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ABSTRACT 

Dzikri Nurul Falah, 2019, The Influence of Accounts Receivable Turnover on 

Current Ratio of Pharmaceutical Industry Companies of PT. Kimia Farma 

TBK Listed on the Indonesia Stock Exchange, Thesis Bachelor Program in 

Economics Accounting Study Program Winaya Mukti University Under the 

Guidance of Hendri Maulana, SE., M.AK., CTA 

This research was conducted to see the effect of accounts receivable 

turnover on current ratio at PT. Kimia Farma Tbk. Liquidity in question is the 

Current Ratio. The variables used in this study are the accounts receivable 

turnover as a free variable and liquidity as the dependent variable.  

The population of this study is the pharmaceutical industry companies 

listed on the Indonesia Stock Exchange in 2008-2018 and the sample of this study 

is 11 years from the annual financial statements. The analysis used in this study is 

a simple regression analysis with hypothesis testing using t-test, the results of this 

study indicate that accounts receivable turnover has a significant effect as much 

as 37.3% while the remaining 62.7% is influenced by other factors not revealed in 

this study. 

Keywords: accounts receivable turnover, current ratio, liquidity. 
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ABSTRAK 

Dzikri Nurul Falah, 2019, Pengaruh Perputaran Piutang Terhadap Current 

Ratio Perusahan Industri Farmasi PT. Kimia Farma TBK Yang Terdaptar  

di Bursa Efek Indonesia, Skripsi Program Sarjana Ekonomi Program Studi 

Akuntansi Universitas Winaya Mukti di Bawah Bimbingan Hendri Maulana, 

SE.,M.AK.,CTA 

Penelitian ini dilakukan untuk melihat pengaruh perputaran piutang 

terhadap Curret Ratio pada PT. Kimia Farma Tbk. Likuiditas yang dimaksud 

adalah Current Ratio. Variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah 

perputaran piutang sebagai varaibel bebas dan likuiditas sebagai variabel terikat.  

Populasi penelitian ini adalah perusahaan industri farmasi yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia Tahun 2008-2018 dan sampel dari dari penelitian ini adalah 

11 tahun dari laporan keuangan tahunan.  

Analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi 

sederhana dengan pengujian hipotesis menggunakan uji-t, hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa perputaran piutang berpengaruh secara siginifikan sebsesar 

37,3 % sisanya 62,7% dipengaruhi oleh factor lain yang tidak diungkap dalam 

penelitian ini. 

Kata kunci : perputaran piutang, current ratio, likuiditas 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Kemajuan teknologi yang telah kita rasakan saat ini telah diakui 

dan dapat dirasakan secara langsung banyak memberikan kemudahan bagi 

umat manusia. Salah satu dampaknya adalah laju pertumbuhan ekonomi 

semakin tinggi, hal ini ditandai dengan munculnya perusahaan-perusahaan 

baru dengan berbagai macam usaha dan mengakibatkan tingginya 

persaingan antar perusahaan sehingga memacu perusahaan untuk 

meningkatkan dan mengembangkan kualitasnya. Untuk dapat menghadapi 

persaingan dan untuk meningkatkan laba maka perusahaan memerlukan 

pengelolaan yang baik dengan memelihara keseimbangan yang tepat 

antara dana masuk dan dana keluar dalam perusahaan tersebut. Laba 

merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil penjualan suatu produk 

yang jumlahnya lebih besar dari hasil biaya yang dikeluarkan untuk 

membuat produk tersebut. Umumnya perusahaan akan menjual terus 

menerus demi meningkatkan volume penjualan karena dengan hasil 

penjualan tersebut perusahaan akan memperoleh keuntungan secara 

maksimal untuk kelangsungan hidup perusahaan. 

Perusahaan dapat menjual produk kepada calon pembeli tunai 

maupun kredit, penjualan secara kredit berarti memberikan barang terlebih 

dahulu dan membayar dalam jangka waktu tertentu atau dikemudian hari. 
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dari kedua penjualan itu umumnya pembeli menyukai pembelian secara 

kredit dan  perusahaan menyukai penjualan secara tunai. Piutang berisikan 

pemberian kredit yang diberikan perusahaan kepada konsumennya ketika 

menjual barangnya. Mereka mengambil setiap bentuk penjualan kredit 

dimana perusahaan meneruskannya kembali kepada perusahaan lain 

(Praswoto & Julianty 2002:147). Penjualan secara kredit tidak segera 

menghasilkan penerimaan kas, tetapi menimbulkan piutang dan akan 

menjadi kas pada saat pelunasan piutang oleh pelanggan. Perusahaan yang 

sebagian besar aktivitas penjualannya dilakukan secara kredit, Piutang 

menjadi pos penting di dalam neraca karena piutang merupakan bagian 

dari aktiva lancar perusahaan dalam jumlah yang besar bahkan nilainya 

akan bisa mencapai setengah dari jumlah aktiva lancar. Menurut Jendral 

Kekayaan Hadiyanto, banyak masalah yang membuat recovery (tingkat 

pengembalian) piutang diindonesia itu tidak tinggi, meskipun 

dibandingkan dengan Negara-negara yang sama dilanda krisis moneter 

tahun 1997, recovery di Indonesia jauh lebih tinggi.  Oleh karena itu, 

manajemen diharapkan mau menaruh perhatian yang cukup terhadap 

masalah-masalah piutang agar perusahaan jangan sampai mendapat 

kerugian.  

Selain itu piutang merupakan elemen modal kerja yang selalu dalam 

keadaan berputar terus menerus dalam rantai perputaran modal kerja.  

Periode perputaran piutang dimulai pada saat kas dikeluarkan untuk 

mendapatkan persediaan, kemudian persediaan dijual secara kredit 
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sehingga menimbulkan piutang, dan piutang berubah kembali menjadi kas 

pada saat diterima pelunasan atau pembayaran dari pelanggan. 

Sehubungan dengan hal itu, maka pengendalian atas piutang itu hal yang 

sangat penting, pengendalian ini penting untuk mengantisipasi resiko-

resiko yang timbul, seperti keterlambatannya pembayaran piutang bahkan 

tidak dibayar dan terlalu besarnya modal dalam piutang.  Hal tersebut jika 

tidak diantisipasi akan mempengaruhi tingkat perputaran piutang yang 

mencerminkan periode terkaitnya modal dalam piutang. 

Perputaran piutang memberikan gambaran mengenai seberapa cepat 

piutang dapat dikonversi menjadi uang kas, semakin pendek waktu 

terikatnya modal dalam piutang makan semakin baik, karena kemampuan 

perusaan untuk mengubah aktiva lancar menjadi uang kas berkaitan 

dengan likuiditas perusahaan.  

Menurut Syamsuddin ( 2001 : 41 ) menyatakan bahwa likuiditas 

merupakan indikator mengenai kemampuan perusahaan untuk membayar 

semua kewajiban finansial jangka pendek pada saat jatuh tempo dengan 

menggunakan aktiva lancar yang tersedia. Likuiditas tidak hanya berkaitan 

dengan keadaan keseluruhan keuangan perusahaan, tetapi juga berkaitan 

dengan kemampuannya untuk mengubah aktiva lancar tertentu menjadi 

uang kas. Munawir (2004:31) menyatakan bahwa likuiditas adalah 

menunjukan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban 

keuangannya yang harus segera dipenuhi, atau kemampuan perusahaan 

untuk memenuhi kewajiban keuangan pada saat ditagih.  Pada dasarnya 
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likuiditas merupakan perbandingan antara aktiva lancar dengan hutang 

lancar, maka penambahan atau pengurangan pada aktiva lancar maupun 

hutang lancar akan mengakibatkan perubahan pada tingkat likuiditas itu 

sendiri. Oleh karena itu salah satu aspek yang dapat mempengaruhi tingkat 

likuiditas yang dicapai perusahaan adalah piutang. Hal ini dikarenakan  

piutang merupakan salah satu unsur aktiva lancar yang dilikuid dan 

biasanya memiliki proporsi yang besar dalam aktiva lancar yang dimiliki 

perusahaan.  

Berdasarkan anggaran perusahaan, ruang lingkup kegiatan kimia 

farma bergerak dalam bidang industri farmasi, kimia farma dibidang 

industri farmasi memproduksi jenis rupa-rupa obat-obatan seperti sediaan 

tablet, tablet salut, kapsul, granul, sirop kering, suspensi/sirop, tetes mata, 

krim, antibiotika dan injeksi. Kimia farma tidak hanya memproduksi obat-

obatan tetapi membuka klinik atau apotik yang ada diseluruh indonesia. 

Untuk pemasarannya Kimia Farma Trading & Distribution adalah anak 

perusahaan yang dibentuk oleh Kimia Farma yang berperan penting dalam 

upaya peningkatan penjualan produk-produk Perseroan. Kimia Farma 

Trading & Distribution memiliki jaringan sebanyak 46 cabang dan tenaga 

salesman sejumlah 611 orang untuk melayani 45.173 outlet terdaftar di 

seluruh wilayah Indonesia. Disamping mendistribusikan produk-produk 

Kimia Farma, KFTD juga bertindak sebagai distributor untuk produk-

produk principaari dalam dan luar negeri. Kimia Farma juga telah 

melakukan ekspansi bisnisnya tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga 
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mulai memasuki tingkat perdagangan internasional. Produk-produk Kimia 

Farma yang mencakup produk obat jadi dan sediaan farmasi serta bahan 

baku obat seperti Iodine dan Quinine telah memasuki pasar dinegara : 

Eropa, India, Jepang, Taiwan dan Selandia Baru. Produk Jadi dan 

Kosmetik telah dipasarkan ke Yaman, Korea Selatan, Singapura, Malaysia, 

Vietnam, Sudan, dan Papua Nugini. Demikian juga untuk produk-produk 

herbal yang berasal dari bahan alami juga telah dipersiapkan proses 

registrasinya untuk memasuki pasar baru seperti : Filipina, Myanmar, 

Pakistan, Uni Emirat Arab, Oman, Bahrain dan Bangladesh. Produk 

Herbal merupakan target utama korporasi untuk periode mendatang 

mengingat banyaknya peminat dan pembeli potensial yang telah 

menunjukkan minat untuk melakukan hubungan bisnis dengan perusahaan. 

Berikut ini tabel perkembangan Perputaran Piutang dan Current Ratio di 

PT. Kimia Farma Tbk. Periode Tahun 2008-2018. 

Tabel 1.1 

Perputaran Piutang dan Current Ratio di PT. Kimia Farma Tbk 

 

TAHUN 

PERPUTARAN 

PIUTANG   

CURRENT 

RATIO   

2008 9.4 
↑ 

211.32 
↓ 

2009 9.8 119.84 

2010 9.3   242.65   

2011 9.1   274.80   

2012 8.6   282.50   

2013 8.4   242.77   

2014 8.3   228.70   

2015 8.8 
↔ 

193.02 
↓ 

2016 8.8 171.40 

2017 7.0   124.70   

2018 6.7   132.26   

https://id.wikipedia.org/wiki/Yaman
https://id.wikipedia.org/wiki/Korea_Selatan
https://id.wikipedia.org/wiki/Singapura
https://id.wikipedia.org/wiki/Malaysia
https://id.wikipedia.org/wiki/Vietnam
https://id.wikipedia.org/wiki/Sudan
https://id.wikipedia.org/wiki/Papua_Nugini
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Berdasarkan hasil perhitungan, diketahui bahwa perputaran piutang 

mengalami fluktuasi selama 11 tahun. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa 

fenomena dimana terjadi penurunan Current Ratio di tahun 2008 ke 2009 

namun bila dilihat dari perputaran piutang terjadi peningkatan hal ini tidak 

sesuai dengan teori yang ada dimana semakin tinggi perputaran piutang 

maka akan semakin baik sebuah perusahaan, dan dapat memperoleh kas 

untuk memenuhi kewajiban lancarnya. Adapun beberapa penelitian telah 

dilakukan untuk menganalisis faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

likuiditas suatu perusahaan. Dari penelitian tersebut diperoleh research 

gap  karena adanya perbedaan mengenai pengaruh perputaran piutang 

terhadap likuiditas. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Trisa 

Anjani (2008) bahwa perputaran piutang secara signifikan terhadap 

likuiditas perusahaan dagang di Bursa Efek Indonesia. 

