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ABSTRACT
The formulation of the problem in this study is how working capital, liquidity, and leverage
affect the profitability of manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange. The
purpose of this study is to determine the effect of working capital, liquidity and leverage on the
profitability of the manufacturing industry listed on the Indonesia Stock Exchange. I. The
number of samples in 11 companies listed on the Indonesia Stock Exchange. Data collection
was obtained from the Indonesia Stock Exchange through IDX in 2015 – 2019. Data on
Working Capital, current ratio (CR), Debt To Asset Return (DAR) and Return On Assets (ROA)
were obtained from IDX which is a website from the Indonesia Stock Exchange. To determine
the effect of work model, liquidity, and leverage on profitability using panel data. This study
aims to examine and analyze the effect of Working Capital, CR, and DAR on profitability in
food and beverage sub-sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2015 –
2019. This research is useful for companies as consideration for determining policies,
especially policies to maintain company profitability. For other researchers, it can be used as
additional literature and a reference for researchers with the same theme. From this research,
it can be seen that working capital, liquidity, and leverage are significantly related to the
profitability of the manufacturing industry listed on the Indonesia Stock Exchange.
Keywords: Working Capital, Liquidity, Leverage, Profitability.
ABSTRAK
Rumusan masalah dalam Penelitian ini adalah bagaimana Modal Kerja, Likuiditas, dan
Leverage berpengaruh terhadap profitabilitas pada perusahaan manufatur yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia. Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui pengaruh Modal Kerja,
Likuiditas dan Leverage terhadap Profitabilitas industri manufatur yang terdapat di Bursa Efek
Indonesia. Dalam penelitian ini terdapat 2 variabel yaitu variabel bebas terdiri dari Modal Kerja,
likuiditas dan leverage serta variabel terikat yaitu profitabilitas. Jumlah sampel dalam penelitian
ini yaitu 11 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pengumpulan data diperoleh
dari Bursa Efek Indonesia melalui IDX tahun 2015 – 2019. Data Modal Kerja, current rasio
(CR), Debt To Asset Return (DAR) dan Return On Asset (ROA) diperoleh dari IDX yang
merupaan webset dari Bursa Efek Indonesia. Untuk mengetahui pengaruh Model kerja,
Likuiditas, dan Leverage Profitabilitas terhadap menggunakan data panel. penelitian ini
memiliki tujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh Modal Kerja, CR, serta DAR
terhadap profitabilitas pada perusahaan sub sektor food and beverage yang ada di Bursa Efek
Indonesia tahun 2015 – 2019. penelitian ini bermanfaat bagi perusahaan sebagai bahan
pertimbangan untuk menentukan kebijakan – kebijakan terutama kebijakan untuk
mempertahankan profitabilitas perusahaan.bagi peneliti lain bisa dijadikan literatur tambahan
dan acuan untuk peneliti yang bertema sama. Dari penelitian ini di dapat hasil modal kerja,
likuiditas, dan leverage berhubungan signifikan terhadap profitabilitas industri manufatur yang
terdapat di Bursa Efek Indonesia.
Kata kunci: Modal Kerja, Likuiditas, Leverage, Profitabilitas.
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1.
1.1

