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Pengaruh Perputaran Piutang dan Perputaran Persediaan terhadap Modal
Kerja pada Perusahaan Perdagangan Yang Terdaftar di

Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2013

Melinda
Bayu Wulandari

Fakultas Ekonomi Universitas Prima Indonesia

Abstrak

Perusahaan perdagangan merupakan perusahaan yang sangat berperan dalam
menunjang jalannya perdagangan. Perusahaan perdagangan menerapkan transaksi
penjualan secara tunai dan kredit. Dari sisi konsumen umumnya lebih menyukai bila
perusahaan dapat melakukan penjualan secara kredit, karena pembayaran dapat
ditunda. Penjualan kredit menimbulkan adanya piutang atau tagihan.

Perputaran piutang merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa
lama penagihan piutang selama satu periode. Perputaran persediaan mengukur
kecepatan rata-rata persediaan bergerak keluar masuk perusahaan. Modal kerja
adalah kelebihan aktiva lancar terhadap utang jangka pendek dan modal kerja adalah
jumlah dari aktiva lancar.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan deskriptif.
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian korelasi. Populasi yang digunakan
adalah perusahaan perdagangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang
berjumlah 57 perusahaan. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive
sampling sehingga didapat sampel penelitian sebanyak 43 perusahaan.

Hasil penelitian secara simultan menunjukkan rasio perputaran piutang dan
perputaran persediaan tidak berpengaruh terhadap modal kerja dengan nilai
signifikan 0,168 > 0,05. Hasil penelitian secara parsial perputaran piutang tidak
berpengaruh terhadap modal kerja dengan nilai signifikan 0,071 > 0,05 sedangkan
secara parsial perputaran persediaan tidak berpengaruh terhadap modal kerja dengan
nilai signifikan 0,598 > 0,05.

Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan 3,6% dari variasi variabel
dependen modal kerja yang dapat dijelaskan oleh perputaran piutang dan perputaran
persediaan sedangkan sisanya sebesar 96,4% dijelaskan oleh variabel-variabel lain
diluar variabel penelitian.

Kata Kunci : Perputaran Piutang, Perputaran Persediaan dan Modal Kerja.



Pendahuluan
Dengan semakin berkembangnya

dunia usaha dewasa ini, maka
persaingan antar perusahaan,
khususnya antar perusahaan sejenis
akan semakin ketat. Untuk menjaga
kelangsungan hidup sebuah
perusahaan dalam persaingan yang
semakin ketat dibutuhkan suatu
pengelolaan sumber daya yang
dilakukan oleh pihak manajemen
dengan baik. Bagi pihak manajemen,
selain dituntut untuk
mengkoordinasikan pengelolaan
seluruh sumber daya yang dimiliki
perusahaan secara efektif dan efisien,
juga dituntut untuk dapat
menghasilkan keputusan-keputusan
yang menunjang terhadap pencapaian
tujuan perusahaan di masa yang akan
datang. Perputaran piutang dan
perputaran persediaan sangat penting
bagi sebuah perusahaan karena
merupakan rasio-rasio yang digunakan
dalam mengukur effisiensi modal
kerja dalam sebuah perusahaan.
Adanya modal kerja yang cukup
memungkinkan suatu perusahaan
dalam melakukan aktivitasnya tidak
mengalami kesulitan dan hambatan
yang mungkin akan timbul. Penetapan
besarnya modal kerja yang dibutuhkan
perusahaan berbeda-beda, salah
satunya tergantung jenis perusahaan
dan seberapa besar perusahaan
tersebut. Kegiatan penyediaan modal
tersebut bersifat dinamis sehingga
harus mengikuti perkembangan
perusahaan.

Penggunaan modal kerja harus
ditentukan dan direncanakan dengan
matang karena apabila terdapat modal
kerja yang tidak produktif atau
kelebihan modal kerja hal ini akan
mengakibatkan kerugian bagi
perusahaan karena tidak digunakannya
modal tersebut untuk memperoleh
keuntungan yang lebih besar, dan
sebaliknya apabila terdapat
kekurangan modal kerja, maka ini
merupakan sebab utama kegagalan
perusahaan.

Piutang merupakan elemen
penting dari modal kerja. Piutang
adalah semua klaim dalam bentuk
uang terhadap perorangan, organisasi
atau debitur lainnya. Piutang timbul
dari beberapa jenis transaksi, dimana
yang paling umum adalah dari
penjualan barang ataupun jasa secara
kredit. Melalui piutang diharapkan
perusahaan mampu meningkatkan
pendapatan atau penjualan sehingga
akan menambah modal kerja. Piutang
merupakan akun yang selalu berputar
atau disebut juga receivable turnover.
Perputaran piutang akan berpengaruh
langsung terhadap efisiensi modal
kerja. Makin tinggi rasio menunjukkan
bahwa modal kerja yang ditanamkan
dalam piutang makin rendah
(dibandingkan dengan rasio tahun
sebelumnya) dan tentunya kondisi ini
bagi perusahaan semakin baik.
Sebaliknya, jika rasio makin rendah,
maka ada over investment dalam
piutang. Rasio perputaran piutang
memberikan pemahaman tentang



kualitas piutang dan kesuksesan
penagihan piutang.