Untuk mengetahui lebih detail bagaimana perkembangan perputaran 

piutang dan current ratio PT. Kimia Farma Tbk. Selama periode 2008 

sampai 2018 maka dapat dilihat pada grafik dibawah ini: 

 
Sumber data diolah dari laporan keuangan dari PT. Kimia Farma Tbk 

 

Gambar 1.1 Grafik Perputaran Piutang dan Current Ratio 
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Dari data diatas juga dapat dilihat, dimana pada tahun 2008 sampai 

2018 perputaran piutang menunjukan perkembangan yang cukup st5abil. 

Namun hal ini tidak diikuti dengan Current Ratio  yang menunjukan 

fluktuasi yang cukup signifikan.  

Oleh karena itu diperlukan analisi lebih lanjut mengenai pengaruh 

perputaran piutang dan likuiditas yang dalam hal ini Current Ratio pada 

PT. Kimia Farma Tbk. Periode tahun 2008-2018. Maka penulis tertarik 

melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Perputaran Piutang 

Terhadap Current Ratio PT. Kimia Farma TBK”. 

 

1.2  Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah 

1.2.1 Identifikasi Masalah 

1. Pada tahun 2008-2009 Current Ratio mengalami penurunan, dan 

perputaran piutang mengalami peningkatan dan dari tahun 

sebelumnya. 

2. Pada tahun 2015-2016 Curent Ratio mengalami penurunan, tetapi 

perputaran piutang tetap stabil. 

 

1.2.2     Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas maka penulis merumuskan masalah sebagai 

berikut:  

1. Bagaimana perkembangan perputaran piutang dan current ratio di 

PT. Kimia Farma TBK. 

Comment [a1]:  

Comment [A2]:  
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2. Seberapa besar Perputaran Piutang berpengaruh terhadap likuiditas 

pada PT. Kimia Farma TBK. 

 

1.2.3     Tujuan penelitian 

1. Untuk mengetahui perkembangan perputaran piutang dan current 

ratio di PT. Kimia Farma TBK. 

2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh perputaran piutang 

terhadap current ratio pada PT. Kimia Farma TBK. 

 

1.3 Kegunaan Penelitian 

1.3.1 Teoritis 

Adapun kegunaan teoritis terhadap penelitian ini yaitu sebagai 

salah satu kajian ilmu yang dapat menambah pengetahuan terkait 

perputaran piutang dan likuiditas perusahaan serta sebagai kajian bagi 

peneliti lainnya dan masyarakat luas dalam mengembangkan bidang 

kajian yang sejenis. 

 

1.3.2 Praktis 

Informasi dari hasil penelitian ini diharapkan menjadi pedoman 

dan masukan bagi PT. Kimia Farma TBK dalam meningkatkan kinerja 

keuangan perusahaan. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 

 

2.1 Kajian Pustaka 

2.1.1. Pengertian Piutang 

Secara umum istilah piutang timbul karena adanya kebijakan 

penjualan kredit didalam perusahaan. Penjualan kredit ini tidak segera 

menghasilkan penerimaan kas pada saat penjualan dilakukan, tetapi 

menimbulkan piutang dan akan berubah menjadi kas pada saat 

pelunasan piutang oleh pelanggan. Piutang tersebut meliputi semua 

klaim dalam bentuk uang terhadap peorangan atau organisasi.  

Baridwan (2001:124) menjelaskan bahwa: 

“Piutang dagang (piutang usaha) menunjukan piutang yang 

timbul dari penjualan barang atau jasa-jasa yang dihasilkan 

perusahaan. Dalam kegiatan perusahaan yang normal, biasanya 

piutang dagang akan dilunasi dalam jangka waktu kurang dari 

satu tahun, sehingga dikelompokan dalam aktiva lancar.” 

 

Lukman Syamsudin (2001 : 254) menjelaskan bahwa: 

“Piutang meliputi semua transaksi-transaksi pembelian secara 

kredit tetapi tidak membutuhkan suatu bentuk catatan atau surat 

formal yang ditandatangani yang menyatakan kewajiban pihak 

pembeli kepada pihak penjual.” 

 

Secara umum istilah piutang timbul karena adanya kebijakan 

penjualan kredit didalam perusahaan. Penjualan kredit ini tidak segera 

menghasilkan penerimaan kas pada saat penjualan dilakukan, tetapi 

menimbulkan piutang dan akan berubah menjadi kas pada saat 
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pelunasan piutang oleh pelanggan. Piutang tersebut meliputi semua 

klaim dalam bentuk uang terhadap peorangan atau organisasi.  

Baridwan (2001:124) menjelaskan bahwa: 

“Piutang dagang (piutang usaha) menunjukan piutang yang 

timbul dari penjualan barang atau jasa-jasa yang dihasilkan 

perusahaan. Dalam kegiatan perusahaan yang normal, biasanya 

piutang dagang akan dilunasi dalam jangka waktu kurang dari 

satu tahun, sehingga dikelompokan dalam aktiva lancar.” 

 

Lukman Syamsudin (2001 : 254) menjelaskan bahwa: 

“Piutang meliputi semua transaksi-transaksi secara kredit tetapi 

tidak membutuhkan suatu bentuk cacatan atau surat formal yang 

ditandatangani yang menyatakan kewajiban pihak pembeli ke 

penjual.” 

 

Stice, Stice dan Skousen (2004 : 479) menyatakan bahwa: 

“Secara luas, piutang merupakan hak atau klaim terhadap 

pihak lain atas uang, barang, atau jasa. Secara sempit untuk 

tujuan akuntansi, piutang didefinisikan sebagai klaim yang 

diharapkan akan selesai dengan diterimanya uang tunai (kas).” 

 

Sedangkan menurut PSAK (2001 : 54.2) menyatakan bahwa 

yang dimaksud dengan piutang adalah: “Suatu hak kontraktual untuk 

menerima uang atau kas berdasarkan permintaan atau pada tanggal 

yang ditentukan, yang tercantum sebagai asset di dalam neraca.” 

 

2.1.2. Klasifikasi Piutang 

Piutang digolongkan dalam dua kategori menurut PSAK No. 9 

pada cakupan aktiva lancar poin (e), yaitu : 

a) Piutang usaha, meliputi piutang yang timbul karena penjualan 

produk atau penyerahan jasa dalam rangka kegiatan usaha normal 
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perusahaan yang ditetapkan dapat tertagih dalam satu tahun dan 

diklasifikasikan sebagai aktiva lancar. 

b) Piutang usaha lain-lain, meliputi piutang usaha yang timbul dari 

transaksi diluar negeri kegitan usaha normal dalam satu tahun 

atau siklus usaha normal dan diklasifikasikan sebagai aktiva 

lancar. 

Klasifikasi piutang menurut Badridwan (2000:124) sebagai 

berikut :  

1. Piutang usaha (dagang) 

2. Piutang usaha bukan dagang 

3. Piutang penghasilan 

Menurut Stice, Stice dan Skousen (2004:216) piutang 

diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yaitu: 

1. Piutang Usaha 

Piutang usaha umumnya adalah kategori yang paling signifikan 

dari piutang, dan merupakan hasil dari aktivitas normal bisnis 

yaitu, penjualan barang atau jasa secara kredit kepada pelanggan. 

Piutang usaha mewakili pemberian kredit jangka pendek kepada 

pelanggan. Pembayaran umumnya jatuh tempo dalam 30 hingga 

90 hari. persyaratan kecil biasanya merupakan perjanjian informal 

antara penjual dan pembeli yang didukung oleh dokumen bisinis 

seperti faktur penjualan, order penjualan, dan kontrak pengiriman. 

Biasanya piutang usaha tidak melibatkan bunga, walaupun biaya 
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bunga atau biaya jasa mungkin saja ditambahkan apabila 

pembayaran tidak dilakukan dalam periode tertentu. Piutang usaha 

adalah jenis piutang yang paling umum dan biasanya yang paling 

signifikan dari segi total nilai uangnya. Piutang usaha sering 

disebut juga sebagai piutang dagang. 

2. Piutang non usaha 

Piutang jenis ini meliputi semua jenis piutang lainnya selain 

piutang usaha. Piutang non usaha harus diikhtisarkan dalam akun-

akun dengan nama yang sesuai dan dilaporkan secara terpisah 

dalam laporan keuangan. Piutang non usaha muncul dari beberapa 

transaksi sebagai berikut: 

a. Penjualam surat berharga atau property lainnya selain 

persediaan. 

b. Deposit atau simpanan untuk menjamin pelaksanaan kontrak 

atau pembayaran atas beban. 

c. Klaim untuk pengurangan harga atau pengembalian pajak. 

d. Piutang deviden dan bunga. 

Lebih lanjut Stice, Stice dan Skousen (2004 : 217) menyatakan 

bahwa piutang juga dapat diklasifiasikan berdasarkan lamanya jatuh 

tempo, yang terdiri dari: 

1. Piutang lancar  

Yang termasuk kedalam piutang lancar atau jangka pendek 

adalah semua piutang yang diidentifikasi dapat tertagih dalam 
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jangka waktu satu tahun atau dalam satu siklus operasi normal 

perusahaan. Untuk tujuan klasifikasi, umumnya piutang usaha 

dianggap sebagai piutang lancar dan termasuk kedalam kategori 

aktiva lancar di dalam neraca. 

2. Piutang tak lancar  

yang termasuk kedalam piutang tak lancar atau jangka panjang 

adalah semua piutang diklasifikasikan tidak dapat tertagih dalam 

jangka waktu satu tahun atau satu siklus operasi normal 

perusahaan. Tidak setiap pos piutang non usaha dianggap 

sebagai piutang tak lancar, karena perlu di analisis secara 

terpisah guna menentukan apakah piutang tersebut layak 

diasumsikan sebagai piutang tak lancar atau tidak. Piutang tak 

lancar dilaporkan dibawah judul “Investasi” atau “Aktiva tidak 

lancar lainnya”, atua sebagai pos tersendiri dengan urutan yang 

sesuai. 

 

2.1.3 Pengakuan, Penilaian, dan Pelaporan Piutang 

2.1.3.1 Pengakuan Piutang 

Kusnadi (2000 : 487) mengemukakan bahwa piutang yang 

berasal dari penjualan barang diakui pada saat hak milik atas 

barang perpindahan dari penjual ke pembeli. Karena yang syarat 

berpindahnya hak milik erat kaitannya dengan syarat penjualan 

maka umumnya piutang akan diakui pada saat dikirim jika hak 
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milik barang masih ada pada pihak penjual sampai ada pengakuan 

resmi. Sedangkan piutang yang berasal dari penjualan jasa 

umumnya diakui pada saat jasa tersebut dilaksanakan jika 

pelaksanaan kerja didasarkan atas kontrak kerja, maka pada akhir 

periode, pekerjaan yang telah selesai harus dikalkulasi. Piutang 

akan diakui sebesar tingkat pekerjaan yang telah selesai. 

 

2.1.3.2 Penilaian dan Pelaporan Piutang  

Stice, Stice dan Skousen (2004 : 484) mengemukakan 

bahwa piutang yang berasal dari penjualan barang atau jasa 

dilaporkan sebagai nilai realisasi bersih (net realizable value), yaitu 

nilai kas yang diharapkan (expected cash value). Hal ini berarti 

piutang usaha harus dicatat sebagai jumlah bersih dari estimasi 

piutang tak tertagih dan diskon dagang. Tujuannya adalah agar 

piutang dilaporkan sebesar klaim tarhadap pelanggan yang 

diharapkan akan tertagih dalam bentuk kas. 

 

2.1.4 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Jumlah Piutang 

2.1.4.1 Volume Penjualan Kredit  

Semakin besar proporsi penjualan kredit dari keseluruhan 

penjualan akan memperbesar jumlah investasi dalam piutang, 

Dengan makin besarnya volume penjualan kredit setiap tahunnya 



15 
 

 
 

berarti bahwa perusahaan itu harus menyediakan investasi yang 

lebih besar lagi dalam piutang. 

