  :  

Perubahan arus kas operasi =  

dasar tahun operasi kas arusJumlah 

dasar tahun operasi kas arusJumlah -ini tahun operasi kas arusJumlah 

 

Current Ratio 

 Current ratio (rasio lancar) adalah rasio yang membandingkan antara aktiva 

lancar dengan hutang lancar yang dimiliki perusahannya. Current ratio mengukur 

kemampuan aset lancar membayar hutang lancar (Atmaja, 2008:415). 

Riyanto (2010) menyatakan bahwa current ratio ini merupakan ukuran 

untuk mengukur kesanggupan suatu perusahaan untuk memenuhi current 

liabilities-nya. Rumusnya adalah : 

Current ratio = 
Aktiva lancar

Kewajiban lancar
 x 100% 

Cash Ratio 

Cash ratio (rasio kas) merupakan alat mengukur seberapa besar uang skas 

yang tersedia untuk membayar hutang. Rasio ini hanya membandingkan aktiva 

yang sangat likuid (kas dan efek) dengan hutang lancar. Rasio kas ini merupakan 

kemampuan kas dan surat berharga menutupi hutang lancarnya (Admaja, 

2008:415). Rasio ini berguna untuk mengukur posisi likuiditas dari suatu 

perusahaan dalam jangka waktu yang sangat pendek. Rasio kas yang tinggi 

menunjukkan kemampuan membayar hutang lancar juga tinggi, besarnya kas yg 

cukup baik & aman adalah antara 5% s/d 10% dari aktiva lancar yg ada. Rata-rata 



 

 

industri untuk cash ratio adalah 50% maka keadaan perusahaan akan lebih baik 

dari perusahaan lain. 

Rumusnya adalah : 

Cash ratio = 
lancarKewajiban 

Efek + Kas
 x 100% 

Perputaran Modal kerja 

Menurut Brigham dan Houston (2010 : 131), “ modal kerja merupakan  investasi 

sebuah perusahaan pada aktiva -aktiva jangka pendek”. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode perputaran (turnover) 

untuk menentukan perputaran modal kerja karena metode ini menggunakan 

analisis laporan keuangan perusahaan. Bambang Riyanto (2010:62) dalam Putri 

(2015) merumuskan formula untuk menghitung Working Capital Turnover 

(WCT) sebagai berikut: 

WCT = 
Lancar Hutang-Lancar Aktiva

Penjualan
 

  Leverage  

Menurut Agus Sartono (2010:257)  mengemukakan bahwa : “Leverage 

adalah penggunaan assets dan sumber dana oleh perusahaan yang memiliki 

biaya tetap (beban tetap) dengan maksud agar meningkatkan keuntungan 

potensial pemegang saham”. 

Debt to Assets Ratio  

Debt to Assets Ratio merupakan rasio total kewajiban terhadap assets. 

Rasio ini menekankan pentingnya pendanaan hutang dengan jalan 

menunjukkan persentase aktiva perusahaan yang didukung oleh hutang. 



 

 

Jika DAR mengalami penurunan, hal tersebut menunjukkan kinerja 

perusahaan semakin meningkat dengan semakin menurunnya porsi hutang 

dalam pendanaan aktiva, selain itu juga hal tersebut menunjukkan bahwa 

sebagian besar investasi didanai oleh modal sendiri dan juga engakibatkan 

pembayaran bunga yang kecil. Mempunyai leverage yang tinggi tidak 

selalu berarti buruk, bahkan leverage pada tingkat tertentu bisa 

meningkatkan ROE akan tetapi masalahnya pada leverage yang berlebihan 

pada akhirnya akan mengurangi profit margin dan mengurangi efisiensi 

perputaran asset, DAR dapat dirumuskan sebagai berikut :  

DAR =
Aktiva Total

Kewajiban Total
 

Profitabilitas 

Menurut Munawir (2007:33), profitabilitas adalah “menunjukkan 

kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu”. 

1. Rasio pengambilan aktiva (Return On Assets), rasio yang mengukur 

kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat aset 

yang tertentu. 

Rumusnya : 

 Return on assets (ROA) = 
Aset  Total

bersih Laba
 x 100% 

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini mengemukakan sistematika kerangka 

konseptual tentang pengaruh perubahan kas operasi current ratio, cash ratio , 

perputaran modal kerja dan leverage  terhadap profitabilitas  pada perusahaan 

food and beverages  yang terdafatr di BEI tahun 2013-2015 
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Dari kerangka pemikiran tersebut, penelitian ini bermaksud untuk menguji 

variabel independen yaitu perubahan arus kas operasi, current ratio, cash ratio, 

perputaran modal kerja dan Leverage Kerja berpengaruh terhadap variabel 

dependen yaitu profitabilitas.  

