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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian 

Perusahaan Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia merupakan objek yang digunakan dalam penelitian ini. Berdasarkan 

data yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI), perusahaan makanan dan 

minuman yang terdaftar adalah 26 perusahaan. Dari hasil penyeleksian sampel 

dengan menggunakan cara purposive sampling menghasilkan 18 perusahaan 

makanan dan minuman yang akan menjadi objek penelitian. 

4.2 Analisis Deskriptif 

Tabel 4.2 

Analisis Deskriptif 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

ROA 54 -,082 ,607 ,09892 ,134978 

P.Kas 54 ,915 525,037 48,50890 96,219564 

P.Piutang 54 1,251 27,769 8,35991 4,734354 

P.Persediaan 54 1,116 49,323 8,50213 7,397441 

Valid N (listwise) 54     

 

Sumber: data sekunder 2020, diolah 

 Pada tabel 4.2 tentang analisis deskriptif variabel profitabilitas 

(ROA) dan Modal Kerja (Perputaran Kas, Perputaran Piutang, dan 

Perputaran Persediaan) pada perusahaan Makanan dan Minuman yang 

terdaftar di BEI menunjukkan bahwa nilai tertinggi dari profitabilitas 

yang menjadi sampel penelitian sebesar 0,607 yaitu  PT Tiga Pilar 

Sejahtera Food Tbk dicapai pada tahun 2019, nilai terendah sebesar -

0,082 yaitu PT Prima Cakrawala Abadi Tbk dicapai pada tahun 2019. 

Nilai mean (rata – rata) profitabilitas (ROA) pada perusahaan 

Makanan dan Minuman yang terdaftar di BEI periode tahun 2017-

2019 sebesar 0,09892 dan standar deviasi adalah 0,134978. Hal ini 
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menunjukkan bahwa rata-rata nilai ROA belum mampu sepenuhnya 

menjelaskan keseluruhan data dikarenakan nilai standar deviasi lebih 

besar daripada mean.  

PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk pada tahun 2018 menduduki 

peringkat pertama perputaran kas dengan nilai sebesar 525,037, nilai 

terendah sebesar   0,915 diraih oleh PT Delta Djakarta Tbk pada tahun 

2019. Nilai mean (rata – rata) perputaran kas pada perusahaan 

Makanan dan Minuman yang terdaftar di BEI periode tahun 2017-

2019 sebesar 48,50890 dan standar deviasi adalah 96,219564. Hal ini 

menunjukan bahwa rata-rata nilai perputaran kas belum mampu 

sepenuhnya menjelaskan keseluruhan data dikarenakan nilai standar 

deviasi lebih besar daripada mean. 

Perputaran piutang tertinggi diraih oleh PT Wilmar Cahaya 

Indonesia Tbk pada tahun 2017 dengan nilai 27,769, nilai terendah 

dicapai oleh PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk pada tahun 2018 

dengan nilai 1,25. Nilai mean (rata – rata) Perputaran Piutang pada 

perusahaan Makanan dan Minuman yang terdaftar di BEI periode 

tahun 2017-2019 sebesar 8,35991 dan standar deviasi adalah 

4,734354. Hal ini menunjukan bahwa rata-rata nilai perputaran 

piutang mampu menjelaskan keseluruhan data dikarenakan nilai 

standar deviasi lebih kecil dari mean. 

49,323 merupakan nilai tertinggi pada perputaran persediaan 

dicapai oleh PT Nippon Indosari Corpindo Tbk pada tahun 2017, nilai 

terendah dicapai oleh PT Delta Djakarta Tbk sebesar 1,116 pada tahun 

2019. Nilai mean (rata – rata) Perputaran Persediaan pada Makanan 

dan Minuman yang terdaftar di BEI periode tahun 2017-2019 sebesar 

8,50213 dan standar deviasi adalah 7,397441. Hal ini menunjukan 

bahwa rata-rata nilai perputaran persediaan mampu menjelaskan 

keseluruhan data dikarenakan nilai standar deviasi lebih kecil dari 

mean. 
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4.2.1 Uji normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi, variabel dependen dan variabel independen memiliki data 

yang berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik 

memiliki nilai residual yang berdistribusi normal,. dilihat dengan 

menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov. Bisa dikatakan normal 

jika nilai signifikansinya >0,05. 