 

2.1.4.2 Piutang Tak Tertagih (Bad Debt) 

Menurut Warren, Reeve, dan Fees (2005 : 395) yang 

diterjemahkan oleh Aria Farahmita, Amanugrahani, dan Taufik 

Hendrawan pengertian dari piutang tak tertagih (bad debt) adalah: 

“Beban operasi yang muncul karena tidak tertagih piutang.” 

Piutang yang ditimbulkan dari penjualan secara kredit ini 

akan menimbulkan keuntungan sekaligus kerugian. Penerimaan 

dan keuntungan perusahaan akan meningkat karena penjualan 

meningkat, tetapi kerugian yang dialami perusahaan dapat pula 

maningkat apabila banyaknya jumlah piutang yang tak tertagih. 

Kerugian ini biasa kita sebut beban piutang tak tertagih. 

Untuk perusahaan yang melakukan penjualan secara kredit, 

beban piutang tak tertagih merupakan beban yang memang timbul 

karena kegiatan bisnis perusahaan. Sebagai beban usaha tentunya 

beban piutang tak tertagih harus diketahui jumlahnya. Untuk itu 

Warren, Reeve, dan Fees (2005 : 396)mengemukakan metode yang 

dapat dipakai untuk mengetahui jumlah beban piutang tak tertagih 

yaitu : 
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1. Metode penyisihan (allowance method) 

Membuat akun beban piutang tak tertagih di muka sebelum 

piutang tersebut dihapus. 

2. Metode penghapusan (direct write off method) 

Mengakui beban bahwa hanya pada saat piutang dianggap benar-

benar tidak dapat ditagih lagi. 

 

2.1.4.3 Kebijaksanaan Pengumpulan Piutang  

Pengertian kebijaksanaan Pengumpulan piutang suatu 

perusahaan dinyatakan Lukman Syamsudin (2001 : 272) adalah: 

“Prosedur yang harus diikuti dalam mengumpulkan piutang-

piutangnya bilamana sudah jatuh tempo.” 

Perusahaan dapat menerapkan kebijaksanaan pengumpulan 

piutang secara aktif dan pasif. Namun perusahaan harus berhati-hati 

agar tidak terlalu agresif dalam mengumpulkan piutang dari 

langganan, jika langganan tidak dapat membayar tepat pada waktunya 

maka sebaiknya ditunggu sampai jangka waktu yang dianggap wajar 

sebelum menerapkan prosedur pengumpulan yang sudah ditetapkan. 

Karena jika perusahaan terlalu menekan langganannya untuk 

membayar utang sesegera mungkin langganan akan memutuskan 

untuk berhubungan dengan perusahaan lain yang menwarkan 

persyaratan kredit yang lebih lunak. 
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Lukman Syamsudin (2001 : 272) menjelaskan beberapa teknik 

pengumpulan piutang yang dapat dilakukan perusahaan bila 

langganan belum membayar sampai waktu yang ditetapkan, yaitu: 

1. Melalui surat, dengan nada mengingatkan langganan yang belum 

membayar tersebut bahwa hutangnya sudah jatuh tempo. Apabila 

hutang tersebut belum juga dibayar setelah beberapa hari surat 

dikirim, maka dapat dikirim surat kedua dengan nada lebih keras. 

2. Melalui telepon, untuk meminta langganan melakukan 

pembayaran. Jika alasan keterlambatan pembayaran hutang yang 

dikemukakan pelanggan dapat diterima, maka perusahaan dapat 

memberikan perpanjangan sampai dengan jangka waktu tertentu. 

3. Kunjungan personel, yang merupakan teknik paling umum 

digunakan karena dirasakan efektif dalam usaha pengumpulan 

piutang. 

4. Tindakan yuridis, dengan mengajukan gugatan perdata kepada 

pengadilan bila batas waktu tertentu langganan tidak membayar 

hutangnya. 

 

2.1.4.4 Perputaran Piutang 

 

2.1.4.4.1 Pengertian Perputaran Piutang 

Suatu angka yang menunjukkan berapa kali suatu perusahaan 

melakukan tagihan atas piutangnya pada suatu periode tertentu. Angka 

ini diperoleh berdasarkan hubungan antara saldo piutang rata-rata 
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dengan penjualan kredit. Perputaran Piutang (Receivable Turnover) 

bagi perusahaan sangatlah penting untuk diketahui karena makin 

tinggi perputaran piutang, maka piutang yang dapat ditagih oleh 

perusahaan makin banyak. Sehingga akan memperkecil adanya 

piutang yang tidak tertagih dan memperlancar arus kas. Selain itu 

dengan adanya Perputaran Piutang (Receivable Turnover) maka akan 

dapat diketahui bagaimana kinerja bagian marketing dalam mencari 

pelanggan yang potensial membeli akan tetapi juga potensial 

membayar piutangnya. Perputaran Piutang (Receivable Turnover) 

sering kali digunakan oleh perusahaan yang melakukan penjualan 

secara kredit, misalnya perusahaan yang bergerak dibidang distributor 

obat. 

Menurut Bambang Riyanto (2001 : 90) pengertian perputaran 

piutang adalah: 

“Periode terikatnya modal dalam piutang yang tergantung 

kepada syarat pembayaranya. Makin lunak atau makin lama 

syarat pembayarannya, berarti makin lama modal terikat dalam 

piutang, yang berarti bahwa tingkat perputarannya selama 

periode tertentu adalah makin rendah.” 

 

Warren, Reeve dan Fees (2005:407) menjelaskan bahwa: 

“Perputaran piutang mengukur seberapa sering piutang berubah 

menjadi kas dalam satu tahun.” 

Menurut Stice, Stice dan Skousen (2004:492) yang dimaksud 

perputaran piutang adalah: 

“Cara yang mengukur sebarapa sering piutang usaha berubah 

menjadi kas dalam setahun, dengan cara menghitung 
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pembagian antara penjualan bersih dengan piutang dagang 

rata-rata yang belum dibayar selama tahun tersebut.” 

 

Tinggi rendahnya perputaran piutang akan mempunyai 

pengaruh terhadap besar kecilnya modal yang diinvestasikan kedalam 

piutang. Makin cepat perputaran piutang semakin pendek waktu 

terikatnya modal dalam piutang, jadi untuk mempertahankan 

penjualan kredit, dengan naiknya perputaran piutang dibutuhkan 

jumlah modal yang kecil untuk diinvestasikan ke dalam piutang. 

 

2.1.4.4.2 Pengukuran Perputaran Piutang 

Menurut Stice, Stice dan Skousen (2004:492) cara yang paling 

umum digunakan untuk mengawasi piutang yaitu: 

1. Periode Penagihan Rata-rata (Average Collection Period), 

2. Perputaran Piutang (Receivable Turnover). 

Piutang yang dimiliki suatu perusahaan mempunyai hubungan 

yang erat dengan volume penjualan kredit. Posisi piutang dan taksiran 

waktu pengumpulannya dapat dinilai dengan menghitung tingkat 

perputaran piutang tersebut. 

Bambang Riyanto (2001 : 91) menyatakan bahwa: 

“Tingkat perputaran piutang (receivable turnover) dapat 

diketahui dengan membagi jumlah penjualan kredit selama 

periode tertentu dengan jumlah rata-rata piutang (average 

receivable) pada periode tersebut.” 

 

Pernyataan diatas dalam bentuk formula sebagai berikut: 
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Tingkat perputaran piutang dapat digunakan sebagai gambaran 

keefektifan pengelolaan piutang, karena semakin tinggi tingkat perputaran 

piutang suatu perusahaan berarti semakin tinggi tingkat perputaran piutang 

suatu perusahaan berarti semakin baik pengelolaan piutangnya. Tingkat 

perputaran piutang dapat dipertinggi dengan jalan memperketat 

kebijaksanaan penjualan kredit, misalnya dengan jalan memperpendek 

jangka waktu pembayaran. 

Menurut Bambang Riyanto (2001 : 91) hari rata-rata pengumpulan 

piutang (reverage collection period) dapat dihitung dengan cara sebagai 

berikut: 

                          
   

                   
 

 =.....Hari 

Atau 

                           
                        

                
 

 

Piutang yang diberikan kepada para pelanggan tentunya harus bisa 

membandingkan manfaat bagi perusahaan. Untuk itu perlu diketahui 

efisiensi piutang tersebut. Untuk mengukur tingkat efisiensi piutang bisa 

digunakan dua ukuran yakni tingkat perputaran piutang atau ratarata 

piutang terkumpulnya piutang. Semakin tinggi tingkat perputaran piutang 
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semakin efisien piutang tersebut atau semakin cepat piutang dibayar 

efisien, (Prastowo, 2008). 

Menurut Sutrisno (2009 : 57) Piutang Sebagai salah satu elemen 

modal kerja dalam keadaan berputar. Tingkat perputaran piutang 

tergantung dari syarat pembayaran yang diberikan oleh perusahaan. Makin 

lama syarat pembayarannya semakin lama dana terikat dalam piutang, 

yang berarrti semakin rendah tingkat perputaran piutang. Tingkat 

perputaran piutang atau receivable turnover dapat diketahui dengan cara 

membagi jumlah kredit dengan jumlah rata-rata piutang.  

 

2.1.5 Likuiditas 

2.1.5.1 Pengertian Likuiditas 

Sartono (1995 : 121) menjelaskan bahwa: 

“Likuiditas menunjukan kemampuan perusahaan untuk 

membayar kewajiban financial jangka pendek tepat pada 

waktunya. Likuiditas perusahaan ditunjukan oleh besarnya 

aktiva lancar yaitu aktiva yang mudah diubah menjadi kas” 

 

Bambang Riyanto (2001 : 25) menyatakan bahwa:  

 

“Masalah likuiditas adalah berhubungan dengan kemampuan 

perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya yang 

segera harus dipenuhi. Jumlah alat-alat pembayaran (alat-alat 

likuid) yang dimiliki oleh suatu perusahaan pada saat tertentu 

merupakan “kekuatan membayar” dari perusahaan yang 

bersangkutan. Suatu perusahaan yang memiliki “kekuatan 

membayar” belum tentu dapat memenuhi segala kewajiban 

finansialnya yang harus dipenuhi, atau dengan kata lain 

perusahaan tersebut belum tentu mempunyai “kemampuan 

membayar”. 
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Pengertian likuiditas menurut Munawir (2002 :31) adalah: 

“Kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi, atau 

kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban 

keuangan pada saat ditagih.” 

 

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, penulis menyimpulkan 

bahwa pengertian likuiditas adalah kemampuan suatu perusahaan 

untuk memenuhi atau membayar kewajiban keuangan jangka pendek 

yang harus segera dipenuhi. Perusahaan yang mampu memenuhi 

kewajiban keuangannya tepat pada waktunya berarti perusahaan 

tersebut dalam keadaan likuid, artinya perusahaan tersebut mempunyai 

alat pembanyaran ataupun aktiva lancar yang lebih besar dari pada 

utang lancar, begitu pula sebaliknya.  

 

2.1.5.2  Faktor-faktor yang Menentukan Likuditas 

Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam menentukan 

likuiditas dapat dibagi dalam tiga bagian sebagai berikut: 

1. Besarnya investasi pada harta tetap dibandingkan dengan seluruh 

dana jangka panjang. 

Pemakaian dana untuk pembelian harta tetap adalah salah satu 

sebab utama dari keadaan tidak likuid. Jika semakin banyak dana 

yang digunakan untuk harta tetap, maka sisanya untuk membiayai 

kebutuhan jangka pendek tinggal sedikit. Hal itu mengakibatkan 

rasio likuiditas semakin menurun. Kemerosotan tersebut hanya 
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dapat dicegah dengan menambah dana jangka panjang untuk 

menutup kebutuhan harta tetap yang meningkat. 

