
BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1 Statistik Deskriptif  

Statistik Deskriptif merupakan gambaran umum dari masing-masing 

variabel yang digunakan untuk penelitian sehingga dapat diperoleh kondisi 

perusahaan yang diteliti. Sampel yang digunakan yaitu perusahaan manufaktur 

yang telah memenuhi kriteria sampling berjumlah 46 perusahaan untuk periode 

selama tiga tahun yaitu dari tahun 2014 sampai tahun 2016 dengan 

menghasilkan data 138 sampel. Berikut disajikan hasil dari statistik deskriptif :  

Tabel 4.1 Statistik Deskriptif CCC 

Ket Kode 2014 Kode 2015 Kode 2016 

Outer-Up   596,22  527,29  570,62 

Inner-Up   389,00  346,19  373,84 

Max UNIT 326,99 JPRS 480,99 JPRS 550,35 

Q3  181,78  165,09  177,05 

Median   80,67  102,19  92,99 

Q1  43,63  44,36  45,86 

Min  BTON -28,78 ARGO -108,50 BTON  -88,73 

Inner-Lo  -163,60  -136,74  -150,91 

Outer-Lo  -380,81  -317,84  -347,70 

IQR  138,15  120,73  131,19 

Mean   111,73  110,03  123,23 

Sumber : Data Sekunder Diolah, Tahun 2018 

Semua variable dalam penelitian ini meunjukan hasil yang cenderung 

menceng positif ditandai dengan rata-rata hitung yang lebih besar daripada 

median dari tahun ke tahun selama pengamatan 2014-2016. Hal ini disebabkaan 

oleh sampel berciri ouliers dan extremes.  Outliers yaitu memiliki nilai lebih 

besar darpada Persentil 75 + 3(IQR). IQR adalah inter quartile range, yaitu jarak 



Persentil 75 -  Persentil 25. Ada pula sampel yang tergolong extremes dan 

memiliki nilai lebih besar daripada Persentil 75 + 1,5(IQR) tetapi belum cukup 

untuk disebut outliers. 

Berdasarkan tabel di atas, sebaran variabel independen Cash Conversion 

Cycle (CCC) memiliki satu outliers pada tahun 2014, kemudian pada tahun 2015 

menjadi satu extreme dan tahun 2016 satu outliers dan dua extreme. Salah 

satunya, PT Nusantara Inti Corpora, Tbk memiliki CCC 326,995 hari pada tahun 

2014 kemudian di tahun 2015 dan 2015 tidak masuk dalam outliers maupun 

extreme. PT Jaya Pari Steel, Tbk pada tahun 2015 memiliki nilai CCC extreme 

sebesar 480,998 hari, menjadi outlier dengan CCC sebesar 550,353 hari pada 

tahun 2016 dan merupakan CCC terbersar.  

Nilai CCC yang positif dan besar menunjukan lama hari pembayaran 

hutang yang lebih singkat daripada hari pelunasan piutang ditambah dengan 

lama hari persediaan yang ada di gudang. PT Jaya Pari Steel, Tbk membutuhkan 

460,02 hari untuk mengumpulkan piutang, dan persediaannya membutuhkan 

waktu 142,80 hari untuk ada di gudang. Sebaliknya, pada tahun yang sama PT 

Jaya Pari Steel, Tbk melunasi butang-hutangnya dalam waktu 5,24 hari.  

Di sisi lain, sebaran variabel CCC meujukan pengamatan negatif, 

walaupun tidak tergolong outliers dan extremes. Yang berarti lama hari 

pembayaran hutang lebih panjang daripada penjumlahan hari pelunasan piutang 

dan lama hari persediaan yang ada di gudang. Sebagai contoh, CCC negatif 

maksimum berturut-turut adalah PT Betonjaya Manunggal, Tbk dengan -28,8 

hari pada tahun 2014 dan -51,1 hari pada tahun 2015, serta PT Argo Pantes, Tbk 

dengan -108,5 hari di tahun 2015. PT Betonjaya Manunggal, Tbk misalnya, 

berturut-turut membutuhkan 103,5 hari (2014) dan 170,4 hari (2015) untuk 

melunasi hutangnya. Namun, tahun 2014 PT Betonjaya Manunggal, Tbk mampu 

mengumpulkan piutangnya dalam waktu 35,4 hari dan persediannya hanya 

membutuhkan 39,3 hari untuk ada di gudang. Tahun 2015, PT Betonjaya 

Manunggal, Tbk membutuhkan waktu lebih lama untuk mengumpulkan 



piutangnya (45.4 hari) dan persediaannya juga ada di gudang untuk waktu yang 

lebih lama (73,8 hari).  