METODE PENELITIAN 

Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi adalah kumpulan dari semua kemungkinan orang-orang, benda-

benda dan ukuran lain yang menjadi objek perhatian atau kumpulan seluruh objek 

yang menjadi perhatian. Sedangkan sampel adalah suatu bagian dari populasi 

yang tertentu yang menjadi perhatian (Suharyadi, 2009:7). 

 

profitabilitas 

(Y) 

Current Ratio(X2) 

Cash Ratio(X3) 

Perputaran Modal 

(X4) 

Leverage(X5) 

Perubahan Arus Kas 

Operasi(X1) 



 

 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan food and baverage 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2013-2015 yang 

berjumlah 14 perusahaan. Selanjutnya sampel dalam penelitian ini ditentukan 

menggunakan metode purposive sampling, yaitu pengambilan sampel yang 

didasarkan pada kriteria tertentu. Menurut Suharyadi (2009:17), penarikan sampel 

purposive adalah “penarikan sampel dengan pertimbangan tertentu”.  

Adapun kriteria yang digunakan untuk memilih sampel penelitian ini 

adalah: 

1. Perusahaan food and baverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) tahun 2013-2015. 

2. Perusahaan food and baverage yang menerbitkan laporan keuangan dari 

tahun 2013-2015. 

3. Perusahaan menghasilkan laba bersih selama 2013-2015. 

 

Jenis Dan Sumber data 

Jenis penelitian ini menggunakan data kuantitatif dan data sekunder. Data 

tersebut dalam kategori data time series yang diambil dari periode 2013-2015. 

Data kuantitatif yaitu data yang berbentuk bilangan (Hasan, 2010:20), sedangkan 

data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan untuk melakukan 

penelitian dari sumber-sumber yang telah ada (Hasan, 2010:19). Data sekunder 

diperoleh melalui situs www.idx.co.id. Data sekunder yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah laporan keuangan yang berhubungan  dengan variabel 

penelitian, yaitu laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan laporan arus kas. 

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


 

 

Metode Analisis Data 

Metode analisis data dalam penelitian ini meggunakan analisis statistik 

dengan menggunakan software SPSS 17. Metode dan teknik analisis dilakukan 

dengan tahap sebagai berikut : 

1. Statistik Dekriptif 

Analisis deskriptif adalah analisis yang menekankan pada pembahasan 

data-data dan subjek penelitian dengan menyajikan data-data secara sistematik. 

Statistik deskriptif memberikan gambaran data tentang jumlah data, minimum, 

maksimum, mean dan standar deviasi. (Priyatno, 2010:12).     

2. Uji Asumsi Klasik 

Sebelum melakukan pengujian hipotesis dengan suatu model regresi 

berganda, terlebih dahulu perlu dilakukan pengujian asumsi klasik. Uji asumsi 

klasik ini meliputi uji Normalitas, uji Multikolinieritas, uji Autokorelasi dan uji 

Heteroskedastisitas. Uji asumsi klasik ini menggunakan SPSS 17. 

3. Uji Hipotesis Penelitian 

Pengujian hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

regresi linear berganda, koefisien determinasi, uji t dan uji F. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

1. Statistik Deskriptif 

Secara deskriptif akan dijelaskan gambaran dari masing-masing variabel 

yang digunakan dalam penelitian ini. Variabel yang digunakan antara lain, 



 

 

perubahan arus kas operasi, current ratio, cash ratio perputaran modal  kerja, 

leverage dan Return On Assets. 

Data statistik deskriptif dilihat dari nilai minimum, maksimum, mean dan 

standar deviasi dari masing-masing variabel dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut :        

 

Tabel 1 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

AKO 33 -8.538 4.229 -.19064 2.019795 

CURENT_RATIO 33 .514 6.424 2.03188 1.248414 

CASH_RATIO 33 .013 3.524 .64982 .821730 

WCT 33 -218.661 34.464 1.97918 40.759916 

LEVERAGE 33 .182 .752 .48606 .142458 

ROA 33 .032 .657 .12927 .123411 

 

Valid N (listwise) 

33 
    

           Sumber : Hasil Output SPSS (2017) 

     Berikut ini perincian data deskriptif yang telah diolah : 

a. Jumlah data (sampel) pada tabel diatas adalah 33.  

b. Perubahan arus kas operasi memiliki nilai minimum -8.538, nilai 

maksimum 4.229  dan nilai rata-rata (mean) -.19064 dengan standar 

deviasi 2.019795. 

c. Current ratio memiliki nilai minimum 0.514, nilai maksimum 6.424 dan 

nilai rata-rata (mean) 2.03188 dengan standar deviasi 1.248414. 

d. Cash ratio memiliki nilai minimum 0.013, nilai maksimum 3.524 dan nilai 

rata-rata (mean) 0.64982 dengan standar deviasi 0.821730. 



