
   

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Deskripsi Obyek Penelitian  

  Objek penelitian ini merupakan data sekunder yang telah 

ditentukan dengan menggunakan metode purposive sampling, dengan data 

perusahaan transportasi yang terdaftar sejak tahun 2014 sampai dengan 

2016 berturut-turut. Berdasarkan kriteria yang sudah ditemtukan yaitu 

ditemukan data yang lengkap. Pengambilan hasil sempel penelitian dapat 

dilihat pada tabel 4.1. 

 

Tabel 4.1 

Sampel Penelitian 

No No. Keterangan Total 

1. Perusahaan Transportasi yang terdaftar di BEI  34 

2. Tidak ditemukan data yang lengkap atau tidak dapat diakses (7) 

3. Total 27 

Sumber: Data yang diolah 

Dara nama-nama perusahaan yang mempunyai data yang bisa diakses dan 

memiliki data yang lengkap adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 



   

4.2 Statistik Deskriptif 

Dari hasil analisis statistik deskriptif yang sudah ada, maka dapat 

dilihat dalam tabel berikut ini maka akan ditampilkan karakteristik sampel 

yang digunakan dalam penelitian ini meliputi rata-rata sampel (mean), 

sampel (N), nilai minimum, nilai maksimum dan standar deviasi untuk 

masing-masing variabel. Dan berikut ini adalah hasil dari analisis deskriptif  

Tabel 4.2 

Hasil Analisis Deskriptif Statistik 

 Minimum Maximum Mean Std Deviation 

ROA 

SG 

CTO 

CCC 

-0.024213 

-0.92209 

0.66890 

-795.38 

 

1.8517 

1.3987 

55.707 

248.20 

-0.024213 

-0.041540 

8.9094 

20.101 

 

0.30626 

0.28631 

10.234 

133.29 

 

Sumber: Data Sekunder yang diolah 2018 

Keterangan: 

ROA = Return on Aset 

SG  = Sales Growth 

  CTO = Cash Turn Over 

  CCC = Cash Conversion Cycle 

 

 

 

 

 

 

 



   

Tabel 4.3 

STATISTIK DESKRIPTIF RETURN ON ASET 

 

 

 

 

Sumber: Data Sekunder yang diolah 2018 

Variabel Dependen Return on Aset selama perode 3 tahun terjadi penurunan yaitu 

pada tahun 2014 memiliki ROA sebesar 1% mengalami penurunan di tahun 2015 

yaitu menjadi -1% kemudian malah mengalami penurunan lagi di tahun berikutnya 

yaitu tahun 2016 menjadi -7%. ROA tertinggi di tahun 2015 yaitu pada perusahaan 

PT Berlian Laju Tanker Tbk (BLTA) karena memiliki laba bersih dan total asset 

yang tinggi. Dan hasil minimum pada tahun yang sama yaitu tahun 2015 sebesar -

128% berada pada perusahan PT ICTSI Jasa Prima Tbk (KARW) karena laba bersih 

perusahann memiliki penurunan yang signifikan di tahun sebelumnya yaitu sebesar 

Rp-402,289,058,865. 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan 2016 Kode 2015 Kode 2014 Kode 

Max 18% CASS 185% BLTA 25% CASS 

Median  -6%   0%   1%   

Min -119% ZEBRA -128% KARW -23% ZEBRA 

Mean  -7%   -1%   1%   



   

Tabel 4.4 

STATISTIK DESKRIPTIF PERTUMBUHAN PENJUALAN 

Keterangan 2016 kode 2015 kode 2014 kode 

max 139.87% KARW 52.15% ZEBRA  29.52% TAXI 

median  -13.11%   -2.76%   0.24%   

Min -92.21% BLTA -75.70% PTIS -32.94% RIGS 

mean  -9.28%   -4.34%   1.16%   

Sumber: Data Sekunder yang diolah 2018 

Variabel independen Sales Growth (SG) pada periode tiga tahun memiliki 

nilai penjualan tertinggi di tahun 2016 yaitu pada perusahaan PT ICTSI Jasa Prima 

