
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dalam era liberalisasi dan globalisasi para pelaku ekonomi di Indonesia 

dituntut untuk segera dapat menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi. 

Masalah krisis finansial yang terjadi pada perekonomian Indonesia sangat 

berpengaruh terhadap aktivitas perusahaan karena kurs rupiah melemah, tingkat 

bunga bank tinggi, dan harga bahan baku yang berfluaktuatif.  

Untuk mengantisipasi hal tersebut perusahaan dituntut untuk inovatif dan 

mampu melakukan penyesuaian diri terhadap perubahan-perubahan yang terjadi 

dan yang akan terjadi di dalam lingkungan, baik perubahan ekonomi nasional, 

peraturan pemerintah, kondisi konsumen maupun kemampuan pesaing, sehingga 

dalam menghadapi semua tuntutan tersebut diperlukan suatu prinsip pengelolaan 

yang efektif, efisien dan produktif terhadap semua bagian yang ada di dalam 

perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus berjalan, tumbuh dan dibangun oleh 

manajemen secara konsepsional dan sistematis dengan berorientasi pada 

pertumbuhan, perkembangan dan kesinambungan hidup perusahaan yang dinamis 

melalui pemanfaatan seluruh potensi sumber daya perusahaan.  

Perusahaan adalah suatu organisasi yang didirikan oleh seseorang atau 

sekelompok orang atau badan lain yang kegiatannya adalah melakukan produksi 

dan distribusi guna memenuhi kebutuhan ekonomis manusia. Kegiatan produksi 

dan distribusi pada umumnya dilakukan untuk memperoleh laba. Didasarkan atas 



 

 

kegiatan utama yang dijalankan secara garis besar jenis perusahaan dapat 

digolongkan menjadi perusahaan jasa, perusahaan dagang dan perusahaan industri 

(Soemarso, 2004: 22). Perusahaan dagang merupakan perusahaan yang bergerak 

dibidang perdagangan suatu produk dan aktivitas perusahaan dagang untuk 

menghasilkan pendapatan yang melibatkan pembelian dan penjualan barang 

dagang. Perusahaan dagang harus terlebih dahulu membeli barang dagang dan 

disimpan untuk sementara waktu, kemudian dikeluarkan untuk dijual kembali 

kepada pelanggan dengan tujuan mendapatkan pendapatan atau laba usaha. Tujuan 

dari sebuah perusahaan adalah mendapatkan laba yang optimal dalam menjalankan 

usahanya.  

Keuntungan atau laba merupakan sarana penting untuk mempertahankan 

kelangsungan hidup perusahaan. Menurut Sartono (2001:119) profitabilitas adalah 

kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, 

total aktiva maupun modal sendiri, sedangkan menurut Brigham dan Houston 

(2001:197) menyatakan bahwa 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 kian hari kian 

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 dari pendapatan 

investasi, dapat dilakukan dengan mengetahui seberapa besar rasio profitabilitas 



 

 

yang dimiliki. Dengan mengetahui rasio profitabilitas yang dimiliki perusahaan 

dapat memonitor perkembangan perusahaan dari waktu ke waktu.  

Untuk memaksimalkan keuntungan suatu perusahaan perlu mengetahui 

faktor-faktor yang memiliki pengaruh besar terhadap profitabilitas perusahaan. 

Dengan mengetahui pengaruh dari masing-masing faktor terhadap profitabilitas, 

perusahaan dapat menentukan langkah untuk mengatasi masalah-masalah dan 

meminimalisir dampak negatif yang timbul. Semua faktor yang terdapat dalam 

sebuah perusahaan memiliki pengaruh terhadap kemampuan perusahaan untuk 

mendapatkan laba. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat 

profitabilitas suatu perusahaan adalah adanya manajemen asset. Aktivitas asset 

yang terjadi dalam sebuah perusahaan memiliki pengaruh yang cukup besar dalam 

menentukan seberapa besar laba yang akan diperoleh perusahaan. Semakin lama 

waktu yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk melakukan produksi, maka semakin 

besar biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan baik untuk pemeliharaan 

ataupun biaya produksi.  