Tabel 4.3 

Uji Normalitas 

Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Unstandardized Residual ,119 50 ,074 ,896 50 ,000 

a. Lilliefors Significance Correction 

Sumber: data sekunder 2020, diolah 

Berdasarkan tabel 4.3 hasil uji normalitas diketahui bahwa nilai 

signifikansi sebesar 0,074 > 0,05. Maka, dapat disimpulkan bahwa 

data yang diolah merupakan data yang berdistribusi normal.  

4.2.2 Uji multikolinieritas 

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk melihat apakah model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Jika 

nilai Tolerance ≥0,1 maka tidak terdapatnya multikolinieritas, namun 

jika nilai Tolerance ≤ 0,1 maka terdapatnya multikolinieritas. 

Variance Inflation Factor (VIF) digunakan sebagai penilaian uji 

multikolinieritas. Jika nilai Variance Inflation Factor (VIF) ≤10,00 

maka tidak terjadinya multikolinieritas, namun jika nilai Variance 

Inflation Factor (VIF) ≥10,00 maka terjadi multikolinieritas. 
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Tabel 4.4 

Uji Multikolinieritas 

Coefficientsa 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 P.Kas ,772 1,295 

P.Piutang ,765 1,308 

P.Persediaan ,988 1,012 

a. Dependent Variable: ROA 

  Sumber: data sekunder 2020, diolah 

 Berdasarkan hasil uji multikolinieritas pada tabel 4.4 adalah 

nilai tolerance dari semua variabel bebas >0,1 dan nilai VIF <10,00. 

Maka seluruh variabel bebas pada penelitian tidak terdapat masalah 

multikolinieritas. 

4.2.3 Uji heteroskedastisitas 

Uji  heteroskedastisitas menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Jika nilai sig >0,05, maka tidak terjadi masalah 

heteroskedastisitas. 

Tabel 4.5 

Uji Heteroskedastisitas 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,091 ,024  3,751 ,000 

P.Kas -7,855E-5 ,000 -,118 -,724 ,473 

P.Piutang -,001 ,002 -,070 -,425 ,673 

P.Persediaan -,002 ,001 -,181 -1,258 ,215 

a. Dependent Variable: ABS 
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Sumber: data sekunder 2020, diolah 

 Berdasarkan hasil uji  heteroskedastisitas pada tabel 4.5 seluruh 

variabel bebas memiliki nilai signifikansi >0,05 yang diartikan 

bahwa tidak mengalami masalah heteroskedastisitas. 

4.2.4 Uji autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam suatu model 

regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu para periode t 

dengan kesalahan pada periode t-1. Dengan menggunakan uji Durbin-

Watson (DW test) 

1. Nilai DW < dL maka terdapat korelasi positif  

2. Nilai DW > 4 – dL maka terdapat korelasi bersifat negatif  

3. 4 – dU < nilai DW < 4 – dL maka tidak dapat mengambil 

kesimpulan  

4. dL < nilai DW < dU maka tidak dapat mengambil kesimpulan  

5. dU < nilai DW < 4 – dU maka koefisien autokorelasi sama dengan 

nol yang menandakan bahwa tidak ada autokorelasi. 

Tabel 4.6 

Uji Autokorelasi 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 ,277a ,077 ,016 ,09575 1,680 

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2 

b. Dependent Variable: Y 

Sumber: data sekunder 2020, diolah 

 Berdasarkan tabel 4.6 hasil uji autokorelasi dapat diketahui 

bahwa hasil uji autokorelasi menunjukkan nilai Durbin-Watson 

sebesar 1,680. Berdasarkan tabel Durbin-Watson dengan jumlah 

variabel 3 (k=3). Dan jumlah sampel 50 maka nilai dL sebesar 1,4206 

dan nilai dU sebesar 1,6739 maka dapat disimpulkan bahwa nilai 
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Durbin-Watson berada diantara dU dan 4-dU atau 1,6739 < 1,680 < 

2,2777 (4-1,7223). Dari hasil perhitungan nilai Durbin-Watson berada 

diantara nilai dU dan 4-dU maka data dalam penelitian ini dinyatakan 

lolos uji autokorelasi. 

