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ABSTRAK 
 

 

 

Perusahaan selalu menghadapi masalah dalam kegiatan operasionalnya. 

Untuk mengatasi masalah tersebut perusahaan harus mengambil keputusan. 

Keputusan yang tepat didapatkan dari hasil analisis yang tepat. Oleh karena itu, 

permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah perputaran piutang dan 

perputaran aktiva berpengaruh terhadap profitabilitas (tingkat pengembalian atas 

aktiva) pada perusahaan e-Form baik secara parsial maupun silmultan. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah perputaran piutang dan perputaran 

aktiva berpengaruh terhadap profitabilitas (tingkat pengembalian atas aktiva) pada 

perusahaan e-Form baik secara parsial maupun silmultan. 

Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan sejak bulan Maret 

2009, sedangkan sampel yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah laporan 

keuangan periode April 2009 hingga Maret 2010. Variabel penelitian yang 

digunakan adalah perputaran piutang, perputaran aktiva dan tingkat pengembalian 

atas aktiva. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik 

Analisis Regresi Linier Berganda. 

Hasil uji simultan menunjukkan bahwa perputaran piutang dan perputaran 

aktiva berpengaruh signifikan terhadap ROA. Hasil uji parsial menunjukkan 

bahwa perputaran piutang tidak berpengaruh terhadap ROA, sedangkan 

perputaran aktiva berpengaruh terhadap ROA. 

 

Kata Kunci : Perputaran Piutang, Perputaran Aktiva, ROA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 
 

 

 

Every company always has problems in the operational process. To 

overcome such problems, the company must make a decision. The right decision 

making comes from the result of precise analysis. Therefore, the problem in this 

research is how account receivable turnover and total asset turnover affect on the 

profitability (return on asset) partially and simultaneously. The purpose of this 

research is to discover how receivable turnover and total asset turnover affect on 

the profitability (return on asset) partially and simultaneously. 

The population in this research are financial reports since March, 2009, 

while the samples are the financial reports from April, 2009 to March, 2010. The 

variables used in this research are a receivable turnover, a total asset turnover and 

a return on asset. The analytical technique used in this research is a multiple 

regression. 

The F-test shows that a receivable turnover and a total asset turnover 

impact the profitability simultaneously. The t-test shows partially, the receivable 

turnover unsignificantly impact on the profitability and the total asset turnover 

significantly impact on the profitability. 

 

Keywords: Receivable Turnover, Total Asset Turnover, Return on Asset 
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B A B  I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Dalam menjalankan sebuah perusahaan, seorang entrepreneur atau 

pemilik bisnis akan menghadapi banyak masalah. Secara umum, masalah yang 

dihadapi perusahaan adalah masalah eksternal dan masalah internal perusahaan. 

Masalah eksternal adalah masalah yang berasal dari luar perusahaan tersebut dan 

tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan, misalnya saja persaingan antarpelaku 

bisnis, keadaan ekonomi yang fluktuatif, kondisi politik yang tidak stabil, serta 

keadaan pasar dan selera konsumen. Masalah internal merupakan masalah yang 

berasal dari dalam perusahaan itu sendiri dan biasanya dapat dikendalikan dengan 

penanganan yang tepat. Masalah internal pada umumnya merupakan masalah 

yang terjadi di dalam area perusahaan (misalnya masalah pemasaran, keuangan, 

persediaan, piutang, dan lain-lain). Oleh karena itu, seorang entrepreneur harus 

mengenali dan menganalisis masalah yang dihadapi perusahaan dan kemudian 

mengambil keputusan-keputusan yang tepat dalam kegiatan operasional sehari-

hari guna mengatasi masalah yang terjadi sehingga tujuan perusahaan dapat 

tercapai. 

Menurut Fuad (2005:7), perusahaan adalah suatu unit kegiatan yang 

melakukan aktivitas pengolahan faktor-faktor produksi untuk menyediakan barang 

dan jasa bagi masyarakat, mendistribusikannya, serta melakukan upaya-upaya lain 

dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dan memuaskan                 



 

 

kebutuhan masyarakat. Hal ini serupa dengan yang diungkapkan oleh Keown 

(2008:4) dan Warren (2006:2) bahwa tujuan utama dari perusahaan adalah 

memaksimalkan perolehan laba. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

tujuan umum dari setiap perusahaan adalah memperoleh laba dan 

mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan. Untuk mengambil keputusan 

yang rasional dalam rangka memenuhi tujuan perusahaan dan menyelesaikan 

permasalahan yang ada, dibutuhkan alat-alat analisis yang salah satunya 

merupakan analisis di bidang keuangan.  

Analisis di bidang keuangan pada umumnya menggunakan analisis rasio 

keuangan. Menurut Keown (2008:235) dalam buku Foundations of Finance, 

analisis rasio keuangan akan berguna untuk mengidentifikasi beberapa kekuatan 

dan kelemahan keuangan dari sebuah perusahaan. Ada dua cara untuk membuat 

analisis rasio keuangan menjadi perbandingan yang bernilai bagi perusahaan, cara 

yang pertama adalah memeriksa dan membandingkan rasio keuangan selama 

beberapa waktu untuk menunjukkan tren. Cara yang kedua adalah dengan 

membandingkan rasio keuangan perusahaan dengan rasio keuangan dalam 

industri tersebut. 

Menurut Van Horne (2005:202) dari Stanford University, baik dari pihak 

perusahaan maupun penyedia modal (kreditor dan investor), semuanya melakukan 

analisis laporan keuangan. Jenis analisis dapat bervariasi tergantung dari 

kepentingan masing-masing pihak. Kreditor (pemasok barang dan jasa) pada 

umumnya tertarik dengan likuiditas perusahaan. Klaim mereka bersifat jangka 

pendek, dan kemampuan perusahaan untuk membayar klaim ini dengan cepat 



 

 

paling baik dilihat melalui likuiditas perusahaan. Di lain pihak, klaim pemegang 

obligasi bersifat jangka panjang. Dengan demikian, para pemegang obligasi lebih 

tertarik dengan kemampuan arus kas perusahaan untuk menyelesaikan utang 

dalam periode waktu yang panjang. Mereka dapat mengevaluasi kemampuan 

tersebut dengan cara menganalisis struktur modal perusahaan, sumber-sumber 

utama dan penggunaan dana, profitabilitas perusahaan sepanjang waktu, dan 

proyeksi profitabilitas di masa depan.  

Para investor saham biasa umumnya tertarik dengan pendapatan saat ini 

dan pendapatan yang diharapkan pada masa yang akan datang serta stabilitas 

pendapatan-pendapatan tersebut dalam garis tren. Jadi, para investor biasanya 

berfokus pada analisis profitabilitas. Para investor juga akan tertarik dengan 

kondisi keuangan perusahaan yang mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk 

membayar dividen dan menghindari kebangkrutan. Dapat disimpulkan bahwa dari 

sudut pandang investor, analisis laporan keuangan sangat penting untuk 

memprediksi kondisi di masa depan, sedangkan dari sudut pandang manajemen, 

analisis laporan keuangan berguna baik untuk membantu mengantisipasi keadaan 

di masa depan, dan yang lebih penting adalah sebagai acuan untuk membuat 

perencanaan yang mempengaruhi kinerja perusahaan di masa yang akan datang. 

Hal ini menunjukkan bahwa analisis laporan keuangan sangat penting bagi 

kelangsungan hidup perusahaan. 

Dalam penulisan skripsi ini, akan dianalisis mengenai kinerja dari 

perusahaan e-Form. e-Form merupakan perusahaan yang berdiri pada tahun 2009 

dan merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang distribusi kertas, 



 

 

khususnya kertas komputer (continous form), kertas A4, kertas F4, amplop, dan 

cetakan. Berikut ini merupakan data penjualan dari e-Form selama satu tahun 

terhitung dari bulan April 2009 hingga Maret 2010. 

Tabel 1.1 

Penjualan e-Form 

 

Tahun Bulan Jumlah Penjualan 

Bersih 

2009 April Rp   6.200.000,00 

 Mei Rp 17.402.000,00 

 Juni Rp   8.247.000,00 

 Juli Rp 10.690.000,00 

 Agustus Rp 10.059.000,00 

 September Rp   8.412.000,00 

 Oktober Rp 14.453.000,00 

 November Rp 14.995.000,00 

 Desember Rp 73.660.000,00 

2010 Januari Rp 64.950.000,00 

 Februari Rp 63.380.000,00 

 Maret Rp 75.827.000,00 
Sumber: Data Primer Diolah  

 

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa penjualan e-Form berfluktuasi. 

Untuk mengetahui apakah perusahaan e-Form memiliki kinerja yang baik, harus 

dilakukan analisis laporan keuangan. Kinerja keuangan perusahaan yang baik 

salah satunya dapat diukur dari tingkat efektivitas dari aktivitas-aktivitas 

perusahaan yang pada akhirnya akan berpengaruh pada tingkat profitabilitas 

perusahaan, yaitu kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba sesuai dengan 

tujuan utama perusahaan. Aktivitas perusahaan pada umumnya berkaitan dengan 

penggunaan aktiva perusahaan untuk menghasilkan keuntungan, seperti 

penggunaan piutang, utang, dan persediaan. Dalam perusahaan e-Form tidak 

memiliki utang dan persediaan sehingga tingkat efektivitas perusahaan dalam 



 

 

penggunaan aktivanya akan diukur dari perputaran piutang dan perputaran aktiva. 

Untuk data piutang perusahaan e-Form akan ditunjukkan pada tabel berikut ini. 

Tabel 1.2 

Piutang e-Form 

 

Tahun Bulan Jumlah Piutang 

2009 April Rp   4.350.000,00 

 Mei Rp 12.390.000,00 

 Juni Rp   5.130.000,00 

 Juli Rp   8.045.000,00 

 Agustus Rp                 0,00 

 September Rp   4.300.000,00 

 Oktober Rp   4.070.000,00 

 November Rp 10.115.000,00 

 Desember Rp 20.500.000,00 

2010 Januari Rp 33.400.000,00 

 Februari Rp 35.925.000,00 

 Maret Rp 27.015.000,00 
Sumber: Data Primer Diolah 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah piutang di perusahaan e-Form 

meningkat secara kontinyu sejak bulan Oktober 2009. Hal ini disebabkan adanya 

pelanggan baru yang membeli produk secara kredit. Oleh karena itu akan diteliti 

mengenai efektivitas penggunaan aktiva dan likuiditas piutang yang diwakili rasio 

perputaran aktiva dan perputaran piutang dalam kaitannya dengan tujuan utama 

perusahaan yaitu laba yang akan diwakili oleh rasio return on asset (ROA). 

Return on asset (ROA) merupakan bagian dari rasio profitabilitas yang mengukur 

efektivitas penggunaan aktiva dalam menghasilkan laba bersih. Berdasarkan latar 

belakang di atas, maka penulis ingin meneliti mengenai “Pengaruh Perputaran 

Piutang (Receivable Turnover) dan Perputaran Aktiva (Total Asset Turnover) 

terhadap Profitabilitas (Return on Asset) pada Perusahaan e-Form.”  

 



 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Adapun rumusan masalah yang digunakan sebagai pedoman dalam 

penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut. 

1. Apakah rasio perputaran piutang (Receivable Turnover) 

berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas (Return on 

Asset) pada perusahaan e-Form? 

2. Apakah rasio perputaran aktiva (Total Asset Turnover) berpengaruh 

secara signifikan terhadap profitabilitas (Return on Asset) pada 

perusahaan e-Form? 

3. Apakah rasio perputaran piutang (Receivable Turnover) dan rasio 

perputaran aktiva (Total Asset Turnover) secara bersama-sama 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas 

(Return on Asset) pada perusahaan e-Form? 

 

1.3 Batasan Penelitian 

Mengingat sangat luasnya permasalahan yang harus dibahas sehubungan 

dengan penelitian tentang analisis laporan keuangan perusahaan, penulis perlu 

membatasi permasalahan agar penelitian lebih terarah. Penelitian ini dilakukan 

secara terbatas pada perusahaan e-Form di Surabaya dan dalam batasan waktu dari 

bulan April 2009 hingga Maret 2010. Dalam penelitian ini hanya akan dibahas 

analisis laporan keuangan berdasarkan beberapa dari rasio profitabilitas dan rasio 

aktivitas. Rasio aktivitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio 

perputaran piutang (Receivable Turnover) dan perputaran aktiva (Total Asset 



 

 

Turnover) karena perusahaan e-Form tidak memiliki persediaan maupun utang. 

Sedangkan rasio profitabilitas yang dijadikan ukuran baik atau tidaknya kinerja 

perusahaan adalah rasio pengembalian atas aktiva (Return on Asset) untuk 

mengetahui tingkat efektivitas penggunaan aktiva dalam menghasilkan 

keuntungan. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penulisan karya tulis ini adalah sebagai berikut. 

1. Untuk mengetahui apakah rasio perputaran piutang (Receivable 

Turnover) berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas 

(Return on Asset) pada perusahaan e-Form. 

2. Untuk mengetahui apakah rasio perputaran aktiva (Total Asset 

Turnover) berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas 

(Return on Asset) pada perusahaan e-Form. 

3. Untuk mengetahui apakah rasio perputaran piutang (Receivable 

Turnover) dan rasio perputaran aktiva (Total Asset Turnover) secara 

bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

profitabilitas (Return on Asset) pada perusahaan e-Form. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat bukan hanya 

secara praktis bagi pemilik, melainkan juga secara teoretis bagi penulis, 



 

 

akademisi, dan bagi penelitian selanjutnya. Adapun manfaat dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagi pemilik, penelitian ini secara praktis diharapkan mampu 

menjadi evaluasi kinerja perusahaan khususnya dari sisi keuangan 

sehingga memberikan manfaat dan menjadi bahan pertimbangan 

untuk mengambil keputusan bisnis di masa yang akan datang. 

2. Bagi penulis, penelitian ini dapat berfungsi untuk mengamalkan dan 

mempraktikkan ilmu yang telah dipelajari dari Universitas Ciputra. 

3. Bagi akademisi, khususnya di bidang ekonomi, penelitian ini 

diharapkan mampu menjadi pengetahuan untuk melakukan analisis 

kinerja dari suatu perusahaan. 

4. Bagi penelitian selanjutnya, penelitian ini diharapkan mampu 

menjadi penelitian pendukung agar penelitian yang dilakukan di 

masa yang akan datang dapat terus berkembang dan menjadi lebih 

baik. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

B A B  II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Penelitian Sebelumnya 

Penelitian sebelumnya yang digunakan dalam penelitian ini berjudul 

“Analisis Pengelolaan Modal Kerja dan Pengaruhnya terhadap Profitabilitas pada 

Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Jakarta” oleh Tri Siswantini (2006). 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara perputaran kas, 

perputaran piutang dan perputaran persediaan terhadap profitabilitas dari beberapa 

perusahaan manufaktur di Bursa Efek Jakarta (BEJ). Populasi yang digunakan 

adalah semua perusahaan manufaktur yang ada di Bursa Efek Jakarta, sedangkan 

sampel yang digunakan diambil secara random sebanyak 40 perusahaan.  

Variabel yang digunakan di dalam penelitian ini adalah satu variabel 

dependen dan tiga variabel independen. Variabel dependen yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Basic Earning Power, sedangkan variabel independen yang 

digunakan adalah cash turnover, receivable turnover dan inventory turnover. Alat 

analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan perangkat uji statistik 

regresi linier berganda termasuk di dalamnya adalah uji t dan uji F. Hasil dari 

penelitian ini menunjukkan bahwa perputaran kas memiliki pengaruh yang negatif 

terhadap profitabilitas, sedangkan perputaran piutang dan perputaran persediaan 

memiliki pengaruh yang positif terhadap profitabilitas. Koefisien determinasi (R
2
) 

dalam penelitian ini sebesar 75,5% yang berarti bahwa 75,5% dari profitabilitas 



 

 

perusahaan dipengaruhi oleh perputaran kas, perputaran piutang dan perputaran 

persediaan, sedangkan sisanya sebesar 24,5% dipengaruhi oleh faktor lainnya. 

Penelitian yang kedua adalah jurnal yang berjudul “Analisis Pengaruh 

Biaya, Produktivitas Aktiva, dan Struktur Modal, serta Peranannya dalam 

Meningkatkan Profitabilitas Perusahaan pada Industri Otomotif di Indonesia yang 

Terdaftar di Bursa Efek Jakarta” oleh Muhammad Yusuf dan Tezza Ayodya 

(2006). Populasi yang menjadi objek dalam penelitian ini merupakan perusahaan 

yang bergerak di bidang industri otomotif yang sahamnya telah listing (go public) 

di Bursa Efek Jakarta dan masih aktif sampai dengan 31 Desember 2003. Sampel 

yang digunakan sejumlah 18 perusahaan otomotif yang diamati dalam jangka 

waktu empat tahun yaitu dari Januari 2001 sampai dengan Desember 2003. 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.  

Model Variabel Bebas Variabel Terikat 

1 
a. Biaya Produksi 

b. Biaya Operasi 

c. Perputaran Persediaan  

d. Net Working Capital 

Penjualan 

2 
a. Biaya Produksi 

b. Biaya Operasi 

c. Penjualan 

d. Degree of Operating Leverage (DOL) 

Laba Operasi 

3 
a. Perputaran Persediaan 

b. Net Working Capital 

Perputaran Aktiva Total 



 

 

c. Likuiditas 

d. Jangka Waktu Penagihan Piutang 

e. Fixed Asset Ratio 

4 
a. Laba Operasi 

b. Perputaran Aktiva Total 

Return on Asset 

5 
a. Struktur Modal 

b. Degree of Financial Leverage 

c. Return on Asset 

Return on Equity 

 

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik 

parametrik menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa biaya produksi dan biaya operasi berpengaruh secara negatif 

terhadap penjualan, sedangkan perputaran persediaan dan net working capital 

berpengaruh secara positif terhadap penjualan. Biaya produksi, biaya operasi dan 

degree of operating leverage berpengaruh secara negatif terhadap laba operasi, 

sedangkan penjualan berpengaruh secara positif terhadap laba operasi. Perputaran 

persediaan, likuiditas, jangka waktu penagihan piutang dan fixed asset ratio 

berpengaruh secara negatif terhadap perputaran aktiva total, sedangkan net 

working capital berpengaruh secara positif terhadap perputaran aktiva total. Laba 

operasi dan perputaran aktiva total berpengaruh secara positif terhadap return on 

asset. Struktur modal dan degree of financial leverage berpengaruh secara negatif 

terhadap return on equity, sedangkan return on asset berpengaruh secara positif 

terhadap return on equity. 