Setiap perusahaan baik perusahaan yang besar ataupun perusahaan kecil 

selalu berusaha untuk meningkatkan profitabilitasnya. Jika perusahaan berhasil 

meningkatkan profitabilitasnya maka dapat dikatakan bahwa perusahaan tersebut 

mampu mengelola sumber daya yang dimilikinya secara efektif dan efisien 

sehingga mampu menghasilkan laba yang tinggi. Dalam penelitian ini penulis akan 

mengambil objek perusahaan PT. Unilever Indonesia Tbk pembuatan, pemasaran 

dan distribusi barang-barang kosumsi. Barang-barang tersebut antara lain adalah 

yaitu meliputi sabun, diterjen, margarin dan makanan berinti susu, es krim, 



 

 

minuman dengan bahan pokok dan produk-produk kosmetik. PT. Unilever 

Indonesia merupakan salah satu perusahaan yang telah dikenal oleh masyarakat 

luas, khususnya Indonesia sendiri karena sebagian masyarakat Indonesia memakai 

produk-produk yang telah dipasarkan oleh PT. Unilever Tbk setiap hari seperti 

sabun mandi, pasta gigi, sikat gigi, deterjen dan masih banyak lagi yang lain. Akan 

tetapi akhir-akhir ini PT. Unilever Indonesia Tbk sedang mengalami penurunan 

kinerja keuangan. Hal ini dikarnakan adanya krisis ekonomi yang melanda 

Indonesia akhir-akhir ini sehingga banyak pengaruh pada keuangan PT. Unilever 

Indonesia Tbk. Penurunan kinerja ini disebabkan oleh banyaknya hutang-hutang 

perusahaan, sedangkan laba yang diperoleh cenderung lebih menurun jika 

dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumn. Untuk mengetahui seberapa besar 

keuntungan (profitabilitas) yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan, dalam 

penelitian ini diukur dengan menggunakan ROA (return on asset) sebagai alat 

untuk mengukur profitabilitas perusahaan. Return on asset menurut Syamsuddin 

(2000:63) merupakan kemampuan perusahaan secara keseluruhan di dalam 

menghasilkan keuntungan dengan jumlah keseluruhan aktiva yang tersedia di 

dalam perusahaan. Dengan mengetahui ROA, kita dapat menilai apakah perusahaan 

telah efisien dalam menggunakan aktivanya dalam kegiatan operasi untuk 

menghasilkan keuntungan. Berikut ini merupakan data ROA dari rasio profitabilitas 

dan perputaran modal kerja yang terdiri dari perputaran kas, perputaran piutang, 

dan perputaran persediaan pada periode 2002 -2012, yaitu sebagai berikut : 

 

Tabel 1.1 



 

 

Trend Return On Asset (ROA), Cash Turnover (Perputaran Kas), Receivable 

Turnover (Perputaran Piutang),Inventory Turnover (Perputaran 

Persediaan) 

Tahun 

(Periode) 

Return On 

Asset 

(ROA) 

(%) 

Cash 

Turnover 

Receivable 

Turnover 

 

Inventory 

Turnover 

2002 44.78 5.24 7.96 9.50 

2003 53.27 7.15                22.68                  

6.61 

2004 57.55 11.45                17.53                  

6.86 

2005 53.73 14.16                23.43                 6.61 

2006 53.28 11.17                20.18 7.28 

2007 52.90 14.17                  19.4 7.28 

2008 53.01 21.56                25.05 6.18 

2009 56.76 21.26                13.93                  

6.61 

2010 52.16 61.96                 8.46                 6.87 

2011 38.56 69.82                18.50                 6.03   

2012 53.96 118.87                10.08                6.32            

Sumber PT. Unilever Indonesia Tbk, (data diolah penulis) 