Bagian lain dari modal kerja
adalah aktiva berwujud persediaan.
Untuk perusahaan dagang, persediaan
barang yang dimaksudkan untuk
memenuhi permintaan pembeli. Untuk
perusahaan industri persediaan bahan
baku dan barang dalam proses
bertujuan untuk memperlancar
kegiatan produksi. Sementara itu
persediaan barang jadi dimaksudkan
untuk memenuhi permintaan pasar.

Persoalan persediaan yang
perlu dipecahkan adalah bagaimana
perusahaan mampu memprediksi
dengan tepat kebutuhan akan bahan
baku dan barang jadi, bagaimana
perusahaan dapat menyediakan
persediaan tepat waktu dan sesuai
kebutuhan. Masalah penentuan jumlah
dana atau alokasi dana dalam
persediaan mempunyai dampak
langsung terhadap keuntungan
perusahaan. Inventory sebagai elemen
utama dari mdoal kerja, dan
merupakan aktiva yang selalu berputar
dan terus menerus mengalami
perubahan. Tingkat perputaran
persediaan barang disebut juga
inventory turnover. Tinggi rendahnya
perputaran persediaan mempunyai
pengaruh langsung terhadap besar
kecilnya modal kerja perusahaan.

Peneliti memilih perusahaan
perdagangan sebagai objek penelitian
karena dalam setiap perusahaan
dagang, persediaan barang dagangan
sangat berperan dalam menunjang

jalannya perdagangan. Perusahaan
perdagangan menerapkan transaksi
penjualan secara tunai dan kredit. Dari
sisi konsumen umumnya lebih
menyukai bila perusahaan dapat
melakukan penjualan secara kredit,
karena pembayaran dapat ditunda.
Penjualan kredit menimbulkan adanya
piutang atau tagihan.

Berdasarkan uraian dan
fenomena di atas, maka peneliti
tertarik untuk membuat penelitian
dengan judul skripsi “ Pengaruh
Perputaran Piutang dan Perputaran
Persediaan Terhadap Modal Kerja
pada Perusahaan Perdagangan di
Bursa Efek Indonesia tahun 2011-
2013”.

Identifikasi Masalah

Berdasarkan gambaran
fenomena dan latar belakang masalah
tersebut, maka identifikasi masalah
dalam penelitian ini adalah :

1. Kenaikan perputaran piutang tidak
selalu diikuti dengan kenaikan pada
modal kerja.

2. Kenaikan perputaran persediaan
tidak selalu diikuti dengan kenaikan
pada modal kerja.

3. Kenaikan perputaran piutang dan
perputaran persediaan tidak selalu
diikuti dengan penurunan pada
modal kerja.



Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang
telah dikemukakan, maka menjadi
permasalahan dalam penelitian ini :

1. Bagaimanakah pengaruh perputaran
piutang terhadap modal kerja pada
perusahaan perdagangan  di Bursa
Efek Indonesia tahun 2011-2013?

2. Bagaimanakah pengaruh perputaran
persediaan terhadap modal kerja
pada perusahaan perdagangan di
Bursa Efek Indonesia tahun 2011-
2013?

3. Bagaimanakah pengaruh perputaran
piutang dan perputaran persediaan
terhadap modal kerja pada
perusahaan perdagangan di Bursa
Efek Indonesia tahun 2011-2013?

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah
:

1. Untuk menguji dan menganalisis
pengaruh perputaran piutang
terhadap modal kerja pada
perusahaan perdagangan  di Bursa
Efek Indonesia tahun 2011-2013.

2. Untuk menguji dan menganalisis
pengaruh perputaran persediaan
terhadap modal kerja pada
perusahaan perdagangan di Bursa
Efek Indonesia tahun 2011-2013.

3. Untuk menguji dan menganalisis
pengaruh perputaran piutang dan
perputaran persediaan terhadap
modal kerja pada perusahaan

perdagangan di Bursa Efek
Indonesia tahun 2011-2013.

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini
adalah :

1. Bagi Universitas Prima Indonesia,
yaitu sebagai bahan referensi dan
data tambahan untuk melakukan
penelitian selanjutnya yang
berhubungan dengan bidang
akuntansi.

2. Bagi perusahaan, hasil penelitian
ini diharapkan bermanfaat sebagai
bahan masukan dan bahan
perbandingan atas kinerja yang
selama ini dicapai dan sebagai
bahan pertimbangan perencanaan
untuk masa yang akan datang.

3. Bagi investor, sebagai bahan
masukan dalam
mempertimbangkan pengambilan
keputusan modal kerja yang tepat.

4. Bagi peneliti, untuk menambah
pengetahuan dan memperdalam
wawasan yang berhubungan
dengan pengaruh perputaran
piutang dan perputaran persediaan
terhadap modal kerja pada
perusahaan perdagangan di Bursa
Efek Indonesia tahun 2011-2013.

Tinjauan Pustaka

Teori Tentang Perputaran Piutang

Menurut Keown, dkk
(2008:78) rasio perputaran piutang
usaha menunjukkan seberapa cepat



perusahaan menagih kreditnya, yang
diukur oleh lamanya waktu piutang
dagang ditagih atau perputaran piutang
usaha selama tahun tersebut.

Menurut Kasmir (2012:176)
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.

Menurut Subramanyam dan
Wild (2010:251) makin lama piutang
belum dilunasi melampaui tanggal
jatuh temponya, makin kecil
kemungkinan piutang dapat ditagih.

