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PENGARUH PERPUTARAN MODAL KERJA DAN LEVERAGE KEUANGAN
TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA PT UMADA MEDAN

IVANA NINA ESTERLIN BARUS, S.E, M.Acc, Ak
FITRI

ABSTRACT

PT Umada Medan is a company enganged in palm oil plantation. The company profitability is
influenced by some financial factors which can be measured by finance ratio. The objective of
the study is to analyze whether or not variables such as working capital turnover and finance
leverage has influence on finance performance. Indicator which was adopted to measure
working capital is Working Capital Turnover, to measure the financial Leverage is Debt to Asset
Ratio while Return On Asset is used to measure finance performance. The method used is this
research is quantitative research method, with quantitative research type, and the research
characteristics is descriptive explanatory. The data collection method adopted is interview and
observation. Data analysis method used is multiple regression. The population are financial
report of PT Umada Medan from 2008 – 2011. The total sample of research are 48. The study
finding reveals that the only variable of Working Capital Turnover has partially effect to Return
On Asset. Meanwhile variable of Debt to Asset Ratio partially does not have significant effect on
Return On Asset. Of the simultan testing, Working Capital Turnover and Debt to Asset Ratio has
significant effect on Return On Asset. The research concludes that Working Capital Turnover
and Debt to Asset Ratio simultaneously affect Return On Asset and partially only variable of
Working Capital Turnover significantly affect on Return On Asset, while Debt to Asset Ratio
does not have effect on Return On Asset.

Keywords: Working Capital Turnover, Leverage Finance, Financial Performance

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dewasa ini
semakin lama semakin meningkat disertai
dengan semakin banyaknya jumlah
perusahaan-perusahaan sejenis bermunculan
sehingga persaingan antar perusahaan pun
semakin ketat. Suatu perusahaan harus
tumbuh, berjalan, dan membangun
manajemennya secara konsepsional dan
sistematis dengan berorientasi kepada
pertumbuhan dan perkembangan perusahaan
yang dinamis melalui pemanfaatan seluruh
potensi sumber daya yang dimiliki

perusahaan sehingga perusahaan memiliki
kemampuan untuk dapat bersaing dengan
perusahaan-perusahaan lain.

Modal kerja mempunyai peranan
yang sangat penting bagi kelangsungan
hidup perusahaan antara lain dipergunakan
untuk memenuhi kebutuhan operasional
sehari-hari seperti : pembelian bahan baku,
pembayaran upah buruh, membayar
rekening listrik, membayar biaya
transportasi, membayar hutang yang telah
jatuh tempo, dan pembayaran lainnya. Dana
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yang dialokasikan tersebut diharapkan akan
diterima kembali dari hasil penjualan produk
yang dihasilkan dalam waktu kurang dari 1
tahun. Uang yang diterima tersebut
dipergunakan lagi untuk kegiatan
operasional selanjutnya, dan seterusnya dana
tersebut berputar selama perusahaan masih
beroperasi.

Penggunaan modal kerja secara
efektif sangat penting dilakukan untuk
pertumbuhan kelangsungan perusahaan
dalam jangka panjang. Apabila perusahaan
kekurangan modal kerja untuk memperluas
penjualan dan meningkatkan produksinya,
maka kemungkinan besar perusahaan akan
kehilangan pendapatan dan keuntungan
(profit). Perusahaan yang tidak memiliki
modal kerja yang cukup dan tidak mampu
membayar kewajiban jangka pendek tepat
pada waktunya, maka perusahaan sedang
menghadapi masalah likuiditas. Apabila
modal kerja perusahaan berlebih, ini
menunjukkan adanya dana yang tidak
produktif dan hal ini memberikan kerugian
karena dana yang tersedia tidak
dipergunakan secara efektif dalam kegiatan
perusahaan. Perusahaan harus memiliki
modal kerja yang optimum (tidak berlebihan
dan tidak kekurangan) dalam menghadapi
masalah tersebut. Tujuannya agar
perusahaan dapat beroperasi secara
ekonomis.

