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PENGARUH RASIO AKTIVITAS, LIKUIDITAS, DAN SOLVABILITAS TERHADAP
PROFITABILITAS PADA PERUSAHAAN MAKANAN DAN MINUMAN

YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA
PERIODE 2010 -2013

Keumala Hayati
Fakultas Ekonomi Universitas Prima Indonesia

ABSTRACT

The purpose of this research is to analyze the activity ratio, liquidity, and solvency to
profitability on food and beverage companies listed on bei period 2010-2013.
Profitability was measure by gross profit margin. The population of this research is 17
companies based on purposive sampling method, there are 12 samples as the object of
research with 48 units analize. This research use the annual report and financial
reporting of each company that published in www.idx.co.id and using multiple
regression analysis. The result of this research shows that simultaneous had positif
significant effect to profitability. At partially test showed that inventory turnover,
current ratio, and CLI had positif signifikan to profitability and accounts receivable
turnover had not effect to profitability.
Keywords: inventory turnover, accounts receivable turnover, current ratio, CLI,
profitability

PENDAHULUAN
Pada umumnya, pendirian suatu
perusahaan bertujuan untuk
memaksimalkan laba atau keuntungan
yang diperoleh agar kelangsungan
hidup usahanya terjamin dan dapat
mengembangkan usahanya.
Profitabilitas menunjukkan indikator
dari kesehatan keuangan suatu
perusahaan. Perusahaan dengan laba
dari hasil penjualan yang paling besar
akan memungkinkan menghasilkan
uang dalam operasinya karena
menawarkan prospek bagi
pengembalian modal yang digunakan
untuk operasional tersebut serta dapat
bertahan untuk kedepannya. Salah satu
ukuran utama keberhasilan manajemen
dalam mengelola perusahaan adalah
profitabilitas.

Indonesia merupakan negara
berkembang yang melaksanakan
pembangunan dalam segala bidang
kehidupan, salah satunya adalah di
bidang perekonomian. Perkembangan
perekonomian di Indonesia dapat
dilihat dari perusahaan-perusahaan
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia,
salah satunya adalah perusahaan
makanan dan minuman.
Perusahaan makanan dan minuman
merupakan salah satu sektor usaha
yang akan terus mengalami
pertumbuhan. Seiring dengan
meningkatnya pertumbuhan jumlah
penduduk di Indonesia, volume
kebutuhan terhadap makanan dan
minuman pun terus meningkat.
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Perusahaan makanan dan minuman
sangat menarik untuk dicermati karena
merupakan salah satu sektor yang
dapat bertahan di tengah kondisi krisis
perekonomian global yang terjadi pada
pertengahan tahun 2008 di Indonesia
dibandingkan dengan sektor lainnya,
sebab dalam kondisi krisis ataupun
tidak produk makanan dan minuman
tetap dibutuhkan. Berdasarkan uraian
diatas, peneliti tertarik untuk meneliti
“pengaruh rasio aktivitas, likuiditas,
dan solvabilitas terhadap profitabilitas
pada perusahaan makanan dan
minuman yang terdaftar di BEI
periode 2010-2013”.

KERANGKA TEORITIS

Rasio aktivitas adalah rasio yang
mengukur seberapa efektif perusahaan
dalam memanfaatkan semua sumber
daya yang ada padanya. Semua rasio
aktivitas ini melibatkan perbandingan
antara tingkat penjualan dan investasi
pada berbagai jenis aktiva. Rasio
aktivitas menganggap bahwa
sebaiknya terdapat keseimbangan yang
layak antara penjualan dan beragam
unsur aktiva, misalnya: persediaan dan
piutang.

Perputaran persediaan merupakan
rasio antara jumlah harga pokok
barang yang dijual dengan nilai rata –
rata persediaan yang dimiliki oleh
perusahaan (Munawir, 2010:77).

Semakin tinggi tingkat
perputaran persediaan akan
mengurangi resiko kerugian karena
penurunan harga, perubahan
permintaan atau perubahan mode, juga

menghemat ongkos penyimpanan dan
pemeliharaan (carrying cost) dari
persediaan (Jumingan, 2011:70).