4.2.5 Uji Hipotesis 

a. Uji t 

Uji t digunakan untuk melihat ada atau tidaknya pengaruh 

secara parsial antara variabel bebas terhadap variabel terikat. 

Kriteria hipotesis sebagai berikut: 

• H1:Variabel independen berpengaruh terhadap variabel 

dependen 

• Hₒ:Variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel 

dependen 

Jika hasil signifikansi uji t lebih kecil dari 0,05 atau nilai t hitung  > 

nilai t tabel, maka H1 diterima yang berarti X1 berpengaruh terhadap 

Y. Jika hasil signifikansi uji t lebih besar dari 0,05 atau nilai nilai 

t hitung  < nilai t tabel, maka H1 ditolak yang berarti X1 tidak 

berpengaruh terhadap Y. 

 

Tabel 4.7 

Uji t 

Coefficientsa   

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

 

 

Sig/2 

 

 

Kesimpulan B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,149 ,035  4,266 ,000 0,000  

P.Kas 6,745E-5 ,000 ,070 ,431 ,668 0,334 Ditolak 

P.Piutang -,006 ,003 -,291 -1,796 ,079 0,0395 Diterima 

P.Persediaan -,001 ,002 -,113 -,792 ,432 0,216 Ditolak 

a. Dependent Variable: ROA   

Sumber: data sekunder 2020, diolah 
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Sumber: data sekunder 2020, diolah 

Berdasarkan tabel 4.7 Uji Regresi Linear Berganda dapat 

diketahui nilai-nilai sebagai berikut :  

Konstanta   = 0,149 

Perputaran Kas  = 0,06745 

Perputaran Piutang  = -0,006 

Perputaran Persediaan = -0,001 

Nilai – nilai tersebut apabila dimasukkan kedalam persamaan regresi 

linear berganda mendapatkan persamaan sebagai berikut : 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e 

ROA = 0,149 + 0,06745X1 - 0,006X2 - 0,001X3 

Keterangan : 

1. Nilai konstanta sebesar 0,149 satuan menunjukkan bahwa jika 

perputaran kas, perputaran piutang dan perputaran persediaan 

nilainnya 0, maka nilai ROA sebesar 0,149. 

2. Koefisien regresi perputaran kas (X1) sebesar 0,06745 satuan, 

artinya jika perputaran kas mengalami kenaikan sebesar 1 satuan, 

maka koefesien ROA akan mengalami peningkatan sebesar 

0,06745 satuan dengan asumsi semua variabel tetap. Koefesien 

bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara tingkat 

ROA dengan perputaran kas. 

3. Koefisien regresi perputaran piutang (X2) sebesar -0,006 dengan 

arah negatif menunjukkan bahwa apabila variabel menurun 

sebesar 100%, maka ROA menurun sebesar 0,1% dengan asumsi 

semua variabel independen lainnya bernilai nol. 
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4. Koefisien regresi perputaran persediaan (X3) sebesar 0,001 

satuan, artinya jika perputaran persediaan mengalami penurunan 

sebesar 1 satuan, maka koefesien ROA akan mengalami 

penurunan sebesar 0,001 satuan dengan asumsi semua variabel 

tetap. Koefesien bernilai negatif artinya terjadi hubungan negatif 

antara tingkat ROA dengan perputaran persediaan. 

Berikut adalah penarikan kesimpulan berdasarkan tabel 4.7: 

a. Berdasarkan tabel variabel perputaran kas memperoleh nilai sig/2 

sebesar 0,334. Hal ini mengindikasikan bahwa perputaran kas 

tidak berpengaruh terhadap ROA karena nilai sig diatas 0,05. 