 

 

e. Perputaran modal  kerja (WCT) memiliki nilai minimum -218.661, nilai 

maksimum 34.464 dan nilai rata-rata (mean) 1.97918 dengan standar 

deviasi 40.759916. 

f. Leverage memiliki nilai minimum 0.182, nilai maksimum 0.752 dan nilai 

rata-rata (mean) 0 .48606 dengan standar deviasi 0.142458. 

g. Return on assets (ROA) memiliki nilai minimum 0.032, nilai maksimum 

0.657 dan nilai rata-rata (mean) 0. 12927 dengan standar deviasi 0. 

123411. 

2.  Uji Asumsi Klasik 

Salah satu syarat yang mendasari model regresi berganda adalah terpenuhinya 

semua uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji 

multikolinieritas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. Semua pengolahan 

data statistik untuk pengujian hipotesis tersebut dilakukan dengan menggunakan 

SPSS 17. Asumsi klasik yang baik adalah berdistribusi normal, non-

multikolinieritas, non-autokorelasi dan non-heteroskedastisitas. 

Uji Normalitas  

Uji normalitas adalah untuk menguji apakah variabel dalam model 

regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 

2006:110). Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji statistik non-

parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Jika nilai Kolmogorov-Smirnov 

signifikan atau nilai signifikansi dari nilai K-S dibawah 0,05 (α=5%) berarti data 

residual terdistribusi tidak normal (Ghozali, 2006). 

   Tabel 2 

Uji Normalitas 



 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  
Unstandardized 

Residual 

N 33 

Normal Parameters
a,,b

 Mean .0000000 

Std. Deviation .05647189 

Most Extreme Differences Absolute .167 

Positive .167 

Negative -.104 

Kolmogorov-Smirnov Z .962 

Asymp. Sig. (2-tailed) .313 

a. Test Distribution is normal 

b. Calculated from data 

       Sumber : Output SPSS 17 

Berdasarkan tabel 4.2 diatas dari hasil pengolahan data di peroleh besarnya 

nilai Kolmogorof-Smirnov adalah 0.962 dan signifikansi pada 0.313. nilai 

signifikan lebih besar dari 0.05. Hal ini berarti data residual terdistribusi secara 

normal, dengan demikian dapat disimpulkan model regresi memenuhi asumsi 

normalitas. 

Uji normalitas data residual juga ditampilkan dalam uji grafik histogram 

dan normal plot berikut ini : 



 

 

 
Sumber : Hasil Output SPSS (2017) 

 

Gambar 1 

Histogram 

 

Dengan cara membandingkan antara data observasi dengan distribusi 

yang mendekati distribusi normal (Ghozali, 2006:110), dari grafik diatas dapat 

disimpulkan bahwa distribusi data normal karena grafik histogram menunjukkan 

distribusi data mengikuti garis diagonal yang tidak menceng (skewness) kiri 

maupun menceng kanan. 

 Sedangkan grafik normal plot adalah grafik yang membandingkan 

distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk 

satu garis lurus diagonal, dan poling data residual akan dibandingkan dengan garis 

diagonal. Jika distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan 

data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya (Ghozali, 2006:110), 

hasilnya sebagai berikut :  



 

 

 
Sumber : Hasil Output SPSS (2017) 

 

Gambar 2 

Grafik Normal Plot 

 

Pada grafik normal plot terlihat titik-titik menyebar disekitar garis 

diagonal dan penyebarannya mendekati garis diagonal. Maka dapat disimpulkan 

bahwa data dalam model regresi terdistribusi secara normal. 

Uji Multikolinieritas 

Untuk mengetahui ada tidaknya multikolinieritas dapat dilihat dari nilai 

Variance Inflation Factor (VIF), apabila nilai VIF > 10 dan nilai Tolerance <0.10, 

maka terjadi multikolinieritas (Ghozali, 2006:92).  

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabel 3 

Uji Multikolinieritas 

 

Coefficients
a
 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 AKO .843 1.186 

CURENT_RATIO .084 9.882 

CASH_RATIO .112 8.941 

WCT .881 1.135 

LEVERAGE .230 4.357 

a. Dependent Variable: ROA 

      Sumber : Hasil Output SPSS (2017) 

Berdasarkan tabel 3 dari hasil pengujian di atas, dapat diketahui bahwa angka 

tolerance arus kas operasi  adalah sebesar 0.843 > 0.10 dan VIF 1.186 < 10, 

tolerance current ratio adalah sebesar 0.084 > 0,10 dan VIF 9.882 < 10, tolerance 

cash ratio  adalah sebesar 0.112 > 0,10 dan VIF 8.941 < 10, tolerance Perputaran 

Modal Kerja (WCT) adalah 0.881 > 0,10 dan VIF 1.135< 10, dan tolerance 

leverage  adalah 0.230 > 0,10 dan VIF 4.357 < 10 . Hal ini mengindikasikan 

bahwa nilai Tolerance dari setiap variabel independen > 0.10 dan nilai Variance 

Inflation Factor (VIF) dari setiap variabel independen < 10. Dengan demikian, 

dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antara variabel independen 

pada model regresi. 