Tbk (KARW) dengan nilai 139,87%, dikarenakan memiliki penjualan yang 

meningkat dari tahun sebelumnya yaitu dari tahun 2015 yaitu tahun 2015 dengan 

hasil penjualan sebesar Rp 42,952,153,385 nnaik menjadi Rp 103,030,916,028 pada 

tahun 2016, hal tersebut mengindikasikan peningkatan penjualan yang sangat 

signifikan. Dan hasil terendah pada tahun 2014 pada perusahan PT Express Trasindo 

Utama Tbk (TAXI) yaitu dengan perolehan sebesar 29,52% hal ini dikarenakan 

memiliki penjualan yang turun di tahun sebelumnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Tabel 4.5 

STATISTIK DESKRIPTIF PERPUTARAN KAS 

 

Sumber: Data Sekunder yang diolah 2018 

 

Variabel independen Cash Turn Over (CTO) memiliki nilai maksimum pada 

tahun 2016 dan 2015 yaitu sebesar 55,71 kali diduduki oleh perusahaan yang sama 

yaitu pada perusahaan PT Indonesia Transport & Infrastructure Tbk (IATA) sebesar 

55,707 karena peningkatan kas yang snagat signifikan dari tahun 2014 ke tahun 

2015. dan nilai minumun terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 0,67 kali pada 

perusahaan PT Indo Straits Tbk (PTIS) dikarenakan penurunan kas yang sangat 

signifikan dari tahun 2014 ke tahun 2015 yaitu sebesar Rp 41,116,495,494 tahun 

2014 menjadi Rp 4,994,187,280 di tahun 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan 2016 Kode 2015 Kode 2014 kode 

Max 38.16 IATA 55.71 IATA 24.94 SDMU 

Median  5.56   4.74   4.45   

Min 0.86 MBSS 0.82 BBRM 0.67 PTIS 

Mean  8.93   10.38   7.41   



   

Tabel 4.6 

STATISTIK DESKRIPTIF CCC 

 

 

Sumber: Data Sekunder yang diolah 2018 

 

 

Variabel Cash Conversion Cycle (CCC) selama periode tiga tahun memiliki 

rata-rata tertinggi di tahun 2016 sebesar 248,20 hari, pada tahun yang sama CCC 

tertingi diperoleh perusahaan PT Express Trasindo UtamaTbk (TAXI). Hal ini 

disebabkan oleh lama persedian didalam gudang membutuhkan waktu 8,18 hari dan 

pelunasan hutang membutuhkan waktu 36,12 hari, namum pengumpulan piutang 

mebutuhkan waktu 134,50 hari. Di sisi lain hasil minum di tahun 2014 diperoleh 

oleh perusahaan PT Zebra Nusantara Tbk (ZEBRA) dengan hasil CCC -795,98 hal 

ini disebabkan oleh persediaan di gudang membutuhkan waktu sebesar 17,23 hari 

dan pengumpulan piutang membutuhkan waktu selama 20,42 hari dan perlunasan 

hutang selama 833,038 hari 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan 2016 kode 2015 kode 2014 kode 

Max 

 248.20 TAXI 225.90 SDMU 192.78 CASS 

Median  39.97   39.00   29.06   

Min -382.40 BLTA -217.99 TMAS -795.38 ZEBRA 

Mean  21.30   31.89   7.11   



   

4.3 Uji Asumsi Klasik 

a) Hasil Uji Normalitas  

 Dalam uji normalitas yang digunakan dalam suatu penelitian digunakan 

untuk menguji apakah di dalam model regresi data tersebut terdistribusi normal atau 

tidak. Uji normalitas tersebut dilakukan dengan menggunakan statistic Kolmogorov-

smirnov. Hasil dapat dikatakan normal jika nilai signifikan Kolmogorof-smirnov 

lebih besar dari α = 0,05 maka data tersebut dapat dikatakan terdistribusi normal. 