Tabel 4.2 Statistik Deskriptif FFA 

Ket Kode 2014 Kode 2015 Kode 2016 

Outer-Up   1,380  1,630  1,603 

Inner-Up   0,943  1,103  1,080 

Max ALTO 1,451 ALTO 0,933 HDTX 0,820 

Q3  0,505  0,577  0,559 

Median   0,325  0,338  0,327 

Q1  0,214  0,225  0,210 

Min  ALMI 0,035 ALMI 0,033 LMSH 0,016 

Inner-Lo  -0,224  -0,301  -0,312 

Outer-Lo  -0,661  -0,828  -0,834 

IQR  0,292  0,351  0,348 

Mean   0,393  0,400  0,373 

Sumber : Data Sekunder Diolah, Tahun 2018 

Sebaran variabel independen Fixed Financial Assets (FFA) menunjukan 

tidak ada outliers maupun extremes pada tahun 2015 dan 2016. Namun, tahun 

2014 terdapat satu oulier yaitu PT Tri Bayan Tirta, Tbk dan satu extreme yaitu 

PT Nusantara Inti Corpora, Tbk.   

 

 

 

 

 

 



 

Tabel 4.3 Statistik Deskriptif Profit  

Ket Kode 2014 Kode 2015 Kode 2016 

Outer-Up   1,382  1,826  1,091 

Inner-Up   0,870  1,156  0,713 

Max UNIT 6,153 ALTO 2,138 MLBI 2,154 

Q3  0,359  0,485  0,337 

Median   0,150  0,178  0,175 

Q1  0,017  0,038  0,085 

Min  ALTO -0,539 JPRS -0,217 ADMG -0,151 

Inner-Lo  -0,494  -0,632  -0,291 

Outer-Lo  -1,006  -1,303  -0,668 

IQR  0,341  0,447  0,251 

Mean   0,391  0,363  0,280 

Sumber : Data Sekunder Diolah, Tahun 2018 

Variabel dependen Profit (P), pada tahun 2014 memiliki empat ouliers dan 

satu extremes. Pada tahun 2015, outliers menurun menjadi dua namun extremes 

meningkat menjadi tiga. Pada tahun 2016, jumlah outliers bertahan tetap dua, 

namun extremes tinggal satu sampel. Salah satu sampel yaitu PT Multibintang 

Indonesia, Tbk menghasilkan laba yang konsisten tergolong dalam outliers 

selama 2014-2016.  

 

 

 

 

 



 

Tabel 4.4 Statistik Deskriptif Board  

Keterangan Main Board Development Board 

Mean  0,40064 0,29203 

Median  0,18624 0,16476 

Minimum  -0,53897 -0,37042 

Maximum  6,1527 1,9473 

Standard Deviation  0,88091 0,42983 

5% percentile  -0,10160 -0,12967 

95% percentile  2,0715 1,3888 

Sumber : Data Sekunder Diolah, Tahun 2018 

Berdasarkan tabel di atas bahwa kedua kategori tersebut memiliki nilai 

median yang tidak jauh berbeda, namun tidak demikian dengan nilai meannya. 

Dimana nilai mean dari Main Board sebesar 0,40064 sedangkan Development 

Board sebesar 0,29203. Hal ini di pengaruhi oleh nilai-nilai extremes dan 

outliers dalam distribusi data tersebut sehingga terjadi kecenderungan skwed 

positif.  