2. Volume kegiatan perusahaan 

Peningkatan volume kegiatan perusahaan akan menambah 

kebutuhan dana untuk membiayai harta lancar. Sebagian dari 

kebutuhan tersebut dipenuhi dengan meningkatkan utang-utang. 

Akan tetapi, jika hal-hal lain tetap maka investasi dana jangka 

panjang untuk membiayai tambahan kebutuhan modal kerja sangat 

diperlukan agar rasio likuiditas dapat dipertahankan. 

 

2.1.5.3 Cara Meningkatkan Likuiditas 

Menurut Bambang Riyanto (2001 : 28) mengukur tingkat 

likuiditas dengan menggunakan “current ratio” sebagai alat 

pengukurnya, maka tingkat likuiditas atau “current ratio” suatu 

perusahaan dapat dipertinggi dengan cara sebagai berikut:  

1. Dengan utang lancar (current liabilities)  tertentu, diusahakan 

untuk menambah aktiva lancar (current assets). 

2. Dengan aktiva lancar tertentu, diusahakan untuk mengurangi 

jumlah utang lancar. 

3. Dengan mengurangi jumlah utang lancar bersama-sama dengan 

mengurangi aktiva lancar. 

 



24 
 

 
 

2.1.5.4 Analisis Rasio Keuangan  

2.1.5.4.1 Pengertian Analisis Rasio Keuangan 

Untuk menilai kondisi keuangan dan prestasi perusahaan, 

pihak manajemen terutama bagian accounting, memerlukan beberapa 

tolak ukur. Tolak ukur yang digunakan adalah rasio, artinya data 

keuangan yang satu dengan yang lainnya. 

Definisi rasio keuangan menurut Irawati (2006 : 22) adalah: 

“Suatu teknik analisis dalam bidang manajemen keuangan 

yang dimanfaatkan sebagai ukur kondisi-kondisi keuangan 

suatu perusahaan dalam periode tertentu dengan 

membandingkan dua buah variabel yang diambil dari laporan 

keuangan perusahaan baik daftar neraca maupun laba rugi.” 

 

Pengertian analisis rasio dijelaskan oleh Dwi Prastowo dan Rifka 

Julianty (2002:76) adalah: 

“Analisis yang dapat menyingkap hubungan dan sekaligus 

menjadi dasar pembandingan yang menunjukan kondisi atau 

kecenderungan yang tidak dapat dideteksi bila kita hanya 

melihat komponen-komponen rasio itu sendiri.” 

 

Rasio keuangan digunakan untuk membandingkan resiko dan 

return perusahaan yang berbeda, disamping membantu investor dan 

kreditor membuat keputusan investasi dan kredit. Keputusan-

keputusan tersebut berasal dari evaluasi perubahan kinerja perusahaan 

dalam beberapa periode dengan membandingkan perusahan lain dalam 

industri yang sama. 
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2.1.5.4.2 Manfaat Analisis Rasio Keuangan  

Analisis Rasio pada dasarnya merupakan suatu alat analisis 

laporan keuangan yang umum digunakan untuk menilai keadaan 

keuangan perusahaan di masa lalu, saat ini, dan kemungkinannya 

dimasa depan. Hasil analisis rasio akan memberikan pengukuran 

reatif dari hasil operasi perusahaan, mencerminkan kinerja 

perusahaan selama periode tertentu, serta menunjukan karakteristik 

ekonomi dan persaingan, aktifitas, keuangan, maupun investasinya. 

Dwi  Prastowo dan Rifka Julianty (2002 : 76) menyatakan 

bahwa: “analisis rasio berfungsi untuk menilai efektivitas 

keputusan yang diambil perusahaan dalam rangka menjalankan 

aktivitas menjalankan aktivitas usahanya.” 

 

2.1.5.4.3 Klasifikasi Rasio 

Untuk dapat menilai efektivitas keputusan yang telah 

diambil perusahaan dalam hubungannya dengan aktivitas normal 

perusahaan, maka Sutrisno (2007 : 215) menyatakan bahwa analisis 

rasio yang digunakan untuk menganalisis laporan keuangan perlu 

diarahkan pada lima klasifikasi analisis rasio sebagai berikut: 

1. Rasio Likuiditas, yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan dalam membayar hutang-hutang 

jangka pendeknya. Meliputi cash ratio, current ratio, dan 

acid test ratio atau quick ratio. 
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2. Rasio Leverge, yang digunakan untuk mengukir seberapa besar 

kebutuhan dana perusahaan yang dibiayai oleh hutang. 

Meliputi debt to total assets ratio, debt to equity ratio, dan 

time interest earned. 

3. Rasio Aktivitas, yang digunakan untuk mengukur efektivitas 

perusahaan dalam memanfaatkan sumber dananya. Meliputi 

inventory turnover, receivable turnover, fixed asset turnover, 

dan other asset turnover. 

4. Rasio Keuntungan, yang digunakan untuk mengukur 

efektivitas perusahaan dalam mendapatkan keuntungan. 

Meliputi profit margin, return on investmen (ROI), return on 

equity (ROE), return on asset (ROA), earning per share. 

5. Rasio Penilaian, yang digunakan untuk mengukur kemampuan 

perusahaan dalam menciptakan nilai kepada para investor atau 

pemegang saham. Meliputi price earnig ratio (PER), dan 

market to book value ratio. 

Sedangkan jika dilihat dari sumber dari mana rasio itu 

dibuat, maka analisis rasio dapat diklasifikasikan menjadi tiga 

golongan sebagai berikut: 

1. Rasio Neraca, yaitu rasio yang disusun dari data yang berasal 

dari neraca. Meliputi current ratio, cash ratio, acid test ratio, 

current assets to total assets ratio, dan sebagainya. 
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2. Rasio Laporan Laba Rugi, yaitu rasio yang disusun dari data yang 

berasal dari laporan laba rugi. Meliputi gross profit margin, net 

profit margin, operating income margin, dan sebagainya. 

3. Rasio Antar Laporan, yaitu rasio yang disusun dari data yang 

berasal dari neraca dan laporan laba rugi. Meliputi assets turnove, 

inventory turnover, receivable turnover, dan sebagainya. 

 

2.1.5.4.4 Keterbatasan Analisis Ratio 

Meskipun rasio-rasio keuangan memiliki keunggulan-

keunggulan tertentu, tetepi sebagai pembanding rasio keuangan 

memiliki keterbatasan atau kekurangan. Menurut Agnes Sawir 

(2001:44) keterbatasan analisis rasio keuangan diantaranya adalah: 

1. Kesulitan dalam mengidentifikasi kategori industri dari 

perusahaan yang dianalisis apabila perusahaan tersebut bergerak 

di beberapa bidang usaha. 

2. Rasio disusun dari data akuntansi dan data tersebut dipengaruhi 

oleh cara penafsiran yang berbeda dan bahkan bisa merupakan 

hasil manipulasi. 

3. Perbedaan metode akuntansi akan menghasilkan perhitungan 

yang berbeda, misalnya perbedaan metode penyusutan atau 

metode penilaian persediaan. 

4. Informasi rata-rata industri adalah data umum dan hanya 

metupakan perkiraan. 
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Disamping itu terdapat beberapa keterbatasan lain yaitu: 

1. Laporan keuangan disusun berdasarkan data historis yang berarti 

data sudah lewat. 

2. Akuntansi keuangan hanya melaporkan informasi yang bersifat 

materil, artinya penerapan prinsip akuntansi terhadap suatu fakta 

atau pos tertentu mungkin tidak dilaksanakan jika hal ini tidak 

menimbulkan pengaruh yang materil terhadap kewajaran 

laporan keuangan.  

3. Laporan keuangan lebih menekankan pada makna ekonomis 

suatu peristiwa atau transaksi dari pada bentuk hukumnya. 

4. Adanya perbedaan dalam penentuan tahun buku atau periode 

akuntansi. 

5. Adanya fluktuasi nilai uang akan mempengaruhi total assets dan 

profit margin. 

Berdasarkan pernyataan tersebut diatas, maka dapat 

disimpulkan bahwa analisis dengan menggunakan rasio keuangan 

memiliki kelemahan-kelemahan, hal ini dapat dilihat dari sulitnya 

mengidentifikasi kategori industri yang akan di analisis, cara 

penafsiran yang berbeda-beda terhadap rasio yang disusun dari data 

akuntansi, dan informasi rata-rata industri yang digunakan biasanya 

merupakan data umum. Oleh karena itu, seorang analisis harus 

berhati-hati dalam mengimplementasikan dan menentukan apakah 

suatu rasio baik atau buruk dalam membentuk penilaian menyeluruh 
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dari suatu perusahaan berdasarkan pemakaian rasio-rasio keuangan 

lainnya. 

 

2.1.5.4.5 Pengukuran Tingkat Likuiditas 

Muslich (2003:47) menjelaskan bahwa: 

“Rasio likuiditas menunjukan tingkat kemudahan relatif suatu 

aktiva untuk segera dikonversikan ke dalam kas dengan sedikit 

atau tanpa penurunan nilai, serta tingkat kepastian tentang 

jumlah kas yang dapat diperoleh.” 

 

Menurut Bambang Riyanto (2001 : 26) menjelaskan bahwa: 

“Rasio likuiditas yang ideal bagi suatu perusahaan adalah 

200% dan apabila kurang dari 200% maka dianggap kurang 

baik karena apabila aktiva lancar turun maka jumlah aktiva 

lancar tidak cukup untuk memenuhi kewajiban jangka 

pendeknya. Apabila jumlah aktiva lancar telah terlalu kecil 

maka akan menimbulkan situasi illikuid, sedangkan apabila 

jumlah aktiva lancar terlalu besar akan berakibat timbulnya 

aktiva lancar atau dana yang menganggur, semua ini akan 

berpengaruh terhadap jalannya operasi perusahaan. 

 

 

2.1.6 Komponen Rasio Likuiditas 

Menurut Bambang Riyanto (2001:332) untuk menilai likuiditas 

suatu perusahaan, dapat digunakan pendekatan berdasarkan rasio 

likuiditas yang terdiri dari:  

1. Rasio Lancar (Current Ratio), yang menunjukan bahwa nilai 

kekayaan lancar (yang sekian kalinya dapat dijadikan uang) ada 

sekian kalinya utang jangka pendek. 
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2. Ratio Cepat (Quick Ratio atau Acid Test Ratio), yang menunjukan 

kemampuan aktiva lancar yang paling likuid mampu menutupi 

utang lancar. 

3. Ratio Kas (Cash Ratio), yang menunjukan kemampuan 

perusahaan untuk membayar utang yang segera harus dipenuhi 

dengan kas yang tersedia dalam perusahaan dan efek yang segera 

dapat diuangkan. 

Menurut Agus Sartono (2001:121) komponen-komponen dari 

likuiditas adalah sebagai berikut: 

1. Current Ratio, yaitu menunjukan kemampuan perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban-kewajiban keuangannya yang harus segera 

dibayar. 

2. Quick Ratio, yaitu rasio yang melihat likuiditas perusahaan yang 

diukur dengan menggunakan unsur-unsur aktiva lancar yang 

likuid, dan tidak mempertimbangkan unsur yang likuid yaitu 

perusahaan. 

Berdasarkan penjelasan diatas, rasio likuiditas yang relevan 

dengan penelitian ini adalah rasio lancar (current ratio) dan rasio 

cepat (quick ratio). 

 

2.1.6.1 Rasio Lancar (Current Ratio) 

Rasio lancar menunjukan kemampuan perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban-kewajiban keuangannya yang harus segera dibayar. 
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Tingkat rasio lancar dapat ditentukan dengan jalan membandingkan 

aktiva lancar dengan utang lancar. Tidak ada suatu ketentuan mutlak 

tentang berapa tingkat rasio lancar yang dianggap baik atau yang harus 

dipertahankan perusahaan, karena biasanya tingkat rasio lancar ini juga 

sangat tergantung pada jenis usaha dari masing-masing perusahaan. 