Perusahaan  yang menggunakan
lebih banyak hutang dibanding modal
sendiri maka tingkat solvabilitas akan
menurun karena beban bunga yang harus di
tanggung juga meningkat. Hal ini akan
berdampak terhadap menurunnya
profitabilitas. Perusahaan yang
meningkatkan jumlah utang sebagai sumber
dananya maka dapat meningkatkan risiko
keuangan. Perusahaan yang tidak dapat
mengelola dana dari utang secara produktif,
maka dapat memberikan pengaruh negatif

dan berdampak terhadap menurunnya
profitabilitas perusahaan. Sebaliknya jika
utang tersebut dapat dikelola dengan baik
dan digunakan untuk proyek investasi yang
produktif, hal tersebut dapat memberikan
pengaruh yang positif dan berdampak
terhadap peningkatan profitabilitas
perusahaan.

Peneliti melakukan penelitian dan
pengamatan awal atas fenomena yang
terdapat pada perusahaan dengan mengambil
sampel periode bulan Februari – Maret 2008
dan bulan Agustus – September 2009. Laba
bersih mengalami penurunan sebesar Rp.
57,166,238 pada bulan Februari – Maret
tahun 2008, sedangkan penjualan
mengalami peningkatan sebesar Rp.
916,295,343. Bulan Agustus – September
2009 aktiva yang merupakan bagian dari
modal kerja mengalami penurunan sebesar
Rp.174,491,986 dan laba bersih mengalami
kenaikan sebesar Rp. 104,400,660.
Berdasarkan data penelitian, maka
ditemukan bahwa penjualan meningkat
tetapi laba mengalami penurunan, padahal
berdasarkan teori bila penjualan yang
meningkat maka laba bersih yang dihasilkan
juga mengalami kenaikan.

Berdasarkan uraian latar belakang
maka permasalahan dalam penelitian ini
adalah bagaimana pengaruh perputaran
modal kerja terhadap kinerja keuangan pada
PT Umada Medan, bagaimana pengaruh
leverage keuangan terhadap kinerja
keuangan pada PT Umada Medan dan
bagaimana pengaruh perputaran modal kerja
dan leverage keuangan terhadap kinerja
keuangan PT Umada Medan.

Hasil penelitian ini diharapkan akan
memberikan manfaat bagi perusahaan dalam
meningkatkan profitabilitas.
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LANDASAN TEORI
Ahmad (2002:7) “perputaran modal

kerja adalah suatu kas diinvestasikan dalam
komponen-komponen modal kerja sampai
kembali lagi menjadi kas”. Agnes Sawir
(2005:16) “Perputaran modal kerja
merupakan rasio yang menunjukkan
banyaknya penjualan (dalam rupiah) yang
dapat diperoleh perusahaan untuk tiap
rupiah modal kerja”, dapat disimpulkan
bahwa perputaran modal kerja adalah
perputaran uang tunai yang ditanamkan
dalam komponen modal kerja. Rasio
perputaran modal kerja menunjukkan
efesiensi penggunaan modal kerja, karena
semakin tinggi perputaran modal kerja
berarti modal kerja yang ditanam oleh
perusahaan untuk membiayai kegiatan
operasional agar menghasilkan jumlah
penjualan yang meningkat juga semakin
tinggi.
Perputaran modal kerja menunjukkan
pengaruh antara modal kerja dengan
penjualan dan menunjukkan banyaknya
penjualan yang dapat diperoleh perusahaan
(jumlah rupiah) untuk tiap modal kerja.
Perputaran modal kerja yang rendah
menunjukkan adanya kelebihan modal kerja
yang mungkin disebabkan rendahnya
perputaran persediaan, piutang atau adanya
saldo kas yang terlalu besar.

Penjualan dengan modal kerja
memiliki hubungan yang erat. Volume
penjualan yang naik maka investasi
persediaan dan piutang juga meningkat, ini
berarti juga meningkatkan modal kerja.
Pengujian efisiensi modal kerja dapat
menggunakan perputaran modal kerja
(working capital turnover).

Manfaat modal kerja adalah sebagai
berikut : modal kerja itu menampung
kemungkinan akibat buruk yang ditimbulkan
karena penurunan nilai aktiva lancar seperti
penurunan nilai piutang yang diragukan dan
yang tidak dapat ditagih atau penurunan
nilai persediaan, Modal kerja yang cukup

