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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada umumnya tujuan dari setiap perusahaan baik itu perusahaan 

jasa, dagang dan manufaktur memiliki tujuan yang sama yaitu untuk 

memperoleh laba dan menjaga kesinambungan perusahaan dimasa yang 

akan datang. 

Seiring dengan era globalisasi yang membuat dunia usaha 

berkembang dengan  begitu pesat, maka persaingan perusahaan, 

khususnya perusahaan yang sejenis akan semakin ketat. Untuk menjaga  

kelangsungan hidup perusahaan dan menghasilkan laba yang besar, maka 

pihak manajemen harus menangani dan mengelola sumber daya dengan 

baik. Keuntungan atau laba adalah selisih antara modal danhargajual yang 

diterima dari pelanggan atas barang dan jasa yang dihasilkan dan biaya 

yang dikeluarkan. 

Perusahaan merupakan salah satu unit kegiatan yang memproduksi 

dan mengelola sumber-sumber ekonomi untuk menyediakan barang dan 

jasa bagi masyarakat. Dalam dunia bisnis persaingan menjadi suatu hal 

yang sudah biasa dan ini menjadi suatu tantangan bagi perusahaan yang 

siap terjun dalam dunia perusahaan. Selain itu persaingan juga menuntut 

agar setiap perusahaan harus terus berinovasi serta berwaspada dalam 
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menganalisa sejauh mana kemampuan perusahaan, salah satunya dengan 

melihat laporan keuangan.  

Untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan dalam menghadapi 

persaingan yang ketat saat ini, maka setiap perusahaan harus menerapkan 

manajemen yang baik agar dapat berkembang dan menjalankan 

perusahaannya dengan efektif. Manajemen tersebut digunakan untuk 

mengatur dan mengontrol semua kegiatan operasional perusahaan.  

Perputaran Kas adalah perputaran rasio yang berfungsi untuk 

mengukur tingkat kecukupan modal kerja perusahaan yang dibutuhkan 

untuk membayar tagihan dan membiayai penjualan. Artinya rasio ini 

digunakan untuk mengukur tingkat ketersediaan kas untuk membayar 

tagihan (utang) dan biaya-biaya yang berkaitan dengan penjualan. Apabila 

rasio perputaran kas tinggi, ini berarti ketidak mampuan perusahaan dalam 

membayar tagihannyamenurut James O. Gill dalamKasmir (2017). 

Perputaran piutang (Receivable Turn Over) merupakan rasio yang 

digunakan untuk mengukur berapa lama penagihan piutang selama satu 

periode atau berapa kali dana yang ditanam dalam piutang ini berputar 

dalam satu periode. Semakin tinggi rasio menunjukkan bahwa modal kerja 

yang ditanamkan dalam piutang semakin rendah dan tentunya kondisi ini 

bagi perusahaan semakin baik. Sebaliknya jika rasio semakin rendah ada 

over investment dalam piutang. Hal ini jelas adalah rasio perputaran 

piutang memberikan pemahaman tentang kualitas dan kesuksesan 

penagihan piutang dalam Kasmir (2017). 
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Perputaran Persediaan merupakan rasio yang digunakan untuk 

mengukur berapa kali dana yang diterima dalam persediaan (inventory) ini 

berputar dalam suatu periode. Rasio ini dikenal dengan nama rasio 

perputaran persediaan (inventory turn over). Dapat diartikan pula bahwa 

perputaran persediaan merupakan rasio yang menunjukkan berapa kali 

jumlah barang sediaan diganti dalam satu tahun. Semakin kecil rasio ini, 

semakin jelek demikian pula sebaliknya dalamKasmir (2017). 

Tujuan akhir yang ingin dicapai suatu perusahaan yang terpenting 

adalah perusahaan harus memperoleh laba (profit) yang besar. Alat yang 

digunakan oleh manajemen perusahaan dalam mengukur kemampuan 

perusahaan untuk menghasilkan laba yaitu melaluli rasio profitabilitas.  

MenurutBrigham dan Houston (2001) dalamFauzi (2014) 

profitabilitas adalah hasil bersih dari serangkaian kebijakan dan keputusan. 