Hipotesis pertama pada penelitian ini ditolak.   

b. Berdasarkan tabel variabel perputaran piutang memperoleh nilai 

sig/2 sebesar 0,0395. Hal ini mengindikasikan bahwa perputaran 

piutang berpengaruh terhadap ROA karena nilai sig dibawah 

0,05. Hipotesis kedua pada penelitian ini diterima. 

c. Berdasarkan tabel variabel perputaran persediaan memperoleh 

nilai sig/2 sebesar 0,216. Hal ini mengindikasikan bahwa 

perputaran persediaan tidak berpengaruh terhadap ROA karena 

nilai sig diatas 0,05. Hipotesis ketiga pada penelitian ini ditolak. 

4.3 Pembahasan 

4.3.1 Analisis pengaruh perputaran kas terhadap profitabilitas (ROA) 

Hipotesis pertama pada penelitian ini menyebutkan bahwa 

perputaran kas tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA). Hal ini 

ditunjukkan dengan nilai signifikansi sebesar 0,334 dimana nilai 

signifikansi >0,05 dengan koefisien t hitung sebesar 0,431<1,676. Hasil 

analisis membuktikan bahwa perusahaan  makanan dan minuman yang 

terdaftar di BEI kurang efektif dalam mengelola kas yang dimiliki. 

Penelitian ini tidak sesuai dengan teori (Kasmir, 2019) karena 

berdasarkan teoritis jika mengelola perputaran kas dengan efektif akan 
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berdampak perputaran kas menjadi tinggi sehingga profitabilitas pun 

meningkat. 

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, 

menunjukkan bahwa pihak manajemen keuangan perusahaan – 

perusahaan makanan dan minuman kurang efektif dalam mengelola kas 

yang dimiliki, sehingga perputaran kas yang terjadi dari tahun ke tahun 

cenderung menunjukkan angka perputaran yang naik turun (fluktuatif), 

sehingga dapat menurunkan  profitabilitas perusahaan karena 

perputaran kas yang terlalu tinggi dapat mengakibatkan perusahaan 

kekurangan dana. 

Perputaran kas perusahaan-perusahaan makanan dan minuman 

yang terdaftar di BEI cukup rendah, sehingga tidak mencerminkan 

adanya over investment dalam kas atau dana yang menganggur semakin 

sedikit dan keadaan ini masih akan dapat memperbesar profitabilitas 

perusahaan meskipun tidak signifikan, sehingga kemampuan 

manajemen keuangan perusahaan-perusahaan  makanan dan minuman 

yang terdaftar di BEI dalam mengelola dana kasnya untuk 

menghasilkan pendapatan masih cukup efektif.  

Kas adalah aktiva paling likuid diantara akun aktiva lainnya dan 

tidak menghasilkan. Perusahaan mempergunakan kas untuk membayar 

tenaga kerja, melunasi hutang, bahan baku, membeli aktiva tetap, 

membayar dividen, membayar pajak, dan kebutuhan lainnya, tetapi kas 

tidak menghasilkan bunga. tujuan manajemen kas untuk meminimalkan 

titik dimana kas hanya cukup untuk menjalankan aktivitas bisnis secara 

normal. Menurut John maynard Keynes dalam (Wadiyo, 2020) 

menyatakan bahwa tiga motif untuk menahan kas, antara lain motif 

transaksi, motif spekulasi, dan motif berjaga-jaga. Tiga motif tersebut 

yang mungkin menjadi alasan kuat mengapa perputaran kas memang 

tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas. 
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Perputaran kas menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan kas. 

Penggunaan kas yang efisien berarti perusahaan mempunyai peluang 

untuk melakukan investasi yang lebih besar pada investasi tetap yang 

dapat meningkatkan pendapatan perusahaan. Dengan meningkatnya 

pendapatan dapat meningkatkan profitabilitas suatu perusahaan.  

penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hubungan antara perputaran kas 

dengan profitabilitas cukup rendah, ini berarti variabel perputaran kas 

memang tidak terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

profitabilitas. 

Penelitian yang dilakukan ini sejalan dengan teori Jumingan 

2014 dalam Karina 2018 bahwa perusahaan yang mempunyai tingkat 

likuiditas tinggi yang dikarenakan adanya kas dalam jumlah besar 

menandakan bahwa tingkat perputaran kas rendah, hal ini 

mencerminkan adanya over investment. Over investment dalam kas 

mencerminkan pola perusahaan dalam mengelola kas kurang efektif. 