 Tabel 4.3.1 

Hasil Uji Normalitas  

   

  Sumber: Data Sekunder yang diolah 2018 

 Dari hasil tabel di atas dapat diartikan bahwa hasil uji normalitas dengan 

mrnggunakan sejumlah 81 sampel menunjukan nilai signifikan Kolmogorof-

smirnov sebesar 0,000 lebih kecil dari α = 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa 

data tersebut belum terdistribusi secara normal, tetapi pada uji normalitas eror 

menjadi masalah pada data/observasi kecil yaitu data yang kurang dari 31 tetapi 

pada penelitian ini jumlah observasi mencapai 81 sehingga uji normalitas 

dianggap normal. 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

81
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Menurut Coben et al., 2003 dalam Williams, Grajelas, & Kurkiewicz, 2013 

menyatakan bahwa uji normalitas eror menjadi masalah pada observasi kecil 

yaitu < 30 observasi. 

 

b) Hasil Uji Multikolonieritas 

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengidentifikasi adanya korelasi 

antar variabel bebas dalam model regresi. Model regresi yang baik adalah tidak 

adanya korelasi antar variabel independen. Jika variabel independen saling 

berkorelasi, maka variabel ini tidak orthogonal. Pengujian dilakukan dengan 

tolerance value dan VIF (Varian Inflation Factor). Jika hasil nilai 

tolerancevalue >0,1 dan VIF < 10 maka data tersebut terbebas dari 

multikolonieritas 

Tabel 4.3.2 

 Hasil Uji Kolonieritas 

Variabel Tolerance VIF Kesimpulan 

CCC 0,978 1,023 Tidak terjadi multikolonieritas 

SG 0,979 1,021 Tidak terjadi multikolonieritas 

CTO 0,984 1,016 Tidak terjadi multikolonieritas 

  Sumber data: Data Sekunder yang diolah. 2018 

 

 Dari hasil dari pengujian multikonieritas, terdapat hasil nilai tolerance 

pada masing-masing variabel ≥ 0,1 dan nilai VIF masing masing variabel ≤ 10, 

sehingga diartikan bahwa antar variabel independen dengan model regresi tidak 

terjadi multikolinieritas. 

 

 

 



   

c) Hasil Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi digunakan oleh peneliti untuk melihat model regresi linier 

apakah terdapat hubungan antara kesalahan pengganggu dari periode saat ini (t=0) 

dengan kesalahan pengganggu dari periode sebelumnya (t-1). Model regresi yang 

baik adalah model regresi yang bebas dari korelasi. Untuk meenguji autokorelasi 

dapat dengan menggunakan uji Durbin Watson (DW Test), (Ghozali, 2011). 

Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi. 

Tabel 4.3.3 

Hasil Uji Autokorelasi 

Model DU Durbin-Watson 4-DU Kesimpulan 

Model 1 1,7164 1,826 2,2836 Tidak terjadi autokorelasi 

Sumber data: Data Sekunder yang diolah, 2018 

 

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa nilai DW sebesar 1,826. Pada tabel 

Durbin Watson (DW) dengan jumlah sampel mencapai 81 dan k=, dan didapat hasil 

DU= 1,7164. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi 

karena nilai DW 1,826 terletak antara 1,7164 (DU) dan 2,2836 (4-1,7164) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

d) Hasil Uji Heterokedastisitas 

Uji Heterokedastisitas dilakukan dengan uji white. Data dapat dikatakan 

baik jika data yang bebas dari heterokrdastisitas atau secara statistik memiliki nilai 

signifikan > 0,05. 