Sehingga makin tinggi laba profit yang diharapkan maka perusahaan akan 

mampu bertahan hidup, tumbuh dan berkembang serta tangguh 

menghadapi persaingan. Dalam menghadapi persaingan yang semakin 

meningkat diperlukan manajemen dengan tingkat efektifitas yang tinggi 

untuk mencapai tujuan perusahaan tersebut. Pengukuran tingkat efektifitas 

manajemen yang ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan 

pendapatan, dapat dilakukan dengan mengetahui seberapa besar rasio 

profitabilitas yang dimiliki. 

Ada beberapa ukuran yang dipakai dalam menghitung rasio 

profitabilitas pada penelitian kali ini diwakili oleh rasio Return on 
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assets(ROA). Return on assetsmenurut Syamsudin (2000) dalam Fauzi 

(2014) merupakan kemampuan perusahaan secara keseluruhan di dalam 

menghasilkan keuntungan dengan jumlah keseluruhan aktiva yang tersedia 

di dalam perusahaan. Dengan mengetahui Return on assets, kita dapat 

menilai apakah perusahaan telah efisien dalam menggunakan aktivanya 

dalam kegiatan operasi untuk menghasilkan keuntungan. 

Pada penelitian ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

pada objek perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia, yang terdiri dari makanan, minuman, rokok, 

farmasi, kosmetik, barang keperluan rumah tangga dan peralatan rumah 

tangga. Dipilihnya perusahaan sektor industri barang konsumsi karena 

perusahaan ini salah satu perusahaan yang go public di Bursa Efek 

Indonesia. Selain itu pada umumnya perusahaan sektor industri barang 

konsumsi memiliki aktivitas yang lebih fluktuatif atau berubah-ubah, 

karena perusahaan sektor industri barang konsumsi ini bergerak dalam 

perusahaan yang menghasilkan barang siap pakai untuk dikonsumsi oleh 

masyarakat setiap harinya. Data tersebut dapat dilihat pada tabel 1.1, 

sebagai berikut: 
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Tabel 1.1 

Data Perputaran Kas, Perputaran Piutang,  Perputaran Persediaan 

dan ROA Pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang 

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016 

No Kode 
Perusahaan 

Perputaran 
Kas 

Perputaran 

Piutang 

Perputaran 
Persediaan 

Return On 
Asset 

1 AISA 1,90 2,73 3,17 7,77% 

2 ALTO 3,62 5,41 25,20 2,40% 

3 CEKA 6,86 27,18 7,40 22,33% 

4 DLTA 1,82 11,18 9,02 21,24% 

5 ICBP 3,78 35,00 11,08 12,56% 

6 INDF 6,83 17,90 21,46 6,40% 

7 MLBI 7,67 11,37 23,62 43,16% 

8 MYOR 3,07 11,96 8,64 10,74% 

9 PSDN 47,30 14,40 5,14 18,09% 

10 ROTI 4,00 18,16 49,69 9,58% 

11 STTP 7,21 22,66 9,39 7,45% 

12 ULTJ 2,05 10,13 6,16 16,74% 

13 HMSP 3,50 30,55 4,91 30,02% 

14 WIIM 2,40 26,73 2,16 7,85% 

15 DVLA 2,08 3,30 6,91 9,93% 

16 INAF 11,27 8,06 5,72 1,25% 

17 KAEF 6,20 6,55 6,00 5,88% 

18 KLBF 2,67 7,43 5,79 15,43% 

19 MERK 2,66 6,93 4,47 20,67% 

20 PYFA 4,80 5,60 5,38 3,08% 

21 SIDO 1,62 6,97 8,07 16,08% 

22 SQBB 2,09 5,15 9,90 34,47% 



6 

 

23 TSPC 3,34 9,60 6,70 8,28% 

24 ADES 7,15 5,81 9,29 7,30% 

25 KINO 5,32 4,04 8,51 5,51% 

26 MBTO 2,15 34,25 7,27 1,24% 

27 MRAT 1,23 1,58 3,80 1,14% 

28 TCID 2,65 265,60 5,12 7,41% 

29 UNVR 9,33 12,17 17,27 38,16% 

30 CINT 2,45 7,40 4,20 5,16% 

31 KICI 1,53 6,83 1,80 0,25% 

32 LMPI 2,23 1,60 2,09 0,85% 

 Rata-Rata 5,40 20,13 9,54 12,82% 

 Sumber : www.idx.co.id (data telah diolah 2017) 