memungkinkan perusahaan untuk membayar
semua utang lancarnya tepat pada waktunya
dan untuk memanfaatkan potongan tunai;
dengan menggunakan potongan tunai maka
jumlah yang akan dibayarkan untuk
pembelian barang menjadi kurang, Modal
kerja yang cukup memungkinkan
perusahaan untuk memelihara ”Credit
Standing” perusahaan yaitu penilaian pihak
ketiga, misalnya bank dan para kreditor akan
kelayakan perusahaan untuk memelihara
kredit, Memungkinkan perusahaan untuk
memberikan syarat kredit pada para
pembeli, Memungkinkan perusahaan untuk
menyesuaikan persediaan pada suatu jumlah
yang mencukupi untuk melayani kebutuhan
para pembeli dengan lancar, Memungkinkan
pimpinan perusahaan untuk
menyelenggarakan perusahaan lebih efisien
dengan jalan menghindarkan kelambatan
dalam memperoleh bahan, jasa dan alat –
alat yang disebabkan kesulitan kredit, Modal
kerja yang mencukupi, memungkinkan pula
perusahaan untuk menghadapi masa resesi
dan depresi dengan baik

Indikator perputaran modal kerja
yang digunakan dalam penelitian ini adalah

Aktivitas perusahaan pada umumnya
juga didanai dengan utang jangka pendek,
utang jangka panjang, dan modal pemegang
saham. Subramanyam dan Wild (2010:265),
”Leverage keuangan (financial leverage)
merupakan penggunaan utang untuk
meningkatkan laba”. ”Leverage financial
adalah penggunaan sumber dana yang
memiliki beban tetap dengan harapan akan
memperoleh tambahan keuntungan yang
lebih besar daripada beban tetapnya
sehingga akan meningkatkan keuntungan
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yang tersedia bagi pemegang saham”
(Sjahrial, 2008:154).

Kreditur lebih menyukai rasio utang
yang rendah karena semakin rendah rasio
ini, maka semakin besar perlindungan
terhadap kerugian kreditur dalam peristiwa
likuidasi, sedangkan pemegang saham akan
menginginkan leverage yang lebih besar
karena akan dapat meningkatkan laba yang
diharapkan.

Manajemen keuangan umumnya
mengenal dua macam leverage, yaitu
leverage operasi (operating leverage) dan
leverage keuangan (financial leverage).
Penggunaan kedua leverage ini dengan
tujuan agar keuntungan yang diperoleh lebih
besar dari pada biaya aset dan sumber
dananya. Penggunaan leverage akan
meningkatkan keuntungan bagi pemegang
saham. Sebaliknya leverage juga dapat
meningkatkan resiko kerugian. Perusahaan
yang mendapat keuntungan yang lebih
rendah dibandingkan dengan biaya tetapnya,
maka penggunaan leverage akan
menurunkan keuntungan pemegang saham.

Kegunaan dari Operating Leverage
yaitu Leverage Operasi dapat mengukur
perubahan pendapatan atau penjualan
terhadap keuntungan operasi perusahaan.
Perusahaan dapat mengetahui perubahan
laba operasi sebagai akibat perubahan
penjualan, sehingga perusahaan dapat
mengetahui keuntungan operasi perusahaan.

Tujuan utama dari financial leverage
adalah untuk mengetahui berapa jumlah
uang yang sesungguhnya tersedia bagi
pemegang saham biasa setelah bunga dan
deviden untuk saham preferan dibayarkan”.

Indikator yang digunakan untuk
menghitung Leverage keuangan adalah

Kinerja keuangan dapat diukur dari
laporan keuangan yang dilakukan secara
periodik. Laporan keuangan berupa neraca,
laporan rugi laba, laporan arus kas dan
laporan perubahan modal yang secara
bersama-sama memberikan suatu gambaran
tentang posisi keuangan perusahaan.

Tujuan utama dari perusahaan adalah
untuk memperoleh laba untuk menjamin
kelangsungan hidup perusahaan.
Keberhasilan suatu perusahaan bukan hanya
dilihat dari besarnya laba yang diperoleh
atau dihasilkan oleh perusahaan, tetapi hal
ini harus dihubungkan dengan jumlah modal
yang digunakan untuk memperoleh laba
tersebut.

Perusahaan pada umumnya lebih
mementingkan masalah profitabilitas dari
persoalan laba, karena laba yang besar saja
belum merupakan ukuran bahwa perusahaan
itu telah dapat bekerja dengan efisien.
Efisiensi baru dapat diketahui dengan
membandingkan laba tersebut, atau dengan
kata lain menghitung tingkat
profitabilitasnya.