 

 

Penelitian ketiga yang digunakan berjudul “Pengaruh Perputaran Piutang 

Usaha dan Perputaran Persediaan terhadap Tingkat Rentabilitas Perusahaan 

Otomotif dan Komponennya yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia” oleh Esther 

Theresia (2009). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah perputaran 

piutang dan perputaran persediaan berpengaruh baik secara parsial maupun secara 

simultan terhadap tingkat rentabilitas. Populasi yang digunakan adalah 19 

perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2006-

2007, sedangkan pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling 

sehingga didapatkan sampel sebanyak 18 perusahaan dari perusahaan otomotif 

yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia.  

Variabel penelitian yang digunakan adalah dua variabel independen dan 

satu variabel dependen. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah perputaran piutang usaha dan perputaran persediaan. Sedangkan variabel 

dependen yang digunakan adalah return on asset. Jenis data yang digunakan 

berupa data sekunder dan diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) 

dan buku ICMD. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan regresi 

linier berganda dengan uji t  dan uji F pada level signifikansi 5% (α=0,05). 

Hasil dari pengujian hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa 

secara parsial variabel perputaran piutang usaha berpengaruh terhadap rentabilitas, 

sedangkan perputaran persediaan tidak berpengaruh terhadap rentabilitas. Secara 

simultan, perputaran piutang usaha dan perputaran persediaan berpengaruh 

terhadap rentabilitas di mana 22,4% variasi dari perubahan                         

rentabilitas dapat dijelaskan oleh variasi dari kedua variabel                                                      



 

 

independen, sedangkan sisanya sebesar 77,6% dijelaskan oleh variasi atau faktor 

lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi. 

 

2.2 Piutang 

Piutang merupakan salah satu bagian dari aktiva di dalam neraca. 

Pengelolaan piutang yang baik dalam suatu perusahaan penting bukan saja untuk 

keberhasilan perusahaan, tetapi juga untuk memelihara hubungan yang harmonis 

dengan para pelanggan.  

2.2.1 Definisi Piutang 

 Menurut Warren (2006:404), piutang (Account Receivable) adalah klaim 

dalam bentuk uang terhadap pihak lainnya, termasuk individu, perusahaan atau 

organisasi lainnya yang timbul dari penjualan barang atau jasa secara kredit.  

Menurut Smith (2005:286), pengertian piutang adalah sebagai berikut. 

“Piutang dapat didefinisikan dalam arti luas sebagai hak atau klaim 

terhadap pihak lain atas uang, barang dan jasa. Namun untuk tujuan 

akuntansi, istilah ini umumnya diterapkan sebagai klaim yang 

diharapkan dapat diselesaikan melalui penerimaan kas”. 

 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa piutang merupakan 

segala bentuk tagihan dalam bentuk uang baik kepada individu, perusahaan 

maupun organisasi lainnya yang timbul sebagai akibat dari penjualan barang atau 

jasa secara kredit. Pengelolaan piutang merupakan hal yang perlu diperhatikan 

dalam kelangsungan suatu perusahaan karena berdampak pada kelangsungan 

hidup perusahaan. Pengelolaan piutang yang buruk dapat membuat perusahaan 

mengalami kerugian, bahkan kegagalan dalam pengelolaan piutang dapat 



 

 

membawa suatu perusahaan kepada kebangkrutan. Sebaliknya, pengelolaan 

piutang yang baik akan membuat suatu perusahaan dapat berjalan dengan baik. 

Tujuan perusahaan menginvestasikan dananya dalam piutang adalah: 

a. Meningkatkan penjualan 

Perusahaan yang menjual secara kredit pada umumnya akan 

memiliki penjualan yang lebih banyak dibandingkan dengan 

perusahaan yang menuntut pembayaran tunai atas penjualannya. 

b. Meningkatkan laba 

Investasi dalam piutang diharapkan akan meningkatkan penjualan 

sehingga akan berakibat pada peningkatan laba perusahaan 

c. Memenuhi syarat persaingan 

Investasi dalam piutang juga diperlukan agar perusahaan dapat 

bersaing di pasar, terlebih lagi apabila perusahaan-perusahaan 

sejenis juga memberikan penjualan secara kredit. 

2.2.2 Klasifikasi Piutang 

Menurut Warren (2006:404), piutang dapat dibagi menjadi tiga, yaitu 

piutang usaha, wesel tagih dan piutang lain-lain. Namun dalam penelitian ini jenis 

piutang yang digunakan adalah piutang usaha. 

2.2.2.1 Piutang Usaha (Account Receivable) 

Menurut Warren (2006:404), piutang usaha adalah piutang yang timbul 

dari penjualan barang dan jasa secara kredit dan normalnya diperkirakan akan 

tertagih dalam periode waktu yang relatif pendek, seperti 30 sampai 60 hari. 



 

 

Hal ini serupa dengan yang diungkapkan oleh Arifin (2009:54) bahwa 

piutang usaha terjadi karena adanya transaksi penjualan barang atau jasa secara 

kredit.  

2.2.2.2 Wesel Tagih (Notes Receivable) 

Menurut Warren (2006:180), wesel tagih atau notes receivable adalah 

utang dari para pelanggan yang didukung dengan janji tertulis untuk membayar 

jumlah tersebut dan mungkin disertai dengan bunga pada tanggal yang 

diperjanjikan. 

Wesel tagih dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu: 

1. Wesel Tagih Berbunga (Interest Bearing Notes) 

Wesel tagih berbunga ditulis sebagai perjanjian untuk 

membayar pokok atau jumlah nominal dan ditambah dengan bunga 

yang terhutang pada tingkat khusus 

2. Wesel Tagih Tanpa Bunga (Non Interest Bearing Notes) 

Pada wesel tagih tanpa bunga tidak dicantumkan persentase 

bunga, tetapi jumlah nominalnya meliputi beban bunga. 

2.2.2.3 Piutang Lain-lain (Other Receivable) 

Menurut Warren (2006:405), yang tergolong piutang lain-lain meliputi 

piutang bunga, piutang pajak, dan piutang dari pejabat atau karyawan perusahaan. 

Jika penagihannya diharapkan tidak lebih dari satu tahun maka piutang ini 

diklasifikasikan sebagai aktiva lancar. Jika penagihannya diperkirakan lebih dari 

satu tahun maka piutang ini akan digolongkan sebagai aktiva tidak lancar dan 

dilaporkan sebagai investasi. 



 

 

2.2.3 Manajemen Piutang 

Dalam menghadapi persaingan dengan perusahaan sejenis, pada 

umumnya setiap perusahaan melakukan kebijaksanaan transaksi penjualan secara 

kredit. Namun pemberian piutang juga menimbulkan risiko bagi perusahaan, yaitu 

apabila terjadi kredit macet. Oleh karena itu diperlukan manajemen atau 

pengelolaan piutang yang baik. 

2.2.3.1 Kebijakan Kredit (Credit Policy) 

Menurut Brigham (2007:530), kebijakan kredit penting untuk tiga alasan 

utama, yaitu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penjualan, 

mempengaruhi jumlah dana yang terikat dalam piutang, dan berpengaruh pada 

kerugian akibat piutang tak tertagih (bad debt). Kebijakan piutang terdiri dari 

empat variabel sebagai berikut. 

1. Credit Period 

Credit period merupakan jangka waktu yang diberikan bagi pembeli 

untuk membayar penjualan kredit yang telah dilakukan. 

2. Discounts 

Discounts merupakan potongan harga yang diberikan untuk 

pembayaran yang dilakukan lebih awal. Pemberian diskon harus 

secara spesifik menjelaskan persentase pengurangan harga dan jangka 

waktu yang diperlukan untuk mendapatkan potongan harga tersebut. 

 

 

 



 

 

3. Credit Standards 

Credit standards merupakan standar kemampuan keuangan yang 

dimiliki oleh pelanggan yang digunakan sebagai ukuran untuk 

kebijakan pemberian kredit.  

4. Collection Policy 

Collection policy merupakan prosedur yang digunakan untuk menagih 

piutang yang telah jatuh tempo. 

2.2.3.2 Pengendalian Piutang (Monitoring Accounts Receivable) 

Untuk pengendalian piutang, menurut Brigham (2007:532) ada dua teknik 

yang dapat digunakan, yaitu: 

1. Day Sales Outstanding (DSO) 

Day sales outstanding atau yang sering disebut dengan average 

collection period merupakan ukuran jangka waktu rata-rata yang 

diperlukan pelanggan untuk membayar pembelian kreditnya. Menurut 

Bragg (2007:75), kinerja perusahaan yang baik adalah ketika average 

collection period hanya beberapa hari lebih lama dari standar 

pengumpulan piutang yang telah ditentukan.  

2. Aging Schedules 

Aging schedules merupakan perincian piutang ke dalam kelompok-

kelompok umur piutang berdasarkan waktu awal piutang. Perhitungan 

umur piutang tidak dapat disusun dari data dalam laporan keuangan, 

namun harus dikembangkan dari buku besar piutang yang dimiliki 

perusahaan. 



 

 

2.3 Aktiva 

2.3.1 Pengertian Aktiva 

Menurut Henry Simamora (Handayani, 2006:34), pengertian aktiva yaitu: 

“Aktiva adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai 

akibat dari peristiwa masa lalu dan darinya manfaat ekonomi di 

masa depan di harapkan akan di raih perusahaan”. 

 

Menurut Warren (2006:18), aktiva merupakan sumber daya yang dimiliki 

oleh perusahaan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa aktiva merupakan semua 

sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan yang diharapkan akan memberikan 

kontribusi bagi perusahaan dalam menjalankan kegiatan perusahaan dan mencapai 

tujuan perusahaan. 

2.3.2 Klasifikasi Aktiva 

Pada dasarnya, aktiva dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian utama, 

yaitu: 

2.3.2.1 Aktiva Lancar (Current Assets) 

Menurut Warren (2006:180), aktiva lancar atau current assets adalah kas 

dan aktiva lainnya yang diharapkan akan dikonversi menjadi kas atau dijual atau 

dipakai habis dalam satu tahun atau kurang. 

Menurut Munawir (2005:84), pengertian aktiva lancar adalah: 

“Aktiva lancar adalah uang kas dan aktiva lainnya yang dapat 

diharapkan untuk dicairkan atau ditukarkan menjadi uang tunai, 

dijual atau dikonsumer dalam periode berikutnya (paling lama satu 

atau dalam perputaran kegiatan perusahaan yang normal)”. 

 

Adapun yang termasuk ke dalam aktiva lancar adalah sebagai berikut: 

1. Kas, atau uang tunai yang dapat digunakan untuk membiayai 

operasi perusahaan.  



 

 

2. Investasi jangka pendek (surat-surat berharga atau marketable 

securities); adalah investasi yang sifatnya sementara (jangka 

pendek) dengan maksud untuk memanfaatkan uang kas yang untuk 

sementara belum dibutuhkan dalam operasi. 

3. Piutang wesel, adalah tagihan perusahaan kepada pihak lain yang 

dinyatakan dalam undang-undang. 

4. Piutang dagang, yaitu tagihan kepada pihak lain (kepada kreditor 

atau pelanggan) sebagai akibat adanya penjualan barang dagangan 

secara kredit. 

5. Persediaan; untuk perusahaan dagang yang dimaksud dengan 

persediaan adalah semua barang-barang yang diperdagangkan yang 

sampai tanggal neraca masih digudang atau belum laku dijual. 

6. Piutang penghasilan yang dibayar di muka, yaitu penghasilan yang 

sudah menjadi hak perusahaan karena perusahaan telah 

memberikan jasa atau prestasinya, tetapi belum dterima 

pembayarannya, sehingga merupakan tagihan.  

7. Biaya yang dibayar di muka, yaitu pengeluaran untuk memperoleh 

jasa dari pihak lain, tetapi pengeluaran itu belum menjadi biaya 

atau jasa pihak lain itu belum dinikmati oleh perusahaan pada 

periode ini melainkan pada periode berikutnya. 

2.3.2.2 Aktiva Tidak Lancar 

Menurut Munawir (2005:85) definisi aktiva tidak lancar adalah sebagai 

berikut: 



 

 

“Aktiva tidak lancar adalah aktiva yang mempunyai umur kegunaan 

relatif permanen atau jangka panjang (mempunyai umur ekonomis 

lebih dari satu tahun atau tidak akan habis dalam satu kali 

perputaran operasi perusahaan)”. 

 

Adapun yang termasuk ke dalam aktiva tetap adalah sebagai berikut: 

1. Investasi Jangka Panjang 

Investasi ini dapat berupa saham dari perusahaan lain, obligasi 

atau pinjaman kepada perusahaan lain  

2. Aktiva Tetap (Fixed Assets) 

Menurut Warren (2006:504), aktiva tetap atau fixed assets atau 

disebut juga sebagai aktiva tidak lancar merupakan aktiva jangka 

panjang yang relatif permanen. Aktiva tetap merupakan aktiva yang 

berwujud (Tangible Assets) karena dapat dilihat secara fisik. Contoh 

aktiva tetap antara lain berupa mesin, tanah, peralatan dan gedung. 

Pengertian aktiva tetap menurut Greuning (2005:170) adalah: 

”Aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang dimiliki untuk 

digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau 

jasa, seperti penyewaan kepada pihak lain atau untuk tujuan 

administrasi dan diperkirakan akan digunakan selama lebih 

dari satu periode”. 

 

Kemudian aktiva tetap yang dikemukakan oleh Wild (2005:304) 

adalah aktiva berwujud yang digunakan dalam proses manufaktur, 

penjualan atau jasa untuk menghasilkan pendapatan bagi perusahaan. 

Berdasarkan ketiga definisi yang dikemukakan di atas, maka 

dapat disimpulkan bahwa aktiva tetap adalah semua aktiva berbentuk 

fisik yang dimiliki dan digunakan dalam operasi normal perusahaan, 

yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun lebih 



 

 

dahulu, serta mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode 

akuntansi (satu tahun) dan tidak dimaksudkan untuk dijual kembali. 

3. Aktiva Tetap Tidak Berwujud (Intangible Fixed Assets) 

Adalah kekayaan perusahaan yang secara fisik tidak nampak, 

tetapi merupakan suatu hak yang mempunyai nilai dan dimiliki oleh 

perusahaan untuk digunakan dalam kegiatan perusahaan. Contoh 

aktiva tidak berwujud adalah hak paten, hak cipta, merek dagang dan 

goodwill. 

4. Beban Yang Ditangguhkan (Deferred Charges) 

Merupakan pengeluaran atau biaya yang mempunyai manfaat 

jangka panjang  (lebih dari satu tahun) 

5. Aktiva Lain-lain 

Merupakan kekayaan atau aktiva perusahaan yang tidak dapat 

atau belum dapat dimasukkan dalam klasifikasi-klasifikasi 

sebelumnya. 

 

2.4 Laporan Keuangan 

2.4.1 Pengertian Laporan Keuangan 

Menurut Margaretha (2005:12), definisi dari laporan keuangan adalah 

laporan yang memberikan gambaran akuntansi atas operasi dan posisi keuangan 

perusahaan. 

Pengertian laporan keuangan menurut Kieso (2008:2) adalah: 

“Laporan keuangan merupakan sarana pengomunikasian informasi 

keuangan utama kepada pihak-pihak di luar perusahaan.” 



 

 

Menurut Munawir (2005:24), pengertian dari laporan keuangan adalah: 

“Laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat 

digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan 

atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang 

berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut”.   

 

Menurut Kline (2007:9), laporan keuangan merupakan satu-satunya 

sumber yang secara langsung memberikan gambaran mengenai kinerja keuangan 

perusahaan, termasuk di dalamnya mengenai profitabilitas, kesehatan keuangan, 

dan kemampuan untuk membayar kewajibannya. 

Dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa laporan 

keuangan menggambarkan kinerja keuangan suatu perusahaan dan hasil usaha 

dalam suatu periode tertentudan disusun sebagai sarana pengomunikasian 

informasi keuangan kepada berbagai pihak yang berkepentingan. 

2.4.2 Tujuan Laporan Keuangan 

Tujuan laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Keuangan (2010:3) 

adalah: 

“Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang 

menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi 

keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar 

pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.” 

 

2.4.3 Komponen Laporan Keuangan  

Menurut Munawir (2005:27), laporan keuangan pada umumnya terdiri 

dari neraca, perhitungan laba rugi dan perubahan modal.  

 

 



 

 

Menurut Warren (2006:24), komponen dari laporan keuangan adalah 

sebagai berikut: 

1. Laporan Laba Rugi 

Merupakan suatu ikhtisar pendapatan dan beban selama periode 

waktu tertentu. 

2. Laporan Ekuitas Pemilik 

Merupakan suau ikhtisar perubahan ekuitas pemilik yang terjadi 

selama periode waktu tertentu. 

3. Neraca 

Merupakan suatu daftar aktiva, kewajiban dan ekuitas pemilik 

pada tanggal tertentu. 

4. Laporan Arus Kas 

Merupakan suatu ikhtisar penerimaan kas dan pembayaran kas 

selama periode waktu tertentu. 