Pada tabel 1.1 return on assets terendah dimiliki oleh kode 

perusahaan KICIyang bernama Kedaung Indah Can Tbk. Pada titik (0,25) 

jauh dari nilai rata-rata industri dan return on assets tertinggi dimiliki oleh 

kode perusahaan UNVR yang bernama Unilever Indonesia Tbk. Pada titik 

(38,16). Perputaran Kas terendah terdapat pada kode perusahaan MRAT 

yang bernama Mustika Ratu Tbk. Pada titik (1,23) sedangkan perputran 

kas tertinggi terdapat pada kode perusahaan PSDN yang bernama Prasidha 

Aneka Niaga Tbk. Pada titik (47,30). Perputaran persediaan terendah 

terdapat pada kode perusahaan KICI yang bernama Kedaung Indah Can 

Tbk. Pada titik (1,80) dan perputaran persediaan tertinggi terdapat pada 

kode perusahaan ROTI yang bernama Nippon Indosari Corporindo Tbk. 

Pada titik (49,69). Sedangkan perputaran piutang terendah dimiliki oleh 

kode perusahaan MRAT yang bernama Mustika Ratu Tbk. Pada titik 

http://www.idx.co.id/
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(1,58) dan perputaran piutang tertinggi dimiliki oleh kode perusahaan 

TCID yang bernama Mandom Indonesia Tbk. Pada titik (265,60).  

Berdasarkan tabel 1.1 terlihat ada 20 perusahaan yang memiliki 

nilai return on assets rendah. Ke 20 perusahaan tersebut berada dibawah 

rata-rata. Dengan demikian diketahui bahwa semakin tinggi perputaran 

kas, perputaran piutang dan perputaran persediaan maka semakin tinggi 

pula return on assets pada suatu perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa 

semakin baik juga kinerja efektivitas manajemen dalam operasionalisai 

kegiatan penjualan maka akan semakin baik pula keuntungan yang 

diperoleh oleh perusahaan dan juga dapat meningkatkan return on assets, 

begitu juga sebaliknya. 

Dapatdilihat di table 1.1 adajugaperusahaan yang 

mempunyaiangkaperputarankas, 

perputaranpiutangdanperputaranpersediaanberadadibawah rata-rata 

industriakantetapitidakdiikutidenganrendahnyareturn on asset. Ada pula 

perusahaan yang mempunyaiangkaperputarankas, 

perputaranpiutangdanperputaranpersediaanberadadiatas rata-rata 

industrinamunangkareturn on assettersebutadadibawah rata-rata industri. 

Hal inidapatmengidentifikasikanbahwaperputarankas, 

perputaranpiutangdanperputaranpersediaantidakberpengaruhterhadaptinggi

rendahnyarasioReturn On Asset. 

Berdasarkan uraian latar belakangmasalah di atas,  penulis merasa 

tertarik untuk melakukan studi secara mendalam, untuk itu penulis 
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melakukan penelitian lebih lanjut dan hasilnya dituangkan dalam bentuk 

skripsi yang berjudul“ Pengaruh Perputaran Kas, Perputaran Piutang 

Dan Perputaran PersediaanTerhadap Return On Assets Pada 

Perusahaan Sektor IndustriBarangKonsumsi Yang Terdaftar Di Bursa 

EfekIndonesia Tahun2016. ” 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan pada latar 

belakangmasalah di atasmaka penulishanyamembatasipenelitianiniuntuk 

mengetahui pengaruh perputaran kas, perputaran piutang dan perputaran 

persediaan terhadap return on assets. Penelitian ini menggunakan data 

sekunder yang berupa laporan keuangan tahunan periode 2016 atas 

perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2016. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah 

penelitian ini sebagai berikut : 

1. Apakah perputaran kas berpengaruh terhadap return on assets pada 

perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI pada 

tahun 2016? 

2. Apakah perputaran piutang berpengaruh terhadap return on assets 

pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI 

pada tahun 2016? 



9 

 

3. Apakah perputaran persediaan berpengaruh terhadap return on assets 

pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI 

pada tahun 2016? 

4. Apakah perputaran kas, perputaran piutang dan perputaran persediaan 

secara simultan berpengaruh terhadap return on assets pada 

perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI pada 

tahun 2016. 

D. Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian yang penulis lakukan adalah mengacu pada 

identifikasi masalah di atas yaitu: 

1. Untuk mengetahui pengaruh perputaran kas terhadap return on assets 

pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI 

pada tahun 2016. 