Perusahaan pada umumnya, lebih
diarahkan untuk mendapatkan titik
profitabilitas maksimal dari pada laba
maksimal. Semakin tinggi profitabilitas
perusahaan maka mencerminkan bahwa
semakin tinggi tingkat efesiensi perusahaan.
Irawati (2006:25) ”Rasio profitabilitas
merupakan rasio yang digunakan untuk
mengukur sampai seberapa besar efektivitas
perusahaan dalam mendapatkan
keuntungan”.

Tujuan penggunaan rasio
profitabilitas bagi perusahaan, maupun bagi
pihak luar perusahaan, yaitu : Untuk
mengukur atau menghitung laba yang
diperoleh perusahaan dalam satu periode
tertentu, Untuk menilai posisi laba
perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun
sekarang, Untuk menilai perkembangan laba
dari waktu ke waktu, Untuk menilai
besarnya laba bersih sesudah pajak dengan
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modal sendiri, Untuk mengukur
produktivitas seluruh dana perusahaan yang
digunakan baik modal pinjaman maupun
modal sendiri, Untuk mengukur
produktivitas dari seluruh dana perusahaan
yang digunakan baik modal sendiri dan
tujuan lainnya.

Indikator yang digunakan untuk
mengukur profitabilitas perusahaan adalah

AssetTotal

IncomeNet
ROA 

Hubungan antara modal kerja dengan
kinerja keuangan  yang dapat ditemukan di
laporan keuangan perusahaan. Tingkat
profitabilitasnya diukur dengan ROA dapat
dijadikan sebagai indikator untuk
mengetahui seberapa mampu perusahaan
memperoleh laba yang optimal dilihat dari
posisi aktivanya.

Perusahaan yang menggunakan
Operating Leverage dapat meningkatkan
profitabilitas perusahaan, karena dalam
mengeluarkan dana untuk kebutuhan biaya
tetap perusahaan tersebut dapat
menggunakan aktiva, sehingga perusahaan
tersebut dapat menghasilkan pendapatan
yang cukup. Penggunaan Operating
Leverage sangat diperlukan dalam
perusahaan, khususnya perusahaan jasa,
karena biaya yang dikeluarkan cukup tinggi.

Operating Leverage juga dapat mengukur
perubahan pendapatan terhadap keuntungan
perusahaan. Rasio Profitabilitas
menunjukkan kemampuan perusahaan
melahirkan laba yang akan menutupi biaya-
biaya tetap atau biaya operasi lainnya,
dengan kata lain pengetahuan rasio ini agar
kita dapat mengontrol pengeluaran untuk
biaya tetap atau biaya operasi sehingga
perusahaan dapat menikmati laba.

Berdasarkan uraian landasan teori

yang telah diuraikan, maka kerangka

konseptual dapat digambarkan sebagai

berikut

Berdasarkan kerangka konseptual
ini, maka diajukan hipótesis untuk diuji
sebagai berikut perputaran modal kerja dan
leverage berpengaruh positif terhadap
kinerja keuangan.

METODE PENELITIAN

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini
adalah metode penelitian kuantitatif yaitu
penelitian yang bertujuan untuk
menguraikan untuk menggambarkan tentang
sifat-sifat (karakteristik) dari suatu keadaan
atau objek penelitian yang dilakukan melalui
pengumpulan dan analisis data kuantitatif
serta pengujian statistik.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif
kuantitatif, Tujuan Penelitian Kuantitatif
adalah mengembangkan dan menggunakan

model-model matematis, teori-teori dan
hipotesis yang dikaitkan dengan fenomena
alam. Penelitian kuantitatif banyak
digunakan untuk menguji suatu teori, untuk
menyajikan suatu fakta atau
mendeskripsikan statistik, untuk
menunjukkan hubungan antarvariabel, dan
ada pula yang bersifat mengembangkan
konsep, mengembangkan pemahaman atau
mendeskripsikan banyak hal, baik itu dalam
ilmu-ilmu alam maupun ilmu-ilmu sosial.

Perputaran Modal
Kerja (X1)

Leverage (X2)

Kinerja Keuangan
(Y)
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Sifat penelitian ini adalah deskriptif
eksplanatori, yaitu penelitian yang ilmiah
yang sistematis terhadap bagian-bagian dan
fenomena serta hubungan-hubungannya dan
merupakan suatu bentuk penelitian yang
ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-
fenomena yang ada, baik fenomena alamiah
maupun fenomena buatan manusia.
Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas,
karakteristik, perubahan, hubungan,
kesamaan, dan perbedaan antara fenomena
yang satu dengan fenomena lainnya.
Penelitian deskriptif merupakan penelitian
yang berusaha mendeskripsikan dan
menginterpretasikan sesuatu, misalnya
kondisi atau hubungan yang ada, pendapat
yang berkembang, proses yang sedang
berlangsung, akibat atau efek yang terjadi,
atau tentang kecendrungan yang tengah
berlangsung.