Menurut Bambang Riyanto (2001:32) dan Agus Sartono 

(2001:121) rasio lancar dapat dihitung dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut: 

              
             

            
        

Rasio lancar (Current Ratio) menunjukan tingkat keamanan 

(Margin of safety) kreditor jangka pendek, atau kemampuan perusahaan 

untuk membayar utang-utang tersebut. Tetapi Sudah perusahan dengan 

tingkat rasio lancar yang tinggi belum tentu menjamin akan dapat 

dibiayarnya utang perushaan yang sudah jatuh tempo. Hal ini 

dikarenakan distribusi dari aktiva lancar yang tidak menguntungkan, 

misalnya adanya saldo piutang dalam jumlah besar yang makin sulit 

untuk ditagih. Rasio lancar yang terlalu tinggi menunjukan adanya 

kelebihan kas atau aktiva lancar lainnya dibandingkan dengan yang 

dibutuhkan sekarang atau tingkat likuiditas yang rendah dari pada aktiva 

lancar dan sebaliknya. 
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2.1.6.2 Rasio Cepat (Quick Ratio atau Test Acid Ratio) 

Alat ukur yang lebih akurat untuk mengukur tingkat likuiditas 

perusahaan adalah rasio cepat (quick ratio atau test acid ratio). 

Menurut Martono dan D. Agus Harjito (2002:55) menyatakan bahwa: 

“Rasio cepat merupakan pertimbangan antara jumlah aktiva lancar 

dikurangi persediaan dengan utang lancar.” 

Menurut Bambang Riyanto (2001:32) rumus untuk rasio cepat 

adalah: 

            
                        

            
        

Dari pengertian tersebut diatas dapat kita ketahui bahwa 

persediaan tidak dimasukan dalam perhitungan rasio cepat, karena 

persediaan merupakan komponen atau unsur aktiva lancar yang paling 

tidak likuid dan paling sulit diuangkan dengan segera tanpa 

menemukan nilainya sehingga paling kecil tingkat likuiditasnya, 

padahal rasio cepat dimaksudkan untuk membandingkan aktiva yang 

lebih lancar dengan utang lancar. Rasio cepat menunjukan 

kemampuan aktiva lancar yang paling likuid mampu menutupi utang 

lancar. Oleh karena itu, rasio cepat merupakan rasio yang paling baik 

dari rasio likuiditas lainnya terutama dalam hal mengukur kemampuan 

suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. 

Pada rasio cepat, sama seperti rasio lancar angka yang terlalu 

tinggi untuk persediaan menunjukan indikasi kelebihan kas atau 

piutang, sedangkan angka yang terlalu kecil menunjukan resiko 



33 
 

 
 

likuiditas yang lebih tinggi. Tetapi angka rasio tidak harus 100% atau 

1:1 Rasio cepat yang umumnya dianggap baik adalah 1 (satu). 

Tabel 2.1 

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu Dengan Rencana 

Peneitian 

No. Nama Penelitian 

dan Judul 

Persamaan Perbedaan Hasil 

Penelitian 

Sumber 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 Trisa Anjani (2008) 

Pengaruh Perputaran 

Piutang Terhadap 

Likuiditas Studi 

kasus Pada PT. 

Ganda Mady 

Indotama 

Membahas 

tentang 

perputaran 

piutang dan 

likuiditas 

Dalam 

variabel x 

penulis 

membahas 

aktiva tetap 

Bahwa 

perputaran 

piutang 

berpengar

uh 

terhadap 

likuiditas 

Skripsi 

Jurusan 

Akuntansi 

Fakultas 

Ekonomi 

Universitas 

Sabid Jakarta 

2 Mariah (2012) 

Pengaruh 

Profitabilitas dan 

kesempatan investasi 

terhadap kebijakan 

Deviden Tunai 

Dengan Likuiditas 

Sebagai Variabel 

Mederating Pada 

Emiten Pembentuk 

LQ45 

Membahas 

tentang 

likuiditas 

Dalam 

variabel X 

penulis 

membahas 

tentang 

perputaran 

piutang 

Bahwa 

peluang 

profitabiit

as dan 

investasi 

tidak 

mempenga

ruhi 

deviden 

payout 

ratio 

parsial dan 

simultan 

terhadap 

likuiditas 

sebagai 

variable 

moderatin

g 

Skipsi 

Jurusan 

Akuntansi 

Fakultas 

Ekonomi 

Universitas 

Bung Karno 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

3 Shopi Guspiati 

(2008) Pengaruh 

rasio likuiditas 

terhadap 

profitabilitas 

Rasio 

Likuiditas 

(X1) 

Rasio 

likuiditas 

(Y) 

Secara 

simultan 

ratio of 

liquid to 

total 

assets, 

ratio 

financing 

to deposit 

berpegaru

h terhadap 

return on 

assets 

Jurnal 

Akuntansi 

dan 

Keuangan 

Universitas 

Islami Negeri 

Sunan 

Kalijaga 

Yogyakarta 

      

      

 

2.2 Kerangka Pemikiran 

Dalam penelitian ini variable independen adalah Perputaran Piutang 

sedangkan variable dependennya adalah Likuiditas. 

Piutang merupakan salah satu unsur dari aktiva lancar dalam neraca 

perusahaan yang timbul akibat adanya penjualan barang dan jasa atau 

pemberian kredit terhadap debitur yang pembayaran pada umumnya 

diberikan dalam tempo 30 hari (tiga puluh hari) sampai dengan 90 hari 

(sembilan puluh hari). Dalam arti luas, piutang merupakan tuntutan terhadap 

pihak lain yang berupa uang, barang-barang atau jasa-jasa yang dijual secara 

kredit. Piutang bagi kegunaan akuntansi lebih sempit pengertiannya yaitu 

untuk menunjukkan tuntutan-tuntutan pada pihak luar perusahaan yang 

diharapkan akan diselesaikan dengan penerimaan jumlah uang tunai. 
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Menurut Warren Reeve dan Fees (2005:404) menyatakan bahwa 

yang dimaksud dengan piutang adalah “Piutang meliputi semua klaim 

dalam bentuk uang terhadap pihak lainnya, termasuk individu, perusahaan 

atau organisasi lainnya. 

Kemudian dipertegas oleh Martono dan Harjianto (2007:95), bahwa 

piutang dagang (account receivable) merupakan “tagihan perusahaan 

kepada pelanggan atau pembeli atau pihak lain yang membeli produk 

perusahaan”. 

Perputaran Piutang (account receivable turn over) Suatu angka yang 

menunjukkan berapa kali suatu perusahaan melakukan tagihan atas 

piutangnya pada suatu periode tertentu. Angka ini diperoleh berdasarkan 

hubungan antara saldo piutang rata-rata dengan penjualan kredit. 

Perputaran Piutang (Receivable Turnover) bagi perusahaan sangatlah 

penting untuk diketahui karena makin tinggi perputaran piutang, maka 

piutang yang dapat ditagih oleh perusahaan makin banyak. Sehingga akan 

memperkecil adanya piutang yang tidak tertagih dan memperlancar arus 

kas. 

Menurut Susan Irawati (2006:54), metode perhitungan piutang dapat 

menggunakan rumus:  

                   
                

                 
 

 =....Kali 

Naik turunnya perputaran piutang usaha ditentukan oleh hubungan 

perubahan penjualan kredit dengan perubahan piutang usaha. Semakin 
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cepat perputaran piutang usaha, maka semakin pendek waktu terikatnya 

modal yang diinvestasikan dalam piutang usaha. 

Mengenai periode terikatnya modal dalam piutang diperlukan rata-

rata pengumpulan piutang, yang dapat dihitung menggunakan rumus: 

                                  

 
(   )

                  
          

Setiap perusahaan pasti berharap perputaran piutangnya tinggi, agar 

waktu pengumpulan piutang menjadi kas akan semakin cepat sehingga 

resiko kerugian piutang tidak tertagih terlalu besar, apabila waktu 

pengumpulan piutang menjadi semakin cepat, maka ketersediaan kas akan 

terjamin. Sehingga dapat membiayai atau memenuhi kewajiban 

perusahaan yang segera jatuh tempo, hal tersebut akan tercapai apabila 

perusahaan melakukan manajemen piutang usaha yang baik, sehingga 

likuiditas perusahaan tetap terus terjaga. 

Likuiditas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban finansialnya yang harus segera dipenuhi. Jumlah alat-alat 

pembayaran (alat-alat likuid) yang dimiliki oleh suatu perusahaan pada 

saat tertentu merupakan kekuatan membayar dari perusahaan yang 

bersangkutan. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan current ratio sebagai 

indikator likuiditas. Menurut Sutrisno (2009:216), “Current Ratio adalah 

rasio yang membandingkan antara aktiva lancar yang memiliki perusahaan 

dengan hutang jangka pendek. Aktiva lancar meliputi kas, piutang dagang, 



37 
 

 
 

efek, persediaan dan aktiva lancar lainnya. Sedangkan hutang jangka 

pendek meliputi hutang dagang, hutang wesel, hutang bank, hutang gaji 

dan hutang lainnya yang segera harus dibayar. “ Rumus Current ratio 

adalah: 

              
             

             
        

Sedangkan menurut Bambang Riyanto (2008 : 26), current ratio 

kurang dari 200% dianggap kurang baik, sebab apabila aktiva lancar turun 

sampai lebih dari 50%, maka jumlah aktiva lancarnya tidak akan cukup 

lagi untuk menutup utang lancarnya. Bambang Riyanto (2008 : 28) juga 

mengungkapkan apabila dalam mengukur tingkat likuiditas dengan 

menggunakan current ratio sebagai alat pengukurnya, maka tingkat 

likuiditas perusahaan dapat dipertinggi dengan cara sebagai berikut :  

1. Dengan utang lancar (current liabilities) tertentu, diusahakan untuk 

menambah aktiva lancar (current assets). 

2. Dengan aktiva lancar tertentu, diusahakan untuk mengurangi 

jumlah utang lancar. 

3. Dengan mengurangi jumlah utang lancar bersama-sama dengan 

mengurangi aktiva lancar. 

Menurut Subramanyam dan Jhon J. Wild yang dikutip oleh irham 

(2011 : 121-121) alasan digunakannya rasio lancar secara luas sebagai 

ukuran likuiditas mencakup kemampuan-kemampuan untuk mengukur: 
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1. Kemampuan untuk memenuhi kewajiban lancar. Makin tinggi 

jumlah (kelipatan) aset lancar terhadap kewajiban lancar, makin 

besar keyakinan bahwa kewajiban lancar tersebut akan dibayar. 

2. Penyangga kerugian. Makin besar besar penyangga, makin kecil 

resikonya, rasio lancar menunjukan tingkat keamanan yang 

tersedia untuk menutup penurunan nilai aset lancar non-lancar 

non-kas pada saat aset tersebut dilepas atau dilikuiditasi. 

3. Cadangan dana lancar. Rasio lancar meruakan ukuran tingkat 

keamanan terhadap ketidakpastian dan kejuan, seperti 

pemogokan dan kerugian luar biasa, dan membahayakan arus kas 

secara sementara dan tidak terduga. 

Berdasarkan uraian diatas maka penilaian atau pengukuran terhadap 

aspek likuiditas di dalam dunia usaha dianggap penting. Begitu pentingnya 

aspek likuiditas ini sehingga eksistensi perusahaan akan disangsikan, 

apabila perusahaan tidak lagi berkemampuan cukup untuk membayar 

kewajiban-kewajiban jangka pendek pada tanggal jatuh temponya. Apabila 

hak ini terjadi pada perusahaan, berarti penilaian terhadap aspek-aspek lain 

dalam perusahaan ini tidak bermanfaat lagi bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan. 

Untuk mengetahui rasio likuiditas suatu perusahaan dengan 

menggunakan beberapa perhitungan yaitu, current ratio,  quick ratio, cash 

ratio. Pengukuran tingkat likuiditas perusahaan  tidak hanya cukup 

dilakukan dengan melihat aktiva lancar dan hutang lancar secara 
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keseluruhan, tetapi perlu untuk memeperlihatkan masing-masing 

komponen aktiva lancar untuk memastikan bahwa aktiva lancar yang 

dimiliki perusahaan benar-benar likuid dan dapat digunakan sebagai alat 

bayar untuk memenuhi kewajiban keuangan perusahaan dalam jangka 

pendek. 