2. Untuk mengetahui pengaruh perputaran piutang terhadap return on 

assets pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar 

di BEI pada tahun 2016. 

3. Untuk mengetahui pengaruh perputara persediaan terhadap return on 

assets pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar 

di BEI pada tahun 2016. 

4. Untuk mengetahui pengaruh perputaran kas, peputaran piutang dan 

peputaran persediaan secara simultan terhadap return on assets pada 

perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI pada 

tahun 2016. 
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E. Kegunaan Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dan dapat 

memberikan manfaat bagi pihak yang terkait dengan penelitian ini 

diantaranya: 

1. Bagi penulis, mendapatkan tambahan pengetahuan dan untuk 

memperluas wawasan mengenai manajemen keuangan, baik melalui 

teori maupun praktik khususnya mengenai perputaran kas, perputaran 

piutang, perputaran persediaan dan return on asset. 

2. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi 

yang digunakan sebagai bahan masukan atau pertimbangan bagi pihak 

manajemen perusahaan dalam merencanakan dan mengendalikan kas, 

piutang dan persediaan seefektif dan seefisien mungkin, agar 

perusahaan dapat mencapai ke arah yang lebih baik lagi. 

3. Bagi peneliti lain, sebagai bahan referensi untuk menambah informasi 

bagi pihak lain yang membutuhkan. 

F. Kerangka Pemikiran 

Kerangkapemikiranmerupakanpemikiranteoritis model 

konseptualtentangbagaimanateoriberhubungandenganberbagaifaktor yang 

telahdiidentifikasisebagaimasalah yang penting. Kerangkaberpikir yang 

baikakanmenjelaskansecarateoritispertautanantara variable yang 

akanditeliti. Jadisecarateoritisperludijelaskanhubunganantara variable 

independendandependen. Pertautanantar variable tersebut, 

selanjutntadijelaskankedalambentuk paradigmapenelitian. Olehkarenaitu, 
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padasetiappenyusunan 

paradigmapenelitianharusdidasarkanpadakerangkaberpikirmenurutSugiyon

o(2014).  

Hubunganperputarankasterhadapreturn on asset, perputarankas 

(cash turnover) adalahbeberapa kali 

uangkasberputardalamsuatutertentumelaluipenjualan. 

Denganmenghitungperputarankasakandiketahuisampaiberapajauhtingkatef

isien yang 

dapatdicapaiolehperusahaandalamupayamendayagunakanpersediaankas 

yang adauntukmewujudkantujuanperusahaan. Perputarankas yang 

semakintinggiakansemakinmembaik, 

karenamenunjukkansemakinefisiendalampenggunaankas. 

Tetapiperputarankas yang berlebih-lebihansedangkan modal kerja yang 

tersediaterlalukecil, 

sehinggaakankurangcukupuntukmemenuhikebutuhanperusahaan. 

Demikian pula sebaliknya, 

dengansemakinrendahnyaperputarankasmengakibatkanbanyaknyauangkas 

yang tidakproduktifsehinggaakanmengurangiprofitabilitas (ROA) 

perusahaan. 

Hubunganperputaranpiutangterhadapreturn on asset, 

piutangterjadikarenaadanyapenjualansecarakredit. 

Pemberiankreditkepadapembelibarangataujasaumumnyadilakukanuntukme

mperbesarpenjualan. 
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Peningkatanpenjualandapatmeningkatkanprofitabilitasperusahaan. Akan 

tetapidisisilain, 

peningkatanpiutangjugamembutuhkantambahanpembiayaan, 

biayauntukanalisiskreditdanpenagihanpiutang, sertakemungkinanpiutang 

yang macettakdapattertagih. 

Tinggirendahnyaperputaranpiutangmempunyaiefek yang 

langsungterhadapbesarkecilnya modal yang diinvestasikandalampiutang. 

Semakintinggipiutangnya, berartisemakincepatperputarannya, yang 

berartimakinpendekwaktuterikat modal dalampiutang, 

sehinggamempertahankan net sales tertentu, 

dengannaiknyapiutangdibutuhkanjumlah modal yang lebihkecil yang 

diinvestasikandalampiutang. 