2.4.4 Analisis Laporan Keuangan 

Menurut Ross (2008:32), analisis laporan keuangan adalah salah satu 

instrumen untuk melakukan evaluasi kinerja keuangan. Untuk menganalisis 

laporan keuangan diperlukan beberapa tolak ukur. Tolok ukur yang sering 

digunakan ialah rasio keuangan. Analisis tersebut digunakan untuk memperbaiki 

kinerja perusahaan sehingga tujuan umum perusahaan yakni memperoleh 

keuntungan yang tinggi dapat tercapai.  

Menurut Gibson (Kodrat, 2009:251), analisis laporan keuangan 

merupakan suatu proses pertimbangan yang tujuannya adalah mengidentifikasi 



 

 

perubahan pokok dalam kecenderungan, jumlah, dan hubungan serta alasan yang 

mendasari perubahan tersebut. 

Menurut Prastowo (2005:56), menyatakan bahwa analisis laporan 

keuangan adalah: 

”Analisis laporan keuangan merupakan suatu proses untuk 

membedah laporan keuangan ke dalam unsur-unsurnya, menelaah 

masing-masing unsur tersebut, dan menelaah hubungan diantara 

unsur-unsur tersebut, dengan tujuan untuk memperoleh pengertian 

dan pemahaman yang baik dan tepat atas laporan keuangan itu 

sendiri”. 

 

Berdasarkan definisi- definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa analisis 

laporan keuangan merupakan suatu proses penelaahan laporan keuangan melalui 

perhitungan rasio-rasio dan bermanfaat untuk mengetahui keadaan keuangan 

perusahaan di masa lalu, saat ini, serta kemungkinan di masa depan. Analisis 

laporan keuangan bermanfaat dalam pengambilan keputusan, baik bagi 

manajemen perusahaan maupun bagi para investor. 

 

2.5 Rasio Keuangan 

Agar dapat mengevaluasi kondisi keuangan perusahaan dan kinerja 

perusahaan tersebut, seorang pemilik bisnis atau pihak manajemen, khususnya di 

bidang keuangan perlu melakukan pemeriksaan atau evaluasi atas berbagai aspek 

kesehatan keuangan perusahaan. Menurut Van Horne (2005:202), alat yang sering 

digunakan untuk melakukan pemeriksaan atas berbagai aspek perusahaan tersebut 

adalah rasio keuangan (financial ratio), atau indeks yang menghubungkan dua 

angka akuntansi dan didapat dengan membagi satu angka dengan angka lainnya 

(perbandingan). Persentase atau hasil dari perbandingan tersebut terbukti lebih 



 

 

berguna dan efektif untuk menganalisis kinerja sebuah perusahaan daripada 

angka-angka aslinya sendiri. 

Menurut Rees (Kodrat, 2009:251), rasio keuangan digunakan untuk 

mengurangi banyaknya informasi relevan pada serangkaian indikator yang 

terbatas dan untuk meniadakan pengaruh ukuran besarnya perusahaan sehingga 

perbandingan antarperusahaan pada skala yang berbeda dapat dilakukan. 

Menurut Keown (2008:232), rasio keuangan sangat membantu untuk 

mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan dari suatu perusahaan. Hal ini 

dilakukan dengan cara membandingkan rasio-rasio keuangan tersebut. Rasio 

keuangan tersebut dapat memberikan analisis yang maksimal dengan dua cara. 

Cara pertama adalah dengan membandingkan rasio keuangan di dalam suatu 

perusahaan selama beberapa waktu tertentu. Perbandingan rasio keuangan tersebut 

dapat memberikan gambaran mengenai pertumbuhan perusahaan. Cara kedua 

adalah membandingkan rasio keuangan perusahaan dengan rasio keuangan dari 

perusahaan lain yang sejenis atau dengan rasio keuangan dari rata-rata industri 

yang sejenis. Perbandingan rasio keuangan tersebut akan memberikan gambaran 

mengenai posisi perusahaan dalam industri yang sejenis. 

Menurut Brigham (2007:102), kegunaan dari analisis rasio keuangan 

dapat dilihat dari dua sudut pandang sebagai berikut. 

“From an investor’s standpoint, predicting the future is what 

financial statement analysis is all about, while from management’s 

standpoint, financial statement analysis is useful both to help 

anticipate future conditionsand, more important, as a starting point 

for planning actions that will improve future performance.” 

 



 

 

Menurut Lasher (2005:108), rasio keuangan merupakan sebuah metode 

yang telah distandardisasi untuk menganalisis informasi yang didapatkan dari 

laporan keuangan.  

Analisis rasio keuangan melibatkan dua jenis perbandingan. Dua jenis 

perbandingan itu akan dijelaskan sebagai berikut. 

1. Perbandingan Internal 

Perbandingan internal merupakan perbandingan analisis yang 

digunakan untuk membandingkan rasio sekarang dengan rasio di 

masa lalu dan rasio perkiraan di masa mendatang di dalam satu 

perusahaan yang sama. Ketika rasio keuangan diperlebar ke 

beberapa periode tahun, pihak manajemen dapat mempelajari 

komposisi perubahan dan menentukan apakah terdapat kenaikan 

atau penurunan kondisi dan kinerja perusahaan selama waktu 

tersebut. Jadi, pihak manajemen tidak terlalu banyak 

memperhatikan satu rasio dalam satu periode waktu, melainkan satu 

rasio untuk beberapa periode. Singkatnya, dalam perbandingan 

internal, rasio keuangan cenderung digunakan untuk melihat apakah 

terdapat pertumbuhan (growth) dari kinerja perusahaan 

dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya disesuaikan dengan 

kondisi perekonomian saat ini. 

2. Perbandingan Eksternal 

Perbandingan eksternal merupakan perbandingan yang 

melibatkan perbandingan antara rasio keuangan suatu perusahaan 



 

 

dengan berbagai perusahaan lainnya yang hampir sama atau sejenis 

atau dengan rata-rata industri sejenis pada suatu periode. 

Perbandingan eksternal memberikan pandangan ke dalam mengenai 

kondisi keuangan dan kinerja relatif perusahaan. Perbandingan ini 

juga sangat membantu untuk mengidentifikasi penyimpangan 

signifikan apa pun dari rata-rata industri yang digunakan sebagai 

pembanding. 

Pembanding yang digunakan dalam perbandingan eksternal 

adalah rasio keuangan rata-rata industri yang sejenis. Hal ini 

disebabkan kriteria atau rasio keuangan rata-rata industri berbeda 

tergantung dari jenis industrinya sehingga standar umum yang 

berlaku tidak tepat untuk digunakan sebagai pembanding. Rasio 

keuangan rata-rata industri tersebut sebaiknya tidak diperlakukan 

sebagai target atau tujuan perusahaan, namun sebaiknya digunakan 

sebagai arahan perusahaan untuk bertumbuh menjadi lebih baik. 

Menurut Van Horne (2005:204), rasio-rasio keuangan yang umumnya 

digunakan pada dasarnya terdiri atas dua jenis. Kedua jenis rasio keuangan itu 

akan dijelaskan sebagai berikut. 

1. Rasio Neraca (Balance Sheet Ratio) 

Rasio neraca meringkas beberapa aspek dari “kondisi keuangan” 

perusahaan untuk suatu periode-periode dengan neraca yang telah dibuat. 

Rasio-rasio ini disebut dengan rasio neraca (balance sheet ratio)  karena                                                                                                                                                                                                                                                                



 

 

baik pembilang maupun penyebut dalam setiap rasio berasal langsung 

dari neraca. 

Rasio neraca dapat dibagi menjadi dua jenis lagi, yaitu: 

a.  Rasio Likuiditas (Liquidity Ratio) 

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan 

perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio 

ini membandingkan kewajiban jangka pendek dengan sumber 

daya jangka pendek (atau lancar) yang tersedia untuk memenuhi 

kewajiban tersebut. Dari rasio ini banyak pandangan ke dalam 

yang bisa didapatkan mengenai kompetensi keuangan perusahaan 

saat ini dan kemampuan perusahaan untuk tetap kompeten jika 

terjadi masalah. Beberapa contoh dari rasio ini adalah rasio 

lancar (current ratio) dan rasio cepat (quick ratio) 

b. Rasio Leverage (Utang) Keuangan (Debt Ratio) 

Rasio ini digunakan untuk menunjukkan sejauh mana 

perusahaan dibiayai melalui utang. Beberapa contoh dari rasio ini 

adalah rasio utang terhadap ekuitas (debt-to-equity ratio) dan 

rasio utang terhadap total aktiva (debt-to-total asset ratio). 

2. Rasio Laba Rugi (Income Statement Ratio) 

Rasio laba rugi (income statement ratio) meringkas beberapa aspek 

kinerja perusahaan selama periode waktu tertentu, biasanya dalam 

setahun. Rasio laba rugi disebut juga dengan rasio laba rugi/ neraca 

(income statement/ balance sheet ratio). Rasio laba rugi membandingkan 



 

 

satu arus bagian dari laporan laba rugi dengan arus bagian lain dari 

neraca. 

Rasio laba rugi dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu: 

a. Rasio Cakupan (Coverage Ratio) 

Rasio cakupan didesain untuk menghubungkan berbagai 

beban keuangan perusahaan dengan kemampuannya untuk 

melayani atau membayarnya. Salah satu jenis dari rasio cakupan 

yang paling tradisional adalah rasio cakupan bunga (interest 

coverage ratio), yakni rasio antara laba sebelum bunga dan pajak 

untuk periode pelaporan tertentu dengan jumlah beban bunga 

untuk periode tersebut yang berfungsi sebagai salah satu ukuran 

kemampuan perusahaan untuk memenuhi pembayaran bunga 

hingga dapat menghindari kebangkrutan. 

b. Rasio Aktivitas (Activity Ratio) 

Rasio aktivitas disebut juga sebagai rasio efesiensi atau 

rasio perputaran. Rasio ini mengukur seberapa efektif perusahaan 

dalam menggunakan berbagai aktivanya, misalnya mengelola 

piutang dan persediaan. Beberapa contoh dari rasio ini adalah 

rasio perputaran piutang (receivable turnover), rasio perputaran 

persediaan (inventory turnover), dan rasio perputaran total aktiva 

(total asset turnover). 

 

 



 

 

c. Rasio Profitabilitas (Profitabiliy Ratio) 

Rasio profitabilitas menghubungan antara laba dengan 

penjualan dan investasi yang dilakukan oleh perusahaan. 

Beberapa contoh dari rasio profitabilitas adalah rasio margin laba 

bersih (net profit margin), rasio pengembalian atas aktiva (return 

on asset), dan rasio pengembalian atas ekuitas (return on equity). 

Dalam penelitian skripsi ini akan dibahas mengenai sebagian dari rasio 

akivitas dan rasio profitabilitas. 

 

2.6 Rasio Aktivitas 

Seperti yang telah dijelaskan di atas, rasio aktivitas yang disebut juga 

sebagai rasio efisiensi atau rasio perputaran ini digunakan untuk mengukur 

seberapa efektif perusahaan dalam menggunakan berbagai aktivanya.  

Menurut Ross (2005:35), pengertian dari rasio aktivitas adalah sebagai 

berikut: 

“Ratios of activity are constructed to measure how effectively the 

firm’s asset are being managed”. 

 

Aktiva dalam perusahaan antara lain adalah piutang, utang, dan 

persediaan. Dalam penelitian yang berkaitan dengan pembuatan skripsi ini hanya 

akan dibahas mengenai rasio aktivitas piutang karena perusahaan e-Form tidak 

memiliki utang maupun persediaan. 

2.6.1 Rasio Perputaran Piutang (Receivable Turnover) 

Rasio perputaran piutang memberikan pandangan mengenai kualitas 

piutang perusahaan dan seberapa berhasilnya perusahaan dalam penagihannya. 



 

 

Menurut Weygandt (2005:777), rasio ini dihitung dengan membagi penjualan 

kredit dengan rata-rata piutang. Adapun penulisan rasio ini dalam bentuk 

matematis adalah sebagai berikut: 

 

                        
              

                  
 

 
Rasio ini menunjukkan berapa kali piutang usaha telah berputar (menjadi 

kas) selama tahun tersebut. Semakin tinggi perputaran piutang, semakin pendek 

waktu antara penjualan kredit dengan penagihan tunainya. 

2.6.2 Rasio Perputaran Aktiva (Total Asset Turnover) 

Rasio perputaran aktiva (Total Asset Turnover) adalah rasio yang 

mengukur perputaran dari semua aktiva perusahaan yang didapatkan dengan cara 

membagi penjualan bersih dengan rata-rata total aktiva. 

Menurut Weygandt (2005:780), rasio ini mengindikasikan seberapa 

efektif suatu perusahaan dalam menggunakan aktivanya untuk menghasilkan 

penjualan. Secara matematis, rasio perputaran aktiva dapat dituliskan sebagai 

berikut: 

 

                                              
         

                   
 

 

Sebuah bisnis dapat diartikan sebagai penggunaan aktiva yang dimiliki 

untuk mendapatkan penghasilan dan keuntungan (laba). Rasio perputaran aktiva 

menunjukkan hubungan antara total aktiva dan penjualan. Secara umum dapat 

dikatakan bahwa perusahaan yang menghasilkan penjualan yang lebih besar 



 

 

dengan suatu tingkat aktiva memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan 

dengan perusahaan yang menghasilkan penjualan yang lebih kecil dalam tingkat 

aktiva yang sama. Semakin tinggi rasio perputaran aktiva menunjukkan bahwa 

perusahaan menggunakan aktivanya secara efektif dalam menghasilkan penjualan. 

 

2.7 Rasio Profitabilitas 

Rasio profitabilitas merupakan rasio yang menghubungkan antara laba 

dengan penjualan dan investasi yang dilakukan oleh perusahaan. Rasio ini 

memberikan ukuran yang relatif mengenai kesuksesan perusahaan dalam 

menghasilkan uang.  

Menurut Munawir (2005:86), rasio profitabilitas menunjukkan 

kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode waktu tertentu. 

Rasio ini terdiri atas dua jenis, yaitu rasio yang menunjukkan 

profitabilitas dalam kaitannya dengan penjualan dan rasio yang menunjukkan 

profitabilitas dalam kaitannya dengan investasi. Kedua jenis rasio tersebut secara 

simultan akan menunjukkan efektivitas operasional keseluruhan perusahaan. 

Menurut Danielsen (2009:58), kegunaan dari rasio profitabilitas adalah 

sebagai berikut. 

“The profitability ratios allows us to measure the ability of the firm 

to earn an adequate return on sales, total assets and invested 

capital.” 

 

Menurut Brigham (2007:112), rasio profitabilitas merefleksikan hasil dari 

semua kebijakan keuangan dan keputusan dalam aktivitas operasional perusahaan. 

Dalam penelitian sehubungan skripsi ini, untuk rasio profitabilitas dalam 



 

 

kaitannya dengan penjualan akan dibahas mengenai margin laba bersih (net profit 

margin). Sedangkan untuk rasio profitabilitas dalam kaitannya dengan investasi 

akan dibahas mengenai tingkat pengembalian atas aktiva (return on asset) dan 

pengembalian atas ekuitas (return on equity). Dalam penelitian ini hanya akan 

menggunakan rasio return on asset sebagai ukuran kinerja perusahaan e-Form 

dalam efektivitas penggunaan aktivanya untuk menghasilkan keuntungan.  

2.7.1  Marjin Laba Bersih (Net Profit Margin) 

Marjin laba bersih merupakan ukuran profitabilitas perusahaan dari 

penjualan setelah memperhitungkan semua biaya dan pajak penghasilan. Rasio ini 

merupakan rasio yang membandingkan antara laba bersih perusahaan dengan total 

penjualan bersih. Rasio ini secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut: 

 

                        
          

         
 

 

Marjin laba bersih menunjukkan keuntungan bersih perusahaan dalam 

setiap rupiah penjualan yang dilakukan.  

Dengan mempertimbangan rasio margin laba kotor dan margin laba 

bersih secara bersama-sama, bisa didapatkan pandangan yang sangat mendalam 

mengenai operasi perusahaan tersebut. Jika margin laba kotor tidak terlalu banyak 

berubah sepanjang beberapa tahun tetapi margin laba bersihnya menurun selama 

periode waktu yang sama, dapat disimpulkan bahwa penyebabnya mungkin 

berkaitan dengan biaya penjualan, biaya umum dan biaya administrasi yang 

terlalu tinggi dibandingkan dengan tingkat penjualannya, atau adanya tarif pajak 



 

 

yang lebih tinggi. Di pihak lain, jika margin laba kotor turun, penyebabnya 

mungkin adalah biaya untuk memproduksi barang meningkat jika dibandingkan 

dengan tingkat penjualan. 

2.7.2  Tingkat Pengembalian Atas Aktiva (Return on Asset) 

Perusahaan menggunakan aktiva dan kemampuan dari sumber daya 

manusianya untuk mendapatkan laba. Menurut Weygandt (2005:780), rasio 

pengembalian atas aktiva merupakan rasio yang membandingkan antara laba 

bersih dengan rata-rata total aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Rasio ini 

mengukur kesuksesan dari penggunaan aktiva untuk mendapatkan laba bersih. 

Menurut Palepu (2008), rasio ini dipengaruhi oleh profit margin dan asset 

turnover. Secara matematis, rasio pengembalian atas aktiva dapat ditulis sebagai 

berikut: 

      
          

                    
 

 

2.7.3  Tingkat Pengembalian Atas Ekuitas (Return on Equity) 

Menurut Weygandt (2005:781), rasio pengembalian atas ekuitas 

merupakan rasio yang membandingkan antara laba bersih dengan rata-rata ekuitas 

yang telah diinvestasikan di dalam perusahaan tersebut. Secara matematis, rasio 

pengembalian atas ekuitas dapat dirumuskan sebagai berikut: 

 

            
          

                    
   



 

 

Rasio pengembalian atas ekuitas menunjukkan daya untuk menghasilkan 

laba atas investasi berdasarkan nilai buku para pemegang saham, dan sering 

digunakan dalam membandingkan dua atau lebih perusahaan dalam sebuah 

industri yang sama. ROE yang tinggi sering mencerminkan penerimaan 

perusahaan atas peluang investasi yang baik dan manajemen biaya yang efektif. 