4.2 Analisis Data 

Alat uji dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda dimana 

uji asumsi klasik menjadi syarat sebelum melakukan pengujian untuk bahwa 

data yangdigunakan terdistribusi normal dan terbebas dari masalah 

multikolinearitas, auotokorelasi, dan heterokeastitas.  

 

a. Uji Normalitas Data  

Uji normalitas ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel 

dependen dan variable independen dalam regresi penelitian terdistribusi 

secara normal atau tidak. Model regresi baik, apabila memliki distribusi data 

normal atau mendekati normal. Berikut adahal hasil dari uji normalitas:  

 



Grafik 4.1 Histogram Uji Normalitas 

 

Test for normality of residual - 

 Null hypothesis: error is normally distributed 

 Test statistic: Chi-square(2) = 325,201 

 with p-value = 2,41783e-071 

 

Sumber : Data Sekunder Diolah, Tahun 2018 

Berdasarkan hasil uji normalitas di atas dapat dilihat bahwa eror tidak 

terdistribusi dengan normal karena nilai p-value sebesar 2,41783e-071 < 0,05. 

Sehingga H0 ditolak dan data tidak terdistribusi normal.  

Normally distributed errors are not required for regression coefficients to 

be unbiased, consistent, and efficient (at least in the sense of being best linear 

unbiased estimated) but this assumption is required for trustworthy significance 



tests and confidence intervals in small samples (Coben et al, 2003) at (Williams, 

Grajales, & Kurkiewicz, 2013).  

Dari pernyataan tersebut dapat mendukung penelitian ini bahwa syarat 

normalitas dibutuhkan untuk data yang kecil karena untuk meningkatkan 

kepercayaan terhadap signifikasi dari hasil uji. Sehingga dengan jumlah sampel 

138 dapat disimpulkan bahwa normalitas residual lebih bermasalah pada 

pengamatan data yang kecil yaitu kurang dari 30 sampel dan pebelitian ini 

dianggap terdistribusi normal.  

b. Uji Heterokedastisitas  

 Uji Heteroskedastisitas dilakukan dengan tujuan untuk melihat 

ketidaksamaan variance dari residual antar pengamatan. Model regresi ini 

baik apabila tidak mengalami heteroskedastisitas (homogen).  Berikut hasil 

uji heteroskedastisitas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 4.5 Hasil Uji Heteroskedastisitas 

White's test for heteroskedasticity 

OLS, using observations 1-138 

Dependent variable: uhat^2 

Omitted due to exact collinearity: sq_board 

 

             coefficient    std. error    t-ratio   p-value  

  ---------------------------------------------------------- 

  const       0,711211      0,645366       1,102    0,2725   

  CCC         0,00275507    0,00452321     0,6091   0,5435   

  LF          2,37018       1,89686        1,250    0,2137   

  board      −0,217895      0,926381      −0,2352   0,8144   

  sq_CCC      3,15958e-05   1,27657e-05    2,475    0,0146   ** 

  X2_X3       0,0231021     0,00480490     4,808    4,17e-06 *** 

  X2_X4       0,0105071     0,00408360     2,573    0,0112   ** 

  sq_LF       3,47780       1,31370        2,647    0,0091   *** 

  X3_X4       1,67349       1,50982        1,108    0,2698   

 

  Unadjusted R-squared = 0,276122 

 

Test statistic: TR^2 = 38,104773, 

with p-value = P(Chi-square(8) > 38,104773) = 0,000007 

 

Sumber : Data Sekunder Diolah, Tahun 2018 

 Uji White digunakan sebagai asumsi heteroskedastisitas, dimana H0 

tidak terdapat heteroskedastisitas dan H1 terdapat heteroskedastisitaas.  