Menurut Keown, dkk (2008:78)
pada umumnya, manajemen ingin
menagih piutang dengan segera,
sehingga dapat mengurangi periode
penagihan dan meningkatkan rasio
perputaran. Namun, mungkin saja,
manajemen perusahaan sengaja
memperpanjang  masa pembayaran
piutang tersebut dengan pertimbangan
yang dapat dipertanggungjawabkan.
Atau arti lain, tagihan yang lebih
lambat bisa berarti bahwa manajemen
tidak teliti dalam menjalankan
kebijakan tagihannya.

Menurut Sjahrial dan Purba
(2013:38) rumus untuk menghitung
perputaran piutang adalah :

Perputaran Persediaan=

persediaanratarata
penjualanpokokharga



Jika tidak diketahui jumlah

penjualan kredit atau penjualan tunai
maka digunakan penjualan. Demikian
juga jika tidak tersedia data piutang
awal dan akhir, maka berdasarkan
piutang rata-rata yaitu piutang awal
ditambah piutang akhir dibagi dua.

Teori Tentang Perputaran
Persediaan

Menurut Keown, dkk (2008:78)
perputaran persediaan menandakan
likuiditas relatif persediaan yang
diukur dengan berapa kali penggantian
persediaan perusahaan selama tahun
tersebut.

Menurut Jumingan (2014:128)
perputaran persediaan menunjukkan
berapa kali persediaan barang dijual
dan diadakan kembali selama satu
periode akuntansi.

Menurut Subramanyam dan
Wild (2010:254) perputaran
persediaan mengukur kecepatan rata-
rata persediaan bergerak keluar masuk
perusahaan.

Menurut Jumingan (2014:129)
inventory turnover yang tinggi belum
tentu diikuti tingginya net income,
selama profit yang diperoleh telah
dikorbankan untuk mencapai volume
penjualan yang lebih besar, untuk
meningkatkan inventory turnover
tersebut mungkin harga jual terlalu
rendah, atau meningkatnya inventory
turnover itu mungkin diikuti naiknya
biaya penjualan dan biaya administrasi
lebih dari sebanding.

Menurut Subramanyam dan Wild



(2010:254) perputaran persediaan
mengukur kecepatan rata-rata
persediaan bergerak keluar masuk
perusahaan. Perputaran persediaan
dihitung sebagai berikut :

Perputaran Persediaan=

persediaanratarata
penjualanpokokharga



Teori Tentang Modal Kerja

Menurut Sjahrial dan Purba
(2013:38) modal kerja bersih
(networking capital) adalah total
aktiva lancar dikurangi total kewajiban
lancar.

Menurut Munawir (2010:114)
adanya modal kerja yang cukup sangat
penting bagi suatu perusahaan karena
dengan modal kerja yang cukup itu
memungkinkan bagi perusahaan untuk
beroperasi dengan seekonomis
mungkin dan perusahaan tidak
mengalami kesulitan atau menghadapi
bahaya-bahaya yang mungkin timbul
karena adanya krisis atau kekacauan
keuangan.

Menurut Jumingan (2014:81)
apabila dana (modal kerja) yang
diperoleh dari perubahan dalam pos-
pos tidak lancar dan modal melebihi
dana (modal kerja) yang digunakan
untuk pos-pos tidak lancar dan modal
maka modal kerja berarti bertambah
(meningkat) sebesar selisihnya.

Indikator modal kerja dalam
penelitian ini adalah modal kerja
bersih (networking capital) adalah
total aktiva lancar dikurangi total

kewajiban lancar (Sjahrial dan Purba,
2013:38) atau dapat dihitung dengan:

Modal Kerja bersih = total aktiva
lancar – total kewajiban lancar

Pengaruh Terhadap Perputaran
Piutang Terhadap Modal Kerja

Menurut Munawir (2010:75)
makin tinggi rasio perputaran piutang
(turn over receivable) menunjukkan
modal kerja yang ditanamkan dalam
piutang rendah, sebaliknya kalau rasio
semakin rendah berarti ada over
investment dalam piutang.

Menurut Subramanyam dan
Wild (2010:251) bagi sebagian besar
perusahaan yang melakukan penjualan
kredit, piutang usaha dan wesel tagih
merupakan bagian penting dari modal
kerja.

Menurut Riyanto (2008:91)
tinggi rendahnya receivable turn over
mempunyai efek yang langsung
terhadap besar kecilnya modal yang
diinvestasikan dalam piutang. Makin
tinggi turn overnya, berarti makin
cepat perputarannya, yang berarti
makin pendek waktu terikatnya modal
dalam piutang, dengan naiknya turn
overnya, dibutuhkan jumlah modal
yang lebih kecil yang diinvestasikan
dalam piutang.

Pengaruh Terhadap Perputaran
Persediaan Terhadap Modal Kerja

Menurut Subramanyam dan
Wild (2010:253) persediaan sering
kali merupakan bagian aset lancar



yang cukup besar. Persediaan
merupakan investasi yang dibuat
untuk memperoleh pengembalian
melalui penjualan kepada pelanggan.
Sebagian besar perusahaan
mempertahankan tingkat persediaan
tertentu. Jika persediaan tidak cukup,
volume penjualan akan turun di bawah
tingkat yang dapat dicapai. Persediaan
yang terlalu besar juga menahan dana
yang dapat digunakan secara lebih
menguntungkan di tempat lain.