Kas dalam jumlah besar menghasilkan perputaran kas rendah dan 

keuntungan yang didapatkan juga menurun, sehingga ROA juga turun. 

4.3.2 Analisis pengaruh perputaran piutang terhadap profitabilitas (ROA)  

Hipotesis kedua pada penelitian ini menyebutkan bahwa 

perputaran piutang berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA). 

Variabel perputaran piutang berpengaruh terhadap profitabilitas. Hal ini 

ditunjukkan dengan nilai signifikansi 0,0395 dimana nilai signifikansi 

<0,05 dengan koefisien t hitung sebesar -1,796<1,676 hal ini 

menunjukkan pengaruh negatif. Menurut Riyanto (2011) dalam 

Retnoningtyas (2017) perputaran piutang yang tinggi dapat 

meningkatkan profitabilitas karena jumlah piutang yang tinggi juga 

dapat menurunkan profitabilitas. Menurut Okiawan (2018) keadaan 

perputaran piutang mengindikasikan bahwa hutang yang terlalu tinggi 

dapat menurunkan profitabilitas karena jumlah piutang yang tinggi 

akan menambah resiko adanya piutang tidak tertagih.  
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Menurut Ariati dan Rusnaeni (2018) perputaran piutang yang 

tinggi meningkatkan profitabilitas karena jumlah piutang tak tertagih 

semakin sedikit, begitu pula sebaliknya. Hal ini dapat disimpulkan 

bahwa piutang yang terlalu tinggi dapat menurunkan profitabilitas 

karena jumlah piutang yang dimiliki sedikit berarti penjualan kredit 

perusahaan sedikit, sehingga volume penjualan juga akan turun dan 

profitabilitas perusahaan ikut menurun. 

Alasan lain, perputaran piutang berpengaruh negatif terhadap 

profitabilitas pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI  

perusahaan makanan dan minuman adalah piutang yang merupakan hak 

untuk menerima sejumlah kas untuk waktu yang akan datang karena 

kejadian yang telah terjadi di masa lalu. Piutang muncul karena adanya 

penjualan secara kredit dan pemberian pinjaman. Jumlah piutang yang 

dimiliki oleh perusahaan memiliki hubungan yang erat dengan volume 

penjualan secara kredit yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. 

Menurut Riyanto (2011) dalam Dewi dan Rahayu (2016) 

terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi besar kecilnya 

perputaran piutang, antara lain: 

a. Volume penjualan kredit 

Proporsi penjualan kredit yang semakin besar dari total 

penjualan akan semakin besar pula jumlah investasi dalam 

piutang, hal ini menunjukkan bahwa semakin besar pula 

resiko yang diterima, tetapi keuntungan yang didapat selaras 

dengan resiko yaitu profitabilitas semakin meningkat. 

b. Syarat pembayaran kredit 

Syarat Pembayaran Piutang mempengaruhi perputaran 

piutang menjadi kas, syarat pembayaran piutang dibagi 

menjadi dua jenis yaitu : 
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a. syarat pembayaran piutang lunak, apabila syarat 

pembayaran piutang lunak mengakibatkan jumlah piutang 

semakin besar. 

b. syarat piutang ketat, apabila syarat pembayaran piutang 

ketat mengakibatkan jumlah piutang sedikit dibandingkan 

syarat pembayaran piutang lunak. 

Syarat pembayaran piutang akan berpengaruh pada 

penjualan yang berimbas pada profitabilitas. Semakin tinggi 

perputaran piutang berarti semakin efisien modal yang 

digunakan, artinya terjadi perputaran piutang yang sangat 

rendah. 

c. Ketentuan tentang pembatasan kredit 

Perusahaan dalam menjalankan penjualan kredit akan 

menetapkan batas maksimal atau dana cadangan bagi para 

pelanggan, semakin besar dana yang dicadangkan semakin 

besar pula dana untuk investasinya, begitu juga dengan siapa 

yang akan diberi piutang semakin selektif pelanggan yang 

akan diberikan kredit akan memperkecil jumlah investasi. 

