
 

 

ABSTRAK 

 

 Penelitian ini mempunyai tujuan adalah sebagai berikut untuk mengetahui 

apakah variabel independen yaitu perputaran kas memiliki pengaruh terhadap 

variabel dependen yaitu profitabilitas perusahan yang diukur dengan 

menggunakan Return on investment (ROI), apakah perputaran piutang memiliki 

pengaruh terhadap Return on investment (ROI) dan juga perputaran persediaan 

memiliki pengaruh terhadap Return on investment (ROI). Data yang digunakan 

merupakan data sekunder berupa laporan keuangan 14 perusahaan selama satu 

tahun, yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia. Metode analisis yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, dengan analisis statistik yaitu 

analisis statistik deskriptif, analisis regresi berganda, uji korelasi, uji asumsi 

klasik, dan pengujian hipotesis. Variabel penelitian ini adalah perputaran kas 

sebagai X1, perputaran piutang  sebagai X2, perputaran persediaan sebagai X3 serta 

Return On Invesment (ROI) sebagai variabel Y.  

Dari hasil analisis regresi linier berganda menunjukan secara parsial 

variabel perputaran kas (X1) memiliki t hitung < t tabel   yaitu sebesar -3.820 < 

2,228 dan memiliki nilai probabilitas sebesar 0,003 dengan  taraf signifiansi 5% 

sehingga nilai probabilitas lebih kecil dari taraf signifikansi atau p<5%, yang 

artinya bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara perputaran kas secara 

parsial terhadap ROI perusahaan. Tetapi jika dilihat dari t hitung  arahnya negatif, 

maka perputaran kas tidak berpengaruh positif terhadap Return on investment 

(ROI). Variabel perputaran piutang t hitung < t tabel   yaitu sebesar  0,904< 2,228 

dan Perputaran piutang (X2) memiliki nilai probabilitas sebesar 0,387 dengan  

taraf signifikansi 5% sehingga nilai probabilitas lebih besar dari taraf signifikansi 

atau p<5% Jadi dapat disimpulkan bahwa perputaran piutang secara parsial tidak 

berpengaruh positif terhadap ROI. variabel perputaran persediaan t hitung > t 

tabel   yaitu sebesar  2,471> 2,228 serta perputaran persediaan (X3) memiliki nilai 

probabilitas sebesar 0,033 dengan  taraf signifikansi 5% sehingga nilai 

probabilitas lebih kecil dari taraf signifikansi atau p<5%, Jadi dapat disimpulkan 

bahwa perputaran persediaan secara parsial  berpengaruh positif terhadap ROI. 

Dan secara simultan perputaran kas, perputaran piutang dan perputaran persediaan 

berpengaruh terhadap Return On Investment (ROI) dilihat dari  nilai probabilitas 

0,023<0,05 dan nilai F tabel 4,946 > F hitung 3,59. Besarnya pengaruh perputaran 

kas, perputaran piutang  dan perputaran persediaan terhadap Return On Invetsment 

berdasarkan nilai koefisien determinasi adalah sebesar 0,597  Artinya variabel 

independen (perputaran kas, perputaran piutang  dan perputaran persediaan) 

menunjukan pengaruh yang sedang terhadap Return On Invetsment, sedangkan 

sisanya sebesar 40,3% dipengaruhi oleh faktor lain diluar variabel yang diteliti 

oleh peneliti. 
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