Menurut Munawir (2010:119)
semakin tinggi tingkat perputaran
persediaan tersebut maka jumlah
modal kerja yang dibutuhkan
(terutama yang harus diinvestasikan
dalam persediaan) semakin rendah.

Menurut Riyanto (2008:73)
tinggi rendahnya inventory turn over
mempunyai efek yang langsung
terhadap besar kecilnya modal yang
diinvestasikan dalam inventory. Makin
tinggi turn overnya, berarti makin
cepat perputarannya, yang berarti
makin pendek waktu terikatnya modal
dalam inventory, dengan naiknya turn
over dibutuhkan jumlah modal yang
lebih kecil.

Metode Penelitian

Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang
dilakukan adalah pendekatan
penelitian deskriptif. Menurut
Arikunto (2010:3), “penelitian
deskriptif adalah penelitian yang
dimaksudkan untuk menyelidiki

keadaan, kondisi atau hal lain-lain
yang sudah disebutkan, yang hasilnya
dipaparkan dalam bentuk laporan
penelitian”.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan
adalah penelitian korelasi. Menurut
Arikunto (2010:4), “penelitian korelasi
adalah penelitian yang dilakukan oleh
peneliti untuk mengetahui hubungan
antara dua variabel atau lebih, tanpa
melakukan perubahan, tambahan atau
manipulasi terhadap data yang
memang sudah ada”. Dengan
demikian penelitian ini adalah untuk
mengetahui bagaimana hubungan
antara perputaran piutang dan
perputaran persediaan terhadap modal
kerja.

Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang
digunakan adalah penelitian
kuantitatif. Menurut Hermawan
(2010:18), “penelitian kuantitatif
adalah suatu pendekatan penelitian
yang bersifat objektif, mencakup
pengumpulan dan analisis data
kuantitatif serta menggunakan metode
pengujian statistik”. Penelitian ini
menggunakan data perputaran piutang,
perputaran persediaan dan modal kerja
untuk diuji secara statistik.

Populasi dan Sampel

Populasi yang akan digunakan
dalam penelitian ini adalah perusahaan
perdagangan di Bursa Efek Indonesia
periode 2009-2013 yang berjumlah 57



perusahaan.

Penelitian ini menggunakan
teknik purposive sampling. Purposive
sampling adalah teknik mengambil
sampel dari populasi yang
diperkirakan paling cocok untuk
dikumpulkan datanya dan
pengambilan data disesuaikan dengan
kriteria-kriteria yang telah ditentukan.
Beberapa kriteria yang ditentukan
adalah :

1. Perusahaan perdagangan yang
listing di Bursa Efek Indonesia
(BEI) dari tahun 2011-2013.

2. Perusahaan perdagangan yang
tahun buku per 31 Desember
2011-2013.

3. Perusahaan perdagangan yang
memiliki data perputaran piutang,
perputaran persediaan dan modal
kerja.
Total jumlah data sampel yang

digunakan dalam penelitian ini yaitu
129 sampel yang diambil dari jumlah
sampel 43 perusahaan dikalikan
dengan 3 tahun penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam
penelitian ini diperoleh melalui studi
dokumentasi, dengan mengumpulkan
data atau teori pendukung melalui

jurnal maupun buku pendukung untuk
dapat menggambarkan masalah yang
diteliti serta mengumpulkan data
sekunder dari laporan keuangan
perusahaan perdagangan yang dimuat
dalam situs resmi Bursa Efek
Indonesia, yaitu www.idx.co.id.
Peneliti juga melakukan studi
dokumentasi dengan cara pengkajian
dan pendalaman literatur-literatur,
seperti buku, jurnal dan laporan
penelitian yang berkaitan dengan
masalah yang diteliti.

Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti
menggunakan data sekunder. Data.
Data sekunder dalam penelitian adalah
laporan keuangan (audit) perusahaan
perdagangan tahun 2011 sampai
dengan tahun 2013 yang diperoleh
dari situs resmi BEI, yaitu
www.idx.co.id.

Hasil Penelitian

Statistik Deskriptif

Hasil pengolahan data dari
sampel dapat dilihat dari statistik
deskriptif di bawah ini:



Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2015

Nilai minimum perputaran
piutang adalah sebesar 0,35 yang
diperoleh PT. Triwijaya Insanlestari,
Tbk pada tahun 2013. Nilai
maksimum perputaran piutang adalah
sebesar 1252,06 yang diperoleh PT.
Permata Prima Sakti, Tbk pada tahun
2011. Nilai rata-rata perputaran
piutang perusahaan perdagangan
adalah 36,4184.

Nilai minimum perputaran
persediaan adalah sebesar 0,11 yang
diperoleh PT. Catur Sentosa Adiprana,
Tbk pada tahun 2013. Nilai
maksimum perputaran persediaan
adalah sebesar 629,29 yang diperoleh
PT. Centrin Online, Tbk pada tahun
2013. Nilai rata-rata perputaran
persediaan perusahaan perdagangan
adalah 22,6400.