PENDAHULUAN
Latar Belakang
Pada dasarnya disetiap perusahaan
menjalankan usahanya baik itu dalam
bidang perdagangan, perindustrian, maupun
jasa pasti mempunyai tujuan tertentu yaitu
mendapatkan laba sebesar-besarnya dengan
menggunakan sumber daya yang dimiliki
seefesien mungkin. Untuk itu perusahaanperusahaan harus mempersiapkan strategi
untuk meningkatkan produksinya atau
melangsungkan biaya operasinya setiap hari
atau yang disebut modal kerja. Likuiditas
merupakan kemampuan suatu kemampuan
perusahaan untuk memeuhi kewajiban
jangka pendek di saat jatuh tempo.
Leverage adalah tingkat kemampuan
perusahaan saat memakai aset serta dana
yang mempunyai beban tetap untuk
mencapai tujuan perusahaan dalam
memaksimalkan
kekayaan
pemilik
perusahaan.
Profitabilitas
merupakan
kemampuan
perusahaan
kemampuan
perusahaan memperoleh laba dalam
menghasilkan lama selama priode tertentu
dalam pada tingkat penjualan. Asetdan
modalsaham tertentu. Diharapkan penelitian
ini dapat dijadikan sebagai literatur
tambahan dan acuan untuk penelitian yang
bertema sama. Bertujuan untuk mengetahui
pengaruh modal kerja, likuiditas dan
leverage terhadap profitabilitas industri
manufaktur yang terdapat di BEI.
2. TINJAUAN PUSTAKA
Modal kerja adalah seluruh aktiva
lancar yang dimiliki oleh perusahaan atau
dapat pula dimaksud sebagai dana yang
harus tersedia untuk membiayai kegiatan
operasional perusahaan sehari hari seperti
pembelian bahan baku, pembayaran listrik,
telpon, upah buruh, hutang dan pembayaran
yang lainnya. Menurut sutresno (2009).
Modal kerja hendaknya dikelola secara
tepat untuk mengetahui jumlah modal kerja
optimal dibutuhkan oleh perusahaan karena
modal kerja akan diproses terus-menerus
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selama perusahaan masih menjalankan
usahanya. (Arif, 2015)
Bursa efek adalah sebuah pasar yang
berhubungan dengan pembelian dan
penjualan perusahaan yang sudah terdaftar
di bursa efek. Bursa efek tersebut, bersamasama dengan pasar uang merupakan sumber
utama
permodalan
eksternal
bagi
perusahaan dan pemerintah. Biasanya
terdapat suatu lokasi pusat, setidaknya
untuk catatan, namun perdagangan kini
semakin sedikit terkait dengan tempat
seperti itu, karena bursa saham moderen ini
adalah
jaringan
elektronik,
yang
memberikan
keuntungan
dari
segi
kecepatan dan biaya transaksi.
Besarnya
profitabilitas
dapat
digunakan untuk menilai hasil kinerja
perusahaan. Profit merupakan faktor yang
harus mndapatkan perhatian karena untuk
dapat melangsungkan hidupnya perusahaan.
Tanpa adanya profit maka akan sulit bagi
perusahaan untuk mencari para investor.
Rasio profitabilitas yang digunaan pada
penelitian ini yaitu ROA. ROA merupakan
rasio
untuk mengukur
kemampuan
perusahaan dalam menghasilkan laba
mengunakan asetnya. Penulis menggunakan
rasio
tersebut
untuk
mengetahui
kemampuan
perusahaan
dalam
menggunakan aset untuk menghasilkan
laba.
3.
3.1

METODE PENELITIAN
Jenis Penelitian
Desain penelitian merupakan pedoman
atau prosedur serta teknik dalam
perencanaan penelitian yang bertujuan
untuk
membangun
strategi
yang
menghasilkan. Menurut moleong (2014:71)
dalam penelitian ini mengunakan desain
penelitian korelasi kuantitatif.
3.2

Populasi dan Sampel
Populasi data semua perusahaan dari
sektor Food and Beverage dengan jumlah
61 perusahaan yang ada di Bursa Efek
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Indonesia dan terdaftar sejak tahun 20152019.
3.3

Teknik Pengambilan Data
Teknik yang digunakan dalam
penelitian sampel ini menggunakan non
probability
tepatnya
menggunakan
purposive sampling. metode purposive
samplig adalah teknik penentuan sampel
dengan pertimbangan tertentu. Metode ini
menggunakan kriteria yang telah ditentukan
oleh peneliti untuk memilih sampel.
Kreteria-kreteria yang
digunakan
dalam penelitian ini terdiri dari:
1. Perusahaan sub sektor minuman dan
makanan yang tidak delisting saat
periode 2015 – 2019.
2. Perusahaan sub sektor makanan dan
minuman yang listing saat periode
2015 -2019.
3. Perusahaan yang melaporan laporan
keuangan saat periode 2015 -2019.
4. Hasil EAT yang tidak minus saat
periode 2015 -2019.
Berdasarkan dari kriteria pengambilan
sampel, maka sampel yang akan digunakan
adalah 11 perusahaan.
3.4

Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan
yaitu analisis keuangan dan analisis data
panel.
Analisis keuangan meliputi:
1.
Modal Kerja
Modal Kerja yaitu jumlah keseluruhan
dari aktiva lancar yang dipergunaan untuk
membiayai atau menutupi kewajibankewajiban yang harus segera dipenuhi oleh
perusahaan.
Adapun rumus dari Modal Kerja yaitu:
Modal Kerja = Aset Lancar – Libilitas
Lancar
2.