Pada dasarnya likuiditas merupakan perbandingan antara aktiva 

lancar dengan hutang lancar, maka penambahan atau pengurangan pada 

aktiva lancar maupun hutang lancar akan mengakibatkan perubahan pada 

tingkat likuiditas itu sendiri. Oleh karena itu salah satu aspek yang dapat 

mempengaruhi tingkat likuiditas yang dicapai perusahaan adalah piutang. 

Hal ini dikarenakan  piutang merupakan salah satu unsur aktiva lancar 

yang dilikuid dan biasanya memiliki proporsi yang besar dalam aktiva 

lancar yang dimiliki perusahaan.  

Dalam hubungannya dengan perputaran piutang, maka aliran kas 

masuk yang berasal dari pengumpulan piutang usaha akan meningkatkan 

solvensi perusahaan dan mengurangi resiko kerugian dari piutang tak 

tertagih. Solvensi merupakan kemampuan perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban keuangannya pada saat jatuh tempo. Solvensi jangka pendek 

perusahaan adalah likuiditas. 

Menjaga kelangsungan hidup perusahaan dan unggul dalam 

persaingan dapat dicapai melalui efisiensi dan efektifitas dari seluruh 

kegiatan perusahaan, dimana salah satu usahanya yaitu dengan melakukan 

penjualan secara kredit, sehingga menyebabkan timbulnya piutang. 
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Adanya penjualan yang dilakukan secara kredit, otomatis akan mempunyai 

tingkat perputaran piutang yang mempengaruhi tingkat likuiditas 

perusahaan tersebut. 

Semakin cepat tingkat perputaran piutang perusahaan akan berdampak 

baik terhadap tingkat likuiditas nya, begitu pula sebaiknya. Menurut Astuti 

(2004: 169) terdapat dua cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk 

mempercepat tingkat perputaran piutang agar berdampak baik pada 

likuiditas nya, diantaranya sebagai berikut: 

1. Mengurangi lamanya unsur piutang, misalnya dengan 

memperbaiki sistem penagihan, memberikan diskon tunai atau 

pembelian tunai. 

2. Memperpanjang periode pembayaran, dengan cara menunda 

pembayaran, membayar dengan biro gilyet mundur. 

Selain itu, teori yang penulis ambil bahwa perputaran piutang 

mempunyai pengaruh terhadap likuiditas berasal dari Ridwan & Inge 

(2002:159) yang menyatakan: “Semakin tinggi perputaran piutang 

perusahaan, menyebabkan semakin tinggi pula tingkat likuiditasnya 

sehingga semakin rendah resiko perusahaan menghadapi keadaan pailit.” 

Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa perputaran piutang 

sangat berpengaruh terhadap tingkat likuiditas perusahaan. Hal ini 

dikarenakan dengan adanya perputaran piutang yang semakin tingggi maka 

modal yang diinvestasikan dalam piutang akan semakin sedikit, sehingga 
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perusahaan mempunyai ketersediaan dana yang cukup untuk dapat 

memenuhi kewajiban jangka pendeknya. 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikir 

 

2.3  Hipotesis 

Menurut Arikunto (2009: 55) mengemukakan bahwa hipotesis 

adalah alternatif dugaan jawaban yang dibuat oleh peneliti bagi 

problematika yang diajukan dalam penelitiannya. Dugaan jawaban tersebut 

merupakan kebenaran yang sifatnya sementara, yang akan diuji 

kebenarannya dengan data yang dikumpulkan melalui penelitian. Dengan 

kedudukan itu maka hipotesis dapat berubah menjadi kebenaran, tetapi juga 

dapat tumbang sebagai kebenaran. 

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka hipotesisnya yaitu : 

“Terdapat pengaruh Perputaran Piutang terhadap Likuiditas”. 

 

Perputaran Piutang 

(x) 

 

Likuiditas 
Current ratio  

(Y) 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Metode yang Digunakan 

Metode penelitian adalah cara untuk mendapatkan data dengan kunci 

kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut dapat empat kunci yang perlu 

diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Cara ilmiah 

berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmiahan, yaitu 

rasional, empiris,sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan 

dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau penalaran manusia. 

Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera 

manusia. Sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara 

yang digunakan. (Sugiyono,2015;3). 

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode 

deskriptif dan verifikatif dengan pendekatan penelitian kuantitaif. 

Menurut Sugiyono (2015;59) pendekatan deskriptif adalah: 

“Penelitian yang dilakukan untuk mengetahui keberadaan nilai variable 

mandiri, baik satu variable atau lebih (independen) tanpa membuat 

perbandingan atau menghubungkan variable lain”. 

Sedangkan menurut Moch. Nazir (2011:54) Penelitian pendekatan 

deskriptif sebagai berikut: “Suatu metode dalam menetili status sekelompok 

manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran 
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ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari metode 

deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara 

sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan 

antar fenomena yang diselidiki”. 

Dalam penelitian ini, pendekatan deskriptif ini digunakan untuk 

mengetahui hubungan antara variabel dependen dan independen. 

Sedangkan menurut Moch. Nazir (2011;91) pendekatan verifikatif 

sebagai berikut: 

 “Metode Verifikatif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk 

mengetahui hubungan kualitas (hubungan sebab akibat) antar 

variable melalui suatu pengujian hipotesis menggunakan suatu 

perhitungan statistik sehingga di dapat hasil pembuktian yang 

menunjukan hipotesis ditolak atau diterima”. 

 

Dalam penelitian, pendekatan verifikatif digunakan untuk 

mengetahui pengaruh perputaran piutang terhadap likuiditas dan dampaknya 

terhadap perusahaan dalam memenuhi kewajiban hutang yang segera harus 

dibayar. 

Adapun penelitian menurut Sugiyono (2015:11) pengertian metode 

kuantitatif adalah: 

“Metode kuantitaif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang 

berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti 

pada populasi atau sempel tertentu, pengumpulan data menggunakan 

instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif /statistic, 

dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan”. 
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3.2 Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah seluruh data yang menjadi penelitian dalam suatu ruang 

lingkup dan waktu yang kita tentukan, populasi berhubungan dengan data 

bukan manusianya. Populasi dalam penelitian ini adalah laporan 

keuangan tahunan yang diterbitkan oleh PT. Kimia Farma Tbk pada 

tahun 2001. 

2. Sampel  

Sampel adalah sebagian dari yang diteliti. Sampel dalam penelitan ini 

adalah laporan keuangan tahunan yang diterbitkan oleh PT. Kimia Farma 

Tbk tahun 2008 sampai dengan tahun 2018. 

 

3.3 Operasionalisasi Variabel 

Operasionalisasi variabel digunakan untuk menjabarkan 

mengenai variabel yang diteliti, konsep,indikator, serta skala pengukuran 

yang akan dipahami dalam mengenai operasionalisasi variabel penelitian. 

Tujuannya adalah untuk memudahkan penelitian dan menghindari 

perbedaan persepsi dalam penelitian. Untuk mengetahui lebih jelas, maka 

dapat dilihat dari Tabel 3.1 mengenai operasionalisasi variabel untuk 

penelitian ini sebagai berikut: 
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Tabel 3.1 

Operasionalisasi Variabel 

Variabel Definisi Indikator Ukuran Skala 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Perputaran 

Piutang 

(X) 

Rasio yang 

digunakan untuk 

mengukur berapa 

lama penagihan 

piutang selama satu 

periode atau berapa 

kali dana yang 

ditanam dalam 

piutang ini berputar 

dalam satu periode. 

Kasmir (2011:176). 

 Penjualan 

 Bersih 

 Piutang 

 Usaha rata-rata 

Kali Rasio 

Likuiditas 

(Y) 

Rasio likuiditas 

merupakan rasio 

yang 

menggambarkan 

kemampuan 

perusahaan dalam 

memenuhi kewajiban 

utang jangka pendek. 

Current Ratio  

Dihitung dengna cara :  
             

             
        

Persentase Rasio 

 

3.4 Sumber dan Cara Penentuan Data
 

Dalam melakukan penelitian ini penulis mengumpulkan dan 

menggunakan jenis data sebagai berikut: 

 Data sekunder Teknik ini dengan mengambil dari Laporan Keuangan 

periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2018 yang ada di Bursa Efek 

Indonesia.
 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

 Study ke Perpustakaan dengan mempelajari dan mengamati berbagai 

literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 
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 Dokumentasi dengna mencatat dan Pengumpulan Data yang akan 

diteliti. 

 

3.6 Rancangan Analisis dan Uji Hipotesis 

3.6.1 Rancangan Analisis 

 

Menurut Sugiyono (2016:147) yang dimaksud teknik analisis data 

adalah: 

 “Kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data 

lain terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah: 

mengelompokan data berdasarkan variabel dan jenis responden, 

mentabulsi data berdasarkan variabel dari seluruh responden. 

Menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan 

untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan 

untuk menguji hipotesis yang telah diajukan”. 

 

Analisis data yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Analisis Deskriptif 

Menurut Sugiyono (2016:147) analisis deskriptif adalah: 

“Menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau 

menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya 

tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk 

umum atua generalisasi”. 

 

Metode Analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif untuk 

mendapatkan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mngenai 

fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan mengenai indikator-indikator 

dalam variabel yang ada dalam penelitian, peneliti melakukan 

pengumpulan data dengan cara study ke perpustakaan dan 

dokumentasi atau mencatat dan mengumpukan data-data yang ada. 



47 
 

2. Uji Asumsi Klasik 

Untuk memperoleh hasil yang lebih akurat pada regresi berganda, 

maka diperlukan pengujian asumsi klasik. Terdapat beberapa 

asumsi yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum menggunakan 

Multiple Linier Regression sebagai alat untuk menganalisis 

pengaruh variabel-variabel yang diteliti. Beberapa asumsi itu 

diantaranya: 

 Uji Normalitas 

Menurut Danang Sunyoto (2013:92) mendefinisikan uji 

normalitas sebagai berikut : “Uji normalitas yaitu uji dimana 

menguji data variabel bebas (X) dan data variabel (Y) pada 

persamaan regresi yang dihasilkan berdistribusi normal atau 

tidak”. 

Persamaan regresi dikatakan baik jika mempunyai data 

variabel bebas dan variabel terikat berdistribusi mendekati 

normal atau normal sama sekali. (Danang Sunoyoto,2013:92) 

Dasar pengambilan keputusan bisa dilakukan 

berdasarkan probabilitas (Asymptotic Sigificance), yaitu : 

a) Jika probabilitas >0,05 maka distribusi dari populasi 

normal. 

b) Jika probabilitas <0,05 maka populasi tidak berdistribusi 

secara normal 
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Selain itu uji normalitas digunakan untuk mengetahui 

bahwa data yang diambil berasal dari populasi berdistribusi 

normal. Uji yang digunakan untuk menguji kenormalan adalah 

uji Kolmogrov-Smirnov. Berdasarkan sampel ini akan di uji 

hipotesis nol bahwa sampel tersebut berasal dari populasi 

berdistribusi normal melawan hipotesis tandingan bahwa 

populasi berdistribusi tidak normal. 

 Uji Heteroskedastisitas 

Menurut Danang Sunyoto  (2013:90) mendefinisikan 

uji heteroskedastisitas sebagai berikut: “Heteroskedastisitas 

digunakan untuk mengetahui sama atau tidaknya varian dari 

residual dari observasi yang satu dengan observasi lainnya”. 

Jika residual dalam pengujian mempunyai varian sama 

maka homoskedastisitas dan jika varian tidak sama atau 

berbeda disebut terjadi heteroskedastisitas. Persamaan regresi 

yang baik jika tidak terjadi heteroskedastisitas (Danang 

Sunyoto, 2013:90). 

Uji Glejser dilakukan dengan cara meregresikan antara 

variabel independen dengan nilai absolut residualnya 

(ABS_RES). Jika nilai signifikansi antara variabel independen 

dengan cara absolut residual lebih dari 0,05 maka tidak terjadi 

masalah heteroskedastisitas. 