Nilai minimum modal kerja
adalah sebesar – Rp
2.778.020.000.000,- yang diperoleh
PT. Permata Prima Sakti, Tbk pada

tahun 2013. Nilai maksimum modal
kerja adalah sebesar Rp
13.253.500.000.000 yang diperoleh
PT. United Tractors, Tbk pada tahun
2013. Nilai rata-rata modal kerja
perusahaan perdagangan adalah Rp
675.402.655.661,41

Hasil Uji Asumsi Klasik

Hasil uji asumsi klasik
mengalami masalah pada uji
normalitas yaitu data tidak
berdistribusi normal, untuk itu
dilakukan transformasi data dengan
logaritma natural. Hasil uji asumsi
klasik pada uji multikolinearitas, uji
autokorelasi dan uji heterokedastisitas
tidak mengalami masalah.

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk
menguji apakah dalam model regresi,
variabel pengganggu atau residual
memiliki distribusi normal. Kalau uji
normalitas ini dilanggar maka uji
statistik menjadi tidak valid untuk
jumlah sampel yang kecil.

Tabel 1 Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

Perputaran_Piutang 129 ,35 1252,06 36,4184 125,79899

Perputaran_persediaan 129 ,11 629,29 22,6400 71,57962

Modal_kerja 129 -
2778020000000

13253500000000 675402655661,41 1984698957605,763

Valid N (listwise) 129



Gambar IV.3 Uji Normalitas
Histogram Setelah Transformasi

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2015

Grafik histogram pada Gambar
IV.3 di atas menunjukkan garis kurva
cenderung simetri (U) maka dapat
dikatakan data berdistribusi normal.

Gambar IV.4 Uji Normalitas P-P
Plot Setelah Transformasi

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2014

Grafik Normalitas P-P Plot
pada Gambar IV.4 di atas, terlihat
titik-titik menyebar mendekati garis
diagonal. Selain analisis grafik, perlu
dilakukan analisis statistik untuk
memastikan apakah data benar-benar
telah terdistribusi normal.

Tabel 2 Uji Normalitas Kolmogorov Smirnov Setelah Transformasi

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized Residual

N 100
Normal Parametersa,b Mean ,0000000

Std. Deviation 1,74785425
Most Extreme
Differences

Absolute ,074
Positive ,074
Negative -,055

Kolmogorov-Smirnov Z ,739
Asymp. Sig. (2-tailed) ,646
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2015

Hasil uji normalitas
Kolmogorov Smirnov menunjukkan
nilai signifikan 0,646 > 0,05 dengan
demikian hasil uji normalitas
Kolmogorov Smirnov dapat diambil
kesimpulan data  berdistribusi normal.

Hasil uji normalitas
menunjukkan setelah data di
transformasi logaritma natural data
semula 129 menjadi 100 data, hal ini
disebabkan karena 29 data memiliki
modal kerja minus.



Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan
untuk menguji apakah pada model

regresi ditemukan adanya korelasi
antar variabel independen.

Tabel 3 Uji Multikolinearitas

Coefficientsa

Model

Collinearity
Statistics

Tolerance VIF

1 ln_Perputaran_piutang 1,000 1,000

ln_Perputaran_persedia
an

1,000 1,000

a. Dependent Variable: ln_modal_kerja
Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2015

Nilai tolerance untuk variabel
perputaran piutang dan perputaran
persediaan berada diatas 0,10
sedangkan nilai VIF variabel
perputaran piutang dan perputaran
persediaan berada dibawah 10.
Dengan demikian hasil uji

Multikolinearitas tidak terjadi regresi
antar variabel independen.

Uji Autokorelasi

Pada penelitian ini, uji
autokorelasi dilakukan dengan
menggunakan uji Durbin-Watson.

Tabel 4 Uji Autokorelasi

Model Summaryb

Model Durbin-Watson

1 2,061a

a. Predictors: (Constant), ln_Perputaran_persediaan, ln_Perputaran_piutang

b. Dependent Variable: ln_modal_kerja

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2015

Hasil uji Durbin-Watson
menunjukkan angka SPSS sebesar
2,061; Dengan melihat kriteria pada
pedoman Durbin-Watson maka nilai
du < dw < 4-du atau 1,7152 < 2,061 <

2,2848 maka hasil test Uji
Autokorelasi tidak terjadi autokorelasi
positif dan negatif.



Uji Heteroskedastisitas

Suatu model regresi yang baik
adalah tidak terjadi
heteroskedastisitas. Ada beberapa cara
untuk menguji ada tidaknya situasi
heteroskedastisitas dalam varian error
terms untuk model regresi.

Gambar IV.5

Uji Heteroskedastisitas

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2015

Dari grafik scatterplot terlihat
bahwa titik-titik menyebar secara acak
baik diatas maupun di bawah angka
nol (0) pada sumbu Y,  tidak
berkumpul di satu tempat, sehingga
dari grafik scatterplot dapat
disimpulkan bahwa tidak terjadi
heteroskedastisitas pada model regresi.

Pendeteksian ada tidaknya
heteroskedastisitas bisa juga dilakukan
dengan menggunakan metode Glejser
Test, yaitu dengan cara meregresikan
nilai absolute residual terhadap
variabel independent.