Metode pengumpulan data
dilakukan dengan teknik wawancara dan
observasi. Populasi adalah laporan keuangan
PT Umada Medan pada tahun 2008 - 2011.
Sampel yang digunakan adalah 48 sampel.

Penggunaan analisis regresi dalam
statistik harus bebas dari asumsi–asumsi
klasik. Uji asumsi klasik yang dilakukan
adalah uji normalitas, uji heterokedastisitas,
uji autokorelasi, dan uji multikolinearitas.

Metode penelitian dilakukan dengan
analisis statistik dan menggunakan software
SPSS 16.0. Penggunaan metode analisis
regresi dalam pengujian hipotesis, terlebih
dahulu diuji apakah model tersebut
memenuhi uji asumsi klasik atau tidak.

Hipotesis diuji dengan menggunakan
analisis regresi linear berganda. Analisis ini
digunakan untuk mengetahui apakah semua
variabel independen mempunyai pengaruh
terhadap variabel dependen. Model regresi
untuk menguji hipotesis tersebut adalah
sebagai berikut:
Y = a + ß1X1 + ß2X2 + e,

Dimana X1 adalah perputaran modal kerja,
X2 adalah leverage dan Y adalah kinerja
keuangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara umum, penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui signifikansi
pengaruh perputaran modal kerja dan

leverage keuangan terhadap kinerja
keuangan.
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Tabel 1.
Hasil análisis perputaran modal kerja dan leverage keuangan terhadap kinerja keuangan

PT Umada Medan.

Coefficientsa

Model

Unstandardized
Coefficients

Standardiz
ed
Coefficient
s

t Sig.

Collinearity
Statistics

B Std. Error Beta
Toleran
ce VIF

1 (Constant) -.360 .027 -13.133 .000

Working Capital
Turnover .073 .006 .954 12.021 .000 .135 7.424

Debt to Asset
Ratio .047 .132 .028 .358 .722 .135 7.424

a. Dependent Variable: Return on Asset

Hasil pengujian secara parsial tersebut,
dapat dilihat bahwa secara parsial variabel
Working Capital Turnover yang
berpengaruh signifikan terhadap Return on
Asset. Hal ini ditunjukkan oleh nilai
signifikansi Working Capital Turnover
sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari
0,05, sedangkan untuk variabel Debt to
Asset Ratio tidak berpengaruh signifikan
yang ditunjukkan oleh nilai signifikansi
variabel-variabel tersebut yang nilainya
lebih besar dari 0,05.

Kolom Unstandardized Coefficients
bagian B diperoleh model persamaan regresi
linier berganda yaitu:
Y= -0,360+ 0,073 (X1) + 0,047 (X2)
dimana:
Y = Return on Asset (ROA)
X1 = Working Capital Turnover (WCT)
X2 = Debt to Asset Ratio (DAR)

Penjelasan dari nilai a, b1 dan b2 pada
Unstandardized Coefficients tersebut dapat
dijelaskan berikut ini:
• Nilai Constant (a) = -0,360 = konstanta

Nilai konstanta ini menunjukkan
bahwa apabila tidak ada nilai variabel bebas
yaitu Working Capital Turnover dan Debt to
Asset Ratio, maka perubahan nilai Return on
Asset yang dilihat dari nilai Y tetap sebesar -
0,360.
• Nilai b1 = 0,073 = Working Capital
Turnover ratio

Koefisien regresi ini menunjukkan
bahwa setiap kenaikan working capital
turnover ratio sebesar 1 satuan, maka
perubahan Return on Asset yang terlihat dari
nilai Y adalah sebesar 0,073 dengan asumsi
variabel lain dianggap tetap.
• Nilai b2 = 0,047 = Debt to Asset Ratio

Koefisien regresi ini menunjukkan
bahwa setiap kenaikan Debt to Asset Ratio
sebesar 1 satuan, maka perubahan Return on
Asset yang terlihat dari nilai Y akan
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bertambah sebesar 0,047 dengan asumsi variabel lain dianggap tetap.