Current Ratio
Rasio lancar (Current Ratio) adalah
ukuran yang biasa digunakan atas solvensi
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jangka
pendek,
kemampuan
suatu
perusahaan memenuhi kebutuhan utang
ketika jatuh tempo. Current Ratio dalam
menganalisis laporan keuangan hanya
memberikan analisis secara kasar.
Adapun rumus current Ratio sebagai
berikut:
Rasio Lancar : Aktiva Lancar
Hutang Lancar
3.

Debt To Asset Ratio
Debt To Asset Ratio merupakan rasio
utang yang digunakan untuk mengukur
seberapa banyak aktiva perusahaan yang
dibiayai oleh utang. Adapun rumusan Debt
To Asset Ratio sebagai berikut:
DAR :
Total Hutang
Total Aset
4.

Return On Asset
Rasio ini juga memberian tingkat
efektivitas manajemen suatu perusahaan.
Semakin tinggi nilai Return on asset
(ROA) berarti kemampuan perusahaan
menghasilan laba atas aset sendiri semain
tinggi.
Adapun rumusan Return On Asset
sebagai berikut:
ROA : Laba Bersih
Total Aset
Teknik analisis data yang digunakan
pada penelitian ini adalah regresi data
panel, Secara sederhana regresi data panel
dapat diartikan sebagai metode regresi
yang digunakan pada data penelitian yang
bersifat panel. Teknik analisis regresi data
panel memiliki serangkaian tahapan antara
lain model regresi, pengujian asumsi klasik
dan yang terakhir yaitu uji kelayakan
model.
1.

Pemilihan Model Regresi
Model persamaan data panel yang
merupakan gabungan dari data cross
section dan data time series adalah
sebagai berikut:
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Yit = α + β1X1it + β2X2it+ β3X3it + βit
Dimana:
Yit = Variabel terikat (Return)
Xit = Variabel bebas (Current Ratio,
Debt
To Equity Ratio, Return On
Equity)
Β = Koefisien regresi
Α = Konstanta
I = Entitaske-i
T = Periodeke-t
2

Uji Hausman
Uji hausman adalah pengujian statistik
untuk memilih model fixed effect atau
random effect yang paling tepat digunakan
dalam
mengestimasi
data
panel.
Pengambilan keputusan dilakukan jika:
Nilai chi squares hitung < chi squares
tabel atau nilai probabilitas
a. Chi squares < taraf signifikansi, maka
tolak H0 atau memilih fixedeffect dari
pada randome ffect.
b. Nilai chi squares hitung <chi squares
tabel atau nilai probabilitas chi squares
> taraf signifikansi, maka tidak
menolak H0 atau memilih random
effect dari pada fixed effect.
3.
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secara simultan tidak mempengaruhi
variabel terikat.
5.

Uji t
Uji t, digunakan untuk menguji
koefisien regresi secara individu. Uji t dalam
penelitian dilakukan menggunakan model
uji dua arah.
Pengambilan keputusan dengan uji dua
arah dilakukan jika:
Nilai chi squares hitung >chi squares tabel
atau probabilitas jarque-bera <taraf
signifikan, maka tolak H0 atau residual tidak
mempunyai distribusi normal.
4.
4.1

HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis Keuangan

Tabel 1. Hasil Perhitungan Modal Kerja
pada Perusahaan Sub Sektor Food and
Beverage di BEI Tahun 2015-2019

Uji Kelayakan Model
a. Uji hipotesis Uji hupotesis berguna
untuk
menguji
signifikansi
koefisen regresi yang di dapat.

4.