 

 

Pada tabel 1.1 Dapat dilihat bahwa sepanjang periode 2002-2012, return on 

asset pada PT. Unilever Indonesia Tbktiap periode rata-rata mengalami 

peningkatan dan penurunan. Perubahan ROA tersebut diperkirakan karena 

berfluktuasinya beberapa variabel, diantaranya perputaran kas, perputaran piutang, 

dan perputaran persediaan. Apabila dalam tingkat perputaran modal kerja 

mengalami kenaikan, maka jumlah hari dari perputaran modal kerja tersebut akan 

menjadi lebih sedikit, sehingga penggunaan dana yang digunakan oleh perusahaan 

akan lebih efisien. Untuk lebih jelasnya pertumbuhan return on asset, perputaran 

kas, perputaran piutang, dan perputaran persediaan yang terjadi pada PT. Unilever 

Indonesia Tbk dapat dilihat pada grafik dibawah ini : 

 

Gambar 1.1 

Pertumbuhan Return on Asset (ROA), Cash Turnover (Perputaran Kas), 

Receivable Turnover(Perputaran Piutang), Inventory Turnover(Perputaran 
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Pada grafik diatas dapat dilihat bahwa sepanjang 2002-2012 pertumbuhan 

ROA perusahaan rata-rata mengalami peningkatan. Namun ditengah kondisi yang 

membaik ini, terjadi penurunan. Pertumbuhan ROA pada tahun 2003 mengalami 

penurunan sebesar -8.49%, pada tahun 2005 mengalami penurunan sebesar-3.82%, 

pada tahun 2006 mengalami penurunan sebesar-8.3%, pada tahun 2007 mengalami 

penurunan sebesar -3.8%, pada tahun 2010 mengalami penurunan sebesar -4.60% 

danpada tahun 2011 mengalami penurunan sebesar -13.60%.Pertumbuhan ROA ini 

diperkirakan karena berfluktuasinya beberapa variabel, diantaranya perputaran kas, 

perputaran piutang, dan perputaran persediaan.  

Perputaran kas pada tahun 2003, 2004, 2005, 2008, 2010, 2011 dan 2012 

mengalami peningkatan namun ROA mengalami penurunan. Hal ini tidak sejalan 

dengan apa yang dinyatakan oleh Munawir (2004) bahwa perputaran kas 

mempunyai pengaruh positif terhadap profitabilitas (ROA) karena dengan 

perputaran kas yang tinggi akan diperoleh keuntungan yang besar pula. Pada 

perputaran piutang tahun 2004 mengalami penurunan sedangkan ROA mengalami 

peningkatan sebaliknya pada tahun 2005 perputaran piutang mengalami 

peningkatan dan ROA mengalami penurunan. Hal ini tidak sejalan dengan 

pernyataan Riyanto (2008) yang mengemukakan bahwa perputaran piutang 

berpengaruh positif terhadap ROA. Hal yang sama juga terjadi, Riyanto (2008) 

menyatakan bahwa perputaran persediaan berpengaruh positif terhadap ROA. 

Namun dapat dilihat pada grafik diatas perputaran persediaan pada tahun 2008 

mengalami penurunan sedangkan ROA mengalami peningkatan.  



 

 

Dengan mengetahui rasio profitabilitas yang dimiliki, perusahaan dapat 

memonitor perkembangan perusahaan dari waktu ke waktu. Terjadinya suatu 

perubahan didalam sebuah kinerja usaha dikarenakan modal kerja termasuk elemen 

yang mengalami proses perputaran. Perputaran modal kerja berfungsi untuk 

mengukur tingkat kinerja perusahaan dalam memperoleh laba yang optimal. 