Uji Autokorelasi 

Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu 

berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini muncul karena residual (kesalahan 

pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Hal ini sering 



 

 

ditemukan pada data time series. Uji autokorelasi dilakukan dengan menggunakan 

uji Durbin-Watson, hasil dari pengujian autkorelasi dalam penelitian ini adalah : 

 

 

Tabel 4 

Uji Autokorelasi 
 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .889
a
 .791 .752 .061479 2.320 

a. Predictors: (Constant), LEVERAGE, WCT, AKO, CASH_RATIO, CURENT_RATIO 

b. Dependent Variable: ROA 

       Sumber : Hasil Output SPSS (2017) 

 

Dari hasil perhitungan tabel diatas, nilai D-W sebesar 2.320 berada pada 

range 1.65<DW<2.35, yang artinya tidak terjadi autokorelasi (Trihendradi, 2009). 

 Berdasarkan uji asumsi klasik, yaitu uji normalitas, uji multikolinieritas, 

uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas, hasilnya menunjukkan bahwa semua 

persyaratan statistik terpenuhi pada analisis regresi linier yang dihasilkan. 

Uji Heteroskedastisitas 

 Ada atau tidak adanya heteroskedastisitas dilakukan dengan 

menggunakan uji grafik scatter plot dan uji Spearman’s rho. Pada uji grafik 

scatter plot dapat dilihat hasil sebag ai berikut : 



 

 

 
 

               Sumber : Hasil Output SPSS (2017) 

Gambar 3 

Scatter Plot (Hasil Uji Heteroskedastisitas) 
 

Pada grafik scatter plot diatas, terlihat bahwa titik-titik tersebar secara 

acak dan tidak menunjukkan adanya pola tertentu, serta titik-titik menyebar diatas 

dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa  tidak 

terjadi  heteroskedastisitas pada model regresi. 

Sedangkan untuk mengetahui nilai signifikannya apakah terjadi 

heteroskedastisitas atau tidak, maka dilakukan dengan uji Spearman’s rho. 

Berikut hasil uji Spearman’s rho : 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabel 5 

Uji Spearman’s rho (Uji Heteroskedastisitas 

                                                                     Correlations 

   

AKO 

CURENT_

RATIO 

CASH_

RATIO WCT LEVERAGE 

Unstandardize

d Residual 

Spearman's 

rho 

AKO Correlation 

Coefficient 

1.000 -.162 .037 .074 -.238 -.092 

Sig. (2-tailed) . .368 .836 .681 .182 .609 

N 33 33 33 33 33 33 

CURENT_R

ATIO 

Correlation 

Coefficient 

-.162 1.000 .756
**
 -.423

*
 -.668

**
 .177 

Sig. (2-tailed) .368 . .000 .014 .000 .323 

N 33 33 33 33 33 33 

CASH_RATI

O 

Correlation 

Coefficient 

.037 .756
**
 1.000 -.471

**
 -.587

**
 .067 

Sig. (2-tailed) .836 .000 . .006 .000 .711 

N 33 33 33 33 33 33 

WCT Correlation 

Coefficient 

.074 -.423
*
 -.471

**
 1.000 .362

*
 -.265 

Sig. (2-tailed) .681 .014 .006 . .038 .136 

N 33 33 33 33 33 33 

LEVERAGE Correlation 

Coefficient 

-.238 -.668
**
 -.587

**
 .362

*
 1.000 -.188 

Sig. (2-tailed) .182 .000 .000 .038 . .294 

N 33 33 33 33 33 33 

Unstandardiz

ed Residual 

Correlation 

Coefficient 

-.092 .177 .067 -.265 -.188 1.000 

Sig. (2-tailed) .609 .323 .711 .136 .294 . 

N 33 33 33 33 33 33 

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

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

Sumber : Hasil Output SPSS (2017) 

 



 

 

Dari tabel diatas terlihat perubahan arus kas operasi  memiliki nilai Sig.(2-

tailed) 0.609 > 0.05, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas. 

Current ratio  memiliki nilai Sig.(2-tailed) 0.323> 0.05, dapat disimpulkan bahwa 

tidak terjadi heterokedastisitas, cash ratio memiliki nilai Sig.(2-tailed) 0.771 > 

0.05, perputaran modal kerja memiliki nilai Sig.(2-tailed) 0.136 > 0.05,dan 

leverage  memiliki nilai Sig.(2-tailed) 0.294 > 0.05. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

tidak terjadi heterokedastisitas pada setiap variabel. 