Menurut Tampubolon
(2005:86), dalam menentukan
kebijaksanaan tingkat perputaran
persediaan perlu diketahui faktor-
faktor yang mempengaruhi antara lain:
1. Biaya persediaan.
2. Seberapa besar permintaan

oleh pelanggan dapat diketahui.
3. Lama penyerahan barang

antara saat.
4. Terdapat atau  tidak ada

kemungkinan untuk menunda
pemenuhan dari pembeli
atau disebut backlogging.

5. Kemungkinan diperolehnya
discount atas pembelian dalam
jumlah yang besar.

Menurut Munawir (2010:78), tingkat
perputaran persediaan untuk mengukur
perusahaan dalam memutarkan barang
dagangannya, dan menunjukkan
hubungan antara barang yang
diperlukan untuk menunjang atau
mengimbangi tingkat penjualan yang
ditentukan.

Perputaran persediaan dapat
dirumuskan sebagai berikut :

Perputaran piutang 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 (Kasmir,
2008:176).
Menurut Riyanto (2008:85-87) ada
beberapa faktor-faktor yang
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mempengaruhi besar kecilnya piutang,
yaitu :
1. Volume penjualan kredit.
2. Syarat pembayaran penjualan

kredit.
3. Ketentuan tentang pembatasan

kredit.
4. Kebijaksanaan dalam

mengumpulkan piutang.
5. Kebiasaan membayar dari para

pelanggan.
Menurut Kasmir (2010:239) manfaat
perputaran piutang sebagai berikut :
1. Meningkatkan laba perusahaan
2. Perusahaan mampu bersaing

dalam menjual produknya.
3. Memperluas pelangganan dan

dapat menjalin hubungan yang
baik dengan pelanggannya.

4. Meningkatkan kemampuaan
perusahaan.

Perputaran piutang dapat
dirumuskan sebagai berikut :

Rasio Likuiditas menurut Kasmir
(2008:129) merupakan rasio yang
menggambarkan kemampuan
perusahaan dalam memenuhi
kewajiban jangka pendek. Rasio ini
digunakan untuk menggambarkan
seberapa likuidnya suatu perusahaan
serta kemampuan perusahaan untuk
menyelesaikan kewajiban jangka
pendek dengan menggunakan aktiva
lancer. Dengan kata lain, rasio ini
digunakan untuk mengukur
kemampuan perusahaan untuk
membayar kewajiban yang segera
jatuh tempo. Penelitian ini

menggunakan Current Ratio
dirumuskan sebagai berikut:

Rasio Solvabilitas menurut Kasmir
(2008:151) rasio solvabilitas atau rasio
leverage merupakan rasio yang
digunakan untuk mengukur sejauh
mana aktiva perusahaan dibiayai
dengan hutang. Artinya berapa besar
beban yang ditanggung perusahaan
dibandingkan dengan aktivanya.
Dalam arti luas dikatakan bahwa rasio
solvabilitas digunakan untuk
mengukur kemampuan perusahaan
untuk membayar seluruh
kewajibannya, baik jangka pendek
maupun jangka panjang apabila
perusahaan dibubarkan (dilikuidasi).
Penelitian ini menggunakan Current
Liability to Inventory (CLI) dengan
menggunakan rumus sebagai berikut:

Rasio Profitabilitas merupakan rasio
utama dalam seluruh laporan
keuangan, karena tujuan utama
perusahaan adalah keuntungan. Rasio
ini mengukut keefektifan operasi
perusahaan sehingga menghasilkan
keuntungan pada perusahaan.
Profitabilitas merupakan factor yang
seharusnya mendapat perhatian
penting, karena untuk dapat
melangsungkan hidupnya, suatu
perusahaan harus berada dalam
keadaan yang menguntungkan.
Penelitian ini menggunakan Gross
Profit Margin (GPM)  dimana GPM
dapat memberitahu laba dari
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perusahaan yang berhubungan dengan
penjualan, setelah dikurangi biaya
untuk memproduksi barang yang

dijual. GPM menggunakan rumus
sebagai berikut:

Berdasarkan uraian tersebut maka
secara konseptual, dapat disusun
kerangka pemikiran dalam penelitian
ini adalah sebagai terlihat pada gambar
di berikut :

Variabel Independen Variabel Depende

Gambar 1. Kerangka Konseptual

Berdasarkan kerangka konseptual,

maka hipotesis dalam penelitian ini

adalah:

H1 : Perputaran persediaan
berpengaruh terhadap
profitabilitas pada perusahaan

makanan dan minuman yang
terdaftar di Bursa Efek
Indonesia periode 2010-
2013.