Uji F
Uji F, diperuntukkan untuk melakukan
uji hipotesis koefisien (slope) regresi secara
bersamaan dan memastikan bahwa model
yang dipilih layak atau tidak untuk
mengintepretasikan pengaruh variabel bebas
terhadap variabel terikat. Pengambilan
keputusan dilakukan jika:
a. Nilai F hitung > F tabel, maka H0
ditolak yang berarti variabel bebas
secara bersama-sama mempengaruhi
variabelterikat.
b.
Nilai F hitung < F tabel , maka
H0 diterima yang berarti variabel bebas
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Tabel 2. Hasil Perhitungan Current Ratio
(CR) pada Perusahaan Sub Sektor Food
and Beverage di BEI Tahun 2015-2019

Sumber : Data Primer Diolah 2021
Dari hasil perhitungan Modal Kerja
perusahaan sub sektor food and beverage
menghasilkan angka yang menunjukkan
setiap tahunnya, selama periode 2015
sampai dengan 2019
dengan nilai
maksimum sebesar 8.096.352.750.465 pada
perusahaan MAYOR tahun 2019 dan
didapat
nilai
minimum
sebesar11.405.272.000.000 pada perusahaan MLBI
pada tahun 2015.

Menurut Houston dan Brigham
(2006). Modal kerja merupakan modal
yang digunakan untu membelanjai atau
membiayai usaha sehari
hari atau
diharapkan akan kembali dalam waktu
yang pendek. Makin cepat perputaran
modal kerja perusahaan maka makin
banyak
penjualan
yang
berhasil
didapatkan sehingga semakin besar
keuntungan yang diperoleh perusahaan.
Besarnya keuntungan yang diperoleh
perusahaan membuat profitabilitas naik.

Sumber : Data Primer Diolah 2021
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Dari hasil perhitungan Current Ratio
(CR) perusahaan sub sektor food and
beverage
menghasilkan
angka
yang
menunjukkan setiap tahunnya, selama
periode 2015 sampai
Dengan 2019 dengan nilai maksimum
8,637842 pada perusahaan DLTA tahun
2017 dan didapati nilai minumum sebesar
0,137723 pada perusahaan ADES pata haun
2018.
Current ratio memberikan manfaat
untuk Untuk mengukur dan membandingkan
antara jumlah persediaan yang ada dengan
modal kerja perusahaan
Perusahaan dapat meningkatkan efisiensi
dalam pemanfaatan aset lancar yang
dimiliki, untuk dapat meningkatkan
profitabilitas yang diperoleh.
Tabel 3. Hasil Perhitungan Debt to Asset
Ratio (DAR) pada Perusahaan Sub Sektor
Food and Beverage di BEITahun 20152019
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Sumber : Data Primer Diolah 2021
Dari hasil perhitungan Debt to Asset
Ratio (DAR) perusahaan sub sektor food
and beverage menghasilkan angka yang
menunjukkan setiap tahunnya, selama
periode 2015 sampai dengan 2019 dengan
nilai maksimum sebesar 3,742800535 pada
perusahaan STTP tahun 2018 dan didapat
nilai minimum sebesar 0,132449138 pada
perusahaan ULTJ pada tahun 2019.
Semakin besar Debt to Asset Ratio
(DAR) menunjukkan bahwa semakin besar
biaya yang harus ditanggung perusahaan
untuk
memenuhi
kewajiban
yang
dimilikinya. Hal ini dapat menurunkan
profitabilitas.

Tabel 4. Hasil PerhitunganReturn On
Asset
(ROA) pada Perusahaan Sub
Sektor Food and Beverage di BEI Tahun
2015-2019
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beverage
menghasilkan
angka
yang
menunjukkan setiap tahunnya, selama
periode 2015 sampai dengan 2019 dengan
nilai maksimum sebesar 0,969481126 pada
perusahaan STTP tahun 2018 dan didapat
nilai minimum sebesar 0,000525806 pada
perusahaan SKBM pada tahun 2019.
4.2

Analisis Data Panel

Tabel 5. Hasil Uji Hausman

Test Summary

Chi-Sq.
Statistic

Chi-Sq.
d.f.

Prob.

Cross-section
random

4.517063

3

0.2108

Sumber : Data Primer Diolah 2021
Hasil uji regresi Hausman bisa dilihat
bahwa nilai yang dihasilkan untuk
probabilitas chi square sebesar 0.2108 yang
mana nilai probabilitas lebih besar dari taraf
signifikansi yang telah ditetapkan yaitu
sebesar 0.05. Oleh karena itu jika nilai
probabilitas lebih besar dari taraf
signifikansi (0.2108>0.05), artinya menolak
Ha atau model random effect lebih tepat
digunakan dibandingkan model fixed effect.
Tabel 6. Hasil Random Effect Method :
Panel EGLS (Cross-Section Random
Effect)