Model Uji White sebagai berikut : 

𝒆𝟐 = 𝜷𝟏 +  𝜷𝟐𝑪𝑪𝑪 +  𝜷𝟑𝑳𝑭 + 𝜷𝟒𝑩𝒐𝒂𝒓𝒅 + 𝜷𝟓𝑪𝑪𝑪𝟐 + 𝜷𝟔𝑳𝑭𝟐 + 𝜷𝟕𝑪𝑪𝑪 ∗

𝑳𝑭 +  𝜷𝟖𝑪𝑪𝑪 ∗ 𝑩𝒐𝒂𝒓𝒅 +  𝜷𝟗𝑳𝑭 ∗ 𝑩𝒐𝒂𝒓𝒅 



𝒆𝟐 = 0,711211 + 0,00275507(CCC) + 2,37018(LF) + (-0,217895)(Board) 

+ 3,15958e-05(𝑪𝑪𝑪𝟐) + 3,47780(𝑳𝑭𝟐) + 0,0231021(𝑪𝑪𝑪 ∗ 𝑳𝑭) + 

0,0105071(𝑪𝑪𝑪 ∗ 𝑩𝒐𝒂𝒓𝒅) + 1,67349(𝑳𝑭 ∗ 𝑩𝒐𝒂𝒓𝒅) 

 

 Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas di atas, Unadjusted 𝑅2 

sebesar 0,276122 apabila dikalikan dengan jumlah penelitian sebesar 138 

maka akan mendapat hasil n(𝑅2) sebesar 38,104773.  

 

Tabel 4.6 Chi-Square  

 

d.f .995 .99 .975 .95 .9 .1 .05 .025 .01 

8 1.34 1.65 2.18 2.73 3.49 13.36 15.51 17.53 20.09 

Sumber : Data Sekunder Diolah, Tahun 2018 

 Alpha yang digunakan dalam uji ini yaitu 1% dengan nilai 

signifikansi 20,09. Sehingga H0 diterima dan H1 ditolak, karena n(𝑅2) 

sebesar 38,104773 lebih besar dari dari 20,09. Dapat disimpulkan bahwa 

dalam penelitian ini semua variabel terbebas dari masalah 

heterokedastisitas.  

 

c. Uji Autokorelasi  

 Dalam penelitian ini tidak melakukan uji autokorelasi dikarenakan 

data yang digunakan cross-section bukan time series sehingga apabila 

menggunakan uji tersebut maka data yang dihasilkan tidak relevan.  

 

d. Uji Multikolinearitas 

 Uji Multikolinearitas digunakan untuk mengetahui apakah antar 

variabel independen terdapat korelasi satu sama lain, model regresi yang 

baik apabila tidak terdapat korelasi. Penelitian ini menggunakan VIF 

(Varian Inflation Factor) untuk menguji multikolinearitas dengan hasil 

sebagai berikut:  



Tabel 4.7 Hasil Uji Multikolinearitas 

Variance Inflation Factors 

Minimum possible value = 1.0 

Values > 10.0 may indicate a collinearity problem 

 

         CCC    1,045 

          LF    1,056 

       board    1,023 

 

VIF(j) = 1/(1 - R(j)^2), where R(j) is the multiple correlation 

coefficient 

between variable j and the other independent variables 

 

Sumber : Data Sekunder Diolah, Tahun 2018 

  Model regresi yang baik apabila variabel independen memnuhi 

kriteria yaitu, nilai minimum 1,0 dan VIF < 10. Berdasarkan hasil uji 

multikolinearitas di atas, variabel CCC sebesar 1,045, variabel LF sebesar 

1,056, variabel Board sebesar 1,023. Dimana hasil tersebut berada diantara 

nilai minimum dan VIF yang disyaratkan untuk pengujian multikolineraitas. 

Sehingga H0 diterima dan data yang digunakn dalam penelitian ini terbebas 

dari multikolinearitas stau tidak ada korelasi antar variabel independen.  

 

 

 

 

 

 

 



e. Uji t dan Uji F   

Tabel 4.8 Hasil Uji F dan t 

Sumber : Data Sekunder Diolah, Tahun 2018 

 Dari hasil regresi di atas dapat dibuat persamaan rumus regresi 

sebagai berikut: 