 

2.8 Pengaruh Perputaran Piutang (Receivable Turnover) terhadap 

Profitabilitas (Return on Asset) 

Piutang usaha merupakan salah satu elemen dari aktiva yang selalu dalam 

keadaan berputar, artinya piutang akan tertagih pada saat tertentu dan akan timbul 

lagi sebagai akibat dari penjualan kredit dan begitu seterusnya. Periode perputaran 

piutang bergantung pada waktu yang telah ditetapkan dalam syarat pembayaran 

kredit. Semakin lama syarat pembayaran kredit berarti semakin lama modal kerja 

akan terikat dalam piutang yang mengakibatkan perputaran piutang dalam suatu 

perusahaan semakin kecil. 

Menurut Siswantini (2006:32), perputaran piutang yang tinggi harus 

disertai dengan penagihan piutang yang cepat. Jika tidak maka modal kerja akan 

terikat dalam waktu yang lebih lama sehingga tidak tersedia cukup modal kerja 

untuk digunakan dalam siklus usaha perusahaan. Hal ini sejalan dengan yang 

diungkapkan oleh Munawir (2005:75), bahwa semakin tinggi tingkat perputaran 

piutang dalam suatu perusahaan menunjukkan modal kerja yang ditanamkan 

dalam piutang rendah, sebaliknya jika perputaran piutangnya rendah berarti ada 

kelebihan investasi dalam piutang. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 



 

 

semakin tinggi tingkat perputaran piutang akan menyebabkan modal kerja yang 

semakin tinggi juga. Modal kerja yang tinggi pada akhirnya akan meningkatkan 

laba bersih perusahaan sehingga berpengaruh terhadap profitabilitas (Return on 

Asset). 

 

2.9 Pengaruh Perputaran Aktiva (Total Asset Turnover) terhadap 

Profitabilitas (Return on Asset) 

Kontribusi aktiva dalam menunjang penjualan diharapkan bisa 

meningkatkan penjualan sehingga tujuan utama perusahaan yaitu memperoleh 

laba bisa tercapai. Tujuan lain dari suatu perusahaan adalah adanya efisiensi dari 

efektivitas penggunaan aktiva yang digunakan untuk memperoleh laba tersebut 

atau pengembalian yang diharapkan atas aktiva yang diinvestasikan untuk 

memperoleh laba. Pengembalian atas aktiva yang diinvestasikan diukur melalui 

rasio profitabilitas. Cara yang paling umum yang digunakan perusahaan untuk 

mengukur profitabilitas adalah melalui analisis rasio return on assets (ROA). 

Rasio return on assets mengukur efektivitas penggunaan aktiva yang digunakan 

untuk memperoleh laba.  

Menurut Wild (2005:72) menyatakan bahwa: 

“Hubungan laba dengan penjualan disebut margin laba (profit 

margin) dan mengukur profitabilitas perusahaan relatif terhadap 

penjualan. Hubungan antara aktiva dengan penjualan disebut 

perputaran aktiva (asset turnover) dan mengukur efektivitas 

perusahaan untuk menghasilkan penjualan dengan menggunakan 

aktivanya. Pemisahan ini menyoroti pemisahan tiap komponen, baik 

marjin laba maupun perputaran aktiva, dalam menetukan 

pengembalian atas aktiva. Analisis tingkat pertama terpusat pada 

interaksi antara margin laba dengan perputaran aktiva. Tingkat 



 

 

kedua menyoroti faktor penting lain dalam penentuan margin laba 

dan perputaran aktiva”. 

 

Hal ini juga sejalan dengan yang diungkapkan oleh Palepu (2008:54) 

bahwa rasio return on asset dipengaruhi oleh net profit margin dan asset turnover. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa perputaran aktiva 

merupakan faktor yang mempengaruhi return on assets.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.10 Kerangka Konseptual 
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Apakah perputaran piutang dan perputaran aktiva  memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap ROA baik secara parsial 

maupun secara simultan. 

 

1. Perputaran Piutang: 

Perbandingan antara 

penjualan kredit dengan 

total piutang rata-rata dalam 

periode waktu tertentu 

(Weygandt, 2005). 

2. Perputaran Aktiva: 

Perbandingan antara total 

penjualan dengan total 

aktiva rata-ratadalam 

periode waktu tertentu 

(Weygandt, 2005). 

3. Return on Asset: 

Perbandingan antara laba 

bersih dengan total aktiva 

rata-rata (Weygandt, 2005). 
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3.1 Hipotesis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan model analisis sebagai berikut. 

 

Receivable Turnover (X1) 

 

                       ROA (Y) 

 

Total Asset Turnover (X2) 

 

Dengan hipotesis sebagai berikut. 

H1  = Terdapat pengaruh yang signifikan antara perputaran piutang 

(Receivable Turnover) dengan profitabilitas (Return on Asset) 

pada perusahaan e-Form. 

H2  =  Terdapat pengaruh yang signifikan antara perputaran aktiva (Total 

Asset Turnover) dengan profitabilitas (Return on Asset) pada 

perusahaan e-Form. 

H3  = Terdapat pengaruh yang signifikan antara perputaran piutang 

(Receivable Turnover) dan perputaran aktiva (Total Asset 

Turnover) secara bersama-sama dengan profitabilitas (Return on 

Asset) pada perusahaan e-Form. 

 

 

 



 

 

BAB III 

 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian 

eksplanasi. Menurut Sugiyono (2009), penelitian ekslanasi merupakan penelitian 

yang bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara dua variabel 

atau lebih. Jenis penelitian ini sesuai dengan tujuan penelitian ini yaitu untuk 

mengetahui pengaruh antara rasio perputaran piutang (Receivable Turnover) dan 

rasio perputaran aktiva (Total Asset Turnover) terhadap profitabilitas (Return on 

Asset) pada perusahaan e-Form baik secara parsial maupun secara simultan. 

 

3.2  Populasi dan Sampel 

Definisi populasi menurut Kuncoro (2009:118) adalah kelompok elemen 

yang lengkap, yang biasanya berupa orang, objek, transaksi, atau kejadian di mana 

kita tertarik untuk mempelajarinya atau menjadi obyek penelitian. 

Menurut Sugiyono (2009:115), populasi merupakan wilayah generalisasi 

dari objek atau subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditentukan oleh peneliti untuk dianalisis dan ditarik kesimpulannya. 

Menurut Kuncoro (2009:118), sampel merupakan suatu himpunan bagian 

(subset) dari unit populasi. Hal ini serupa seperti yang diungkapkan oleh 

Sugiyono (2009:116) bahwa sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik 

yang dimiliki oleh populasi tersebut.  



 

 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan 

perusahaan e-Form di Surabaya sejak bulan Maret 2009.  

Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan salah satu desain 

dari sampel nonprobabilitas yaitu Judgment Sampling. Menurut Kuncoro 

(2009:139), judgment sampling adalah salah satu jenis purposive sampling selain 

quota sampling dimana peneliti memilih sampel berdasarkan penilaian terhadap 

beberapa karakteristik anggota sampel yang disesuaikan dengan maksud 

penelitian. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan 

periode April 2009 hingga Maret 2010. 

 

3.3  Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel 

Menurut Sugiyono (2009:58), variabel penelitian merupakan segala 

sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

sehingga diperoleh informasi yang diperlukan dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. 

Menurut Riduwan (2010:8), variabel memiliki beberapa karakteristik, 

yaitu (1) memiliki ciri-ciri suatu obyek (orang atau benda), (2) dapat diamati, (3) 

berbeda dari satu observasi ke observasi lainnya. 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel terikat 

(dependent variable) dan variabel bebas (independent variables) yang terdiri dari 

satu variabel terikat dan tiga variabel bebas. Adapun definisi operasional dari 

variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 



 

 

 

1. Variabel Dependen (Y) 

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio 

pengembalian atas aktiva (Return on Asset) yang diukur dalam persentase 

setiap bulan. 

Untuk perhitungan matematis dari return on asset dalam penelitian 

ini menggunakan rumus sebagai berikut. 

    
          

                    
    ……...... (3.1) 

Dalam penelitian ini, rasio Return on Asset dihitung dengan cara 

membagi laba bersih setiap bulannya dengan rata-rata aktiva bulan 

bersangkutan. Rata-rata aktiva didapatkan dengan cara membagi aktiva 

awal ditambah aktiva akhir dengan dua. 

 

2. Variabel Independen (X)  

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

rasio perputaran piutang (Receivable Turnover) dan rasio Perputaran 

Aktiva (Total Asset Turnover) dengan definisi masing-masing sebagai 

berikut: 

1. Rasio Perputaran Piutang (Receivable Turnover), merupakan 

rasio yang didapatkan dengan cara membagi penjualan kredit 

dengan total piutang rata-rata. 

Untuk perhitungan matematis dari perputaran piutang dalam 

penelitian ini menggunakan rumus sebagai berikut. 



 

 

 

                    
              

                  
  …..(3.2) 

Dalam penelitian ini, rasio perputaran piutang dihitung dengan 

cara membagi penjualan kredit setiap bulannya dengan rata-rata 

piutang bulan bersangkutan. Rata-rata piutang didapatkan 

dengan cara membagi piutang awal ditambah piutang akhir 

dengan dua. 

 

2. Rasio Perputaran Aktiva (Total Asset Turnover), merupakan 

rasio yang didapatkan dengan cara membagi total penjualan 

dengan total aktiva rata-rata. 

Untuk perhitungan matematis dari perputaran piutang dalam 

penelitian ini menggunakan rumus sebagai berikut. 

 

                     
         

                   
  ….(3.3) 

Dalam penelitian ini, rasio perputaran aktiva dihitung dengan 

cara membagi penjualan setiap bulannya dengan rata-rata 

aktiva bulan bersangkutan. Rata-rata aktiva didapatkan dengan 

cara membagi aktiva awal ditambah aktiva akhir dengan dua. 

 

3.4  Prosedur Pengumpulan Data 

3.4.1  Jenis dan Sumber Data  

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif 

yang berupa data rasio. Menurut Kuncoro (2009:145), data kuantitatif merupakan 



 

 

data yang diukur dalam skala numerik (angka) yang dapat dibedakan menjadi data 

interval dan data rasio. Data rasio digunakan karena analisis yang akan digunakan 

dalam penelitian ini membandingkan antara rasio-rasio aktivitas dengan 

profitabilitas perusahaan. Sedangkan menurut dimensi waktu, penelitian ini 

menggunakan data runtut waktu (time series). Menurut Kuncoro (2009:146), data 

runtut waktu (time series) merupakan data yang secara kronologis disusun 

menurut waktu pada suatu variabel tertentu. Data runtut waktu (time series) 

digunakan untuk melihat pengaruh perubahan dalam rentang waktu tertentu, 

seperti harian, mingguan, bulanan, atau tahunan. Data yang digunakan dalam 

penelitian ini bersifat bulanan. 

Berdasarkan sumber data, data yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan data primer. Menurut Sugiyono (2009:193), data primer merupakan 

data yang didapatkan secara langsung oleh pengumpul data. 

3.4.2 Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data 

yang dilakukan dengan pencatatan data yang sudah ada. Pencatatan data yang 

digunakan berupa laporan laba rugi dan neraca pada periode April 2009 hingga 

Maret 2010.  

 

 

 

 



 

 

3.5  Analisis Data 

3.5.1 Analisis Rasio 

Untuk mendapatkan variabel-variabel yang akan diuji dalam penelitian 

ini, peneliti akan melakukan perhitungan dengan menggunakan rumus-rumus 

rasio keuangan seperti yang terdapat pada landasan teori. Perhitungan tersebut 

akan dilakukan untuk mencari rasio keuangan yang berupa rasio perputaran 

piutang, perputaran aktiva dan return on asset dalam periode April 2009 hingga 

Maret 2010 pada perusahaan e-Form. 

3.5.2 Analisis Regresi Linier Berganda 

Regresi adalah suatu proses análisis statisik yang memperkirakan 

mengenai kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di masa datang berdasarkan 

informasi atau data historis baik pada masa yang lalu atau masa berjalan agar 

kesalahan yang ada dapat diperkecil (Riduwan, 2010:108).  

Menurut Riduwan (2010:108), definisi dari análisis regresi linier 

berganda  merupakan sebagai berikut: 

“Analisis regresi ganda adalah suatu alat análisis peramalan nilai 

pengaruh dua variabel bebas atau lebih terhadap variabel terikat 

untuk membuktikan ada atau tidaknya hubungan fungsi atau 

hubungan kausal antara dua variabel bebas atau lebih (X1), (X2), 

(X3), …, (Xn) dengan satu variabel terikat.” 

 

Kegunaan dari regresi linier berganda adalah meramalkan nilai variabel 

terikat (Y) apabila variabel bebasnya berjumlah minimal dua atau lebih. Setelah 

uji asumsi klasik dipenuhi, dilanjutkan dengan analisis regresi dan pengujian 

hipotesis. Dalam menganalisis regresi, langkah yang pertama dilakukan adalah 



 

 

harus menetapkan regresi yang digunakan dalam penelitian. Regresi yang 

digunakan pada penelitian ini adalah: 

Y = a + b1x1 + b2x2 + e 

Dengan keterangan di bawah ini: 

Y  = Profitabilitas (Return on Asset) 

a  = Konstanta 

b1,2 = Koefisien regresi variabel bebas  

x1  = Perputaran Piutang (Receivable Turnover) 

x2 = Perputaran Aktiva (Total Asset Turnover) 

e = error 

Model regresi yang telah ditetapkan tersebut digunakan untuk menguji 

dan menjawab hipotesis-hipotesis kerja dalam penelitian ini. Untuk menghasilkan 

jawaban atas hipotesis-hipotesis dalam penelitian, perlu adanya analisis regresi 

linier dari model regresi yang telah ditetapkan sehingga dapat diperoleh nilai 

konstanta dan koefisien masing-masing variabel dalam regresi linier. Analisis 

regresi yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut. 

a. Koefisien determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi diperlukan untuk mengetahui apakah ada faktor-

faktor lain yang mempengaruhi variabel dependen selain dari variabel 

independen. Uji ini dilakukan dengan melihat hasil dari analisis regresi 

linear dalam bentuk R
2
 (R Square). Hasil dari R

2
 yang muncul 

menunjukkan kemampuan variabel-variabel independen dalam 

mempengaruhi variabel dependen, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh 



 

 

faktor-faktor lain diluar variabel independen. Nilai R
2 

ditetapkan dengan 

batasan tertentu, yaitu R
2 

terletak diantara 0 dan 1 (0 1R 2   ). 

Koefisien R
2
 akan bernilai 0 apabila tidak ada keragaman variabel 

tergantung yang dijelaskan oleh hubungan tersebut. R
2 

akan bernilai 1 jika 

semua variabel tergantung dapat dijelaskan dan R
2
 akan bernilai antara 0 

dan 1 jika hanya sebagian variasi yang dapat dijelaskan oleh hubungan 

tersebut. 

b. Uji Simultan (F-test) 

Uji simultan (F-test) dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui  

bagaimana pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen 

secara simultan. Jika tingkat signifikansi dari hasil uji F lebih kecil dari α 

(5%), maka H0 ditolak dan Ha diterima yang menunjukkan bahwa variabel 

independen secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

variabel dependen. Sebaliknya jika tingkat signifikansi dari hasil uji F 

lebih besar dari α (5%), maka H0 diterima dan Ha ditolak yang 

menunjukkan bahwa variabel independen secara simultan tidak memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. 

c. Uji parsial (t-test) 

Uji   parsial   dilakukan   dengan   tujuan    untuk   mengetahui   

bagaimana pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen 

secara parsial. Jika tingkat signifikansi dari hasil uji t lebih kecil dari α 

(5%), maka H0 ditolak dan Ha diterima yang menunjukkan bahwa variabel 

independen secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 



 

 

variabel dependen. Sebaliknya jika tingkat signifikansi dari hasil uji t lebih 

besar dari α (5%), maka H0 diterima dan Ha ditolak yang menunjukkan 

bahwa variabel independen secara parsial tidak memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel dependen.  

d. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik meliputi empat bagian, yaitu: 

1. Uji Normalitas atau Distribusi Normal  

Uji normalitas bertujuan ingin mengetahui apakah distribusi sebuah 

data mengikuti atau mendekati distribusi normal. Data yang baik adalah 

data yang mempunyai pola seperti distribusi normal, dengan adanya 

distribusi data yang normal atau mendekati normal akan dihasilkan model 

regresi yang baik dan layak digunakan dalam penelitian. Untuk menguji 

normalitas data ada banyak cara. Dalam penelitian ini digunakan uji 

Kolmogorov Smirnov. 

Kriteria uji normalitas dengan uji Kolmogorov Smirnov adalah 

dengan melihat nilai signifikansi (Sig.) dari hasil uji tersebut, yaitu: 

a. Nilai signifikansi (Sig.) ≥ α (α = 0,05), maka data tersebut 

berdistribusi normal. 

b. Nilai signifikansinya (Sig.) < α (α = 0,05), berarti data tersebut 

tidak berdistribusi normal. 

2. Uji Heteroskedastisitas  

Heteroskedastisitas menunjukkan bahwa jenis (varians) variabel 

tidak sama untuk semua pengamatan. (Wijaya, 2010:56). Uji 



 

 

heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah variabel 

independen akan memberikan kontribusi yang sama terhadap variabel 

dependen. Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilakukan uji 

Gleijser. Menurut Asnawi (2005:42), pengujian tersebut dilakukan 

dengan terlebih dahulu mengajukan hipotesis sebagai berikut: 

1. H0 : Variasi pada variabel independen bersifat homokedastisitas 

2. Ha : Variasi pada variabel independen bersifat heteroskedastisitas  

Pedoman dalam mengambil keputusan apakah varians kesalahan 

data bersifat homokedastisitas (konsisten) dalam uji Gleijser adalah: 

a. Jika nilai signifikansi ≥ 5% atau 0,05 maka data bersifat 

homokedastisitas. 

b. Jika nilai signifikansi < 5% atau 0,05 maka data bersifat 

heterokedastisitas.  