Tersedianya modal kerja yang cukup sangat penting bagi suatu perusahaan karena 

dengan modal kerja yang cukup memungkinkan bagi perusahaan untuk beroperasi 

se-ekonomis mungkin dan perusahaan tidak mengalami kesulitan dalam 

menghadapi bahaya-bahaya yang mungkin timbul karena adanya krisis keuangan.  

Perputaran modal kerja diharapkan terjadi dalam jangka waktu yang relatif 

pendek, sehingga modal kerja yang ditanamkan cepat kembali. Periode perputaran 

modal kerja dimulai pada saat dimana kas yang tersedia diinvestasikan dalam 

komponen-komponen modal kerja sampai saat dimana kembali lagi menjadi kas. 

Komponen modal kerja tersebut adalah kas dan bank, piutang dan persediaan 

(Riyanto, 2008: 62). Dengan demikian makin tinggi tingkat perputaran kas, piutang 

dan persediaan menunjukkan tingginya volume penjualan yang dicapai  

oleh perusahaan, dan laba yang diterima akan menjadi banyak jumlahnya.  

 Pengendalian jumlah modal kerja yang tepat akan menjamin kontinuitas 

operasi dari perusahaan secara efisien dan ekonomis. Modal kerja yang cukup akan 

memberikan beberapa keuntungan kepada perusahaan karena dapat melindungi 

perusahaan terhadap krisis modal kerja akibat turunnya nilai aktiva lancar, 

memungkinkan perusahaan untuk membayar semua kewajiban-kewajiban tepat 



 

 

pada waktunya, dan memungkinkan perusahaan untuk memiliki persediaan dalam 

jumlah yang cukup untuk melayani para konsumennya.  

Menurut Djarwanto (2001:141) mengemukakan bahwa perputaran modal 

kerja adalah rasio antara penjualan dengan modal kerja, perputaran modal kerja 

yang tinggi menunjukkan semakin besar kemampuan perusahaan untuk 

memperoleh laba melalui penjualan dan akhirnya akan meningkatkan return on 

asset. Apabila modal kerja dapat dikelola dengan baik maka return on asset 

perusahaan bisa mengalami peningkatan, namun bila sebaliknya pengelolaan modal 

kerja kurang baik maka akan memperkecil tingkat return on asset perusahaan. Dari 

beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, terdapat perbedaan hasil 

penelitian. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ishak. S. Achmad (2008), 

menunjukkan bahwa perputaran modal kerja berpengaruh signifikan terhadap 

return on asset, sedangkan menurut Juni Siswanto (2010) perputaran modal kerja 

tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap return on asset. Dengan adanya 

perbedaan hasil penelitian yang dilakukan peneliti sebelumnya dan mengingat 

pentingnya modal kerja bagi kelancaran operasi perusahaan, maka pada penelitian 

ini akan mencoba menguji kembali variabel yang sebelumnya pernah diteliti. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas menyangkut pentingnya modal kerja 

dalam suatu perusahaan maka penulis merasa tertarik untuk mengkajinya. Untuk 

kajian ini, penulis mengambil judul  “Pengaruh PerputaranKas, 

PerputaranPiutangdanPerputaranPersediaan Terhadap Return On Asset 

(ROE) Pada Perusahaan PT. Unilever Indonesia Tbk Periode 2002-2012)”. 

1.2 Identifikasi Masalah 



 

 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasikan 

bahwa modal kerja merupakan kegiatan yang penting bagi suatu unit bisnis 

perusahaan dalam mengelola keuangan. Salah satu tujuan dari sebuah perusahaan 

adalah mendapatkan laba yang maksimal. Keuntungan atau laba merupakan sarana 

penting untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, makin tinggi laba 

yang diharapkan maka perusahaan akan mampu bertahan hidup, tumbuh dan 

berkembang serta tangguh menghadapi persaingan.  

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka masalah yang dapat dirumuskan adalah 

sebagai berikut :  

1. Seberapa besar pengaruh Cash Turnover (Perputaran kas) modal kerja 

terhadap return on assetpada PT. Unilever Indonesia Tbk? 