P = 0,437478 + 7,22739e-05 CCC + 0,336728 LF + 0,0989656 B + e 

 Dari persamaan di atas dapat disimpulkan bahwa ketika nilai cash 

conversion cycle (CCC), ukuran perusahaan (LF), dan board (B) adalah 0  

maka dapat diperoleh profitabilitas sebesar 0,437478. Nilai koefesien pada 

variabel cash conversion cycle sebesar 7,22739e-05 yang berarti apabila 

terjadi kenaikan satu satuan akan meningkatkan nilai profitabilitas sebesar 

7,22739e-05. Hasil koefesien pada variabel ukuran perusahaan sebesar 

0,336728 berarti setiap kenaikan satu satuan pada variabel ukuran 

perusahaan akan meningkatkan profitabilitas sebesar 33,6%. Dan hasil 

koefesien variabel board sebesar 0,0989656 yang berarti bahwa setiap 



kenaikan satu stauan pada varoabel board akan meningkatkan profitabilitas 

sebesar 9,8%. Nilai standard error dari regresi (S.E. of regression) dan nilai 

standard deviasi variabel terikat (S.D dependent var) menunjukan seberapa 

mampu variabel bebas dapat memprediksikan variabel terikat. Dari tabel di 

atas menunjukan bahwa standar eror lebih kecil dari standar deviasi variabel 

terikat sebesar 0,677179 < 0,68449 yang artinya bahwa standar eror baik 

dijadikan sebagai prediktor dalam menentukan variabel terikat. Koefesien 

determinasi (adjusted R2) bertujuan untuk mengetahui variabel bebas 

mampu menjelaskan tiap varian dari variabel terikat secara bersama-sama. 

Pada hasil regresi dapat dilihat nilai adjusted R2 sebesar 0,064862 atau 

6,48%. yang berarti variabel independen: cash corversion cycle, ukuran 

perusahaan, dan board secara bersama-sama mempengaruhi variabel 

dependen: profitabilitas sebesar 6,48% dan sisanya dipengaruhi oleh 

variabel lain yang tidak termasuk dalam variabel penelitian sebesar 93,52% .   

4.3 Pembahasan 

 Setelah menampilkan hasil statistik deskriptif, melakukan pengujian 

asumsi klasik, dan analisis regresi berganda yaitu uji t dan uji F, kemudian 

dilakukan pengujian hipotesis sebagai berikut: 

 H1  = Manajemen modal kerja tidak berpengaruh terhadap 

profitabilitas  

Berdasarkan hasil analisis regresi (tabel 4.7) dapat diketahui bahwa hasil 

p-value sebesar 0,7318 > 0,05 yang berarti bahwa H0 diterima dan menolak H1. 

Sehingga terdapat pengaruh yang tidak signifikan antara manajemen modal kerja 

dengan profitabilitas. Koefesien sebesar 7,22739e-05 menunjukan bahwa 

pengaruh manajemen modal kerja terhadap profitabilitas adalah positif.  

Hasil ini tidak sejalan dengan Aini (2012)  yang mengungkapkan bahwa 

adanya pengaruh negatif antara cash conversion cycle dengan profitabilitas, 

dimana semakin pendek cash conversion cycle maka profitabilitasnya semakin 



meningkat. Dan sebaliknya jika cash conversion cycle semakin lama, maka 

profitabilitas perusahaan akan semakin menurun.  

Namun penelitian ini seiring dengan temuan Gill dan Biger (2010), 

Suryaputra & Christiawan (2016), dan Margaretha dan Adriani (2008) dimana 

cash conversion cycle berpengaruh tidak signifikan terhadap profitabilitas.  Hasil 

ini sejalan dengan Margaretha dan Adriani (2008) yang datanya menggunakan 

cross-section dan pengamatannya menggunakan perusahaan industri tekstil dan 

garmen, dimana hal tersebut termasuk dalam bagian perusahaan manufaktur dan 

terdapat kemiripan pada relasi cash conversion cycle terhadap profitabilitas yang 

memiliki pengaruh positif. Margaretha dan Adriani (2008) menjelaskan bahwa 

mayoritas industri teksil dan garmen memiliki persediaan yang diperlukan untuk 

proses produksi dan penjualan. Persediaan bahan mentah dan barang setengah 

jadi diperlukan untuk proses produksi, sedangkan persediaan barang jadi harus 

selalu tersedia untuk memnuhi permintaan yang timbul. Sama dengan penelitian 

ini dengan menggunakan perusahaan manufaktur, jumlah persediaan yang 

dibutuhkan lebih banyak guna untuk memperlancar proses penjualan dan dari 

hasil penjualan akan mengahasilkan profit bagi perusahaan. Pada saat cash 

conversion cycle terdiri dari periode piutang, periode hutang, dan periode 

persediaan memnujukan arah yang berbeda dari teori yang seharusnya, namun 

penelitian ini signifikan dan seiring dengan temuan Margaretha dan Adriani 

(2008). 