3. Uji Hipotesis Penelitian 

Analisis Regresi Linear Berganda 

Dilakukan beberapa tahapan untuk mengetahui pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen dalam pengolahan data menggunakan 

regresi linear. Berikut tabel hasil analisis regresi : 

Tabel 6 

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .052 .112  .461 .649 

AKO .004 .006 .068 .711 .483 

CURENT_RATIO -.042 .030 -.423 -1.395 .174 

CASH_RATIO .123 .040 .817 3.101 .004 

WCT -.002 .000 -.814 -8.672 .000 

LEVERAGE .182 .159 .210 1.144 .263 

 

a. Dependen Variable : ROA (Y) 

Sumber : Hasil Output (2017) 



 

 

Berdasarkan hasil analisis regresi pada tabel diatas, maka diperoleh  

persamaan model regresi sebagai berikut : 

Y = 0.052 + 0.004   - 0.042   + 0.123   -- 0.002  +0.182   e 

Berikut interpretasi dari persamaan diatas : 

i. Nilai Konstanta (a) = 0.052 

Nilai ini menunjukkan bahwa apabila tidak ada variabel independen (perubahan 

arus kas operasi, current ratio, cash ratio, WCT, dan leverage) atau 

(  =  =  =  =  =0), maka nilai ROA adalah 0.052. 

ii. Koefisien Regresi Perubahan Arus Kas Operasi (  ) = 0.004 

Koefisien regresi    menunjukkan bahwa apabila perubahan arus kas operasi 

mengalami kenaikan 1%, maka ROA akan mengalami peningkatan sebesar 0.004 

atau 0.4 % dengan asumsi variabel lainnya dianggap tetap. 

iii. Koefisien Regresi Current Ratio (  ) = - 0.042 

Koefisien regresi    menunjukkan bahwa apabila current ratio mengalami 

kenaikan 1%, maka ROA akan mengalami penurunan  sebesar 0.042  atau 4.2 %  

dengan asumsi variabel lainnya dianggap tetap 

iv. Koefisien Regresi Cash Ratio (  ) = 0.123  

Koefisien regresi    menunjukkan bahwa apabila cash ratio mengalami kenaikan 

1%, maka ROA akan mengalami peningkatan   sebesar 0.123 atau 12.3  % dengan 

asumsi variabel lainnya dianggap tetap. 

 

 

 



 

 

v. Koefisien Regresi Perputaran modal kerja (WCT) (  ) = -0.002 

Koefisien regresi    menunjukkan bahwa apabila WCT mengalami kenaikan 1%, 

maka ROA akan mengalami penurunan  sebesar 0.002 atau 0 .2 % dengan asumsi 

variabel lainnya dianggap tetap. 

vi. Koefisien Regresi leverage  (  ) = 0.182 

Koefisien regresi    menunjukkan bahwa apabila leverage mengalami kenaikan 

1%, maka ROA akan mengalami peningkatan  sebesar 0.182 atau 18.2 % dengan 

asumsi variabel lainnya dianggap tetap. 

Koefisien Determinasi (  ) 

Nilai Adjusted R-Square dari regresi digunakan untuk mengetahui 

seberapa besarnya perubahan variabel independen dapat menjelaskan variabel 

dependen.     

Tabel 7 

          Koefisien Determinasi 
Model Summaryb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Hasil Output SPSS (2017) 
 

Berdasarkan perhitungan nilai Adjusted R-Square sebesar 0.752 atau 

75.2%. Hasil ini menunjukkan bahwa sebesar 75.2.% ROA dapat dijelaskan oleh 

perubahan arus kas operasi, current ratio, cash ratio perputaran modal kerja 

 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .889
a
 .791 .752 .061479 

a. Predictors: (Constant), LEVERAGE, WCT, AKO, CASH_RATIO, 

CURENT_RATIO 

b. Dependent Variable: ROA 



 

 

(WCT) danLeverage , sedangkan sisanya sebesar 24.8 %  ROA dapat dijelaskan 

oleh variabel lainnya. 

Uji t (t-test) 

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel 

independen secara individual berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.  

Kriteria pengujiannya yaitu : 

Ho diterima jika         <        dan signifikansi > 0.05  

Ha diterima jika         >        dan signifikansi < 0.05 

             Tabel 8 

            Hasij Uji t 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .052 .112  .461 .649 

AKO .004 .006 .068 .711 .483 

CURENT_RATIO -.042 .030 -.423 -1.395 .174 

CASH_RATIO .123 .040 .817 3.101 .004 

WCT -.002 .000 -.814 -8.672 .000 

LEVERAGE .182 .159 .210 1.144 .263 

 

a.  Dependent Variable: ROA 

 

 Sumber : Hasil Output SPSS (2017) 

 

 

 

Berdasarkan hasil uji t pada tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa : 

a. Pengaruh perubahan arus kas operasi terhadap ROA diperoleh nilai          

sebesar 0.711 dan         sebesar 1.701 dengan signifikansi 0.483. Karena 



 