 𝒆𝟐=0,0918052-0,00117813(CCC)+0,256389(SG)+0,00966584(CTO)-1,56378e-

06(CCC)^2+0,178441(SG)^2-0,000248069(CTO)^2 

0,000905602(CCC)*(SG)+1,81728e-05(CCC)*(CTO) 0,0347874(SG)*(CTO) 

 p value = P(Chi-square(9) > 4.82978) = 0.848887 = 0,848887 > α 0,05 

 𝑅2 = 0,059627 N=81 

n(R-kwadrat) = 81(0,059627) =  4,829787 akan terdistribusi mendekati 

distribusi chi-kwadrat dengan 9 df yaitu dengan jumlah variabel independen dalam 

model White di atas. Nilai kritis chi-kwadrat untuk 9 df pada 5 

persen alpha adalah sebesar 16,92 sedangkan pada 10 persen alpha 

adalah sebesar 14,68 sehingga 4,82977 < 16,92 dan 4,82977 < 14,68  Kesimpulan 

Ho diterima dan Hi ditolak dan tidak terdapat heteroskedastisitas. 

 

Tabel 4.3.4 

Tabel Chi Square 

Df ALFA 

 0,005 0,010 0,025 0,050 0,100 0,250 

9 23,589 21,666 19,023 16,919 14,684 11,389 

 Sumber: Data Sekunder Diolah, Tahun 2018 

 

 

 

 



   

4.4 Pengujian Hipotesis 

  Pengujian Hipotesis yang dilakukan dengan uji regresi linier berganda 

untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh return on asset terhadap manajaemn 

modal kerja, perputaran kas dan pertumbuhan penjualan pada perusahaan 

transportasi yang terdaftar di bursa efek Indonesia  

Tabel 4.3.5 

Hasil Uji Hipotesis 

Variabel Koefisien Beta T Sig. Hipotesis 

Penelitian Konstanta 0,00599146 0,1290 0,8977 

CCC -0,10562E-05 -0,04214 0,9665 Ditolak 

SG 0,110774 0,9075 0,3670 Ditolak 

CTO -0,00284869 -0,8360 0,40570, Ditolak 

F-test 0,470 

Sig. F 0,704 

R2 0,017981 

Adj. R2 -0,020280 

Sumber data: Data Sekunder yang diolah, 2018 

 

Pada Pengujian R square bertujuan untuk mengetahui besarnya kemampuan 

variabel dalam menjelaskan besarnya variasi dalam variabel terikan atau dependen. 

Dalam tabel diatas menunjukan bahwa nilai R square sebesar 0,0179 atau 1,7 %. Hal 

tersebut menujukan bahwa pada pengaruh variabel independen SG, CCC, CTO 

terhadap variabel dependen yaitu ROA mencapai 1,7% 

Uji F digunkan untuk mengetahui apakah pada model persamaan yang ada 

tepat dalam memprediksi variabel dependen, dimana ketepatan tersebut ditunjukan 

dengan tingkat signifikansi yang nilainya lebih kecil dari 0,05. Berdasarkn tabel di 

atas dapat dilihat bahwa F memiliki koefision 0,470 lebih besar dari 0,05 yang tidak 



   

ada pengaruh yang signifikan antara cash conversion cycle, pertumbuhan penjualan 

dan perputaran kas secara simultan terhadap profitabilitas. 

Koefisien determinasi (adjusted R²) bertujuan untuk mengetahui varian dari 

tiap sampel variabel terikat mampu dijelaskan oleh bariabel independen/bebas 

secara bersama-sama dan tingkat ketepatan yang paling baik dalam analisis regresi, 

di mana hal ini ditunjukkan oleh besarnya adjusted R² antara 0 dan 1. Apabila nilai 

adjusted R² semakin mendekati satu maka presentase perubahan variabel dependen 

yang disebabkan oleh variabel independen semakin besar, dan hasil regresi 

didapatkan hasil dari  nilai adjusted R2 sebesar -0,020 atau -0,20% yang dapat 

disimpulkan bahwa variabel independen cash conversion cycle. Pertumbuhan 

penjualan dan perputaran kas secara bersama-sama mempengaruhi variabel 

dependen yaitu profitabilitas -0,20% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang 

tidak termasuk dalam variabel penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

a) H1: Uji Hipotesis Pengaruh Manajemen Modal Kerja terhadap 

Profitabilitas  

Berdasarkan hasil analisa perhitungan yang telah dilakukan, maka 

diperoleh hasil signifikansi sebesar 0,966 > 0,05. Hal ini menunjukan 

bahwa manajemen modal kerja tidak berpengaruh terhadap profitabiltas. 