Selain dengan uji Gleijser, dalam penelitian ini pengujian 

heteroskedastisitas juga akan dilakukan dengan Scatterplot. Jika titik-titik 

yang ada dalam gambar membentuk suatu pola tertentu yang teratur 

seperti bergelombang, melebar kemudian menyempit, berarti 

menunjukkan bahwa telah terjadi heteroskedastisitas (Wijaya, 2010:56). 

3. Uji Multikolinieritas  

Multikolinieritas adalah keadaan di mana variabel yang independen 

saling berkorelasi satu sama lain. Uji ini bertujuan untuk mengetahui 

apakah variabel independen memiliki korelasi satu sama lain. Pada model 

regresi yang baik seharusnya tidak terjadi multikolinieritas. Cara untuk 

menguji multicollinearity adalah dengan melihat nilai Variance Inflation 



 

 

Factor (VIF) dan nilai Tolerance. Jika nilai VIF kurang dari 10 dan nilai 

Tolerance lebih dari 0,1, antarvariabel independen tidak terjadi 

multikolinieritas. Sebaliknya, jika nilai VIF lebih dari 10 dan nilai 

Tolerance kurang dari 0,1, antarvariabel independen terjadi 

multikolinieritas (Nugroho, 2005:47). 

4. Uji Autokorelasi  

Autokorelasi adalah keadaan di mana error dari setiap variabel yang 

independen berkorelasi. Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji 

mengenai ada atau tidaknya korelasi antara kesalahan (error) pada 

periode t dengan periode t-1 pada persamaan regresi linier (Wijaya, 

2010:54). Model regresi yang baik adalah model regresi yang bebas dari 

autokorelasi. Ada atau tidak adanya autokorelasi ini dideteksi dengan 

menggunakan uji Durbin Watson Statistics. Ukuran yang digunakan 

untuk menyatakan ada tidaknya autokorelasi menurut Wijaya (2010:55) 

adalah sebagai berikut: 

a. 1,55 < DW < 2,46 tidak terjadi autokorelasi. 

b. 1,10 < DW < 1,54 atau 2,46 < DW < 2,90 tidak dapat 

disimpulkan. 

c. DW < 1,10 atau DW > 2,91 terjadi autokorelasi. 

 

 

 

 

 



 

 

BAB IV 

 

ANALISIS DATA 
 

 

4.1 Gambaran Umum Perusahaan 

Perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan e-

Form yang bergerak di dalam bidang industri kertas, khususnya kertas komputer 

(continous form), kertas A4, kertas F4, amplop, dan cetakan. Perusahaan e-Form 

merupakan perusahaan yang berdiri pada bulan Maret 2009 dan telah beroperasi 

selama kurang lebih 1 tahun. 

Penawaran produk dilakukan dengan memberikan daftar harga kepada 

konsumen sebagai pemakai langsung (B2C) maupun pelanggan yang menjual 

kembali produk tersebut (B2B). Pemakai langsung (B2C) biasanya merupakan 

perkantoran, bank, sekolah, atau individu, sedangkan untuk pelanggan B2B 

biasanya merupakan toko dan percetakan.  

Dalam kegiatan operasionalnya, e-Form melakukan penjualan dengan dua 

cara, yaitu penjualan tunai dan penjualan kredit. Berikut ini merupakan bagan 

penjualan e-Form. 
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Gambar 4.1 

Bagan Penjualan e-Form 

Sumber: Data Primer Diolah 

Untuk penjualan tunai, setelah pelanggan menghubungi (via sms atau 

telepon), produk akan dikirim ke alamat yang diminta. Setelah pelanggan 

menerima barang, mereka akan membayar. Selanjutnya untuk penjualan kredit, 

pembayarannya dilakukan empat minggu setelah produk yang dipesan sampai ke 

tempat tujuan. 

 

4.2 Deskripsi Variabel Penelitian 

Untuk mendapatkan angka yang digunakan dalam perhitungan variabel-

variabel penelitian dilakukan dengan bantuan program SPSS 17.0. Sebelumnya 

akan dilakukan analisis rasio terlebih dahulu. Analisis rasio yang digunakan dalam 

penelitian ini berupa perhitungan rasio-rasio keuangan dengan menggunakan 

rumus yang terdapat pada landasan teori. Rasio-rasio keuangan yang akan 
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dihitung merupakan rasio perputaran piutang, perputaran aktiva dan return on 

asset periode April 2009 hingga Maret 2010. 

4.2.1 Rasio Perputaran Piutang (Receivable Turnover) 

Rasio perputaran piutang (receivable turnover) merupakan rasio 

keuangan yang mengukur tingkat keberhasilan perusahaan dalam melakukan 

penagihan piutangnya. Rasio ini didapatkan dengan cara membandingkan antara 

penjualan kredit dengan rata-rata piutang. Semakin tinggi rasio perputaran piutang 

menunjukkan kinerja perusahaan menjadi semakin baik dalam melakukan 

penagihan piutangnya karena dengan peningkatan rasio perputaran piutang 

menunjukkan bahwa rentang waktu antara penjualan kredit dengan penagihan 

tunainya menjadi semakin pendek. 

Dengan menggunakan rumus perhitungan rasio perputaran piutang 

(receivable turnover) pada persamaan 3.2, didapatkan rasio perputaran piutang 

pada tahun 2009 dan 2010 sebagai berikut: 

Tabel 4.1 

Data rasio Receivable Turnover e-Form Tahun 2009  

Tahun Bulan  

Receivable 

Turnover 

2009 April 2.000 

 

Mei 1.480 

 

Juni 0.586 

 

Juli 1.221 

 

Agustus 1.847 

 

September 2.000 

 

Oktober 2.808 

 

November 1.581 

 

Desember 2.583 

Rata – rata  1.789 
Sumber : Lampiran 5 

Tabel 4.1 di atas menunjukkan hasil perhitungan rasio perputaran piutang 

perusahaan e-Form di tahun 2009 terhitung dari bulan April hingga Desember 

2009. Rata – rata nilai rasio perputaran piutang (receivable turnover) pada tahun 

2009 adalah 1.789 kali. Rasio perputaran piutang (receivable turnover) terendah 



 

 

terdapat pada bulan Juni 2009, yaitu 0.586 kali. Rasio perputaran piutang 

(receivable turnover) tertinggi terdapat pada bulan Oktober 2009, yaitu 2.808 kali.  

Tabel 4.2 

Data rasio Receivable Turnover e-Form Tahun 2010 

Tahun Bulan  

Receivable 

Turnover 

2010 Januari 1.239 

  Februari 1.036 

 

Maret 1.509 

Rata – rata  1.261 
Sumber : Lampiran 5 

Tabel 4.2 di atas menunjukkan hasil perhitungan rasio perputaran piutang 

(receivable turnover) perusahaan e-Form di tahun 2010 terhitung dari bulan 

Januari hingga Maret 2010. Rata – rata nilai rasio perputaran piutang (receivable 

turnover) pada tahun 2010 adalah 1.261 kali. Rasio perputaran piutang (receivable 

turnover) terendah terdapat pada bulan Februari 2010, yaitu 1.036 kali. Rasio 

perputaran piutang (receivable turnover) tertinggi terdapat pada bulan Maret 

2010, yaitu 1.509 kali. Dapat disimpulkan bahwa rata – rata perputaran piutang 

(receivable turnover) tahun 2009 lebih besar dari rata – rata perputaran piutang 

(receivable turnover) tahun 2010. 

4.2.2 Rasio Perputaran Aktiva (Total Asset Turnover) 

Rasio perputaran aktiva (total asset turnover) merupakan rasio keuangan 

yang mengukur seberapa efektif perusahaan dalam mengelola berbagai aktivanya 

untuk menghasilkan penjualan. Rasio ini didapatkan dengan cara membandingkan 

antara penjualan dengan rata-rata aktiva yang dimiliki perusahaan. Rasio 

perputaran aktiva menunjukkan hubungan antara berbagai aktiva yang dimiliki 

oleh perusahaan dengan penjualan yang dihasilkan oleh perusahaan. Semakin 

tinggi rasio perputaran aktiva menunjukkan bahwa kinerja perusahaan menjadi 

semakin efektif dalam mengelola berbagai aktiva yang dimiliki perusahaan untuk 

menghasilkan penjualan. 



 

 

Dengan menggunakan rumus perhitungan rasio perputaran aktiva (total 

asset turnover) pada persamaan 3.3, didapatkan rasio perputaran aktiva pada 

tahun 2009 dan 2010 sebagai berikut: 

Tabel 4.3 

Data rasio Total Asset Turnover e-Form Tahun 2009  

Tahun Bulan 

Total Asset 

Turnover 

2009 April 0.695 

 

Mei 0.984 

 

Juni 0.433 

 

Juli 0.537 

 

Agustus 0.486 

 

September 0.393 

 

Oktober 0.646 

 

November 0.635 

 

Desember 2.656 

Rata – rata  0.829 
Sumber : Lampiran 6 

Tabel 4.3 di atas menyatakan mengenai hasil perhitungan rasio 

perputaran aktiva (total asset turnover) perusahaan e-Form di tahun 2009 

terhitung dari bulan April hingga Desember 2009. Rata – rata nilai rasio 

perputaran aktiva (total asset turnover) pada tahun 2009 adalah 0.829 kali. Rasio 

perputaran aktiva (total asset turnover) terendah terdapat pada bulan September 

2009, yaitu 0.393 kali. Rasio perputaran aktiva (total asset turnover) tertinggi 

terdapat pada bulan Desember 2009, yaitu 2.656 kali. 

Tabel 4.4 

Data rasio Total Asset Turnover e-Form Tahun 2010  

Tahun Bulan  

Total Asset 

Turnover 

2010 Januari 1.896 

  Februari 1.573 

 

Maret 1.592 

Rata – rata  1.687 
Sumber : Lampiran 6 

Tabel 4.4 di atas menyatakan hasil perhitungan rasio perputaran aktiva 

(total asset turnover) perusahaan e-Form di tahun 2010 terhitung dari bulan 

Januari hingga Maret 2010. Rata – rata nilai rasio perputaran aktiva (total asset 



 

 

turnover) pada tahun 2010 adalah 1.687 kali. Rasio perputaran aktiva (total asset 

turnover) terendah terdapat pada bulan Februari 2010, yaitu 1.573 kali. Rasio 

perputaran aktiva (total asset turnover) tertinggi terdapat pada bulan Januari 2010, 

yaitu 1.896 kali. Dapat disimpulkan bahwa rata – rata perputaran aktiva (total 

asset turnover) tahun 2010 lebih besar dari rata – rata perputaran aktiva (total 

asset turnover) tahun 2009. 

4.2.3 Rasio Return on Asset 

Rasio return on asset merupakan rasio keuangan yang mengukur 

kesuksesan dari penggunaan aktiva yang dimiliki oleh perusahaan dalam 

menghasilkan laba bersih. Rasio ini didapatkan dengan cara membandingkan 

antara laba bersih dengan rata-rata aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Rasio 

return on asset dipengaruhi oleh profit margin dan asset turnover. Semakin tinggi 

rasio return on asset menunjukkan bahwa perusahaan semakin berhasil (efektif) 

dalam penggunaan berbagai aktivanya dalam menghasilkan laba bersih. Dengan 

menggunakan rumus perhitungan rasio return on asset pada persamaan 3.1, maka 

didapatkan rasio perputaran return on asset pada tahun 2009 dan 2010 sebagai 

berikut: 

Tabel 4.5 

Data rasio Return on Asset e-Form Tahun 2009  

Tahun Bulan  

Return on 

Asset 

2009 April 0.061 

 

Mei 0.111 

 

Juni 0.041 

 

Juli 0.036 

 

Agustus 0.035 

 

September 0.033 

 

Oktober 0.044 

 

November 0.056 

 

Desember 0.249 

Rata – rata  0.074 
Sumber : Lampiran 7 

Tabel 4.5 di atas menyatakan hasil perhitungan rasio return on asset 

perusahaan e-Form di tahun 2009 terhitung dari bulan April hingga Desember 



 

 

2009. Rata – rata nilai rasio return on asset pada tahun 2009 adalah 0.074 atau 

7.4%. Rasio return on asset terendah terdapat pada bulan September 2009, yaitu 

0.033 atau 3.3%. Rasio return on asset tertinggi terdapat pada bulan Desember 

2009, yaitu 0.249 atau 24.9%. 

Tabel 4.6 

Data rasio Return on Asset e-Form Tahun 2009  

Tahun Bulan  

Return on 

Asset 

2010 Januari 0.179 

  Februari 0.147 

 

Maret 0.165 

Rata – rata  0.164 
Sumber : Lampiran 7 

Tabel 4.6 di atas menyatakan hasil perhitungan rasio return on asset 

perusahaan e-Form di tahun 2010 terhitung dari bulan Januari hingga Maret 2010. 

Rata – rata nilai rasio return on asset pada tahun 2010 adalah 0.164 atau 16.4%. 

Rasio return on asset terendah terdapat pada bulan Februari 2010, yaitu 0.147 

atau 14.7%. Rasio return on asset tertinggi terdapat pada bulan Januari 2010, 

yaitu 0.179 atau 17.9%. Dapat disimpulkan bahwa rata – rata rasio return on asset 

tahun 2010 lebih besar dari rata – rata rasio return on asset tahun 2009. 

 

4.3 Analisis Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif memberikan penjelasan mengenai jumlah sampel yang 

digunakan, nilai rata-rata (mean), dan nilai standar deviasi dari variabel-variabel 

independen dan variabel dependen. Berikut merupakan data statistik deskriptif 

yang didapat setelah pengolahan data dengan bantuan program SPSS 17.0:  

 

 

 



 

 

Tabel 4.7 

Hasil Statistik Deskriptif 

Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

Return on Asset .0963376 .07256335 12 

Receivable Turnover 1.6575776 .63316443 12 

Total Asset Turnover 1.0438346 .72128376 12 

Sumber : Lampiran 8 

 

Dari tabel deskriptif statistik (Tabel 4.7) di atas, kolom N menunjukkan 

jumlah data sampel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data laporan 

keuangan bulanan perusahaan e-Form periode April 2009 hingga Maret 2010 

sebanyak 12 data. 

Nilai mean pada variabel Return on Asset menunjukkan angka 0.096 yang 

berarti dari 12 bulan sampel yang digunakan, rata-rata return on asset di 

perusahaan e-Form adalah sebesar 0.096 atau 9.6%. Standar deviasi pada variabel 

Return on Asset adalah 0.073 atau merupakan angka terkecil dibandingkan dengan 

standar deviasi variabel lainnya. 

Nilai mean pada variabel Receivable Turnover menunjukkan angka 1.658 

yang berarti dari 12 bulan sampel yang digunakan, rata-rata receivable turnover di 

perusahaan e-Form adalah sebesar 1.658 kali. Standar deviasi pada variabel 

Receivable Turnover menunjukkan angka yang lebih tinggi dibandingkan dengan 

variabel Return on Asset yaitu 0.633.  

Nilai mean pada variabel Total Asset Turnover menunjukkan angka 1.044 

yang berarti bahwa dari 12 bulan sampel yang digunakan, rata-rata total asset 

turnover di perusahaan e-Form adalah sebesar 1.044 kali. Standar deviasi pada 



 

 

variabel Total Asset Turnover adalah 0.721 atau merupakan angka tertinggi 

dibandingkan dengan standar deviasi variabel lainnya. 

 

4.4 Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini digunakan untuk 

menganalisis pengaruh perputaran piutang dan perputaran aktiva terhadap 

profitabilitas. Berdasarkan analisis regresi linier berganda dengan program SPSS 

17.0, maka hasil regresi dapat dilihat pada tabel sebagai berikut. 

Tabel 4.8 

Hasil Analisis Regresi 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Sig. B Std. Error 

1 (Constant) .002 .009 .816 

Receivable Turnover -.006 .005 .202 

Total Asset Turnover .101 .004 .000 

a. Dependent Variable: Return on Asset 
 

Sumber : Lampiran 11 

 

Dari nilai-nilai koefisien yang didapatkan dari Tabel 4.8 di atas, maka 

persamaan regresi yang dapat disusun dalam penelitian ini adalah: 

Y = 0.002 – 0.006 x1 + 0.101 x2  

Di mana: 

Y = Profitabilitas (Return on Asset) 

x1 = Perputaran Piutang (Receivable Turnover) 

x2 = Perputaran Aktiva (Total Asset Turnover) 



 

 

Persamaan regresi linier berganda di atas memiliki nilai konstanta sebesar 

0.002. Nilai koefisien regresi pada variabel perputaran piutang (receivable 

turnover) dalam penelitian ini memiliki nilai – 0.006, sedangkan nilai koefisien 

regresi pada variabel perputaran aktiva (total asset turnover) dalam penelitian ini 

memiliki nilai 0.101.  

4.4.1 Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel-

variabel independen terhadap variabel dependen. Koefisien determinasi 

diperlukan untuk mengetahui apakah ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi 

variabel dependen selain dari variabel independen. Hasil dari perhitungan 

koefisien determinasi setelah pengolahan data adalah sebagai berikut. 

Tabel 4.9 

Hasil Koefisien Determinasi 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .993
a
 .985 .982 .00975625 

a. Predictors: (Constant), Total Asset Turnover, Receivable Turnover 

b. Dependent Variable: Return on Asset 

Sumber : Lampiran 9 

 

Dari model summary pada Tabel 4.9, angka R sebesar 0.993 

menunjukkan bahwa terdapat korelasi atau hubungan antara return on asset 

(ROA) dengan perputaran piutang dan perputaran aktiva yaitu sebesar 99.3%.  