Sumber : Data Primer Diolah 2021

Sumber : Data Primer Diolah 2021

Dari hasil perhitungan Return On Asset
(ROA) perusahaan sub sektor food and
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Berdasarkan persamaan regresi
data panel yang telah terbentuk, maka
dapat dilakukan interpretasi sebagai
berikut:
a. Jika tidak ada variabel Modal
Kerja, CR, dan DAR, di dalam
model regresi maka ROAyang
dihasilkan sebesar 0.013688.
b. Jika nilai Modal Kerja meningkat
sebesar
1
maka
ROAakan
meningkat sebesar
6.43E-15
dengan asumsi variabel lain
bernilai nol.
c. Jika nilai CR meningkat sebesar 1
maka ROA akan turun sebesar
0.004279 dengan asumsi variabel
lain bernilai nol.
d. Jika nilai DAR meningkat sebesar 1
maka ROA akan meningkat sebesar
0.180754 dengan asumsi variabel
lain bernilai nol.

Sejalan dengan hasil penelitian. perputaran
modal kerja (X1), likuiditas (X2), dan
leverage (X3), terhadap variabel dependen
yaitu profitabilitas (Y), model regresi
dinyatakan fit.
(Tanzil et al., 2018)
menerangkan bahwa Dari hasil penelitian
uji F, disimpulkan likuiditas dan leverage
berpengaruh
signifikan
terhadap
profitabilitas pada perusahaan sub sektor
industri barang konsumsi yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia secara simultan. Hal
ditunjukkan dengan Fhitung 28,332 >
Ftabel 3,35 atau nilai signifikan 0,000 <
0,05. Hasil pengujian uji t disimpulkan
bahwa bahwa likuiditas berpengaruh
signifikan terhadap profitabilitas pada
Perusahaan Sub Sektor Industri Barang
Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia. Hal ini ditunjukan untuk current
ratio thitung 5,600 > ttabel 2,052 atau nilai
signifikan 0,000 < 0,05 Untuk variabel
leverage berpengaruh signifikan terhadap
profitabilitas pada Perusahaan Sub Sektor
Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia. Hal ditunjukan
dengan thitung 3,787 > ttabel 2,052 atau
nilai signifikan 0,001 < 0,05.

4.4

4.6

4.3

Persamaan Regresi
Model persamaan regresi data panel
sebagai berikut:
ROA = 0.013688 + 6.43E-15 +
0.004279 + 0.181799

Koefisien Determinasi
Nilai yang dihasilkan untuk RSquare adalah 0.350583. hal ini
menunjukkan
bahwa
presentase
sumbangan
pengaruh
variabel
independen terhadap variabel dependen
adalah sebesar 35% bahwa variabel
independen
mampu
menjelaskan
variabel dependen.
4.5

Uji F
Hasil uji F dari analisis regresi data
panel
untuk
nilai
probabilitas
F
menghasilkan angka sebesar 0.000000 yaitu
nilai probabilitas F lebih kecil dari taraf
signifikansi (0.000000>0.05), yang artinya
variabel bebas Modal Kerja, CR dan DAR
secara simultan dapat berpengaruhi
terhadap variabel terikat yaitu profitabilitas.

Uji T
Hasil uji T dari analisis regresi data
panel
untuk
nilai
Modal
Kerja
menghasilkan angka sebesar 0.853861 yaitu
nilai Modal Kerja lebih besar dari taraf
signifikansi (0.853861<0.05), yang artinya
variabel bebas Modal Kerja secara simultan
tidak dapat berpengaruh terhadap variabel
terikat yaitu profitabilitas. Sedangkan Dari
hasil penelitia (Lindung Bulan, 2015)
menerangkan bahwa variabel Modal kerja
ada pengaruh terhadap tingkat profitabilitas
pada PT Adira Dinamika Multi Finance
Tbk. Dengan hasil uji T hitung profitabilitas
2.819 dengan taraf signifiansi 0.143, a =
0.05 df= n – 2= 6 – 2 = 4 yang berarti di
dapat T tabel 2.776. Untuk nilai Curent
Ratio (CR) menghasilkan angka sebesar
0.426831 yaitu nilai Curent Ratio (CR)
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lebih besar dari taraf signifikansi
(0.426831<0.05), yang artinya variabel
bebas Curent Ratio (CR) secara simultan
tidak dapat berpengaruh terhadap variabel
terikat yaitu profitabilitas. untuk nilai Debt
to Asset Ratio (DAR) menghasilkan angka
sebesar 7.441644 yaitu nilai Debt to Asset
Ratio (DAR) lebih besar dari taraf
signifikansi (7.441644 <0.05), yang artinya
variabel Debt to Asset Ratio (DAR) secara
simultan tidak dapat berpengaruh terhadap
variabel terikat yaitu profitabilitas.
4.7