 

signifikansi 0.483 > 0.05 dan         <        (0.711 < 1.701), maka dapat 

disimpulkan bahwa Ho diterima dan Ha ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa 

perubahan arus kas operasi  tidak berpengaruh terhadap ROA. Kenaikan arus 

kas operasi tidak selalu diikuti oleh kenaikan laba begitupula sebaliknya. 

b. Pengaruh current ratio terhadap ROA diperoleh nilai          sebesar -1.395 

dengan signifikansi 0.174. Karena signifikansi 0.174 > 0.05 dan -        < -

       (-1.395 < -1.701 ) maka dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak. Hal ini 

menunjukkan bahwa current ratio  tidak berpengaruh terhadap ROA. Hasil 

negatif dalam penelitian ini menunjukkan bahwa jika current ratio meningkat, 

maka ROA menurun, sehingga semakin besar current ratio semakin kecil 

ROA. 

c. Pengaruh cash ratio terhadap ROA diperoleh nilai          sebesar 3.101 dan 

        sebesar 1.701 dengan signifikansi 0.004. Karena signifikansi 0.004 < 

0.05 dan         >        (3.101 > 1.701), maka dapat disimpulkan bahwa Ho 

ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa cash ratio berpengaruh terhadap ROA. 

Semakin meningkat cash ratio, maka ROA pun meningkat. 

d. Pengaruh perputaran modal kerja (WCT) terhadap ROA diperoleh nilai          

sebesar -8.672 dan         -1.701 sebesar  dengan signifikansi 0.000. Karena 

signifikansi 0.000 < 0.05 dan         >        (-8.672 > -1.701), maka dapat 

disimpulkan bahwa Ho ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa perputaran modal 

kerja(WCT) berpengaruh terhadap ROA. Semakin meningkat WCT, maka 

ROA pun meningkat. 



 

 

e. Pengaruh leverage terhadap ROA diperoleh nilai          sebesar 1.144 dan 

        sebesar 1.701 dengan signifikansi 0.263. Karena signifikansi 0.263 > 

0.05 dan         >        (1.144 < 1.701), maka dapat disimpulkan bahwa Ho 

ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa  leverage tidak berpengaruh terhadap 

ROA.  

Uji F (F-test) 

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara 

bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.  

Kriteria pengujiannya yaitu : 

Ho diterima jika         <       dan signifikansi > 0.05  

Ha diterima jika         >       dan signifikansi < 0.05 

                    

Tabel 9 

                                             Hasil Uji F 

 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression .385 5 .077 20.389 .000
a
 

Residual .102 27 .004   

Total .487 32    

a. Predictors: (Constant), LEVERAGE, WCT, AKO, CASH_RATIO, CURENT_RATIO 

b. Dependent Variable: ROA 

 
Sumber : Hasil Output SPSS (2017) 

Berdasarkan tabel 9 dapat dilihat, bahwa nilai fhitung 20.389 sedangkan ftabel 

2,570 dengan df pembilang = 5 df penyebut = 27 dan taraf signifikan = 0.05 

sehingga fhitung 20,389 > ftabel 2,570 dan nilai signifikansi 0.000 < 0.05, 

Berdasarkan kedua nilai tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan 



 

 

Ha diterima. ini menunjukkan bahwa variabel independen perubahan arus kas 

operasi, Current ratio, cash ratio, perputaran modal kerja dan leverage secara 

simultan (bersama-sama)  berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA) 

pada perusahaan food and beverage yang terdaftar di BEI periode 2013-2015. 

Pembahasan Hasil Penelitian 

Dari hasil uji t, maka pembahasan hasil penelitian adalah sebagai berikut : 

a. Perubahan arus kas operasi tidak berpengaruh terhadap profitabilitas , dimana 

signifikansi 0.483  > 0.05 dan          <         (0.711 < 1.701). Maka Ho 

diterima dan Hipotesis pertama (  ) ditolak. Hasil penelitian tidak sesuai 

dengan teori yang dikemukakan oleh Subramanyam dan Wild (2010:93) 

bahwa “aktivitas operasi merupakan aktivitas perusahaan yang terkait dengan 

laba”. Sumber kas ini umumnya dianggap sebagai ukuran terbaik dari 

kemampuan perusahaan dalam memperoleh dana yang cukup guna untuk 

melanjutkan usahanya (Weygant, 2008:324). 