Tabel 5 Uji Gletjer

Coefficientsa

Model

Unstandardized
Coefficients

Standardized
Coefficients

t Sig.B Std. Error Beta

1 (Constant) 1,344 ,273 4,917 ,000

ln_Perputaran_piutang -,046 ,091 -,051 -,505 ,615

ln_Perputaran_persediaan ,050 ,083 ,062 ,609 ,544

a. Dependent Variable: absolut_utln
Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2015

Hasil Uji Gletjer Pada Tabel
IV.6 di atas menunjukkan nilai
signifikan dari 2 variabel independen
yaitu perputaran piutang sebesar 0,615
lebih besar dari  0,05 dan perputaran
persediaan sebesar 0,544 lebih besar
dari 0,05 dengan demikian dari hasil
uji Gletjer tidak terjadi masalah
Heteroskedastisitas.

Hasil Analisis Data Penelitian

Model Penelitian

Pengujian hipotesis yang
digunakan dalam penelitian adalah
dengan menggunakan analisis regresi
linier berganda. Model regresi yang
digunakan adalah sebagai berikut :



Tabel 6 Persamaan Regresi
Coefficientsa

Model

Unstandardized
Coefficients

Standardized
Coefficients

t Sig.B Std. Error Beta

1 (Constant) 25,876 ,430 60,16
6

,000

ln_Perputaran_piutang ,261 ,143 ,182 1,828 ,071

ln_Perputaran_persedia
an

-,069 ,130 -,053 -,529 ,598

a. Dependent Variable: ln_modal_kerja
Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2015

Y =  25,876 + 0,261 X1 - 0,069 X2

Makna dari persamaan regresi linier
berganda di atas adalah :

1. Konstanta sebesar 25,876 rupiah
menyatakan bahwa jika
perputaran piutang dan perputaran
persediaan tetap maka modal
kerja sebesar 25,876 rupiah.

2. Koefisien regresi perputaran
piutang sebesar 0,261 kali
menyatakan bahwa setiap
kenaikan 0,261 kali perputaran
piutang akan menyebabkan

peningkatan modal kerja sebesar 1
rupiah.

3. Koefisien regresi perputaran
persediaan sebesar -0,069 kali
menyatakan bahwa setiap
penurunan perputaran persediaan
0,069 kali akan menyebabkan
kenaikan modal kerja sebesar 1
rupiah.

Koefisien Determinasi Hipotesis

Koefisien determinasi ditujukan
untuk mengetahui seberapa besar
kemampuan model dalam
menerangkan variabel terikat.

Tabel 7 Uji Koefisien Determinasi

Model Summary

Model R R Square
Adjusted R

Square
Std. Error of
the Estimate

1 ,190a ,036 ,016 1,76578

a. Predictors: (Constant), ln_Perputaran_persediaan,
ln_Perputaran_piutang

Sumber : Hasil Pengolahan Data,  2015



Hasil Uji Koefisien
Determinasi diperoleh nilai R square
sebesar 0,036 hal ini berarti
kemampuan model dalam
menerangkan variabel modal kerja
adalah sebesar 3,6% nilai koefisien
determinasi tidak mendekati 1, maka
dapat dikatakan bahwa kemampuan
variabel perputaran piutang dan
perputaran persediaan adalah kecil
terhadap variabel modal kerja.

Pengujian Hipotesis Secara
Simultan

Uji F digunakan untuk
menunjukkan apakah semua variabel
independen yang dimasukkan dalam
model mempunyai pengaruh secara
bersama-sama terhadap variabel
dependen

Tabel 8 Uji F
ANOVAb

Model
Sum of
Squares Df

Mean
Square F Sig.

1 Regression 11,330 2 5,665 1,817 ,168a

Residual 302,444 97 3,118

Total 313,775 99

a. Predictors: (Constant), ln_Perputaran_persediaan, ln_Perputaran_piutang
b. Dependent Variable: ln_modal_kerja

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2015

Uji signifikansi simultan /
bersama-sama (uji statistik F)
menghasilkan nilai F hitung sebesar
1,817. Pada derajat bebas 1 (df1) = k –
1 = 3-1 = 2, dan derajat bebas 2 (df2) =
n-k = 100-3= 97, dimana n = jumlah
sampel, k = jumlah variabel, nilai f
tabel pada taraf kepercayaan
signifikansi 0,05 adalah 3,09 dengam
demikian F hitung = 1,817 < F tabel =
3,09 dengan tingkat signifikansi 0,168
> 0,05 Maka H0 diterima artinya
secara bersama-sama perputaran
piutang dan perputaran persediaan
tidak berpengaruh terhadap modal
kerja pada Perusahaan perdagangan

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
tahun 2011-2013.

Pengujian Hipotesis Secara Parsial

Pengujian t-test digunakan untuk
menunjukkan seberapa jauh pengaruh
satu variabel independen terhadap
variabel dependen



Tabel 9 Uji t

Coefficientsa

Model

Unstandardized
Coefficients

Standardized
Coefficients

t Sig.B Std. Error Beta
1 (Constant) 25,876 ,430 60,166 ,00

0
ln_Perputaran_piutang ,261 ,143 ,182 1,828 ,07

1
ln_Perputaran_persedia
an

-,069 ,130 -,053 -,529 ,59
8

a. Dependent Variable: ln_modal_kerja
Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2015

Nilai t tabel untuk probabilitas
0,05 pada derajat bebas n-2 = 100-2 =
98 adalah sebesar 1,66055. Dengan
demikian hasil dari Uji t dapat
dijelaskan sebagai berikut:

1. Hasil perhitungan uji t secara
parsial diperoleh nilai t hitung
perputaran piutang sebesar 1,828
dengan nilai signifikan sebesar
0,071. Nilai t hitung > t tabel atau
1,828 > 1,66055 maka Ha diterima
artinya perputaran piutang
berpengaruh namun tidak
signifikan terhadap modal kerja
pada perusahaan perdagangan di
Bursa Efek Indonesia tahun 2011-
2013.