 



49 
 

 Uji Autokorelasi 

Menurut Danang Sunyoto (2013:97) uji autokorelasi 

adalah sebagai berikut: 

“autokorelasi merupakan uji yang digunakan untuk 

menguji ada tidaknya korelasi secara linier antara 

kesalahan pengganggu periode t dengan kesalahan 

pengganggu periode sebelumnya”. 

 

Persamaan regresi yang baik adalah yang tidak 

memiliki masalah autokorelasi, jika terjadi autokorelasi maka 

persamaan tersebut menjadi tidak baik atau tidak layak dipakai 

prediksi. Oleh karena itu perlu tindakan agar tidak terjadi 

autokorelasi (Danang Sunyoto, 2013:97). 

Salah satu cara yang digunakan untuk mendeteksi ada 

atau tidaknya autokorelasi adalah dengan menggunakan Run 

Test sebagai bagian dari statistik nonparametik digunakan 

untuk menguji apakah antar residual terdapat korelasi yang 

tinggi. Jika antar residual tidak terdapat hubungan korelasi 

maka dikatakan bahwa residual adalah acak atau random. Run 

test digunakan untuk melihat apakah data residual terjadi 

secara random atau tidak (sistematis). Menurut iman Ghazali 

(2013:120) pengambilan keputusan pada uji Run Test adalah 

sebagai berikut: 

1. Jika uji Run Test menunjukan nilai signifikan <0,05 maka 

dapat disimpulkan bahwa residual tidak random atau 

terjadi autokorelasi antar residual. 
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2. Jika hasil uji Run test menunjukan nilai signifikan >0,05 

dapat disimpulkan bahwa residual random atau tidak 

terjadi autokorelasi antar nilai residual. 

3. Uji Hipotesis 

1. Analisis Linier Sederhana 

Analisis regresi linier sederhana yaitu untuk mengukur 

besarnya pengaruh variable bebas terhadap variable tergantung 

dan memprediksi variable  tergantung dengna menggunakan 

variable bebas.  Dalam penelitian ini memiliki satu variable 

independen yaitu perputaran kas, dan satu variable dependen 

yaitu likuiditas. Maka digunakan analisis regresi linier sederhana, 

dengan persamaan sebagai berikut : 

 

 

 

Keterangan : 

Y = Likuiditas 

a = konstanta 

b = Koefisien Regresi 

X = Perputaran kas 

(Sugiyono, 2010 : 261) 

2. Koefisien Korelasi  

Koefisien Korelasi untuk mengukur derajat keeratan 

hubungan antar variable independen dengan variable dependen.  

Besarnya koefisien korelasi berkisar antara 1 s/d -1. Koefisien 

𝑦 =  𝛼 + 𝑏𝑋 
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korelasi menujukan kekuatan hubungan linier dan arah hubungan 

dua variable acak. Jika koefisien korelasi positif, maka kedua 

variable mempunyai hubungan searah. Artinya jika niali variable 

X tinggi, maka nilai variable Y akan tinggi pula. Sebaliknya, jika 

koefisien korelasi negative, maka kedua variable mempunyai 

hubungan terbalik. Artinya jika nilai variable X tinggi, maka nilai 

variable Y akan menjadi rendah (dan sebaliknya). Berikut ini 

adalah rumus yang paling sederhana untuk menghitung koefisien 

korelasi : 

 

 

 

 

Keterangan :   

rxy = korelasi antra variable x dengan y 

x =      ̅̅ ̅ 

y =      ̅̅ ̅ 

(sugiyono, 2010 : 228) 

 

Menurut Sarwono (2012:131), untuk memudahkan 

melakukan interpretasi mengenai kekuatan hubungan antara dua 

variable memberikan kriteria sebagai berikut : 

 

 

 

 

𝑟𝑥𝑦 =
 𝑥𝑦

  𝑥2 𝑦2
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Tabel  3. 2  

PedomanInterpretasiKoefisienKorelasi 

Koefisien 

korelasi 
Tingkat hubungan 

0 Tidakadakorelasiantaraduavariable 

0 – 0,25 Lemah 

0,25 – 0,5 Cukup 

0,5 – 0,75 Kuat 

0,75 – 0,99 Sangatkuat 

1 Sempurna 

 

3. Koefisien Determinasi 

Koefisien Determinasi digunakan untuk mengetahui 

seberapa bear pengaruh perputaran kas sbagai variable X dang 

tingkat Likuiditas sebagai variable Y.  Koefisien determinasi 

sederhana (r
2
) dicari menggunakan rumus : 

 

 

 

 

Keterangan :  

r
2
 = Koefisien determinasi sederhana 

rxy = Koefisian antara variable x dengan y 

(Sugiyono, 2010:231) 

𝑟2 =  𝑟𝑥𝑦 ⬚
2 
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Nilai koefisien determinasi berada antara 0 sampai 1. Jika 

koefisien determinasi semakin mendekati nol maka semakin kecil 

pengaruh semua variable bebas terhadap nilai variable terikat. 

Sebaliknya, jika koefisien determinasi semakin mendekati 

angka satu maka semakin besar pengaruh semua variable bebas 

terhadap nilai variable terikat. Dengan kata lain, koefisien 

determinasi merupakan kemampuan variable X dalam menjelaskan 

variable Y 

4. Uji T 

Uji T  pada dasarnya menujukan seberapa jauh pengaruh 

sattu variabel independen secara individual dalam menerangkan 

variabel dependen . Cara untuk menghitung atau mengetahuinya 

yaitu dengan membandingkan nilai thitung dan nilai ttabel dengan taraf 

signifikan 5%. Dengan rumus sebagai berikut : 

 

 

 

 

Keterangan  : 

t = nilai thitung 

r = koefisien korelasi 

n = jumlah sampel 

(sugiyono, 2010 : 250) 

𝑡 = 
𝑟 𝑛  2

    𝑟2
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Apabila nilai thiung lebih besar dibandingkan dengan nilai 

ttabel maka variable independen memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap variable dependen. Sebaliknya jika nilai thitung lebih 

kecil sama dengan nila ttabel  maka variable independen tidak 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variable dependen. 

Pengujian dilakukan dengan menggunakan signifikan level 0,005 

(α=5%). Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan 

kriteria : 

1. Jika nilai > 0,05 maka hipotesis ditolak (koefisien regresi 

tidak signifikan). Ini berarti secara parsial variable 

independen tidak mempunyai pengaruh secara signifikan 

terhadap variable dependen. 

2. Jika nilai signifikan ≤ 0,05 maka hipotesis diterima (koefisien 

regresi signifikna). Ini berarti secara parsial variable 

independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap variable dependen 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Hasil Penelitian 

4.1.1. Gambaran Umum Perusahaan 

PT Kimia Farma Tbk. (IDX: KAEF) adalah perusahaan industri 

farmasi pertama di Indonesia yang didirikan oleh Pemerintah Hindia 

Belanda tahun 1817. Nama perusahaan ini pada awalnya adalah NV 

Chemicalien Handle Rathkamp & Co. Berdasarkan kebijaksanaan 

nasionalisasi atas eks perusahaan Belanda di masa awal kemerdekaan, pada 

tahun 1958, Pemerintah Republik Indonesia melakukan peleburan sejumlah 

perusahaan farmasi menjadi PNF (Perusahaan Negara Farmasi) Bhinneka 

Kimia Farma. Kemudian pada tanggal 16 Agustus 1971, bentuk badan 

hukum PNF diubah menjadi Perseroan Terbatas, sehingga nama perusahaan 

berubah menjadi PT Kimia Farma (Persero). Pada tanggal 4 Juli 2001, PT 

Kimia Farma (Persero) kembali mengubah statusnya menjadi perusahaan 

publik, PT Kimia Farma (Persero) Tbk, dalam penulisan berikutnya disebut 

Perseroan. Bersamaan dengan perubahan tersebut, Perseroan telah 

dicatatkan pada Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya (sekarang 

kedua bursa telah merger dan kini bernama Bursa Efek Indonesia). Berbekal 

pengalaman selama puluhan tahun, Perseroan telah berkembang menjadi 

perusahaan dengan pelayanan kesehatan terintegrasi di Indonesia. Perseroan 

kian diperhitungkan kiprahnya dalam pengembangan dan pembangunan 

bangsa, khususnya pembangunan kesehatan masyarakat Indonesia. 



56 
 

 
 

1. Pabrik 

Dengan dukungan kuat Riset & Pengembangan, segmen usaha 

yang dikelola oleh perusahaan induk ini memproduksi obat jadi dan obat 

tradisional, yodium, kina dan produk-produk turunannya, serta minyak 

nabati. Lima fasilitas produksi yang tersebar di kota-kota besar di 

Indonesia merupakan tulang punggung dari segmen industri. 

 Plant Jakarta memproduksi sediaan tablet, tablet salut, kapsul, 

granul, sirop kering, suspensi/sirop, tetes mata, krim, antibiotika dan 

injeksi. Unit ini merupakan satu-satunya pabrik obat di Indonesia 

yang mendapat tugas dari pemerintah untuk memproduksi obat 

golongan narkotika. Industri formulasi ini telah memperoleh 

sertifikat Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) clan ISO-9001. 

 Plant Bandung memproduksi bahan baku kina dan turunan-

turunannya, rifampicin, obat asli Indonesia dan alat kontrasepsi 

dalam rahim (AKDR). Unit produksi ini telah mendapat US-FDA 

Approval. Selain itu, Plant Bandung juga memproduksi tablet, sirup, 

serbuk, dan produk kontrasepsi Pil Keluarga Berencana. Unit 

produksi ini telah menerima sertifikat Cara Pembuatan Obat yang 

Baik (CPOB) dan ISO-9002. 

 Plant Semarang mengkhususkan diri pada produksi minyak jarak, 

minyak nabati dan kosmetika (bedak). Untuk menjamin kualitas 

hasil produksi, unit ini secara konsisten menerapkan sistem 
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manajemen mutu ISO-9001 serta telah memperoleh sertifikat Cara 

Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) dan US-FDA Approval. 

 Plant Sarolangun di Jambi Barat mengkhususkan diri pada produksi 

minyak jarak, minyak nabati dan kosmetika (bedak). Untuk 

menjamin kualitas hasil produksi, unit ini secara konsisten 

menerapkan sistem manajemen mutu ISO-9001 serta telah 

memperoleh sertifikat Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) dan 

US-FDA Approval. 

 Plant Watudakon di Jawa Timur merupakan satu-satunya pabrik 

yang mengolah tambang yodium di Indonesia. Unit ini memproduksi 

yodiurn dan garam-garamnya, bahan baku ferro sulfat sebagai bahan 

utama pembuatan tablet besi untuk obat tambah darah, dan kapsul 

lunak "Yodiol" yang merupakan obat pilihan untuk pencegahan 

gondok. Plant Watudakon juga mempunyai fasilitas produksi 

formulasi seperti tablet, tablet salut, kapsul lunak, salep, sirop clan 

cairan obat luar/dalam. Unit ini telah memperoleh sertifikat Cara 

Pembuatan Obat yang Baik (CPOB), ISO-9002 clan ISO-14001. 

 Plant Tanjung Morawa di Medan, Sumatera Utara, dikhususkan 

untuk memasok kebutuhan obat di wilayah Sumatera. Produk yang 

dihasilkan oleh pabrik yang telah memperoleh sertifikat Cara 

Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) ini meliputi sediaan tablet, krim 

dan kapsul. 
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2. Distribusi dan Perdagangan 

PT. Kimia Farma Trading & Distribution (KFTD), adalah anak 

perusahaan yang dibentuk oleh Kimia Farma yang berperan penting 

dalam upaya peningkatan penjualan produk-produk Perseroan. PT Kimia 

Farma Trading & Distribution memiliki jaringan sebanyak 46 cabang dan 

tenaga salesman sejumlah 611 orang untuk melayani 45.173 outlet 

terdaftar di seluruh wilayah Indonesia. Disamping mendistribusikan 

produk-produk Kimia Farma, KFTD juga bertindak sebagai distributor 

untuk produk-produk principaari dalam dan luar negeri. 