2. Seberapa besar pengaruh Receivable Turnover (Perputaran Piutang) modal 

kerja terhadap return on assetpada PT. Unilever Indonesia Tbk? 

3. Seberapa besar pengaruh Inventory Turnover (Perputaran Persediaan) 

modal kerjaterhadap return on assetpada PT. Unilever Indonesia Tbk? 

4. Seberapa besar pengaruh perputaran modal kerja terhadap Return On Asset 

(ROA)pada PT. Unilever Indonesia Tbk? 

1.4 Tujuan Penelitian 

  Sesuai dengan rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini diatas, 

maka tujuan penelitian ini adalah : 



 

 

1.  Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Cash Turnover (Perputaran 

Kas) terhadap return on asset pada PT. Unilever Indonesia Tbk. 

2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Receivable Turnover 

(Perputaran Piutang) terhadap return on asset pada PT. Unilever Indonesia 

Tbk. 

3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Inventory Turnover 

(Perputaran Persediaan) terhadap return on asset pada PT. Unilever 

Indonesia Tbk. 

4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh perputaran modal kerja 

terhadap return on asset pada PT. Unilever Indonesia Tbk. 

1.5 Kegunaan Penelitian 

1.5.1 Kegunaan Teoritis 

1. Dengan hasil penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan sumbangan 

pemikiran bagi ilmu pengetahuan, khususnya bagi Program Studi 

Manajemen. 

2. Menambah ilmu pengetahuan dan pemahaman yang belum diperoleh dalam 

perkuliahan biasa dengan membandingkan antara teori dengan praktek di 

lapangan, khususnya di pada PT. Unilever Indonesia Tbk. 

3. Menghimpun data guna mengetahui dan memahami secara langsung 

pengaruh perputaran modal kerja terhadap return on asset pada PT. 

Unilever Indonesia Tbk. 

1.5.2 Kegunaan Praktis 



 

 

Dengan hasil penelitian yang penulis lakukan, diharapkan dapat 

memberikan sumbangan saran PT. Unilever Indonesia Tbk dalam menjalankan 

bisnisnya di masa yang akan datang.  

1.6 Penelitian Terdahulu 

 

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yaitu sebagai berikut :  

Penelitian Terdahulu 

No Nama Peneliti Variabel 

Penelitian 

 Judul Persamaan dengan 

Penelitian Sekarang 

1 Retnowati 

Inayah (2010) 

 

 X1= 

Perputaran 

Kas 

 X2= 

Perputaran 

Piutang 

 X3= 

Perputaran 

Persediaan 

 Y= 

Rentabilitas 

 

 Pengaruh 

perputaran 

kas, 

perputaran 

piutang dan 

perputaran 

persediaan 

terhadap 

rentabilitas 

ekonomi 

 

 

 Hasil penelitian 

menunjukan bahwa 

perputaran kas, 

perputaran piutang 

dan perputaran 

persediaan secara 

simultan 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

rentabilitas ekonomi 

 

 



 

 

Ekonomi 

(ROA) 

 

 

2 Ishak. S, 

Achmad 

(2008) 

 

 

 X = 

Perputran 

Modal 

Kerja 

(Perputaran 

Kas, 

Perputaran 

Piutang, 

Perputaran 

Persediaan). 