d. Kebiasaan membayar dari para pelanggan 

Terdapat kebiasaan pelanggan dalam membayar, yaitu 

dengan cash discount dan pembayaran kredit 

Penelitian pada perusahaan makanan dan minuman yang 

terdaftar di BEI ini yang mengakibatkan tidak berdampak signifikan 

terhadap profitabilitas perusahaan. faktor – faktor inilah yang paling 

mungkin menjadi alasan kuat mengapa perputaran piutang memang 

tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas, karena 

perputaran piutang berasal dari lamanya piutang dibuat menjadi kas, 

piutang timbul karena adanya transaksi penjualan barang secara kredit. 



 

46 

 

4.3.3 Analisis pengaruh perputaran persediaan terhadap profitabilitas (ROA)  

Hipotesis ketiga pada penelitian ini menyebutkan bahwa 

perputaran persediaan berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA). 

Variabel perputaran persediaan tidak berpengaruh terhadap 

profitabilitas. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi 0,216 

dimana nilai signifikansi >0,05 dengan koefisien t hitung sebesar -0,792 

< 1,676 hal ini menunjukkan pengaruh negatif. Dari hasil penelitian ini 

tidak mendukung teori perputaran persediaan Kasmir, 2019 yang 

menyatakan bahwa keadaan perputaran persediaan yang tinggi 

menunjukan bahwa semakin efisien dan efektif perusahaan mengelola 

persediaanya, hal ini dibuktikan oleh volume penjualan yang tinggi 

pada perusahaan tersebut dapat berarti yang didapat oleh perusahaan 

semakin besar sehingga dapat dikatakan minimalisasi biaya - biaya 

yang terjadi dan besarnya laba yang diperoleh perusahaan akan 

memaksimalkan tingkat pengambilan aset oleh perusahaan. Semakin 

besar tingkat pengambilan aset (ROA) yang didapat oleh perusahaan 

merupakan salah satu indikasi bahwa profitabilitas perusahaan dalam 

kondisi yang baik, sementara dari hasil penelitian ini menunjukan 

bahwa perputaran persediaan tidak berpengaruh positif dan tidak 

signifikan terhadap ROA. 

Menurut Riyanto (2011) dalam Dewi dan Rahayu (2016) 

Terdapat faktor – faktor yang mempengaruhi besar kecilnya persediaan, 

diantaranya adalah ; 

a. Volume yang dibutuhkan 

Volume yang dibutuhkan bermanfaat untuk melindungi 

jalannya produksi terhadap gangguan kehabisan persediaan 

yang berdampak batal produksi. 

b. Volume produksi yang direncanakan 

Volume produksi yang direncanakan selaras dengan volume 

penjualan yang direncanakan pula. 
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c. Pembelian bahan mentah 

Besarnya pembelian bahan mentah bermanfaat untuk 

mendapatkan biaya pembelian yang minimal pada setiap 

kali transaksi dan mampu melakukan estimasi atau 

memperkirakan harga di masa yang akan datang. 

d. Biaya penyimpanan 

Perusahaan dalam menyimpan persediaan barang akan 

menetapkan batas maksimum dan minimum, hal ini berguna 

agar penggunaan dana untuk persediaan efisien dan 

meminimalisir resiko penyimpanan di Gudang, seperti 

barang rusak. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan makanan 

dan minuman yang terdaftar di BEI kurang efektif dalam mengelola 

persediaan yang dimiliki. Secara teoritis menurut Budiansyah dkk 

(2016) menyatakan bahwa apabila tingkat perputaran persediaan 

semakin tinggi maka semakin rendah tingkat resiko yang terjadi dan 

jumlah persediaan juga tinggi. Resiko yang dimaksud dalam penelitian 

ini adalah penurunan harga,  perubahan selera konsumen, biaya 

pemeliharaan dan biaya penyimpanan. Penelitian in sejalan dengan 

Reynata dkk (2019) dengan hasil perputaran persediaan secara parsial 

tidak berpengaruh atau berpengaruh negatif terhadap profitabilitas 

(ROA). 

  