PEMBAHASAN
Perusahaan
ADES
Dari
hasil
perhitungan Return On Asset menghasilkan
angka yang menunjukkan setiap tahunnya
selama periode 2015 sampai dengan 2019
terus mengalami kenaikan namun pada
tahun 2017 mengalami penurunan, dengan
nilai maksimum dengan hasil sebesar
0,102003344. Perusahaan BUDI Dari hasil
perhitungan Return On Asset menghasilkan
angka yang menunjukkan setiap tahunnya
selama periode 2015 sampai dengan 2019
terus mengalami penurunan namun pada
tahun 2016 mengalami kenaikan, dengan
nilai maksimum dengan hasil sebesar
0,056228. Perusahaan CEKA Dari hasil
perhitungan Return On Asset menghasilkan
angka yang menunjukkan setiap tahunnya
selama periode 2015 sampai dengan 2019
terus mengalami kenaikan namun pada
tahun 2017 mengalami penurunan, dengan
nilai maksimum dengan hasil sebesar
0,223399. Perusahaan DLTA Dari hasil
perhitungan Return On Asset menghasilkan
angka yang menunjukkan setiap tahunnya
selama periode 2015 sampai dengan 2019
terus mengalami kenaikan namun pada
tahun 2016 mengalami penurunan, dengan
nilai maksimum dengan hasil sebesar
0,222874. Perusahaan MLBI Dari hasil
perhitungan Return On Asset menghasilkan
angka yang menunjukkan setiap tahunnya
selama periode 2015 sampai dengan 2019
terus mengalami kenaikan namun pada
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tahun 2018 dan tahun 2019 mengalami
penurunan, dengan nilai maksimum dengan
hasil sebesar 0,526704. Perusahaan MYOR
Dari hasil perhitungan Return On Asset
menghasilkan angka yang menunjukkan
setiap tahunnya selama periode 2015
sampai dengan 2019 terus mengalami
penurunan namun pada tahun 2017 dan
2018 mengalami kenaikan, dengan nilai
maksimum dengan hasil sebesar 0,164213.
Perusahaan ROTI Dari hasil perhitungan
Return On Asset menghasilkan angka yang
menunjukkan setiap tahunnya selama
periode 2015 sampai dengan 2019 terus
mengalami penurunan namun pada tahun
2018 mengalami kenaikan, dengan nilai
maksimum dengan hasil sebesar 0,099965.
Perusahaan SKBM Dari hasil perhitungan
Return On Asset menghasilkan angka yang
menunjukkan setiap tahunnya selama
periode 2015 sampai dengan 2019 terus
mengalami kenaikan namun pada tahun
2017 dan 2019 mengalami penurunan,
dengan nilai maksimum dengan hasil
sebesar 0,022508. Perusahaan SKLT Dari
hasil perhitungan Return On Asset
menghasilkan angka yang menunjukkan
setiap tahunnya selama periode 2015
sampai dengan 2019 terus mengalami
kenaikan namun pada tahun 2016 dan 2017
mengalami penurunan, dengan nilai
maksimum dengan hasil sebesar 0,05683.
Perusahaan SKLT Dari hasil perhitungan
Return On Asset menghasilkan angka yang
menunjukkan setiap tahunnya selama
periode 2015 sampai dengan 2019 terus
mengalami kenaikan namun pada tahun
2016 dan 2017 mengalami penurunan,
dengan nilai maksimum dengan hasil
sebesar 0,05683. Perusahaan STTP Dari
hasil perhitungan Return On Asset
menghasilkan angka yang menunjukkan
setiap tahunnya selama periode 2015
sampai dengan 2019 terus mengalami
kenaikan namun pada tahun 2016 dan 2019
mengalami penurunan, dengan nilai
maksimum dengan hasil sebesar 0,969481.
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Perusahaan ULTJ Dari hasil perhitungan
Return On Asset menghasilkan angka yang
menunjukkan setiap tahunnya selama
periode 2015 sampai dengan 2019 terus
mengalami penurunan namun pada tahun
2016 mengalami kenaikan, dengan nilai
maksimum dengan hasil sebesar 0,167443.
Pada penelitianini di dapatVariabel
Modal Kerja, Cureent Ratio, secara
signifikan memiliki pengaruh yang positif
dan relevan atas profitabilitas dari
perusahaan manufaktur yang bergerak
dibidang food and beverage yang terdaftar
di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 – 2019.
Sejalan dengan penelitian (Putri Nawalani &
Lestari, 2015) Variabel perputaran modal
kerja berpengaruh positif signifikan
terhadap profitabilitas. Artinya, makin cepat
perputaran modal kerja perusahaan maka
makin banyak penjualan yang berhasil
didapatkan
sehingga
semakin
besar
keuntungan yang diperoleh perusahaan.
Besarnya keuntungan yang diperoleh
perusahaan membuat profitabilitas naik. Hal
ini sesuai dengan teori yang menyatakan
bahwa perputaran modal kerja berpengaruh
positif signifikan terhadap profitabilitas.
Variabel debt to aseet ratio sendiri memiliki
pengaruh yang baik dan relevan atas
profitabilitas dari perusahaan manufaktur
yang bergera dibidang food and beverage
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
tahun 2015 – 2019.
Sejalan dengan penelitian Dari
(Ratnasari
&
Budiyanto,
2016)
menerangkan bahwa variabel Leverage
berpengaruh
signifikan
terhadap
profitabilitas Pada Perusahaan Otomotif,
karena hasil karena signifikasi 0.026< 0.05.
dan Hasil pengujian untuk variabel
likuiditas
berpengaruhtidak
signifikan
terhadap profitabilitas Perusahaan Otomotif
Yang Terdaftar di BEI, karena signifikasi
0.239> 0.05.(Sitorus & irsutami, 2013)
menerangkan bahwa peneliti menemukan
pengaruh negatif antara profitabilitas
(diukur melalui ROI) dan manajemen modal
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kerja (yang terdiri dari indikator Average
Collection Period, Inventory Turnover In
Days dan Average Payment Period) sebagai
ukuran keberhasilan pengelolaan modal
kerja.
5.
5.1