H2 : Perputaran piutang
berpengaruh terhadap
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(X1)
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profitabilitas pada perusahaan
makanan dan minuman yang
terdaftar di Bursa Efek
Indonesia periode 2010 -
2013.

H3 : Current Ratio berpengaruh
terhadap profitabilitas pada
perusahaan makanan dan
minuman yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia periode
2010-2013.

H4 : Current Liabilities to Inventory
berpengaruh terhadap

profitabilitas pada perusahaan
makanan dan minuman yang
terdaftar di Bursa Efek
Indonesia periode 2010-2013.

H5 : Perputaran persediaan,
perputaran piutang, current
ratio, Current Liabilities to
Inventory berpengaruh
simultan terhadap profitabilitas
pada perusahaan manakan dan
minuman yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia periode
2010-2013.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan
metode penelitian kuantitatif. Metode
penelitian kuantitatif adalah penelitian
menggunakan data penelitian berupa
angka-angka dan analisis
menggunakan statistik (Sugiyono,
2012:12). Jenis penelitian yang
digunakan dalam penelitian ini adalah
jenis penelitian deskriptif.Menurut
Kuncoro (2009:12), penelitian
deskriptif meliputi pengumpulan data
untuk menguji hipotesis atau
menjawab pertanyaan mengenai status
terakhir dari subjek penelitian.
Populasi yang digunakan dalam
penelitian ini adalah semua perusahaan
makanan dan minuman yang terdaftar
di Bursa Efek Indonesia periode 2010-
2013. Jumlah populasi  dalam
penelitian ini adalah berjumlah 68
perusahaan. Teknik pengambilan
sampel dalam penelitian ini adalah
berdasarkan purposive sampling.

Pengambilan sampel bertujuan
dilakukan dengan mengambil sampel
dari populasi berdasarkan suatu
kriteria tertentu.
Adapun kriteria-kriteria dalam
pemilihan sampel adalah sebagai
berikut :
1. Perusahaan Makanan dan

Minuman yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia periode 2010-2013.

2. Perusahaan Makanan dan
Minuman yang tidak memiliki
laporan keuangan yang lengkap
dan telah diaudit selama periode
2010-2013.

Berdasarkan kriteria-kriteria tersebut,
maka populasi penelitian yang
berjumlah 17 perusahaan diseleksi
sehingga jumlah sampel yang
memenuhi kriteria adalah menjadi 12
perusahaan dengan 4 tahun
pengamatan.
Metode pengumpulan data dalam
penelitian ini dilakukan dengan teknik
dokumentasi. Dokumen merupakan
catatan peristiwa yang sudah berlalu
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(Sugiyono, 2012:422). Dalam
penelitian ini, data diperoleh dari
laporan keuangan perusahaan makanan
dan minuman yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia, yaitu melalui
download ke www.idx.co.id.
Sedangkan teori-teori yang dipakai
dalam penelitian bersumber dari
jurnal, buku-buku, dan website yang
berkaitan dengan penelitian.
Data yang digunakan dalam penelitian
ini adalah data sekunder. Menurut
Kuncoro (2009:148) sumber data
sekunder adalah data yang telah
dikumpulkan oleh lembaga pengumpul
data dan dipublikasikan kepada
masyarakat pengguna data atau data
yang diperoleh secara tidak langsung
melalui media perantara.

Metode analisis data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah
menggunakan model regresi berganda
dengan metode Ordinary Least Square
(OLS) adalah terpenuhinya semua
asumsi klasik agar hasil pengujian

tidak bersifat bias dan efisien (Best
Linear Unbiased Estimator/BLUE).
Dalam penggunaan metode analisis
regresi dalam pengujian hipotesis,
terlebih dahulu diuji apakah model
tersebut memenuhi asumsi klasik
(normalitas, multikolinearitas,
autokorelasi, dan heteroskedastisitas)
atau tidak. Adapun model persamaan
regresi yang digunakan yaitu :
Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 +e

HASIL DAN PEMBAHASAN
Secara umum, penelitian ini bertujuan
untuk  mengetahui signifikansi
pengaruh perputaran persediaan,
perputaran piutang, Current Ratio,
dan CLI terhadap profitabilitas pada
perusahaan makanan dan minuman
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
periode 2010-2013. Hasil analisis
berdasarkan data sekunder dari 48
observasi untuk mengestimasi
persamaan regresi linear berganda
dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Hasil analisis regresi

Coefficientsa

Model

Unstandardized
Coefficients

Standardized
Coefficients

T Sig.