Dari tabel di atas juga dapat diketahui bahwa nilai dari koefisien determinasi 

adalah sebesar 0.985. Angka ini mengindikasikan bahwa 98.5% variasi atau 



 

 

perubahan dari return on asset (ROA) dapat dijelaskan oleh variasi atau 

perubahan variabel perputaran piutang dan perputaran aktiva, sedangkan sisanya 

sebesar 1.5% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam 

model penelitian. Untuk nilai Standard Error of the Estimate dari tabel di atas 

adalah sebesar 0.00975. Semakin besar Standard Error of the Estimate akan 

membuat model regresi menjadi kurang tepat dalam memprediksi variabel 

dependen.  

4.4.2 Uji Simultan (F-test) 

Untuk melihat pengaruh perputaran pitang dan perputaran aktiva terhadap 

profitabilitas yang diwakili oleh return on asset (ROA) secara simultan dapat 

diketahui dengan menggunakan F-test. Berdasarkan hasil pengolahan data dengan 

menggunakan program SPSS 17.0, maka diperoleh hasil sebagai berikut. 

Tabel 4.10 

Hasil Uji F 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .057 2 .029 299.751 .000
a
 

Residual .001 9 .000   

Total .058 11    

a. Predictors: (Constant), Total Asset Turnover, Receivable Turnover 

b. Dependent Variable: Return on Asset 
 

Sumber : Lampiran 10 

 

Untuk melakukan uji hipotesis menggunakan langkah-langkah sebagai 

berikut. 

1. Perumusan hipotesis 



 

 

 H0 : Model tidak signifikan (perputaran piutang dan perputaran aktiva 

secara simultan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

profitabilitas (ROA) pada perusahaan e-Form). 

 Ha : Model signifikan (perputaran piutang dan perputaran aktiva secara 

simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas 

(ROA) pada perusahaan e-Form). 

2. Tingkat signifikansi α = 0,05 (5%) 

3. Uji statistik (F = 299.751 dengan tingkat signifikansi 0,000) 

4. Daerah penolakan, tolak H0, jika nilai signifikansi < 0,05 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yaitu terdapat pengaruh 

yang signifikan antara perputaran piutang (Receivable Turnover) dan perputaran 

aktiva (Total Asset Turnover) secara bersama-sama dengan profitabilitas (Return 

on Asset) pada perusahaan e-Form. Untuk menguji hipotesis tersebut secara 

statistik, dilakukan uji simultan (F-test) dengan bantuan program SPSS 17.0.  

Hipotesis nol (H0) yang diuji adalah variabel perputaran piutang 

(Receivable Turnover) dan perputaran aktiva (Total Asset Turnover) tidak 

memiliki  pengaruh yang  signifikan  terhadap  laba bersih (H0: β1 = β2 = 0). 

Sementara hipotesis alternatifnya (Ha) adalah minimal salah satu variabel 

independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Return on Aset (Ha: 

paling tidak ada satu βi ≠ 0, i = 1,2). Adapun hasil dari uji simultan (F-test) pada 

Tabel 4.10 menunjukkan nilai signifikansi (sig.) sebesar 0,000 atau di bawah 0,05. 

Dengan tingkat kepercayaan 95%, maka nilai signifikansi ini menunjukkan bahwa 

H0 ditolak dan Ha diterima. Artinya, variabel  perputaran piutang (Receivable 

Turnover) dan perputaran aktiva (Total Asset Turnover) memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap profitabilitas perusahaan e-Form yang diwakili oleh Return on 

Asset (ROA). Dengan demikian hipotesis alternatif (Ha) telah terbukti. 

4.4.3 Uji Parsial (t-test) 

Untuk melihat pengaruh perputaran piutang dan perputaran aktiva 

terhadap profitabilitas yang diwakili oleh return on asset (ROA) secara parsial 



 

 

dapat diketahui dengan menggunakan t-test. Berdasarkan hasil pengolahan data 

dengan menggunakan program SPSS 17.0, maka diperoleh hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.11 

Hasil Uji t 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .002 .009  .240 .816 

Receivable Turnover -.006 .005 -.056 -1.376 .202 

Total Asset Turnover .101 .004 .999 24.383 .000 

a. Dependent Variable: Return on Asset 

Sumber : Lampiran 11 

 

4.4.3.1 Perputaran Piutang (Receivable Turnover) 

Untuk melakukan uji hipotesis pada variabel Perputaran Piutang 

(Receivable Turnover), dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. 

1. H0 : 1 = 0  

Ha : 1  0  

2. Tingkat signifikansi ( = 5%) 

3. Uji statistik (t = - 1.376 dengan nilai signifikansi  0,202) 

4. Daerah penolakan, tolak H0, jika nilai signifikansi < 0,05 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah terdapat pengaruh 

yang signifikan antara perputaran piutang (Receivable Turnover) dengan 

profitabilitas (Return on Asset) pada perusahaan e-Form.  

Hipotesis nol (H0) yang diuji adalah variabel perputaran piutang 

(Receivable Turnover) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Return 

on Asset (H0 : β1 = 0). Sementara hipotesis alternatifnya (Ha) adalah variabel 

perputaran piutang (Receivable Turnover) memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap Return on Asset (Ha : β1 ≠ 0).  

Dari tabel hasil uji t (Tabel 4.11) dapat diketahui bahwa perputaran 

piutang (Receivable Turnover) memiliki nilai signifikansi 0.202 yang berarti lebih 



 

 

besar dari 0.05. Kesimpulannya, karena (sig.) = 0,202 lebih besar dari  = 0,05 

maka H0 diterima yang berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara 

variabel perputaran piutang (Receivable Turnover) dengan profitabilitas yang 

diwakili oleh return on asset pada perusahaan e-Form. Dengan demikian hipotesis 

alternatif (Ha) ditolak atau tidak terbukti.  

4.4.3.2 Perputaran Aktiva (Total Asset Turnover) 

Untuk melakukan uji hipotesis pada variabel Perputaran Aktiva (Total 

Asset Turnover), dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. 

1. H0 : 1 = 0  

Ha : 1  0  

2.   Tingkat signifikansi ( = 5%) 

3.   Uji statistik (t = 24.383 dengan nilai signifikansi 0,000) 

4.   Daerah penolakan, tolak H0, jika nilai signifikansi < 0,05 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yaitu terdapat pengaruh 

yang signifikan antara perputaran aktiva (Total Asset Turnover) dengan 

profitabilitas (Return on Asset) pada perusahaan e-Form.  

Hipotesis nol (H0) yang diuji adalah variabel perputaran aktiva (Total 

Asset Turnover) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Return on 

Asset (H0 : β1 = 0). Sementara hipotesis alternatifnya (Ha) adalah variabel 

perputaran aktiva (Total Asset Turnover) memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap Return on Asset (Ha : β1 ≠ 0).  

Dari tabel hasil uji t (Tabel 4.11) dapat diketahui bahwa perputaran aktiva 

(Total Asset Turnover) memiliki nilai signifikansi 0.000 yang berarti lebih kecil 

dari 0.05. Kesimpulannya, karena (sig.) = 0,000 lebih kecil dari  = 0,05 maka H0 

ditolak yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel perputaran 

aktiva (Total Asset Turnover) dengan profitabilitas yang diwakili oleh return on 

asset pada perusahaan e-Form. Dengan demikian hipotesis alternatif (Ha) telah 

terbukti. 

 

 



 

 

4.4.4 Uji Asumsi Klasik 

4.4.4.1 Uji Normalitas atau Distribusi Normal 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah variabel residual 

berdistribusi normal. Uji statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji 

statistik non parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S) dengan membuat hipotesis 

sebagai berikut. 

1. H0 : Variabel perputaran piutang dan perputaran aktiva berdistribusi 

normal. 

2. Ha : Variabel perputaran piutang dan perputaran aktiva tidak 

berdistribusi normal. 

Kriteria uji normalitas dengan uji Kolmogorov Smirnov adalah dengan 

melihat nilai signifikansi (Sig.) dari hasil uji tersebut, yaitu: 

a. Nilai signifikansi (Sig.) ≥ α (α = 0,05), maka data tersebut 

berdistribusi normal. 

b. Nilai signifikansinya (Sig.) < α (α = 0,05), berarti data tersebut tidak 

berdistribusi normal. 

 Setelah dilakukan pengolahan data dengan menggunakan program SPSS 

17.0 maka didapatkan tabel pengujian Kolmogorov Smirnov sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabel 4.12 

Hasil Uji Kolmogorov Smirnov 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized 

Residual 

N 12 

Normal Parameters
a,,b

 Mean .0000000 

Std. Deviation .00882486 

Most Extreme Differences Absolute .169 

Positive .169 

Negative -.147 

Kolmogorov-Smirnov Z .584 

Asymp. Sig. (2-tailed) .884 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Sumber : Lampiran 12 

 

Dari tabel hasil analisis metode One-Sample Kolmogorov-Smirnov di atas 

(Tabel 4.12), didapatkan bahwa nilai Kolmogorov-Smirnov adalah sebesar 0.884. 

Nilai Kolmogorov-Smirnov tersebut lebih besar dari α (0.05). Hal ini 

menunjukkan bahwa data yang digunakan berdistribusi normal.  

4.4.4.2 Uji Heteroskedastisitas 

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya gejala heteroskedastisitas dalam 

penelitian ini dilakukan dengan uji Glejser. Hipotesis pengujian yang diajukan 

adalah sebagai berikut. 

1. H0 : Variasi pada variabel independen bersifat homo  

2. Ha : Variasi pada variabel independen bersifat tidak homo  

Pedoman dalam mengambil keputusan apakah varians kesalahan data 

bersifat homokedastisitas (konsisten) adalah: 

a. Jika nilai signifikansi ≥ 5% atau 0,05 maka data bersifat 

homokedastisitas. 

b. Jika nilai signifikansi < 5% atau 0,05 maka data bersifat 

heterokedastisitas. 



 

 

Setelah dilakukan pengolahan data dengan program SPSS 17.0, maka 

didapatkan hasil pengujian Glejser sebagai berikut. 

Tabel 4.13 

Hasil Uji Glejser 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .000 2 .000 .199 .823
a
 

Residual .000 9 .000   

Total .000 11    

a. Predictors: (Constant), Total Asset Turnover, Receivable Turnover 

b. Dependent Variable: absres 

Sumber : Lampiran 13 

 

Dari tabel uji Glejser (Tabel 4.13), dapat dilihat bahwa nilai signifikansi 

Glejsernya adalah 0.823. Karena (sig.) lebih besar dari 5% (0.823 > 0.05), maka 

dapat diambil kesimpulan bahwa data yang digunakan bersifat homokedastisitas 

atau dengan kata lain tidak terjadi heteroskedastisitas.  

Cara lain yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

gejala heteroskedastisitas adalah dengan melihat grafik scatterplot. Grafik tersebut 

dihasilkan dari pengolahan data dengan menggunakan SPSS 17.0. Dasar 

pengambilan keputusannya adalah: 

1. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola 

tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), 

maka grafik tersebut mengindikasikan telah terjadi 

heteroskedastisitas. 

2. Jika tidak ada pola yang jelas, seperti titik-titik menyebar di atas dan 

di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas atau dengan kata lain mengindikasikan bahwa 

terjadi homokedastisitas. 

Dari hasil pengolahan data dengan program SPSS 17.0, maka didapatkan 

grafik scatterplot sebagai berikut. 



 

 

Grafik 4.1 

Grafik Scatterplot 

Sumber : Lampiran 14 

 

Dari gambar scatterplot pada Grafik 4.1, terlihat bahwa titik-titik 

menyebar secara acak serta tidak membentuk pola tertentu atau tidak teratur, serta 

titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini 

mengindikasikan tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi sehingga 

model regresi layak dipakai untuk memprediksi variabel dependen (Return on 

Asset) berdasarkan variabel independen perputaran piutang (Receivable Turnover) 

dan perputaran aktiva (Total Asset Turnover). 

4.4.4.3 Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah variabel 

independen memiliki korelasi satu sama lain. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

gejala multikolinieritas dalam penelitian ini adalah dengan melihat nilai Variance 



 

 

Inflation Factor (VIF) dan nilai Tolerance. Dasar pengambilan keputusannya 

adalah: 

1. Jika nilai VIF kurang dari 10 dan nilai Tolerance lebih dari 0.1, maka 

antar variabel independen tidak terjadi multikolinieritas. 

2. Jika nilai VIF lebih dari 10 dan nilai Tolerance kurang dari 0.1, maka 

antar variabel independen terjadi multikolinieritas. 

Berikut adalah tabel hasil uji multikolieritas setelah dilakukan pengolahan 

data dengan program SPSS 17.0. 

Tabel 4.14 

Hasil Uji Multikolinieritas 

Coefficients
a
 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   

Receivable Turnover .978 1.022 

Total Asset Turnover .978 1.022 

a. Dependent Variable: Return on Asset 

Sumber : Lampiran 11 

 

Dari tabel hasil uji multikolinieritas (Tabel 4.14), dapat diketahui bahwa 

hasil pengujian Tolerance menunjukkan angka 0.978. Nilai Tolerance tersebut 

lebih besar dari 0.1, yang berarti tidak terjadi korelasi antarvariabel independen. 

Hasil perhitungan VIF juga menunjukkan hal yang sama di mana variabel 

independen memiliki nilai VIF 1.022. Nilai VIF ini lebih kecil dari 10, yang 

berarti tidak terjadi korelasi antar variabel independen. 

Kesimpulannya, karena perputaran piutang (Receivable Turnover) dan 

perputaran aktiva (Total Asset Turnover) sama-sama memiliki nilai VIF lebih 

kecil dari 10 (1.022 < 10) dan nilai Tolerance lebih besar dari 0.1 (0.978 > 0.1), 

maka hal ini mengindikasikan bahwa tidak terjadi multikolinieritas di antara 

variabel independen dalam penelitian ini. 

4.4.4.4 Uji Autokorelasi 



 

 

Pengujian autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah terdapat korelasi 

antara kesalahan pengganggu (error) pada suatu periode dengan kesalahan 

pengganggu periode sebelumnya dalam model regresi. Jika terjadi autokorelasi 

dalam model regresi berarti koefisien korelasi yang diperoleh menjadi tidak 

akurat, sehingga model regresi yang baik adalah model regresi yang bebas dari 

autokorelasi. Untuk mengetahui ada atau tidaknya autokorelasi dalam penelitian 

ini akan digunakan uji Durbin-Watson pada tabel model summary yang 

didapatkan dari hasil pengolahan data dengan bantuan program SPSS 17.0. 

pedoman ketentuan yang digunakan untuk menyatakan ada atau tidaknya 

autokorelasi adalah sebagai berikut. 

1. 1.55 < DW < 2.46 tidak terjadi autokorelasi. 

2. 1.10 < DW < 1.54 atau 2.46 < DW < 2.90 tidak dapat disimpulkan. 

3. DW < 1.10 atau DW > 2.91 terjadi autokorelasi. 

Berikut adalah tabel hasil uji Durbin-Watson setelah pengolahan data 

dengan program SPSS 17.0: 

Tabel 4.15 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .993
a
 .985 .982 .00975625 1.760 

a. Predictors: (Constant), Total Asset Turnover, Receivable Turnover 

b. Dependent Variable: Return on Asset 

Sumber : Lampiran 9 

 

Dari tabel hasil uji Durbin-Watson (Tabel 4.15) dapat dilihat bahwa nilai 

Dubin-Watson adalah sebesar 1.760. Angka ini menunjukkan bahwa nilai Durbin-

Watson dalam penelitian ini masuk dalam kategori pertama, yaitu 1.55 < DW < 

2.46 (1.55 < 1.760 < 2.46). Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa dalam 

penelitian ini tidak terdapat autokorelasi.  

 

 



 

 

BAB V 

PEMBAHASAN 

 

Pada Bab V ini akan dibahas mengenai: (1) deskripsi variabel penelitian, 

(2) analisis statistik deskriptif, dan (3) analisis regresi linier berganda. 

5.1 Deskripsi Variabel Penelitian 

5.1.1 Rasio Perputaran Piutang (Receivable Turnover) 

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa rasio perputaran piutang (receivable 

turnover) terendah terletak pada bulan Juni 2009 yaitu sebesar 0.586 kali. Hal ini 

disebabkan adanya penurunan penjualan kredit dari 12,39 juta rupiah pada bulan 

Mei 2009 menjadi 5,13 juta rupiah pada bulan Juni 2009 atau menurun 58.6%. 

Hal ini disebabkan pada bulan Juni, size order dari pelanggan yang melakukan 

pembelian kredit lebih sedikit dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Rasio 

perputaran piutang (receivable turnover) tertinggi terdapat pada bulan Oktober 

2009 yaitu sebesar 2.808 kali. Hal ini disebabkan adanya peningkatan penjualan 

kredit sebesar 7,45 juta rupiah dari 4,3 juta rupiah pada bulan September 2009 

menjadi 11,75 juta rupiah pada bulan Oktober 2009 atau meningkat 173%. 

Peningkatan penjualan ini disebabkan oleh meningkatnya pesanan yang dilakukan 

oleh pelanggan pada bulan Oktober 2009. Meningkatnya pesanan yang dilakukan 

pelanggan pada bulan Oktober 2009 disebabkan oleh meningkatnya permintaan 

dari customer yang dilayani oleh pelanggan. 

 

Berdasarkan perbandingan Tabel 4.1 dengan Tabel 4.2 dapat disimpulkan 

bahwa rata – rata rasio perputaran piutang (receivable turnover) pada tahun 2009 

lebih besar dari tahun 2010. Hal ini disebabkan oleh rasio perputaran piutang yang 

berfluktuasi pada tahun 2009, sedangkan di tahun 2010 rasio perputaran piutang 

cenderung stabil. Hal ini ditunjukkan oleh standar deviasi pada tahun 2009 yang 

lebih besar dari pada tahun 2010. Pada tahun 2009 standar deviasi dari perputaran 

piutang adalah sebesar 0.677, sedangkan pada tahun 2010 adalah sebesar 0.237. 