Menurut S, MunawirdalamAyu (2013) semakinrasiomenunjukkan 

modal yang tertanamdalampiutangrendah, 

sebaliknyakalaurasiosemakinrendahberartiada over investment 

dalampiutangsehinggamemerlukananalisislebihlanjut, 

mungkinkarenabagiankreditdanpenagihanbekerjatidakefektifataumungkina

daperubahandalamkebijakanpemberiankredit. 

Hubunganperputaranpersediaanterhadapreturn on asset, menurut 

Horne danWachowicz (2009) dalamAyu (2013) 

“perputaranpersediaandapatdigunakanuntukmelihatapakahterdapatketidaks

inambungan yang bisasaja 

menunjukkankelebihaninvestasidalamberbagaikomponentertentupersediaa
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n”. 

Dalammelakukanaktivitasnyaperusahaanselaluberkaitanlangsungdenganad

anyapiutangdanpersediaan, 

kondisitersebutmenjadipentinguntukmelakukanpengendalianataskedua 

variable tersebut. 

Kebijakanmanajemenmengenaiperputaranpiutangdanperputaranpersediaan

secaralangsungdapatmemberikandukunganaktivitas yang 

dilakukanolehperusahaandalamusahapencapaian profit secaramaksimal 

(Moch.Soelton Effendi:2008) dalamAyu (2013). 

MenurutBambangRiyanto (2001)dalamAyu (2013)  

“Masalahpenentuanbesarnyainvestasiataualokasi model 

dalampersediaanmempunyaiefek yang 

langsungterhadapkeuntunganperusahaan. 

Kesalahandalampenetapanbesarnyainvestasidalaminventoryakanmenekank

euntunganperusahaan. 

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diidentifikasikan bahwa 

modal kerja merupakan kegiatan yang penting bagi suatu bisnis 

perusahaan dalam mengelola keuangan. Salah satu tujuan dari perusahaan 

adalah mendapatkan keuntungan yang maksimal. Keuntungan atau laba 

merupakan sarana yang penting untuk mempertahankan kelangsungan 

hidup perusahaan, semakin tinggi laba atau keuntungan yang diharapkan 

maka perusahaan akan mampu bertahan hidup, tumbuh dan serta 
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tangguhdalam menghadapi persaingan. Secara sistematis paradigma 

pemikiran penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Gambar 1.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

     

 

Sumber: Penulis (2017) 

Keterangan: 

Variabel Bebas (X1) : Perputaran Kas 

Variabel Bebas (X2) : Perputaran Piutang 

Variabel Bebas (X3) : Perputaran Persediaan 

Variabel Terikat (Y) : Return On Assets 

G. Penelitian Terdahulu 

Tabel 1.2 

Penelitian Terdahulu 

No Nama  Judul  Kesimpulan  Perbedaan  Persamaan  

1 Novitasari 

Tirtajaya 

Pengaruh 

perputaran 

Piutang, 

Secara parsial 

perputaran 

piutang 

Rasio 

lancar, 

Perputaran 

piutang, 

PERPUTARAN KAS 

(VARIABEL XI) 

 

PERPUTARAN PIUTANG 

(VARIABEL X2) 

 
PERPUTARAN PERSEDIAAN 

(VARIABEL X3) 

 

RETURN ON ASSET (ROA) 

(VARIABEL Y) 
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perputaran  

Persediaan 

dan rasio 

Lancar 

terhadap  

Profitabilitas 

pada  

Perusahaan 

manufaktur 

Sektor 

industri 

barang  

Konsumsi 

yang terdaftar 

di BEI 

periode 2012- 

2014. 

berpengaruh 

positif tapi 

tidak 

signifikan 

terhadap 

profitabilitas, 

perputaran 

persediaan 

berprngarug 

positif tetapi 

tidak 

signifikan 

terhadap 

profitabilitas, 

rasio lancar 

berpengaruh 

positif tetapi 

tidak 

signifikan 

terhadap 

profitabilitas. 

