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Pengaruh Perputaran Kas dan Perputaran Modal Kerja 

Terhadap Quick Ratio (QR) Pada Perusahaan yang 

Terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) (Studi 

Di PT. Gajah Tunggal Tbk. Periode 2008-2018) 

 

 

Perputaran Kas dan Perputaran Modal Kerja merupakan hal yang penting 

bagi suatu perusahaan, karena perputaran dana dalam perusahaan dapat 

menunjukan kemampuan perusahaan dalam menggunakan dan mengelola aktiva-

aktivanya untuk menjaga dan meningkatan likuiditas perusahaan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh Perputaran 

Kas dan Perputaran Modal Kerja terhadap Quick Ratio (QR) pada perusahaan yang 

terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) Studi PT. Gajah Tunggal, Tbk 

periode 2008-2017. 

Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan 

pendekatan kuantitatif. Data dalam penelitian ini diperoleh dari website resmi PT 

Gajah Tunggal, Tbk di www.gt-tires.com. Dengan menggunakan teknik penelitian 

analisis yang digunakan yaitu uji asumsi klasik, regresi linier sederhana, analisis 

regresi linier berganda, analisis korelasi sederhana, analisis korelasi berganda, 

koefisien determinasi, dan analisis hipotesis uji signifikansi persial (Uji t) dan uji 

signifikansi simultan (Uji F). 

Berdasarkan peneltian yang telah dilakukan menghasilkan kesimpulan 

bahwa Secara parsial Perputaran Kas tidak berpengaruh terhadap Quick Ratio (QR) 

pada PT. Gajah Tunggal, Tbk. Dimana hasil kedua perhitungan tersebut 

menghasilkan persamaan Y = 156,305 + -3,171 X. Dengan korelasi sangat rendah 

atau lemah  yaitu -0,525, KD sebesar 0,275% atau 27,5%, nilai thitung < ttabel (-1,743 

< -2,306) dengan Sig. 0,120 < 0,05. Secara parsial Perputaran Modal Kerja  

berpengaruh signifikan terhadap Quick Ratio (QR) pada PT. Gajah Tunggal, Tbk. 

Dimana hasil kedua perhitungan tersebut menghasilkan persamaan Y = 196,029 + 

-7,142 X. Dengan korelasi sangat lemah yaitu -0,829, KD sebesar 0,688 atau 68,8%, 

nilai thitung > ttabel (-4,199 > -2,306), dengan Sig. 0,003 < 0,05; Secara simultan 

Perputaran kas dan Perputaran Modal Kerja  berpengaruh signifikan terhadap Quick 

Ratio (QR) pada PT. Gajah Tunggal, Tbk. Dengan korelasi sebesar 0,864, KD 

sebesar 0,747 atau 74,7% dan Fhitung > Ftabel,(10,323 > 4,74) dengan Sig. 0,008 

< 0,05. 
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