 Profitabilita

s (ROA) 

 Pengaruh 

perputaan kas, 

perputaran 

piutang dan 

perputaran 

persediaan 

terhadap 

profitabilitas  

 Hasil peneltian 

bahwa perputaran 

kas, perputaran 

piutang dan 

perputaran 

persediaan secara 

simultan 

berpengaruh 

signofikan terhadap 

profitabilitas 

3 Hesti 

Rahmawati 

(2011) 

 

 

 X1= 

Perputaran 

Kas 

 X2= 

Perputaran 

Piutang 

 Pengaruh 

perputaran 

kas, 

perputaran 

piutang dan 

perputaran 

persediaan 

 Hasil penelitian 

menunjukan bahwa 

perputaran kas, 

perputaran piutang 

dan perputaran 

persediaan secara 

simultan 

berpengaruh 



 

 

 X3= 

Perputaran 

Persediaan 

terhadap laba 

usaha 

signifikan terhadap 

laba usaha 

 

4  

Jepri Supomo 

Purba (2011) 

 

 

 X= 

Perputaran 

Modal 

Kerja 

(Perputaran 

Kas, 

Perputaran 

Piutang, 

Perputaran 

Persediaan). 

 Pengaruh 

perputaran 

kas, 

perputaran 

piutang dan 

perputaran 

persediaan 

terhadap 

profitabilitas 

 Hasil penelitian 

menunjukan bahwa 

perputaran kas, 

perputaran piutang 

dan perputaran 

persediaan secara 

simultan 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

profitabilitas 

5 Juni.Siswanto 

(2010). 

 X= 

Perputaran 

Modal 

Kerja 

 Y= ROA 

 

 Pengaruh 

perputaran 

kas, 

perputaran 

piutang dan 

perputaran 

persediaan 

terhadap 

 Hasil penelitian 

menunjukan bahwa 

perputaran kas, 

perputaran piutang 

dan perputaran 

persediaan secara 

simultan tidak 

berpengaruh 

terhadap ROA 



 

 

return on asset 

(ROA) 

 

 

1.7 Kerangka Pemikiran  

Berdasarkan latar belakang permasalahan di muka, maka sasaran yang ingin 

dicapai adalah sejauh mana perputaran modal kerja dapat mempengaruhi return on 

asset suatu perusahaan.  

Pada umumnya return on asset merupakan salah satu dari rasio profitabilias 

yang digunakan sebagai alat ukur pengendalian modal kerja di dalam suatu 

perusahaan, karena dengan peningkatan laba saja masih belum cukup sebagai 

ukuran bahwa perusahaan telah menggunakan modal kerja secara efisien. Oleh 

karena itu perusahaan umumnya lebih mengarahkan usaha untuk mendapatkan 

return on asset maksimal daripada laba maksimal.  

Modal kerja merupakan kekuatan intern untuk menggerakkan kegiatan 

bisnis perusahaan, yaitu untuk membiayai kegiatan operasi rutin dan untuk 

membayar semua utang yang jatuh tempo atau dapat dikatakan sebagai modal kerja 

kuantitatif. Konsep modal kerja kuantitatif (modal kerja bruto) merupakan 

keseluruhan dari jumlah aktiva lancar. Pengawasan terhadap sumber dan 

penggunaan modal kerja merupakan hal yang penting bagi perusahaan yang ingin 

mempertahankan tingkat profitabilitasnya (ROA), hal ini dapat tercapai selama 

modal kerja yang tersedia dikelola secara efektif dan efisien.  



 

 

Berdasarkan uraian diatas, dikatakan bahwa modal kerja merupakan salah 

satu unsur aktiva milik perusahaan yang bisa mempengaruhi tingkat profitabilitas 

perusahaan (return on asset). Menurut Djarwanto (2001:141) mengemukakan 

bahwa perputaran modal kerja (working capital turn over) adalah rasio antara 

penjualan dengan modal kerja, perputaran modal kerja yang tinggi menunjukkan 

semakin besar kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba melalui penjualan 

dan akhirnya akan meningkatkan return on asset. Apabila modal kerja dapat 

dikelola dengan baik atau secara efesien, maka return on asset perusahaan bisa 

mengalami peningkatan, namun bila sebaliknya pengelolaan modal kerja kurang 

baik atau tidak efisien maka akan memperkecil tingkat return on asset. Pengelolaan 

modal kerja harus dikelola dengan baik terutama pada perusahaan dagang dimana 

antara penjualan dengan modal kerja terdapat hubungan yang erat. Bila volume 

penjualan naik, maka investasi dalam persediaan dan piutang juga meningkatkan 

modal kerja yang pada akhirnya akan mempengaruhi tingkat profitabilitas (ROA). 