Dimana ROA merupakan tingkat pengembalian aset. Pada perubahan 

arus kas operasi terdapat unsur-unsur aset yang mempengaruhi laba. Siklus 

operasi menggambarkan investasi jangka pendek kas dalam persediaan, 

kenaikan piutang yang terjadi akibat penjualan dan penerimaan kas ketika 

piutang tertagih. Operasi yang menguntungkan akan menghasilkan 

penerimaan kas melebihi jumlah yang diinvestasikan dan sebagai 

konsekuensinya meningkatkan arus kas masuk. Sedangkan kerugian 

memberikan hasil sebaliknya. Kenaikan arus kas operasi yang berasal dari 

piutang usaha atau pengurangan persediaan biasanya bukanlah sumber dana 



 

 

yang dapat diandalkan. Hal ini dikarenakan terbatasnya arus kas masuk dari 

pengurangan piutang. Demikian pula halnya dengan kelebihan persediaan 

yang dapat dikurangi tanpa dampak yang merugikan, pada satu titik 

pengurangan persediaan akan memberikan dampak yang buruk pada 

penjualan dan kas harus dikeluarkan untuk mengganti persediaan. Kenaikan 

arus kas juga timbul akibat kenaikan kewajiban lancar, meningkatnya hutang 

lancar karena perusahaan menunda pembayaran (menaikkan utang usaha) 

untuk meningkatkan arus kas operasi (Subramanyam, 2010:107). Hal inilah 

yang menyebabkan mengapa pada penelitian ini perubahan arus kas operasi 

tidak berpengaruh terhadap laba, sehingga kenaikan yang terjadi pada 

perubahan arus kas operasi tidak selalu diikuti dengan meningkatnya laba. 

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Attin 

Munadiroh dan Nurcahyati (2015), hasil penelitiannya menunjukaan bahwa 

arus kas operasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas.  

 

b. Current ratio tidak berpengaruh terhadap profitabilitas, dimana signifikansi 

0.174 > 0.05 dan -        < -       (-1.395 < -1.701). Maka Hipotesis kedua 

(  ) ditolak. Hasil negatif dalam penelitian ini menunjukkan bahwa jika 

current ratio meningkat maka profitabilitas menurun. Hasil penelitian ini 

tidak  sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Horne dan Wachowicz 

(2009:313) yang menyatakan “profitabilitas perusahaan berbanding terbalik 

dengan likuiditas”. Apabila semakin tinggi likuiditas perusahaan dimana aset 

lancar semakin tinggi pula, maka kemampuan perusahaan untuk 



 

 

menghasilkan laba semakin rendah. Tingginya aset lancar dikarenakan 

besarnya kas didalam aset lancar. Didalam aset lancar terdapat unsur kas yang 

dapat mempengaruhi pertumbuhan aset tetap perusahaan, dimana kas tersebut 

digunakan untuk berinvestasi pada aset tetap tersebut. Hal ini mempengaruhi 

besar kecilnya investasi yang akan dilakukan perusahaan. Investasi dana yang 

terlalu besar pada sisi aset lancar memiliki dua efek yang berlainan. Pada satu 

sisi, likuiditas perusahaan semakin baik, namun disisi lain perusahaan 

kehilangan kesempatan untuk memperoleh tambahan laba, karena kas yang 

seharusnya digunakan untuk investasi yang menguntungkan perusahaan, 

dicadangkan untuk memenuhi likuiditas. Hasil penelitian ini sesuai dengan 

yang dilakuan oleh Etty mawadah (2011) dimana current ratio tidak 

berpengaruh terhadap profitbilitas. 

c. Cash ratio berpengaruh terhadap profitabilitas, dimana signifikansi 0.004 < 

0.05 dan          >        (3.101 > 1.701). Maka Hipotesis ketiga (  ) 

diterima. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh 

Horne dan Wachowicz (2009:321-322), jika perusahaan mengetahui dengan 

pasti permintaan penjualannya di masa mendatang, hasil dari tagihan 

piutangnya, serta jadwal produknya, perusahaan akan dapat mengatur jadwal 

jatuh tempo utangnya agar sesuai dengan arus kas bersih di masa mendatang. 

Akibatnya, laba akan dapat dimaksimalkan, karena tidak perlu memiliki 

tingkat aktiva lancar yang berlebih (dan yang relatif rendah hasilnya) serta 

tidak perlu mendapat lebih banyak lagi pendanaan jangka panjang daripada 

yang dibutuhkan. Hal inilah yang menyebabkan cash ratio berpengaruh 



 

 

terhadap profitabilitas. Rasio kas yang tinggi menunjukkan kemampuan 

membayar hutang lancar juga tinggi, sehingga kinerja perusahaan semakin 

baik dan meningkatkan laba perusahaan. 