2. Hasil perhitungan uji t secara
parsial diperoleh nilai t hitung
perputaran persediaan sebesar -
0,529 dengan nilai signifikan
sebesar 0,598. Nilai t hitung < t
tabel atau -0,529 < 1,66055 maka
Ho diterima artinya perputaran
persediaan tidak berpengaruh
terhadap modal kerja pada
perusahaan perdagangan di Bursa
Efek Indonesia tahun 2011-2013.

Pembahasan Hasil Penelitian

Pengaruh  Perputaran Piutang
Terhadap Modal Kerja

Dari hasil perhitungan diperoleh
nilai t hitung perputaran piutang
sebesar 1,828 dengan nilai signifikan
sebesar 0,071. Nilai t hitung > t tabel
atau 1,828 > 1,66055 dengan demikian
H1 yang menyatakan perputaran
piutang berpengaruh terhadap modal
kerja pada perusahaan perdagangan di
Bursa Efek Indonesia tahun 2011-
2013 dapat diterima. Hasil persamaan
regresi menunjukkan setiap kenaikan
perputaran piutang mengakibatkan
kenaikan modal kerja.

Menurut Riyanto (2008:91)
tinggi rendahnya receivable turn over
mempunyai efek yang langsung
terhadap besar kecilnya modal yang
diinvestasikan dalam piutang. Makin
tinggi turn overnya, berarti makin
cepat perputarannya, yang berarti
makin pendek waktu terikatnya modal
dalam piutang, dengan naiknya turn



overnya, dibutuhkan jumlah modal
yang lebih kecil yang diinvestasikan
dalam piutang.

Hasil penelitian ini sejalan
dengan hasil penelitian Kusuma
(2013), Sambouw (2011) dan
Nurhayati (2009) yaitu perputaran
piutang berpengaruh terhadap modal
kerja.

Pada umumnya perusahaan
melakukan penjulan secara kredit
untuk dapat mempertahankan
pelanggan yang sudah ada sekarang
dan untuk menarik pelanggan baru.
Dari penjualan kredit akan
menimbulkan penagihan atau piutang
kepada pelanggan yang sangat erat
hubungannya dengan persyaratan-
persyaratan kredit yang diberikan.
Karena piutang merupakan salah satu
investasi dari aktiva lancar, maka
piutang dianggap memiliki waktu
perputaran yang cepat dari satu tahun
sehingga aktiva ini mudah dicairkan
menjadi uang kas.

Dengan demikian maka dapat
dikatakan bahwa elemen piutang
mempunyai tingkat likuiditas yang
tidak selikuid elemen kas, karena
untuk menjadikan piutang dalam
bentuk uang tunai memerlukan waktu
yang tergantung dari syarat kredit
yang diberikan oleh perusahaan dan
kelancaran pengembaliannya. Oleh
karena itu semakin besar nilai elemen
piutang semakin besar pula resiko
yang timbul. Disamping itu, dana yang
tertanam di dalamnya semakin besar
sehingga kebutuhan dana dalam

perputaran modal kerja menjadi besar
pula.

Dengan penjualan kredit,
diharapkan volume penjualan akan
lebih besar jika dibandingkan dengan
penjualan yang dilakukan secara lebih
besar jika dibandingkan dengan
penjualan yang dilakukan secara tunai
saja. Akan tetapi penjualan kredit
sedikit banyak akan menimbulkan
resiko tidak dibayarkannya piutang
oleh sebagian dari langganan
perusahaan.

Perputaran piutang ini
menunjukkan berapa kali sejumlah
modal yang tertanam dalam piutang
yang berasal dari penjualan kredit
berputar dalam satu periode. Dengan
kata lain, rasio perputaran piutang bisa
diartikan berapa kali suatu perusahaan
dalam setahun mampu “membalikkan’
atau menerima kembali kas dari
piutangnya. Semakin tinggi tingkat
perputaran piutang berarti semakin
cepat dana yang diinvestasikan pada
piutang dagang dapat ditagih menjadi
uang tunai atau menunjukkan model
kerja yang tertanam dalam piutang
rendah. Sebaliknya jika tingkat
perputaran piutang rendah berarti
piutang dagang membutuhkan waktu
yang lebih lama untuk dapat ditagih
dalam bentuk uang tunai.

Tidak berpengaruhnya
perputaran piutang terhadap modal
kerja adalah karena piutang pada
perusahaan perdagangan sebagian
besar adalah piutang tidak tertagih
sehingga membuat perusahaan



kekurangan modal kerja. hal ini dapat
dilihat pada perusahaan yang memiliki
perputaran piutang yang cukup rendah
yaitu pada tahun 2011 dan tahun 2012
terdapat 28 perusahaan perdagangan
yang memiliki perputaran piutang di
bawah 10 kali dalam 1 tahun. Pada
tahun 2013 terdapat 32 perusahaan
perdagangan yang memiliki
perputaran piutang di bawah 10 kali
dalam 1 tahun. Rendahnya tingkat
perputaran piutang membuat
perusahaan berada dalam keadaan
tidak likuid.