 H2  = Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap 

profitabilitas  

Dari hasil uji yang dilakukan di atas, diketahui p-value untuk hipotesis ini 

sebesar 0,0006 < 0,05 maka H0 diterima dan H1 ditolak. Artinya terdapat 

pengaruh yang signifikan antara ukuran perusahaan dengan profitabilitas. 

Koefesien nilai LF sebesar 0,336728 yang menunjukan bahwa ukuran 

perusahaan terhadap profitabilitas berpengaruh positif. 



Hasil ini tidak sejalan dengan Suryaputra & Christiawan (2016) yang 

mengemukakan bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap profitabilitas, namun memiliki koefesien regresi yang 

negatif. Jadi, apabila ukuran perusahaan semakin meningkat maka profitabilitas 

dalam perusahaan akan semakin kecil.  

Namun berbeda dengan penelitian dari Margaretha dan Adriani (2008) dan 

Gill dan Biger (2010) yang menemukan adanya hubungan positif antara ukuran 

perusahaan dengan profitabilitas. Semakin tinggi ukuran perusahaan maka 

profitabilitas dihasilkan semakin tinggi pula. Ukuran perusahaan dalam 

penelitian ini dilihat dari aset tetap yang dimiliki. Semakin besar aset tetap yang 

dimiliki maka akan memberikan profit yang tinggi juga. Jika melihat perusahaan 

manufaktur dalam sampel penelitian ini, maka modal fisik adalah aset 

perusahaan yang berupa lahan sebagai tempat berproduksi, bangunan sebagai 

tempat pabrik maupun kantor, serta perlatan untuk menjalankan proses produksi.  

 H3  = Board berpengaruh positif terhadap profitabilitas 

Kinerja laba sampel kategori Main Board (Dummy = 1) cenderung lebih 

tinggi dari pada Development Board (Dummy = 0). Terdapat selisih selisih 

sebesar 0,133222 yang berarti sama dengan 0 adalah beda secara tidak 

signifikan. Sehingga  H0 ditolak yaitu variabel Board sama dengan 0.  



Grafik 4.2 Boxplot  

 Sumber : Data Sekunder Diolah, Tahun 2018 

Berdasarkan boxplot sampel kdua kelompok Board, Median laba tampak 

tidak jauh berbeda akan tetapi tidak demikian dengan mean atau rata-rata. Rata-

rata laba kedua kelompok Board dipengaruhi oleh nilai pengamatan extremes 

maupun outliers dalam distribusi data dengan kecenderungan skwed positif 

(mean > median) pada kedua kelompok. Tampilan percentile 5% kelompok 

Main Board sebesar -0,10160 dan Development Board sebesar -0,12967. Tidak 

terlalu jauh berbeda, demikian juga dengan tampilan percentile 95% Main Board 

sebesar 2,0715 dan Development Board sebesar 1,3888.  

Hasil ini sejalan dengan temuan  Gill dan Biger (2010) dimana 

penelitiannya menggunakan variabel kontrol yaitu ukuran perusahaan yang 

diwakili oleh penjualan (sales). Begitu pula dengan penelitian ini Board sebagai 

variabel kontrol, di mana Board secara tidak langsung di dalamnya terdapat 

kriteria yang sama dengan ukuran perusahaan. Apabila ukuran perusahaan 

menurut Gill dan Biger (2010) hanya menjadikan penjualan sebagai tolak 



ukurnya, beda dengan board yang menggunakan beberapa kriteria antara lain: 

aset berwujud bersih, usia perusahaan, serta kemungkinan untuk merugi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