Sehingga disimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan bahwa 

manajemen modal kerja tidak pengaruhnya terhadap profitabilitas 

ditolak 

H1 dalam penelitian ini ditolak. 

b) H2: Uji Hipotesis Pengaruh Pertumbuhan Penjualan terhadap 

Profitabilitas  

Berdasarkan analisa perhitungan yang telah dilakukan, maka diperoleh 

hasil signifikansi sebesar 0,3670 > 0,05. Hal ini menunjukan bahwa 

pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. 

Sehingga disimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan pertumbuhan 

penjualan pengaruhnya terhadap profitabilitas ditolak. 

H2 dalam penelitian ini ditolak 

c) H3: Uji Hipotesis Pengaruh Perputaran Kas terhadap Profitabilitas  

Berdasarkan analisa perhitungan yang telah dilakukan, maka diperoleh 

hasil signifikansi sebesar 0,4057 > 0,05. Hal ini menjunkan bahwa 

perputaran kas tidak berpengauh terhadap profitabilitas. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan perputaran kas 

pengaruhnya terhadap profitabilitas ditolak. 

H3 dalam penelitian ini ditolak 

 

 

 

 



   

4.4 Pembahasan 

 Berdasarkan penjelasan hasil uji variabek yang sudah dilakukan, 

maka implikasi manajerial penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Manajemen Modal Kerja (CCC) tidak berpengaruh terhadap 

ROA 

Hasil sognifikansi dari CCC sebesar 0,966 > 0,05 dan koefisien 

regresi negative sebesar -1,106E-5 sehingga dapat disimpulkan 

bahwa siklus konversi kas tidak berpengaruh terhadap profitabilitas, 

maka perbedaan kenaikan dan penurunan siklus konversi kas tidak 

merubah variasi nilai profitabilitas perusahaan. hal ini dapat dilihat 

dari beberapa contoh perusahaan Transportasi yang dan dari data 

siklus konversi kas. Terdapat 3 perusahaan yaitu yang pertama 

adalah PT Express Trasindo Utama Tbk, PT Berlian Laju Tanker 

dan PT Zebra Nusantara Tbk pada tahun yang sama yaitu tahun 

2016. Yaitu PT Express Trasindo Utama Tbk memiliki siklus 

konversi kas sebesar 248,2 hari dengan RO -7%, PT Berlian Laju 

Tanker memiliki siklus konversi kas sebesar -382,4 hari dengan 

ROA -16%, dan PT Zebra Nusantara Tbk memiliki siklus konversi 

kas sebesar 39 hari dengan ROA -38%, kondisis tersebut 

menunjukan bahwa siklus konversi kas tidak memiliki pengaruh 

terhadap profitabilitas yang diproksikan dengan ROA. 

Secara teori semakin pendek hari siklus konversi kas maka semakin 

tinggi tingkat pofitabilitas perusahaan dalam perolehan kas, namun 

jika dilihat dari hasil sampel tidak sesuai dengan teori dan tidak 

memiliki pengaruh terhadap profitabilitas, karena ukuran untuk 

siklus konversi kas yaitu dengan periode peredian yang pendek 

dengan cara menjual produk lebih cepat, peiode penagihan piutang 

yang pendek dengan cara mempercepat penerimaan piutang, dan 



   

memperpanjang periode hutang dengan cara menunda pembayaran 

dapat meningkatkan profitabilitas, tetapi pernyataan tersebut 

digunakan untuk perusahaan yang mempunyai hutang. Dan untuk 

orang yang menganalisis menyatakan periode persediaan yang 

pendek dengan cara menjual produk lebih cepat, periode piutang 

yang pendek dengan cara mempercepat penerimaan piyatan dan 

memperpendek atau melakukan pembayran sesuai dengan 

perjanjian dan harus tepat waktu. Karna siklus konversi kas yang 

baik adalah jika hasilnya semakin kecil dan positif. 