Perputara 

kas 

perputaran 

persediaan

, 

profitabilit

as (ROA) 

2 Rina 

Karina M 

Pengaruh 

perputaran 

aktiva tetap, 

perputaran 

piutang dan 

persediaan 

terhadap 

profitabilitas 

pada sektor 

telekomunika

Aktiva tetap 

berpengaruh 

terhadap 

profitabilitas 

sementara 

perputaran 

piutang dan 

perputaran 

persediaan 

tidak 

Perputaran 

aktiva 

tetap, 

perputaran 

kas, 

profitabilit

as (ROI) 

Perputaran 

piutang, 

perputaran 

persediaan 
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si  berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

profitabilitas 

3 Yan 

Andari 

Pengaruh 

peputaran 

barang jadi, 

arus kas, 

piutang dan 

aktiva tetap 

terhadap 

profitabilitas 

pada 

perusahaan 

perdagangan 

eceran yang 

terdaftar di 

BEI periode 

2009-2014 

Perputaran 

persediaan, 

arus kas, dan 

aktiva tetap 

tidak 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

ROA, 

sementara 

perputaran 

piutang 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

profitabilitas 

Perputaran 

aktiva 

tetap 

Perputaran 

persediaan

, 

perputaran 

piutang, 

kas dan 

ROA 

4 May 

Diana BR 

Perangin-

angin 

Pengaruh 

perputaran 

aktiva tetap, 

piutang dan 

persediaan 

terhadap 

profitabilitas 

pada 

perusahaan 

otomotif 

Perputaran 

aktiva tetap, 

piutang dan 

persediaan 

tidak 

memiliki 

pengaruh 

yang cukup 

signifikan 

dalam 

Perputaran 

aktiva 

tetap, 

perputaran 

kas 

Perputaran 

piutang, 

perputaran 

persediaan

, 

profitabilit

as (ROA) 
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yang terdaftar 

di BEI 

menganalisis 

ROA 

5 Fauzi F H 

Effeendi 

Pengaruh 

perputaran 

kas, 

perputaran 

piutang dan 

perputaran 

persediaan 

terhadap 

return on 

assets pada 

perusahaan 

PT. Unilever 

Indonesia 

Tbk periode 

2002-2012 

Secara parsial 

perputaran 

kas 

mempunyai 

perngaruh 

yang tidak 

signifikan 

terhadap 

ROA, secara 

parsial 

perputaran 

piutang 

mempunyai 

pengaruh 

yang tidak 

signifikan 

terhadap 

ROA, 

perputaran 

persediaan 

mempunyai 

pengaruh 

yang 

signifikan 

terhadap 

ROA. 

Secara 

simultan 

perputaran 

Objek 

penelitian, 

metode 

penelitian 

time 

series. 

Perputaran 

kas, 

perputaran 

piutang, 

perputaran 

persediaan

,Return on 

assets 
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kas, 

perputaran 

piutang dan 

perputaran 

persediaan 

mempunyai 

pengaruh 

yang 

signifikan 

terhadap 

Return On 

Assets. 

 

Sumber   : Karina M, Rina. 2011. Skripsi. Program Strata-1 Universitas  

Widyatama, Yan Andari. Skripsi. Program Strata-1 Universitas 

PadjadjarandanPerpus FISIP UIN SunanGunungDjati Bandung. 

Data di olah kembali oleh penulis (2017). 

H. Hipotesis 

Hipotesis merupakan dugaan sementara atas pernyataan yang  

diajukan berdasarkan masalah yang telah dirumuskan. Menurut Sugiyono 

(2011) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam 

bentuk kalimat pertanyaan. Dikatan sementara, karena jawaban yang 

diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan 

fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. 

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas maka hipotesis dalam penelitian 

ini adalah : 

Hipotesis 1  
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Ho : Perputaran kas tidak berpengaruh terhadap return on asset pada 

perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 

2016. 

Ha : perputaran kas berpengaruh terhadap return on asset pada perusahaan 

sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2016. 

Hipotesis 2 

Ho : Perputaran piutang tidak berpengaruh terhadap return on asset pada 

perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 

2016. 

Ha : perputaran piutang berpengaruh terhadap return on asset pada 

perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 

2016. 

Hipotesis 3 

Ho : perputaran persediaan tidak berpengaruh terhadap return on asset 

pada perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 

2016. 

Ha : perputaran persediaan berpengaruh terhadap return on asset pada 

perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 

2016. 

Hipotesis 4 

Ho : Perputaran kas, perputaran piutang, dan perputaran persediaan secara 

simultan tidak berpengaruh terhadap return on asset pada perusahaan 

sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2016. 
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Ha : Perputaran kas, perputaran piutang, dan perputaran persediaan secara 

simultan berpengaruh terhadap return on asset pada perusahaan sektor 

industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2016.  

 