Periode perputaran modal kerja dimulai pada saat dimana kas diinvestasikan 

dalam komponen-komponen modal kerja sampai saat dimana kembali lagi menjadi 

kas. Makin pendek periode perputaran modal kerja tersebut berarti makin cepat 

perputarannya atau makin tinggi tingkat perputarannya. Berapa lama periode 

perputaran modal kerja adalah tergantung kepada berapa lama periode perputaran 

dari masing-masing komponen dari modal kerja tersebut yang terdiri dari 

perputaran kas, perputaran piutang dan perputaran persediaan. Apabila tingkat 

perputaran modal kerja rendah maka semakin tidak efektif karena aktiva lancar 

yang terlalu besar akan berakibat timbulnya aktiva lancar yang menganggur dan 



 

 

akan mengakibatkan penurunan return on asset perusahaan yang kurang baik. 

Pengukuran return on asset ini bermanfaat untuk mengukur prestasi kerja 

perusahaan selama periode tertentu sekaligus sebagai bahan evaluasi dan analisa 

bagi penentuan kebijakan periode selanjutnya. Gambar berikut ini akan 

menjelaskan dasar-dasar pemikiran bagaimana hubungan antara modal kerja 

dengan return on asset, yaitu sebagai berikut 

Gambar 1.2 
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Sumber : Jepri Supomo Purba (2011), Hesti Rahmasari (2011), Ishak. S, Achmad 

(2008) 

1.8 Hipotesis 

Sugiyono (2012:93) mengatakan bahwa hipotesis merupakan jawaban 

sementara terhadap rumusan masalah penelitian, karena jawaban tersebut 

didasarkan atas teori yang relevan, belum didasarkan atas fakta-fakta yang empiris 

yang diperoleh dari pengumpulan data. Berdasarkan uraian diatas dapat diambil 

hipotesis sebagai berikut : 

Ho  : Cash turnover (PerputaranKas) tidak berpengaruh terhadap Return On  

: Asset (ROA) pada PT. Unilever Indonesia Tbk. 

Ha  : Cash turnover (PerputaranKas) berpengaruh terhadap Return On  

: Asset.(ROA) pada PT. Unilever Indonesia Tbk. 

Ho  : Receivable turnover (Perputaran Piutang) tidak berpengaruh terhadap  

: Return On Asset (ROA) pada  PT. Unilever Indonesia Tbk. 

Ha  : Receivable turnover (Perputaran Piutang) berpengaruh terhadap Return   

: On Asset (ROA) pada PT. Unilever Indonesia Tbk. 

Ho  : Inventory Turnover (Perputaran persediaan) tidak berpengaruh terhadap  

: Return On.Asset (ROA) pada PT. Unilever Indonesia Tbk. 

Ha  : Inventory Turnover (Perputaran persediaan) berpengaruh terhadap Return 

: On Asset (ROA) pada PT. Unilever Indonesia Tbk. 

Ho  : Cash Turnover (PerputaranKas), Receivable Turnover (Perputaran  

: Piutang) dan Inventory Turnover (Perputaran Persediaan) secara  

: simultan.tidak berpengaruh terhadap Return On Asset (ROA) pada PT.  



 

 

: Unilever Indonesia Tbk. 

Ha  : Cash Turnover (Perputaran Kas), Receivable Turnover (Perputaran  

:.Piutang).dan Inventory Turnover (Perputaran Persediaan) secara  

: simultan.berpengaruh terhadap Return On Asset(ROA) pada PT. Unilever 

: Indonesia Tbk. 

 

 

 