Hasil penelitian ini telah sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Filosophy & Suzan 2015 yang meyatakan bahwa 

siklus konversi kas tidak memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap prtofitabilits yang diproksikan dengan ROA. 

Hasil yang berbeda-beda pada setiap penelitian 

memungkinkan karena adanya karakter sektor perusahaan yang 

berbeda-beda sehingga kebijakan tentag komponen siklus konversi 

kas memiliki hasil yang beragam. 

 

2. Perputaran Kas tidak berpengaruh terhadap ROA 

 Dari persamaan regresi linear yang didapat dapat 

disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang negatif antara variabel 

X1 (perputaran kas) terhadap variabel Y (profitabilitas), artinya 

semakin tinggi tingkat perputaran kas maka profitabilitas semakin 

kecil, begitupun sebaliknya semakin kecil tingkat perputaran kas 

maka profitabilitas akan semakin besar. (Surya et al., 2017). 

 Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang 

membuktikan bahwa perputaraan kas berpengaruh negatif terhadap 

profitabilitas, hal ini didukung penelitian yang sudah dilakukan oleh 

(Surya et al., 2017) dan (Putu intan & Gede Marta 2011), bahwa 



   

tidak  terdapat pengaruh terhadap profitabilitas namun seiring 

dengan hasil koefisiennya yaitu mengarah kea rah negatif sebesar -

0,003. Hal ini dikarenakan kemampuan kas dalam perusahaan 

menghasilkan cukup besar namun tidak langsung masuk ke 

perusahaan sebagai kas misalnya untuk kegiatan pembelian bahan 

bakar, biaya perawatan mesin, biaya pemeblian mesin dan lainnya, 

dan contoh lainnya yaitu pendapatan perusahaan masuk ke 

Perusahaan bukan menjadi kas tetapi menjadi piutang karena 

perusahaan karena pasti perusahaan sebelumnya memiliki 

perjanjian tentang pembayaran semisal membaya satu minggu 

hingga satu bulan penyewaan, sehingga hal itu juga dapat menjadi 

faktor bahwa [erputran kas tidak berpengaru terhadap profitabilitas 

yang diproksikan dengan ROA. 

c) Pertumbuhan Penjualan tidak berpengaruh terhadap ROA 

Hasil signifikansi dari pertumbuhan penjualan sebesar 

0,367 > 0,05, yang berarti bahwa pertumbuhan penjualan tidak 

berpengaruh terhadap profitabilitas. Dalam hasil penelitian ini 

tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Suryaputra & 

Christiawan 2016 dan Mawar Sharon R. Pantow, Sri Murni, 2015 

yang menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh 

terhadap profitabilitas 

 Sedangkan penelitian yang sesuai dilakukan oleh 

(Meidiyustiani, 2016) dan (Barus & Leliani, 2013) Ketidaksesuaian 

hasil ini dipengaruhi oleh banyaknya persediaan armada yang tidak 

siap untuk dijual ataupun disewa sehingga mengakibatkan hasil 

penjualan berkurang. Hubungan positif antara Pertumbuhan 

Penjualan dengan profitabilitas menunjukkan semakin tinggi 

penjualan akan semakin meningkatkan keuntungan. Perusahaan 

transportasi pefektif dalam penggunaan aktivanya untuk 



   

menghasilkan total penjualan bersih. Dengan semakin tingginya 

penjualan menunjukkan semakin baiknya kinerja yang dicapai oleh 

perusahaan, dengan hasil koefisien sebesar 0,111 dan hasil dari 

signifikansi sebesar 0,3670. 
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