 

 

Pada tahun 2009 rasio perputaran piutang berfluktuasi karena perusahaan baru 

berkembang dengan mencari pelanggan-pelanggan baru, sedangkan pada tahun 

2010 perusahaan sudah memiliki pelanggan tetap. 

Hasil dari uji t pada Tabel 4.11 menunjukkan bahwa rasio perputaran 

piutang memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap return on asset. 

Pengaruh yang tidak signifikan tersebut karena aktiva yang ada dalam perusahaan 

e-Form hanya kas dan piutang. Piutang yang tinggi akan berdampak pada 

kenaikkan aktiva yang mengurangi return on asset sehingga membuat perputaran 

piutang tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap return on asset. Hasil 

uji statistik ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Tri 

Siswantini (2006). Hal ini disebabkan oleh kondisi perusahaan yang berbeda dan 

adanya keterbatasan data yang digunakan dalam penelitian ini. Selain itu, 

penelitian ini serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Riadi (2007) yang 

mengungkapkan bahwa perputaran piutang tidak memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap return on asset.  

Walaupun rasio perputaran piutang tidak memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap perubahan return on asset, namun piutang merupakan salah 

satu unsur dari aktiva sehingga tetap diperlukan adanya manajemen piutang 

(Brigham, 2007:530). Implikasi manajerial dari manajemen piutang setelah 

penelitian ini adalah dengan melakukan pengendalian piutang menggunakan dua 

teknik, yaitu day sales outstanding dan metode aging schedules. Day sales 

outstanding merupakan ukuran jangka waktu rata-rata yang diperlukan pelanggan 

untuk membayar pembelian kreditnya, sedangkan aging schedules merupakan 

metode pengendalian piutang dengan membuat perincian piutang ke dalam 

kelompok-kelompok umur piutang. Day sales outstanding atau average collection 

period ini dihitung dengan cara membagi jumlah hari dalam satu bulan 

(diasumsikan 30 hari) dengan tingkat perputaran piutang (receivable turnover) 

pada bulan bersangkutan. Aging schedules akan dilakukan dengan cara membagi 

piutang dalam perusahaan e-Form ke dalam kelompok-kelompok umur piutang, 

yaitu kelompok 1-30 hari, 31-60 hari, 61-90 hari, 91-120 hari, dan di atas 120 

hari. Dengan dua teknik ini diharapkan akan memudahkan perusahaan dalam 



 

 

melakukan pengendalian piutang sehingga menghindari terjadinya piutang tidak 

tertagih (bad debt).  

Untuk indikator penjualan kredit, implikasi manajerial setelah dilakukan 

penelitian ini adalah menambah pelanggan baru yang melakukan pembelian 

secara kredit sehingga penjualan kredit perusahaan akan meningkat. Sebagai 

perusahaan yang berkembang, selama ini hanya ada tiga pelanggan yang 

melakukan pembelian secara kredit. Peningkatan penjualan kredit ini akan 

dilakukan dengan cara mencari toko-toko besar atau perusahaan yang 

menggunakan kertas continous form dalam jumlah besar di Surabaya dan 

sekitarnya. Diharapkan dalam tahun 2010 ini akan bertambah sekitar empat 

sampai lima pelanggan baru yang melakukan pembelian secara kredit dalam 

jumlah besar. Penambahan pelanggan baru ini dilakukan dengan memberikan 

penawaran kepada toko-toko kertas. Selain itu peningkatan penjualan juga dapat 

dilakukan dengan promosi melalui media cetak (surat kabar). 

Peningkatan penjualan kredit ini harus disertai dengan adanya kebijakan 

kredit yang lebih ketat sehingga menghindari timbulnya piutang tak tertagih. 

Menurut Brigham (2007:530), kebijakan kredit terdiri dari credit period, 

discounts, credit standards, dan collection policy. Kebijakan kredit yang perlu 

diperketat antara lain adalah penentuan credit standards dan collection policy. 

 Penetapan credit standards diperlukan sebelum memberikan kredit. Hal 

ini dapat dilakukan dengan cara mencari referensi mengenai calon pelanggan. 

Pada umumnya, orang yang dapat dipercaya pada awalnya tidak akan membeli 

dalam jumlah yang sangat besar karena mereka juga belum terlalu percaya. Jika 

pelanggan baru tersebut sepertinya layak dipercaya maka selanjutnya akan dilihat 

dari data historis perusahaan mengenai bagaimana pelanggan tersebut memenuhi 

kewajiban membayarnya. Setelah beberapa kali membayar dengan tepat waktu, 

pelanggan tersebut dapat diberikan kepercayaan yang lebih besar dalam 

pemberian kredit.  

Untuk kebijakan collection period akan dilakukan secara kekeluargaan. 

Hal ini dilakukan dengan cara menjalin hubungan yang baik secara terus menerus. 

Sedapat mungkin hubungan yang dikembangkan bukan saja dalam hubungan 



 

 

bisnis, namun juga dalam bidang kehidupan yang lain sehingga pelanggan 

memiliki kedekatan secara emosional. Jika hubungan yang baik tersebut sudah 

terjalin, kemungkinan untuk pelanggan tersebut lari dari tanggung jawabnya untuk 

membayar akan dapat diminimalisasi. Berikut adalah tabel implikasi manajerial 

dari variabel perputaran piutang (Receivable Turnover). 

Dalam pemberian kredit juga akan diberikan pembatasan kredit (credit 

limit). Pembatasan kredit ini diberikan dengan mengelompokkan pelanggan 

menjadi tiga, yaitu: konsumen A yang memiliki omset di atas 10 juta rupiah; 

konsumen B yang memiliki  omset di antara 5 hingga 10 juta rupiah; dan 

konsumen C yang memiliki omset di bawah 5 juta rupiah. Untuk konsumen A 

diberikan pembatasan kredit 25 juta rupiah, konsumen B 10 juta rupiah dan 

konsumen C 5 juta rupiah.  

Kemudian untuk memberikan kredit bagi pelanggan baru dapat dilakukan 

double bond. Double bond merupakan pembatasan kredit dengan tidak 

memberikan piutang atau transaksi dalam bentuk kredit yang baru kepada 

pelanggan yang belum melunasi piutangnya yang sebelumnya. Hal ini akan 

menghindari membengkaknya piutang dari pelanggan baru yang belum diketahui 

kredibilitasnya. 

 

 

 

 

Tabel 5.1 

Implikasi Manajerial Variabel Perputaran Piutang (Receivable Turnover) 

 

Indikator Sebelum Penelitian Setelah Penelitian 

Penjualan 

Kredit 

- Baru ada 3 pelanggan 

 

 

- Kebijakan kredit yang 

-  Merencanakan untuk menambah 4-5 

pelanggan baru dengan cara memberikan 

penawaran kepada toko dan promosi  

-  Merencanakan untuk memperketat kebijakan 



 

 

dilakukan hanya 

berupa pemberian 

jangka waktu 

pembayaran 

kredit yang terdiri dari: 

1. Credit Standards 

2. Collection Policy 

3. Credit Limit 

4. Double Bond  

Piutang Tidak ada pengendalian 

piutang 

Melakukan pengendalian piutang dengan 

menggunakan dua metode, yaitu: 

1. Average collection period  

Dilakukan dengan cara membagi jumlah hari 

dalam 1 bulan dengan perputaran piutang 

    
  

                   
 

2. Aging schedules 

Dilakukan dengan cara membagi piutang ke 

dalam kelompok-kelompok umur piutang   

(1-30, 31-60, 61-90, 91-120, dan >120) 

 

5.1.2 Rasio Perputaran Aktiva (Total Asset Turnover) 

Tabel 4.3 dapat dilihat bahwa rasio perputaran aktiva (total asset 

turnover) terendah terletak pada bulan September 2009 yaitu sebesar 0.393 kali. 

Hal ini disebabkan adanya penurunan penjualan dari 10,059 juta rupiah menjadi 

8,412 juta rupiah atau menurun 16.4%. Rasio perputaran aktiva (total asset 

turnover) tertinggi terdapat pada bulan Desember 2009 yaitu sebesar 2.656 kali. 

Hal ini disebabkan adanya peningkatan penjualan sebesar 60,820 juta rupiah dari 

16,015 juta rupiah pada bulan November 2009 menjadi 76,835 juta rupiah pada 

bulan Desember 2009 atau meningkat 379.8%. Peningkatan ini merupakan 

dampak dari peningkatan pelanggan baru kurang lebih sebanyak 15 pelanggan. 

Dari Tabel 4.3 dibandingkan dengan Tabel 4.4 dapat disimpulkan bahwa 

rata – rata rasio perputaran aktiva (total asset turnover) pada tahun 2010 lebih 

besar dari tahun 2009 yang disebabkan oleh adanya peningkatan size order dan 



 

 

bertambahnya pelanggan baru dibandingkan dengan periode awal beroperasinya 

perusahaan. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perputaran aktiva 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap return on asset. Hal ini sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Yusuf dan Tezza Ayodya (2006) di 

mana perputaran aktiva (Total Asset Turnover) secara parsial berpengaruh secara 

signifikan terhadap Return on Asset. Penelitian tersebut juga menunjukkan nilai 

beta (β) yang positif yang berarti bahwa variabel perputaran aktiva (Total Asset 

Turnover) berpengaruh positif pada variabel dependen Return on Asset.  

Implikasi manajerial setelah penelitian ini adalah meningkatkan 

perputaran aktiva sehingga profitabilitas perusahaan juga meningkat. Ada dua 

indikator yang diperlukan untuk meningkatkan perputaran aktiva, yaitu 

meningkatkan penjualan dan meningkatkan produktivitas rata-rata aktiva. 

Implikasi manajerial dari penjualan adalah melakukan peningkatan penjualan 

dengan cara menambah pelanggan baru baik yang membeli secara kredit maupun 

tunai. Diharapkan dalam tahun 2010 ada tambahan 30 pelanggan baru. 

Penambahan pelanggan baru ini dilakukan dengan cara memberikan penawaran 

kepada toko, perkantoran dan instansi yang menggunakan kertas continous form. 

Selain itu peningkatan penjualan juga dapat dilakukan dengan promosi melalui 

media cetak (surat kabar). Hal ini dapat dilakukan dengan cara menambah tim 

penjualan (sales force) serta memperluas wilayah pemasaran atau menambah area 

baru di luar Surabaya, misalnya Sidoarjo, Gresik, Mojokerto dan lain-lain. 

Dengan penambahan dan penugasan tim penjualan (sales force) di setiap wilayah 

pemasaran diharapkan dapat memenuhi sales target. 

Implikasi  manajerial dari aktiva akan berfokus pada pengelolaan aktiva 

lancar yang dimiliki perusahaan. Aktiva lancar yang dimiliki perusahaan adalah 

kas dan piutang. Setelah penelitian ini akan dilakukan manajemen piutang  dengan 

cara melakukan pengendalian piutang. Pengendalian piutang ini dilakukan dengan 

dua teknik yaitu day sales outstanding dan metode aging schedules seperti yang 

telah dijelaskan di implikasi manajerial perputaran piutang. Diharapkan dengan 

adanya pengelolaan aktiva yang lebih baik akan meningkatkan perputaran aktiva 



 

 

yang pada akhirnya akan meningkatkan profitabilitas perusahaan. Berikut adalah 

tabel implikasi manajerial dari variabel perputaran aktiva (Total Asset Turnover). 

Tabel 5.2 

 Implikasi Manajerial Variabel Perputaran Aktiva (Total Asset Turnover) 

 

Indikator Sebelum Penelitian Setelah Penelitian 

Penjualan Penjualan yang 

kurang tinggi 

Merencanakan untuk menambah 

30 pelanggan baru di tahun 2010 

dengan cara: 

- Memberikan penawaran 

kepada toko, perkantoran dan 

instansi 

- Menambah tim penjualan 

- Memperluas wilayah 

pemasaran 

- Promosi melalui media cetak 

(surat kabar) 

Aktiva Tidak melakukan 

pengelolaan aktiva  

Melakukan pengelolaan aktiva 

yang lebih baik dengan melakukan 

manajemen piutang  

 

5.1.3 Rasio Return on Asset 

Dari Tabel 4.5 dapat dilihat bahwa rasio return on asset terendah terletak 

pada bulan September 2009 yaitu sebesar 0.033 atau 3.3%. Hal ini disebabkan 

laba bersih pada bulan September 2009 menurun dibandingkan dengan bulan 

Agustus 2009, sedangkan rata-rata total aktiva meningkat sehingga membuat nilai 

perhitungan return on asset menjadi lebih kecil. Rasio return on asset tertinggi 

terdapat pada bulan Desember 2009 yaitu sebesar 0.249 atau 24.9%. Hal ini 

disebabkan adanya peningkatan laba bersih dari 1,3149 juta rupiah pada bulan 

November 2009 menjadi 6,9018 juta rupiah pada bulan Desember 2009 atau 



 

 

meningkat sekitar 424.9%. Hal ini disebabkan adanya peningkatan penjualan yang 

cukup signifikan dari bulan November 2009. 

Dari Tabel 4.5 dibandingkan dengan Tabel 4.6 dapat disimpulkan bahwa 

rata – rata rasio return on asset pada tahun 2010 lebih besar dari tahun 2009 yang 

disebabkan oleh peningkatan laba bersih pada tahun 2010 lebih besar 

dibandingkan dengan bulan – bulan awal perusahaan beroperasi. Penjualan yang 

relatif stabil di tahun 2010 berakibat pada laba bersih yang stabil. Penjualan yang 

stabil pada tahun 2010 disebabkan perusahaan sudah memiliki beberapa 

pelanggan tetap, sedangkan pada tahun 2009 perusahaan masih dalam tahap 

pengembangan atau mencari pelanggan baru. 

Implikasi manajerial setelah penelitian ini dilakukan bertujuan untuk 

meningkatkan profitabilitas perusahaan. Untuk meningkatkan return on asset, 

maka laba bersih perusahaan harus ditingkatkan dengan cara meningkatkan 

penjualan seperti yang telah dijelaskan pada implikasi manajerial variabel 

perputaran aktiva (Sub Bab 5.1.2). Selain itu juga harus dilakukan pengelolaan 

aktiva yang lebih baik seperti yang dijelaskan pada implikasi manajerial 

perputaran aktiva. Berikut ini adalah tabel implikasi manajerial dari variabel 

Return on Asset. 

Tabel 5.3 

Tabel Implikasi Manajerial Variabel Return on Asset  

 

Indikator Sebelum Penelitian Setelah Penelitian 

Laba Bersih Penjualan yang 

kurang tinggi 

Merencanakan untuk menambah 30 

pelanggan baru di tahun 2010 dengan 

cara: 

- Memberikan penawaran kepada 

toko, perkantoran dan instansi 

- Menambah tim penjualan 

- Memperluas wilayah pemasaran 

- Promosi melalui media cetak (surat 

kabar) 



 

 

Aktiva Tidak melakukan 

pengelolaan aktiva  

Melakukan pengelolaan aktiva yang 

lebih baik dengan melakukan 

manajemen piutang  

 

Setelah ini akan dijelaskan mengenai analisis statistik deskriptif. 

 

5.2 Analisis Statistik Deskriptif 

Pada tabel hasil statistik deskriptif (Tabel 4.7), dapat dilihat bahwa 

standar deviasi pada variabel Return on Asset adalah 0.073 atau merupakan angka 

terkecil dibandingkan dengan standar deviasi variabel lainnya. Hal ini 

menunjukkan bahwa return on asset antara bulan yang satu dengan yang lainnya 

lebih homogen daripada variabel lainnya atau dengan kata lain perubahan return 

on asset yang terjadi dari bulan ke bulan tidak bervariasi. 

Standar deviasi pada variabel Receivable Turnover menunjukkan angka 

yang lebih tinggi dibandingkan dengan variabel Return on Asset yaitu 0.633. Hal 

ini menunjukkan bahwa receivable  turnover antara bulan yang satu dengan bulan 

yang lainnya lebih heterogen atau dengan kata lain perubahan receivable  turnover 

yang terjadi dari bulan ke bulan lebih bervariasi dibandingkan dengan variabel 

Return on Asset. Variasi dari perputaran piutang ini disebabkan adanya jumlah 

penjualan kredit dan rata-rata piutang yang lebih beragam jika dibandingkan 

dengan perubahan laba bersih atau rata-rata aktiva pada return on asset. Dengan 

kata lain angka standar deviasi yang ditunjukkan pada Tabel 4.7 terbukti. 

Standar deviasi pada variabel Total Asset Turnover adalah 0.721 atau 

merupakan angka tertinggi dibandingkan dengan standar deviasi variabel lainnya. 

Hal ini menunjukkan bahwa data dari variabel Total Asset Turnover bersifat 

sangat heterogen atau dengan kata lain perputaran aktiva yang terjadi dari bulan 

ke bulan sangat variatif. Variasi dari perputaran aktiva ini disebabkan rentang 

penjualan yang lebar dari 2,5 juta hingga 75 juta rupiah. Dengan kata lain hasil 

yang ditunjukkan oleh standar deviasi pada Tabel 4.7 terbukti. Selanjutnya akan 

dibahas mengenai analisis regresi linier berganda. 



 

 

 

 

 

 

5.3 Analisis Regresi Linier Berganda 

Hipotesis alternatif (Ha) yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel perputaran piutang dan perputaran 

aktiva terhadap profitabilitas (ROA) pada perusahaan e-Form. 