Collinearity Statistics

B Std. Error Beta Tolerance VIF

1 (Constant) .187 .079 2.361 .023

Ppersediaan -.013 .005 -.594 -2.696 .010 .277 3.614

Ppiutang -.005 .007 -.093 -.761 .451 .909 1.101

Currentratio .052 .013 .507 3.889 .000 .790 1.266

Cli .068 .015 1.025 4.475 .000 .256 3.906
a. Dependent Variable:
profitabilitas
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Berdasarkan data pada tabel 1,
diperoleh model persamaan linear
berganda, yaitu :

Y = 0.187 - 0.013X1 - 0.005X2 +
0.052X3 + 0.068X4 +e

Dari keempat variable indepeden yang
dimasukkan kedalam model regresi,
variabel variabel perputaran piutang
(X2) tidak signifikan. Hal ini dapat
dilihat dari probabilitas signifikansi
untuk perputaran piutang sebesar
0.451 dan nilai ini sangat jauh di atas
0.05. Sedangkan variabel perputaran
persediaan (X1) memiliki nilai
signifikansi sebesar 0.010, variabel
current ratio sebesar 0.000 dan
variabel CLI sebesar 0.000. Hal ini
dapat disimpulkan bahwa variabel
profitabilitas dipengaruhi oleh

perputaran persediaan, current ratio,
dan CLI.

Konstanta sebesar 0.187 menyatakan
bahwa jika variabel independen
dianggap konstan, maka rata-rata
profitabilitas perusahaan sebesar
0.187. Koefisien regresi perputaran
persediaan sebesar -0.013 menyatakan
bahwa setiap kenaikan perputaran
persediaan dalam 1 satuan, akan
menurunkan profitabilitas sebesar
0.013. Sedangkan untuk Koefisien
regresi current ratio sebesar 0.052
menyatakan bahwa setiap kenaikan
current ratio dalam 1 satuan, akan
menaikkan profitabilitas sebesar 0.052.
Untuk Koefisien regresi CLI sebesar
0.068 menyatakan bahwa setiap
kenaikan CLI dalam 1 satuan, akan
menaikkan profitabilitas sebesar 0.068.

Tabel 2. Hasil analisis koefisien determinasi

Berdasarkan data pada tabel 2,
diperoleh nilai adjusted R Square (R2)
koefisien determinasi sebesar 0.369
atau sama dengan 36.9%.  Ini artinya
sebesar 36.9% variabel Profitabilitas
(Y) dapat dijelaskan oleh

variasi variabel perputaran persediaan
(X1), perputaran piutang (X2), current
ratio (X3) CLI (X4) sedangkan sisanya
sebesar 63.1% dijelaskan oleh variabel
lain yang tidak dijelaskan dalam
penelitian ini.

Model Summaryb

Model R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Change Statistics

Durbin-

Watson

R Square

Change F Change df1 df2

Sig. F

Change

1 .650a .423 .369 .13927637 .423 7.874 4 43 .000 1.986

a. Predictors: (Constant), cli, ppiutang, currentratio, ppersediaan

b. Dependent Variable: profitabilitas
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Tabel 3. Hasil analisis koefisien korelasi

ANOVAb

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.

1 Regression .611 4 .153 7.874 .000a

Residual .834 43 .019

Total 1.445 47

a. Predictors: (Constant), cli, ppiutang, currentratio, ppersediaan

b. Dependent Variable: profitabilitas
Dari tabel diatas, setelah dilakukan
pengujian secara simultan dari variabel
perputaran persediaan, perputaran piutang,
current ratio, dan CLI mendapatkan nilai
signifikan 0.000. Hal ini berarti bahwa
variabel perputaran persediaan, perputaran
piutang, current ratio, dan CLI
berpengaruh secara simultan terhadap
profitabilitas.

KESIMPULAN DAN SARAN
Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa
perputaran persediaan berpengaruh negatif
terhadap profitabilitas. Sedangkan untuk
variabel perputaran piutang tidak
berpengaruh terhadap profitabilitas. Untuk
variabel current ratio dan CLI
berpengaruh positif signifikan terhadap
profitabilitas.
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