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ABSTRAK 

 

Herlien Leviana Oktaviani, 2012; Pengaruh Periode Perputaran Persediaan, 

Periode Perputaran Piutang, dan Periode Perputaran Hutang Dagang Terhadap 

Profitabilitas Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi, Periode Tahun 2005 

– 2010. Skripsi, Jakarta: Konsentrasi Manajemen Keuangan, Program Studi 

Manajemen, Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 

 

Perusahaan umumnya didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan nilai 

perusahaan sehingga dapat memberikan kemakmuran bagi pemilik atau para 

pemegang saham. Salah satu upaya untuk mencapai tujuan tersebut adalah 

perusahaan harus memaksimalkan profitnya. Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis pengaruh variabel periode perputaran persediaan, periode perputaran 

piutang, dan periode perputaran hutang dagang terhadap profitabilitas perusahaan 

sektor industri barang konsumsi di Indonesia. Populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh perusahaan yang tergabung dalam sektor industri barang konsumsi yang 

tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk periode tahun 2005 − 2010. Sampel 

diperoleh dengan menggunakan metode purposive sampling sehingga diperoleh 

30 perusahaan yang memenuhi syarat sebagai sampel. Penelitian ini menggunakan 

metode analisis regresi panel untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap 

profitabilitas perusahaan yang diproksikan dengan Return on Assets (ROA). 

Berdasarkan uji t, variabel periode perputaran persediaan berpengaruh positif 

namun tidak signifikan terhadap profitabilitas, sedangkan variabel periode 

perputaran piutang berpengaruh negatif signifikan dan variabel periode perputaran 

hutang dagang berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas. Hasil secara 

simultan dengan uji F menunjukkan bahwa semua variabel bebas berpengaruh 

signifikan terhadap ROA. Sehingga hanya periode perputaran piutang dan periode 

perputaran hutang yang memiliki pengaruh terhadap tingkat profitabilitas 

perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode tahun 

2005 – 2010. 

 

Kata kunci: Manajemen Modal Kerja, Profitabilitas, Industri Barang Konsumsi 
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ABSTRACT 

 

Herlien Leviana Oktaviani, 2012; The Influence of Inventory Turnover in Days, 

Receivable Turnover in Days, and Payable Turnover in Days on Profitability of 

Consumer Goods Industries, in 2005 – 2010. Skripsi, Jakarta: Concentration of 

Financial Management, Study Program of Management, Department of 

Management, Faculty of Economics, State University of Jakarta. 

 

Basically, a company was built with the goal of raising its value so that in the end 

it can profit the owner or stockholders. So, to achieve the goal, a company have to 

obtain as much profit as it could. The aim of this research is to analyze the effect 

of inventory turnover in days, receivable turnover in days, and payable turnover 

in days to Return on Assets (ROA) of consumer good industry in Indonesia. The 

population of this research is all of the company of consumer good industry which 

listed on Indonesian Stock Exchange from 2005 to 2010. Purposive sampling 

method were used as samples determining method and 30 companies selected as 

the sample of this research. The analysis method is panel regression to find out 

the effect of independent variables on the ROA as profitability. Based on the result 

of t test, inventory turnover in days have positive insignificant effect to 

profitability, while receivable turnover in days have negative significant effect 

and payable turnover in days have positive significant effect to profitability. The 

result of the research simultanly using F test, shows that all of the independent 

variables have significant effect to ROA. So, only receivable turnover in days and 

payable turnover in days that have significant effect to profitability rate of 

consumer good industry which listed in BEI from 2005 to 2010. 

 

Keyword: Working Capital Management, Profitability, Consumer Goods Industry 
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