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Berdasarkan
penjabaran
hasil
penelitian
dan
pembahasan,
dapat
disimpulkan seperti berikut ini:
Variabel Modal Kerja, Cureent Ratio,
secara segmental tidak memiliki pengaruh
yang positif dan relevan atas profitabilitas
dari perusahaan manufaktur yang bergerak
dibidang food and beverage yang terdaftar
di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 – 2019.
Variabel debt to aseet ratio sendiri memiliki
pengaruh yang baik dan relevan atas
profitabilitas dari perusahaan manufaktur
yang bergerak dibidang food and beverage
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
tahun 2015 – 2019.
Uji F menghasilan nilai profitabilitas F
0.000000, nilai profitabilitas F tersebut
kurang dari taraf signifikan yang ditentukan
yaitu 0,05 (0.000000 < 0,05), artinya
variabel Modal Kerja, CR, DAR secara
simultan memiliki pengaruh atas nilai
profitabilitas yang dihasilan oleh eviws.
Implikasi yang dapat diterapkan dari
penelitian
adalah
menjadi
bahan
pertimbangan dalam perkembangan dan
pengelolaan kinerja perusahaan untuk
mengambil
sebuah
keputusan
yang
berkaitan dengan kegiatan perusahaan
dalam memperoleh laba.
5.2

Saran
Setiap
perusahaan
hendaknya
meningkatkan kinerja perusahaan tersebut
pada setiap tahunnya agar bisa mampu
bersaing dalam memperoleh kerpercayan
dari investor sehingga memudahkan untuk
memperoleh modal dari perusahaan dan juga
dipertimbangkan untuk manfaat dan
mengolah sumberdaya yang dimiliki dan
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dipercayakan
kepadanya
untuk
meningkatkan usahanya. Sehingga investor
percaya untuk menanamkan investasinya
kedalam perusahaan. Perusahaan hendaknya
juga menekan biaya – biaya operasional
perusahaan untuk meningkatkan laba
perusahaan.
6.
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