Pengaruh Perputaran Persediaan
Terhadap Modal Kerja

Dari hasil pengolahan data
diperoleh nilai t hitung perputaran
persediaan sebesar -0,529 dengan nilai
signifikan sebesar 0,648. Nilai t hitung
< t tabel atau -0,529 < 1,66055 dengan
demikian H2 yang menyatakan
perputaran persediaan berpengaruh
terhadap modal kerja pada perusahaan
perdagangan yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia tahun 2011-2013 tidak
dapat diterima. Hasil persamaan
regresi menunjukkan setiap kenaikan
perputaran persediaan mengakibatkan
penurunan modal kerja.

Menurut Subramanyam dan
Wild (2010:253) persediaan sering
kali merupakan bagian aset lancar
yang cukup besar. Persediaan
merupakan investasi yang dibuat
untuk memperoleh pengembalian
melalui penjualan kepada pelanggan.
Sebagian besar perusahaan
mempertahankan tingkat persediaan

tertentu. Jika persediaan tidak cukup,
volume penjualan akan turun di bawah
tingkat yang dapat dicapai. Persediaan
yang terlalu besar juga menahan dana
yang dapat digunakan secara lebih
menguntungkan di tempat lain. Terkait
dengan risiko kepemilikan persediaan
dan fakta bahwa persediaan biasanya
dianggap sebagai aset lancar yang
paling tidak likuid.

Hasil penelitian ini sejalan dengan
hasil penelitian Sambouw (2011) yaitu
perputaran persediaan tidak
berpengaruh terhadap modal kerja.

Rasio Perputaran Persediaan
merupakan rasio yang digunakan
untuk mengukur berapa kali dana yang
ditanam dalam persediaan ini berputar
dalam suatu periode. Apabila rasio
yang diperoleh tinggi, ini
menunjukkan perusahaan bekerja
secara efesien dan likuid persediaan
semakin baik. Sebaliknya tingkat
perputaran persediaan yang tinggi
menunjukkan makin pendek waktu
terikatnya modal dalam persediaan
barang dalam suatu periode tertentu.

Semakin cepat atau semakin
tinggi tingkat perputaran akan
memeprkecil resiko terhadap kerugian
yang disebabkan karena penurunan
harga atau karena perubahan selera
konsumen. semakin tinggi tingkat
perputaran persediaan tersebut maka
jumlah modal kerja yang dibutuhkan
(terutama yang harus diinvestasikan
dalam persediaan) semakin rendah.
Implikasi pada penelitian ini adalah
perputaran piutang pada perusahaan



perdagangan tergolong rendah,
berdasarkan pengamatan peneliti pada
tahun 2011 terdapat 35 perusahaan
perdagangan yang memiliki
perputaran persediaan di bawah 10
kali dalam satu tahun. Pada tahun
2012 terdapat 34 perusahaan
perdagangan yang memiliki
perputaran persediaan di bawah 10
kali dalam satu tahun. Pada tahun
2012 terdapat 32 perusahaan
perdagangan yang memiliki
perputaran persediaan di bawah 10
kali dalam satu tahun. Perusahaan
perdagangan yang memiliki tingkat
perputaran persediaan paling tinggi
dalam satu tahun adalah PT. Bintang
Mitra Semestaraya, Tbk dan PT.
Centrin Online, Tbk. Dengan
demikian dapat diambil kesimpulan
bahwa perputaran persediaan pada
perusahaan perdagangan masih
tergolong rendah hal ini
mengakibatkan akan memperbesar
kerugian karena kerusakan persediaan,
turunnya kualitas persediaan dan
mengalami keusangan.

Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian
ini adalah:

1. Secara parsial perputaran piutang
tidak berpengaruh terhadap modal
kerja dengan tingkat signifikansi
0,071.

2. Secara parsial perputaran
persediaan tidak berpengaruh
terhadap modal kerja dengan
tingkat signifikansi 0,598.

3. Secara simultan, perputaran
piutang dan perputaran persediaan
tidak berpengaruh terhadap modal
kerja dengan tingkat signifikan
0,168.

Saran

Saran dari hasil penelitian ini
adalah:

1. Bagi peneliti selanjutnya,
disarankan untuk menambah
variabel lain di luar dari variabel
yang diteliti oleh peneliti. Karena
hasil uji koefisien menunjukkan
96,4% dari variasi variabel modal
kerja dipengaruhi oleh variabel lain
misalnya current ratio dan debt to
equity ratio.

2. Bagi perusahaan, agar manajemen
tetap memperhatikan perputaran
piutang dan perputaran
persediaannya meskipun hasil
penelitian perputaran piutang dan
perputaran persediaan tidak
berpengaruh terhadap modal kerja,
hal ini disebabkan tingginya nilai
perputaran piutang maupun
persediaan yang di atas rata-rata
industri.

3. Bagi Investor, sebelum membuat
keputusan untuk menginvetasikan
dananya pada sebuah perusahaan
sebaiknya di samping
memperhatikan modal kerja
perusahaan juga memperhatikan
profitabilitas yang diperoleh
perusahaan.
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