d. Perputaran modal kerja (WCT) berpengaruh terhadap profitabilitas, dimana 

signifikansi 0.000 <  0.05 dan          >        (-8.672. > -1.701). Maka 

Hipotesis keempat (  ) diterima. Semakin meningkat WCT, maka 

profitabilitas pun meningkat. Hasil penelitian ini sesuai dengan yang 

dinyatakan oleh  Munawir (2007:80), perputaran modal kerja akan 

berpengaruh kepada tingkat profitabilitas. Tingkat profitabilitas yang rendah 

bila hubungkan dengan modal kerja dapat menunjukkan kemungkinan 

rendahnya volume penjualan. Sehingga untuk menghindari itu, diharapkan 

adanya pengelolaan modal kerja yang tepat di dalam perusahaan. Perusahaan 

yang dikatakan memiliki tingkat profitabilitas tinggi berarti tinggi pula 

efisiensi penggunaan modal kerja yang digunakan perusahaan tersebut. Hasil 

penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Elfianto Nugroho 

(2011), dimana hasil penelitiannya menunjukan bahwa perputaran modal 

kerja berpengaruh terhadap profitabilitas. Demikiaan juga penelitian ini 

sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Lisnawati dewi dan Yuliastuti 

Rahayu (2016) menunjukkan bahwa perputaran modal kerja berpengaruh 

terhadap profitabilitas. 

e. Leverage tidak  berpengaruh terhadap profitabilitas, dimana signifikansi 

0.263 >  0.05 dan          >        (1.144. < 1.701). Maka Hipotesis kelima 

(  ) ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa leverage  tidak berpengaruh 



 

 

terhadap ROA. Pengaruh leverage terhadap profitabilitas menurut Van Horne 

dan Wachowicz (2009:141) adalah“The higher the debt-to-total-assets ratio, 

the greater the financial risk; the lower this ratio, the lower the financial 

risk.” Menurut Van Horne dan Wachowicz dapat diketahui bahwa semakin 

tinggi debt-to-total-assets rasio, semakin besar resiko keuangan. Semakin 

rendah rasio ini, semakin rendah resiko keuangan. Resiko keuangan ini dapat 

menunjukkan bahwa semakin besar biaya yang harus ditanggung perusahaan 

untuk memenuhi kewajiban yang dimilikinya. Hal ini dapat menurunkan 

profitabilitas yang dimiliki oleh perusahaan. Hal ini dapat menurunkan 

profitabilitas yang dimiliki oleh perusahaan. Hasil penelitian ini tidak sesuai 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Elfianto nugroho (2011) dimana hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa leverage berpengaruh terhadap 

profitabilitas. 

 

Sedangkan dari hasil uji F, maka pembahasan hasil penelitian adalah sebagai 

berikut : 

Dapat disimpulkan bahwa perubahan arus kas operasi, current ratio, cash 

ratio, perputarn modal kerja (WCT), dan leverage  berpengaruh terhadap 

profitabilitas. Dimana ditunjukkan pada nilai         >        (20.389 > 2.570 

) dengan signifikansi 0.000 < 0.05. Maka Hipotesis keenam (  ) diterima. 

Nilai Adjusted R-Square sebesar 75.2%. Hasil ini menunjukkan bahwa 

sebesar 75.2.9% ROA dapat dijelaskan oleh current ratio, cash ratio dan 

perubahan arus kas operasi, sedangkan sisanya sebesar 24.8% ROA dapat 



 

 

dijelaskan oleh variabel lainnya. Dengan demikian, berarti kemampuan 

variabel independen dalam memprediksi variabel dependen tinggi. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian, maka 

kesimpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut : 

a. Perubahan arus kas operasi tidak berpengaruh terhadap profitabilitas 

pada perusahaan food and beverage yang terdaftar di BEI tahun 2013-

2015. 

b. Current ratio  tidak berpengaruh terhadap profitabilitas pada perusahaan 

food and beverage yang terdaftar di BEI tahun 2013-2015. 

c. Cash ratio  berpengaruh terhadap profitabilitas pada perusahaan  food 

and beverage yang terdaftar di BEI tahun 2013-2015. 

d. Perputaran modal kerja berpengaruh terhadap profitabilitas pada 

perusahaan food and beverage yang terdaftar di BEI tahun 2013-2015.  

e. Leverage tidak berpengaruh terhadap profitabilitas pada perusahaan food 

and beverage yang terdaftar di BEI tahun 2013-2015.  

f. Perubahan arus kas operasi, Current  ratio, cash ratio, perputaran modal 

kerja (WCT) dan leverage secara bersama-sama berpengaruh terhadap 

profitabilitas pada perusahaan food and beverage yang terdaftar di BEI 

tahun 2013-2015. 

 

 



 

 

Saran  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, saran yang dapat diberikan 

oleh penulis adalah sebagai berikut : 

1. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya perlu dilakukan penelitian terhadap 

faktor-faktor lain yang memberikan pengaruh lebih besar terhadap 

profitabilitas, sehingga dapat diketahui faktor mana yang memiliki paling 

berpengaruh dalam meningkatkan profitabilitas. 

2. Sebaiknya perlu dilakukan penelitian dengan menggunakan sampel yang 

lebih banyak dengan karakteristik yang beragam pula. 

3. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian 

selanjutnya dengan menggunakan data time series yang terbaru. 
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