Tabel 2. Hasil analisis varians pengaruh perputaran modal kerja dan leverage keuangan
terhadap kinerja keuangan PT Umada Medan.

ANOVAb

Model
Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

1 Regression .250 2 .125 566.558 .000a

Residual .010 45 .000
Total .260 47

a. Predictors: (Constant), Debt to Asset Ratio, Working Capital Turnover

b. Dependent Variable: Return On Asset

Uji ANOVA atau F test didapat nilai
Fhitung sebesar 566,558 dengan probabilitas
0,000, karena probabilitas jauh lebih kecil
dari 0,05, maka model regresi dapat
digunakan untuk memprediksi Return on
Asset atau dapat dikatakan bahwa Working
Capital Turnover dan Debt to Asset Ratio
secara bersama – sama berpengaruh
terhadap Return on Asset.

Hasil pengujian secara parsial dapat
diketahui bahwa Working Capital Turnover
mempunyai pengaruh terhadap Return on
Asset. Hal ini ditunjukkan oleh nilai thitung

sebesar 12,021 yang lebih besar dari ttabel

sebesar 1,677. Hasil pengujian ini berbeda
dengan hasil penelitian terdahulu yang
dilakukan Siswanto (2010) yang
menunjukkan bahwa Perputaran Modal
Kerja tidak memiliki pengaruh yang
signifikan terhadap Return on Asset (ROA).

Hasil pengujian secara parsial pada
Debt to Asset Ratio tidak berpengaruh
terhadap Return on Asset. Hal ini
ditunjukkan oleh nilai thitung sebesar 0,358
yang lebih kecil dari ttabel sebesar 1,677. Hal
ini tidak sejalan dengan penelitian terdahulu
yang dilakukan oleh Setyawan (2008) yang
menunjukkan bahwa Leverage keuangan

mempunyai pengaruh signifikan negatif
terhadap ROA perusahaan dan tidak sejalan
dengan Hastuti (2010) yang menunjukkan
bahwa Leverage memiliki pengaruh
signifikan terhadap ROA.

Hasil pengujian secara simultan, dapat
disimpulkan bahwa Working Capital
Turnover (WCT) dan Debt to Asset Ratio
(DAR) berpengaruh signifikan terhadap
Return on Asset (ROA), yang ditunjukkan
dengan nilai Fhitung lebih besar dari Ftabel

yaitu 566,558 lebih besar dari 3,204. Nilai
Adjusted R Square sebesar 0.960 atau 96%
mengindikasikan bahwa variasi dari Return
on Asset dapat dijelaskan oleh variasi
Working Capital Turnover dan Debt to Asset
Ratio sebesar 96% dan sisanya 4% (100% -
96%) dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang
tidak dimasukkan dalam penelitian, dengan
demikian berarti kemampuan variabel
independen dalam memprediksi variabel
dependen sangat tinggi. Working Capital
Turnover memiliki koefisien regresi
bertanda positif bernilai 0,073. Hal ini
mengandung arti bahwa apabila nilai
koefisien regresi variabel lainnya tetap
(tidak berubah) maka perubahan variabel 1
Working Capital Turnover akan menaikkan
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Return on Asset sebesar 0,073. Debt to Asset
Ratio juga memiliki koefisien regresi yang
positif bernilai 0,047. Hal ini mengandung
arti bahwa apabila nilai koefisien regresi

variabel lainnya tetap (tidak berubah) maka
perubahan variabel 1 Debt to Asset Ratio
akan menaikkan Return on Asset sebesar
0,047.

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa perputaran modal kerja secara parsial
memiliki pengaruh terhadap kinerja
keuangan, sedangkan leverage keuangan
tidak memiliki pengaruh yang signifikan
terhadap kinerja keuangan. Secara simultan
perputaran modal kerja dan leverage
keuangan memiliki pengaruh yang
signifikan terhadap kinerja keuangan.

Beberapa saran yang dapat
dikemukakan peneliti berkaitan dengan hasil

penelitian ini antara lain bagi manajemen
perusahaan agar tetap memperhatikan
Working Capital Turnover dalam
melaksanakan kegiatan operasionalnya
karena variabel ini akan mempengaruhi
besarnya Return on Asset sebagai pengukur
kinerja keuangan perusahaan, bagi
manajemen perusahaan agar perlu
memaksimalkan pemanfaatan modal kerja
yang ada, sehingga dapat meningkatkan
kinerja keuangan perusahaan.
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