Persamaan regresi linier berganda yang didapat dari tabel hasil regresi 

(Tabel 4.8) memiliki nilai konstanta sebesar 0.002. Secara statistik, nilai konstanta 

tersebut berarti bahwa nilai dari variabel dependen return on asset akan 

meningkat secara konstan sebesar 0.002 jika nilai dari variabel perputaran piutang 

dan perputaran aktiva konstan. 

Dari Tabel 4.8 dapat dilihat bahwa nilai koefisien regresi pada variabel 

perputaran piutang dalam penelitian ini memiliki nilai koefisien yang negatif 

sebesar 0.006 yang berarti perputaran piutang memiliki pengaruh yang negatif 

terhadap profitabilitas yang diwakili oleh return on asset pada perusahaan e-Form. 

Hal ini berarti bahwa setiap kenaikan perputaran piutang sebesar satu kali akan 

berakibat pada penurunan return on asset sebesar 0.006 atau 0.6 persen dengan 

asumsi variabel lainnya konstan. Pengaruh yang negatif tersebut dapat disebabkan 

karena peningkatan piutang yang lebih besar jika dibandingkan dengan 

peningkatan laba bersih perusahaan. Hal ini dapat disebabkan marjin laba dapat 

berubah-ubah sesuai dengan kondisi yang ada. Jika harga yang didapat dari 

supplier naik, belum tentu perusahaan dapat mengambil marjin laba yang sama 

karena harus bersaing dengan perusahaan yang lain sehingga ada kemungkinan 

marjin laba menjadi lebih kecil. Dengan demikian peningkatan piutang akan 

meningkatkan aktiva secara lebih signifikan dibandingkan peningkatan laba bersih 

perusahaan sehingga mengurangi return on asset.  

Hasil dari uji statistik ini serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Hanita (2009) yang menyatakan bahwa perputaran piutang berpengaruh negatif 



 

 

dan tidak signifikan terhadap return on asset pada perusahaan real estate dan 

properti. Hal ini disebabkan pemberian kredit yang  terlalu banyak pada investasi 

dengan jangka waktu pengembalian yang lama. Hasil dari uji statistik ini juga 

serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Riadi (2007) yang menyatakan 

bahwa perputaran piutang tidak mempengaruhi return on asset dan memiliki 

koefisien yang negatif pada persamaan regresi yang berarti jika perputaran 

piutangnya naik, maka return on asset akan berkurang dengan asumsi variabel 

lainnya konstan. 

Nilai koefisien regresi pada variabel perputaran aktiva dalam penelitian 

ini memiliki nilai koefisien yang positif sebesar 0.101 yang berarti bahwa 

perputaran aktiva memiliki pengaruh yang positif terhadap profitabilitas yang 

diwakili oleh return on asset pada perusahaan e-Form. Hal ini berarti bahwa 

setiap kenaikan perputaran aktiva sebesar satu kali akan berakibat pada kenaikan 

return on asset sebesar 0.101 atau 10.1 persen dengan asumsi variabel lainnya 

konstan. Pengaruh yang positif dari perubahan total asset turnover terhadap return 

on asset ini disebabkan perubahan dari total asset turnover berbanding lurus 

dengan perubahan return on asset. Kenaikkan dari penjualan akan meningkatkan 

total asset turnover dan secara otomatis akan meningkatkan laba bersih 

perusahaan yang menyebabkan peningkatan return on asset. Penurunan dari rata-

rata total aktiva akan meningkatkan total asset turnover serta meningkatkan 

return on asset. 

Hasil dari uji statistik ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Muhammad Yusuf dan Tezza Ayodya (2006) di mana perputaran aktiva (Total 

Asset Turnover) secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap Return on 

Asset. Penelitian tersebut juga menunjukkan nilai beta (β) yang positif yang 

berarti bahwa variabel perputaran aktiva (Total Asset Turnover) berpengaruh 

positif pada variabel dependen Return on Asset. 

 

5.4 Keterbatasan Penelitian 



 

 

 Setelah melakukan uji statistik dalam penelitian ini, dapat disimpulkan 

bahwa penelitian ini memiliki keterbatasan. Beberapa keterbatasan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Populasi 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini sangat terbatas mengingat 

perusahaan e-Form baru beroperasi selama satu setengah tahun.  

2. Sampel 

Sampel yang berupa data laporan keuangan dalam penelitian ini sangat 

terbatas mengingat perusahaan baru beroperasi selama satu setengah 

tahun, sehingga sampel yang digunakan hanya dalam periode waktu satu 

tahun. 

3. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini memiliki 

kandungan informasi yang sama karena aktiva yang dimiliki perusahaan 

hanya kas dan piutang sehingga perubahan piutang akan berpengaruh 

terhadap perputaran aktiva. 

4. Hasil Penelitian 

Populasi, sampel dan variabel penelitian yang terbatas membuat hasil dari 

penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB VI 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian di atas, penulis dapat menarik simpulan 

sebagai berikut. 

1. Hasil uji parsial menunjukkan bahwa rasio perputaran piutang (Receivable 

Turnover) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas 

(Return on Asset) pada perusahaan e-Form. Hal ini ditunjukkan oleh nilai 

signifikansi dari uji t sebesar 0.202.  

2. Hasil uji parsial menunjukkan bahwa rasio perputaran aktiva (Total Asset 

Turnover) memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap 

profitabilitas (Return on Asset) pada perusahaan e-Form. Variabel rasio 

perputaran aktiva memiliki koefisien regresi sebesar 0.101 yang artinya jika 

total asset turnover meningkat sebesar satu satuan  maka akan meningkatkan 

return on asset sebesar 0,101 atau 10.1 % dengan asumsi variabel lainnya 

konstan.  

3. Hasil uji simultan menunjukkan bahwa rasio perputaran piutang (Receivable 

Turnover) dan perputaran aktiva (Total Asset Turnover) memiliki pengaruh 

yang positif dan signifikan terhadap profitabilitas (Return on Asset) pada 

perusahaan e-Form. Koefisien determinasi pada penelitian ini sebesar 98,5% 

yang menunjukkan bahwa 98,5% variabel return on asset dipengaruhi oleh 



 

 

variabel perputaran piutang dan perputaran aktiva, sementara sisanya sebesar 

1,5% dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya di luar penelitian ini.  

 

6.2 Saran 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif 

dan signifikan dari variabel perputaran aktiva terhadap profitabilitas (Return on 

Asset) pada perusahaan e-Form. Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis ingin 

mengajukan beberapa saran untuk perbaikan kinerja dari perusahaan e-Form ini 

serta bagi penelitian selanjutnya. 

1. Bagi perusahaan e-Form 

a. Melakukan peningkatan penjualan untuk meningkatkan profitabilitas 

perusahaan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menambah pelanggan 

baru. 

b. Melakukan pengendalian piutang dengan menggunakan metode average 

collection period dan aging schedules. Manajemen piutang ini bertujuan 

untuk menghindari terjadinya piutang tidak tertagih. 

2. Bagi penelitian selanjutnya  

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam keterbatasan data yang digunakan 

yaitu hanya 12 bulan. Penelitian yang ideal membutuhkan sampel minimal 30, 

oleh karena itu penulis menyarankan agar penelitian selanjutnya menggunakan 

data yang lebih banyak sehingga hasil yang diperoleh menjadi lebih akurat dan 

relevan.  

Untuk topik selanjutnya, penulis menyarankan untuk menambahkan variabel-

variabel independen dalam kaitannya dengan aktiva seperti persediaan, utang, 

maupun aktiva tetap yang disesuaikan dengan kondisi perusahaan.  
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LAMPIRAN 
 

Lampiran 1: Laporan Laba Rugi (dalam ribuan rupiah) 

Keterangan 
2009 2010 

 April  Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Januari Februari Maret 

 

Penjualan Kotor 

Potongan 

Penjualan Bersih 

Persediaan Awal 

Pembelian 

Persediaan Akhir 

HPP 

Laba Kotor 

 

Beban Operasi: 

Beban Promosi 

Beban Transport 

Beban Rupa-rupa 

Total Beban 

 

Laba Bersih 

 

6.590,0 

390,0 

6.200,0 

- 

5.613,5 

- 

5.613,5 

586,5 

 

 

- 

- 

40,0 

40,0 

 

546,5 

18.814,0 

1.412,0 

17.402,0 

- 

15.402,8 

- 

15.402,8 

1.999,2 

 

 

- 

- 

35,0 

35,0 

 

1.964,2 

8.621,0 

374,0 

8.247,0 

- 

7.378,8 

- 

7.378,8 

868,2 

 

 

60,0 

- 

35,0 

95,0 

 

773,2 

10.870,0 

180,0 

10.690,0 

- 

9.730,0 

- 

9.730,0 

960,0 

 

 

- 

- 

45,0 

45,0 

 

915,0 

10.409,0 

350,0 

10.059,0 

- 

9.173,4 

- 

9.173,4 

885,6 

 

 

120,0 

- 

40,0 

160,0 

 

725,6 

8.802,0 

390,0 

8.412,0 

- 

7.637,4 

- 

7.637,4 

774,6 

 

 

60,0 

12,5 

- 

72,5 

 

702,1 

15.608,0 

1.155,0 

14.453,0 

- 

13.108,0 

- 

13.108,0 

1.345,0 

 

 

- 

137,5 

18,0 

155,5 

 

1.189,5 

 

 

16.015,0 

1.020,0 

14.995,0 

- 

13.359,6 

- 

13.359,6 

1.635,4 

 

 

120,0 

187,5 

13,0 

320,5 

 

1.314,9 

 

 

76.835,0 

3.175,0 

73.660,0 

- 

66.215,2 

- 

66.215,2 

7.444,8 

 

 

60,0 

475,0 

8,0 

543,0 

 

6901,8 

67.720,0 

2.770,0 

64.950,0 

- 

58.533,4 

- 

58.533,4 

6.416,6 

 

 

- 

275,0 

- 

275,0 

 

6141,6 

65.955,0 

2.575,0 

63.380,0 

- 

57.030,4 

- 

57.030,4 

6.349,6 

 

 

- 

425,0 

- 

425,0 

 

5.924,6 

82.561,0 

6.734,0 

75.827,0 

- 

67.400,4 

- 

67.400,4 

8.426,6 

 

 

- 

562,5 

- 

562,5 

 

7.864,1 

 

 

 



 

 

Lampiran 2: Laporan Perubahan Modal (dalam ribuan rupiah) 

Keterangan 
2009 2010 

April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Januari Februari Maret 

 

Modal Awal 

Setor Modal 

Laba Bersih 

Dikurangi Prive 

Modal Akhir 

 

 

 

1.150,0 

15.000,0 

546,5 

- 

16.696,5 

 

 

 

16.696,5 

- 

1.964,2 

- 

18.660,7 

 

 

 

18.660,7 

- 

773,2 

- 

19.433,9 

 

 

 

19.433,9 

- 

915,0 

- 

20.348,9 

 

 

 

20.348,9 

- 

725,6 

- 

21.074,5 

 

 

 

 

21.074,5 

- 

702,1 

- 

21.776,6 

 

 

 

21.776,6 

- 

1.189,5 

- 

22.966,1 

 

 

 

22.966,1 

- 

1.314,9 

- 

24.281,0 

 

 

 

 

24.281,0 

- 

6.901,8 

- 

31.182,8 

 

 

 

 

31.182,8 

- 

6.141,6 

- 

37.324,4 

 

 

37.324,4 

- 

5.924,6 

- 

43.249,0 

 

 

43.249,0 

- 

7.864,1 

- 

51.113,1 

 

 

Lampiran 3: Neraca (dalam ribuan rupiah) 

Keterangan 
2009 2010 

April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Januari Februari Maret 

 

Aktiva: 

Kas 

Piutang 

Total Aktiva  

 

Kewajiban 

Modal 

Total 

Kewajiban 

dan modal 

 

 

 

12.346,5 

4.350,0 

16.696,5 

 

- 

16.696,5 

16.696,5 

 

 

 

6.270,7 

12.390,0 

18.660,7 

 

- 

18660,7 

18660,7 

 

 

 

14.303,9 

5.130,0 

19.433,9 

 

- 

19.433,9 

19.433,9 

 

 

 

12.303,9 

8.045,0 

20.348,9 

 

- 

20.348,9 

20.348,9 

 

 

 

21.074,5 

- 

21.074,5 

 

- 

21.074,5 

21.074,5 

 

 

 

 

17.476,6 

4.300,0 

21.776,6 

 

- 

21.776,6 

21.776,6 

 

 

 

18.896,1 

4.070,0 

22.966,1 

 

- 

22.966,1 

22.966,1 

 

 

 

14.166,0 

10.115,0 

24.281,0 

 

- 

24.281,0 

24.281,0 

 

 

 

10.682,8 

20.500,0 

31.182,8 

 

- 

31.182,8 

31.182,8 

 

 

 

 

3.924,4 

33.400,0 

37.324,4 

 

- 

37.324,4 

37.324,4 

 

 

 

7.324,0 

35.925,0 

43.249,0 

 

- 

43.249,0 

43.249,0 

 

 

 

24.098,1 

27.015,0 

51.113,1 

 

- 

51.113,1 

51.113,1 

 



 

 

Lampiran 4 : Analisa Umur Piutang (Aging Schedules) 

Bulan Penjualan 

Kotor 

Potongan  Penjualan 

Bersih 

Pembayaran Saldo 

Piutang 

Belum 

Jatuh 

Tempo 

Jatuh Tempo 

Tunai Kredit 31-60 61-90 91-120 >120 

April 6.590.000 390.000   6.200.000 1.850.000 -    4.350.000    4.350.000 - - - - 

Mei 18.814.000 1.412.000  17.402.000 5.012.000 -  12.390.000 12.390.000 - - - - 

Juni 8.621.000 374.000    8.247.000 3.117.000 -    5.130.000  5.130.000 - - - 

Juli 10.870.000 180.000  10.690.000 2.645.000 -    8.045.000    8.045.000 - - - - 

Agustus 10.409.000 350.000  10.059.000 2.629.000 7.430.000 -  - - - - 

September 8.802.000 390.000    8.412.000 4.112.000 -    4.300.000    4.300.000 - - - - 

Oktober 15.608.000 1.155.000  14.453.000 2.703.000 7.680.000  4.070.000 2.520.000 1.550.000 - - - 

November 16.015.000 1.020.000  14.995.000 3.780.000 1.100.000  10.115.000 10.115.000 - - - - 

Desember 76.835.000 3.175.000  73.660.000 34.115.000 19.045.000  20.500.000 20.500.000 - - - - 

Januari 67.720.000 2.770.000  64.950.000 31.550.000 -  33.400.000 33.400.000 - - - - 

Februari 65.955.000 2.575.000  63.380.000 27.455.000 -  35.925.000 35.925.000 - - - - 

Maret 82.561.000 6.734.000  75.827.000 28.350.000 20.462.000 27.015.000 27.015.000 - - - - 



 

 

Lampiran 5 : Data Perputaran Piutang 

Tahun Bulan  

Receivable 

Turnover 

2009 April 2.000 

 

Mei 1.480 

 

Juni 0.586 

 

Juli 1.221 

 

Agustus 1.847 

 

September 2.000 

 

Oktober 2.808 

 

November 1.581 

 

Desember 2.583 

2010 Januari 1.239 

  Februari 1.036 

 

Maret 1.509 

 

 

Lampiran 6 : Data Perputaran Aktiva 

Tahun Bulan  

Total Asset 

Turnover 

2009 April 0.695 

 

Mei 0.984 

 

Juni 0.433 

 

Juli 0.537 

 

Agustus 0.486 

 

September 0.393 

 

Oktober 0.646 

 

November 0.635 

 

Desember 2.656 

2010 Januari 1.896 

  Februari 1.573 

 

Maret 1.604 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 7 : Data Return on Asset 

Tahun Bulan  

Return on 

Asset 

2009 April 0.061 

 

Mei 0.111 

 

Juni 0.041 

 

Juli 0.036 

 

Agustus 0.035 

 

September 0.033 

 

Oktober 0.044 

 

November 0.056 

 

Desember 0.249 

2010 Januari 0.179 

  Februari 0.147 

 

Maret 0.166 

 

 

 

Lampiran 8 : Hasil Statistik Deskriptif 

 

Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

Return on Asset .0963376 .07256335 12 

Receivable Turnover 1.6575776 .63316443 12 

Total Asset Turnover 1.0438346 .72128376 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 9 : Model Summary 

 

Model Summary
b
 

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 .993
a
 .985 .982 .00975625 .985 299.751 2 9 .000 1.760 

a. Predictors: (Constant), Total Asset Turnover, Receivable Turnover 

b. Dependent Variable: Return on Asset 

 

 

 

Lampiran 10 : ANOVA 

 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .057 2 .029 299.751 .000
a
 

Residual .001 9 .000   

Total .058 11    

a. Predictors: (Constant), Total Asset Turnover, Receivable Turnover 

b. Dependent Variable: Return on Asset 

 



 

 

Lampiran 11 : Coefficients 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Correlations Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Zero-order Partial Part Tolerance VIF 

1 (Constant) .002 .009  .240 .816      

ReceivableTurnover -.006 .005 -.056 -1.376 .202 .090 -.417 -.056 .978 1.022 

TotalAssetTurnover .101 .004 .999 24.383 .000 .991 .993 .988 .978 1.022 

a. Dependent Variable: Return on Asset 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 12 : Hasil Uji Kolmogorov Smirnov 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized 

Residual 

N 12 

Normal Parameters
a,,b

 Mean .0000000 

Std. Deviation .00882486 

Most Extreme Differences Absolute .169 

Positive .169 

Negative -.147 

Kolmogorov-Smirnov Z .584 

Asymp. Sig. (2-tailed) .884 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

 

 

Lampiran 13 : Hasil Uji Glejser 

 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .000 2 .000 .199 .823
a
 

Residual .000 9 .000   

Total .000 11    

a. Predictors: (Constant), Total Asset Turnover, Receivable Turnover 

b. Dependent Variable: absres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 14 : Grafik Scatterplot 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