3. Apotek 

PT. Kimia Farma Apotek, adalah anak perusahaan yang dibentuk 

oleh Kimia Farma untuk mengelola Apotek-apotek milik perusahaan 

yang ada, dalam upaya meningkatkan kontribusi penjualan untuk 

memperbesar penjualan konsolidasi PT. Kimia Farma Tbk 

4. Laboratorium Klinik 

Menangkap peluang dari meningkatnya kesadaran masyarakat 

akan pentingnya arti Kesehatan, pembentukan unit usaha baru ini 

terutama ditujukan untuk memberikan layanan pemeriksaan 

Laboratorium Klinik dan Pemeriksaan Mikrobiologi Industri. 

Layanan yang diberikan, yaitu : 

 Pemeriksaan Atas Permintaan Sendiri (APS). 

  Pemeriksaan Atas Permintaan Dokter(APD). 

 Medical Check Up. 
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 Pemeriksaan Mikrobiologi Industri. 

 Pemeriksaan Rujukan. 

5. Klinik 

 Sebagai salah satu upaya mewujudkan visi perusahaan menjadi 

Healthcare Company, maka Kimia Farma telah merintis infrastruktur 

bisnisnya memasuki usaha jaringan penyedia layanan kesehatan (klinik 

kesehatan) yang terpadu dan terintegrasi dengan membangun sistem 

informasi yang mendukung. 

 Klinik Kesehatan Kimia Farma dengan konsep one stop 

healthcare services menyediakan layanan klinik dokter yang didukung 

dengan layanan pemeriksaan kesehatan (laboratorium), layanan farmasi 

(apotek) dan layanan pendukung lainnya. Jasa layanan kesehatan yang 

akan diberikan meliputi konsultasi, pemeriksaan kesehatan dan 

pengobatan, layanan medical check upa dan untuk perorangan dan 

perusahaan, serta perencanaan administrasi pelayanan kesehatan dan 

pengelolaan medical record untuk karyawan. Layanan tersebut di atas 

juga akan diupgrade sesuai dengan kebutuhan konsumen melalui layanan 

e-care service. Klinik Kimia Farma ke depan dihadirkan oleh perusahaan 

sebagai suatu solusi total kesehatan. 

6. Perdagangan Internasional 

PT. Kimia Farma juga telah melakukan ekspansi bisnisnya tidak 

hanya di tingkat nasional tetapi juga mulai memasuki tingkat 

perdagangan internasional. Produk-produk Kimia Farma yang mencakup 
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produk obat jadi dan sediaan farmasi serta bahan baku obat seperti Iodine 

dan Quinine telah memasuki pasar dinegara : Eropa, India, Jepang, 

Taiwan dan Selandia Baru. Produk Jadi dan Kosmetik telah dipasarkan 

ke Yaman, Korea Selatan, Singapura, Malaysia, Vietnam, Sudan, dan 

Papua Nugini. Demikian juga untuk produk-produk herbal yang berasal 

dari bahan alami juga telah dipersiapkan proses registrasinya untuk 

memasuki pasar baru seperti : Filipina, Myanmar, Pakistan, Uni Emirat 

Arab, Oman, Bahrain dan Bangladesh. Produk Herbal merupakan target 

utama korporasi untuk periode mendatang mengingat banyaknya peminat 

dan pembeli potensial yang telah menunjukkan minat untuk melakukan 

hubungan bisnis dengan perusahaan. 

7. Merger 

Isu tentang akan mergernya Kimia Farma dengan BUMN Farmasi 

lainnya sudah dimulai dari tahun 2001. Namun sampai saat ini merger 

tersebut belum terealisasi. Saat ini sedang dirancang merger antara Kimia 

Farma dan Indofarma yang diharapkan selesai paling lambat Quarter I 

tahun 2010. Setelah lama tidak ada perkembangan, di akhir tahun 2014 

Menteri BUMN mengumumkan bahwa proses penggabungan Kimia 

Farma dan Indofarma akan menjadikan Kimia Farma sebagai holding. 

Manajemen kedua perusahaan telah menyelaraskan rancangan bisnis 

untuk mengantisipasi penggabungan 
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4.1.2. Logo,Visi, Misi dan Budaya Perusahaan PT Kimia Farma Tbk 

1. Logo PT Kimia Farma Tbk 

 

Gambar 4.1 Logo PT Kimia Farma Tbk 

 

 

2. Visi, Misi dan Budaya Perusahaan PT Kimia Farma Tbk 

Visi : Menjadi perusahaan healthcare pilihan utama yang 

terintegrasi dan menghasilkan nilai yang 

berkesinambungan. 

Misi : 1. Melakukan aktivitas usaha di bidang-bidang 

industri kimia dan farmasi, perdagangan dan 

jaringan distribusi, retail farmasi dan layanan 

kesehatan serta optimalisasi aset. 

2. Mengelola perusahaan secara Good 

Corporate Governance dan operasional 

Excellence didukung oleh SDM profesional. 

3. Memberikan nilai tambahan dan manfaat bagi 

seluruh stakeholder.  

3. Budaya Perusahaan PT Kimia Farma Tbk 

Perseroan telah menetapkan budaya perusahaan yang merupakan 

nilai-nilai inti perseroan (corporate values) yaitu I C A R E yang 

menjadi acuan/pedoman bagi perseroan dalam menjalankan 
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usahanya, untuk berkarya meningkatkan kualitas hidup dan 

kesehatan masyarakat. Berikut ini adaah budaya perusahaan 

(corporate culture) perseroan : 

1. Inovative 

Budaya berpikir out of the box, smart san kreatif untuk 

membangun produk unggulan. 

2. Customer First  

Mengutamakan pelanggan sebagai mitra kerja. 

3. Accountable  

Dengan senantiasa bertanggung jawab atas amanah yang 

dipercayakan oleh perusahaan dengan memegang teguh 

profesionalisme, integritas, dan kerja sama. 

4. Responsible memiliki tanggung jawab pribadi untuk 

bekerja tepat waktu, tepat sasaran dan dapat diandalkan. 

Serta senantiasa berusaha untuk tegar dan bijaksana dalam 

menghadapi setiap masalah. Eco-Friendly menciptakan dan 

menyediakan baik 5 As sebagai budaya perusahaan yang 

terdiri dari: 

 Kerja iklas : siap bekerja dengan tulus tanpa pamrih 

untuk kepentingan bersama. 

 Kerja cerdas : kemampuan dalam belajar cepat (fast 

leaner) dan memberikan solusi yang tepat. 
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 Kerja Keras : menyelesaikan pekerjaan dengan 

mengerahkan segenap kemampuan untuk 

mendapatkan hasi terbaik. 

 Kerja Antusias : keinginan kuat dalam bertindak 

dengan gairah dan semangat untuk mencapai tujuan 

bersama. 

 Kerja Tuntuas. 

 

4.1.3. Hasil Analisis Deskriptif 

Penelitian ini berdasarkan data kuantitatif yang diperoleh dari 

laporan posisi keuangan tahunan dan akan dipaparkan sebagai 

bariabel-variabel terkait dalam penelitian. Data kuantitatif tersebut 

berdasarkan skala pengukuran yang telah dibahas sebelumnya. Data 

tersedia akan disajikan dalam bentuk deskriptif agar mempermudah 

dalam menjelaskan hasil penelitian. Penelitian ini dilakukan pada 

perusahaan industri farmasi yaitu PT. Kimia Farma Tbk. Yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan data 

tahunan. 

Data yang digunakan dan dianalisa dalam penelitian ini 

berupa data sekunder, karena data yang dikumpulkan dan diperoleh 

dari Bursa Efek Indonesia dan telah mengalami pengolahan dalam 

bentuk laporan keuangan. 

Berikut gambaran masing-masing variabel dependen dan 

independen yang digunakan dalam penelitian ini : 
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1. Perputaran Piutang 

Menurut Bambang Riyanto (2001 : 91) menyatakan bahwa: 

“Tingkat perputaran piutang (receivable turnover) dapat 

diketahui dengan membagi jumlah penjualan kredit 

selama periode tertentu dengan jumlah rata-rata piutang 

(average receivable) pada periode tersebut.” 

 

Tingkat perputaran piutang dapat digunakan sebagai 

gambaran keefektifan pengelolaan piutang, karena semakin 

tinggi tingkat perputaran piutang suatu perusahaan berarti 

semakin tinggi tingkat perputaran piutang suatu perusahaan 

berarti semakin baik pengelolaan piutangnya. Tingkat 

perputaran piutang dapat dipertinggi dengan jalan memperketat 

kebijaksanaan penjualan kredit, misalnya dengan jalan 

memperpendek jangka waktu pembayaran. Untuk menjaga 

likuiditasnya perusahaan perlu membuat perkiraan mengenai 

perputaran piutang, Perputaran piutang memberikan gambaran 

mengenai seberapa cepat piutang dapat dikonversi menjadi uang 

kas, semakin pendek waktu terikatnya modal dalam piutang 

makan semakin baik, karena kemampuan perusaan untuk 

mengubah aktiva lancar menjadi uang kas berkaitan dengan 

likuiditas perusahaan.  

Perputaran piutang dapat dihitung dengan menggunakan 

rumus: 

                   
                 

                 
 



65 
 

 
 

                  
                          

 
 

 

Adapun hasil perputaran piutang yang diteliti pada PT. 

Kimia Farma Tbk dari tahun 2008-2018 sebagai berikut :  

Tabel 4.1 

Perputaran Piutang 

Tahun 
Perputaran Piutang 

(X) (Kali) 

2008 9,4 

2009 9,8 

2010 9,3 

2011 9,1 

2012 8,6 

2013 8,4 

2014 8,3 

2015 8,8 

2016 8,8 

2017 7,0 

2018 6,7 

Nilai Maksimum 9,8 

Nilai Minimum 6,7 

Nilai Rata-rata 8,5 

Sumber : www.idx.co.id data diolah 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa PT. 

Kimia Farma Tbk periode tahun 2008 sampai dengan tahun 

2018 nilai maksimum perputaran piutang sebesar 9,8 kali berada 

di tahun 2009, dan nilai minimumnya sebesar 6,7 kali berada di 

tahun 2018. 

Untuk mengetahui lebih detail bagaimana perkembangan 

Perputaran Piutang  PT. Kimia Farma Tbk. Selama periode 2008 

sampai 2018 maka dapat dilihat pada grafik dibawah ini: 

http://www.idx.co.id/
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Sumber data diolah dari laporan Keuangan PT Kimia Farma Tbk 

 

Gambar 4.2 Grafik Perputaran Piutang 

 

 

1. Likuiditas (Current Ratio) 

Rasio Lancar merupakan rasio untuk mengukur kemampuan 

perusahaan membayar kewajiban jangka pendak atau utang yang segera 

jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Dengan kata lain, 

seberapa banyak aktiva lancar yang tersedia untuk menutupi kewajiban 

jangka pendek yang segera jatuh tempo. Rasio lancar dapat pula di katakan 

sebagai bentuk untuk mengukur tingkat keaman (marginof safety) pada 

suatu perusahaan. 

 

              
             

             
        

 

Adapun hasil Current Ratio yang diteliti pada PT. Kimia Farma 

Tbk tahun 2008 sampai 2018 adalah sebagai berikut : 
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Tabel 4.2 

Current Ratio 

Tahun 
Current Ratio (Y) 

(kali) 

2008 211,32 

2009 119,84 

2010 242,65 

2011 274,80 

2012 282,50 

2013 242,77 

2014 228,70 

2015 193,02 

2016 171,40 

2017 124,70 

2018 132,26 

Nilai 
Maksimum 282,5 

Nilai 
Minimum 119,84 

Nilai Rata-rata 202,17 

Sumber data diolah dari laporan Keuangan 

PT Kimia Farma Tbk 

 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa Current Ratio 

pada PT. Kimia Farma Tbk Tahun 2008-2018 nilai maksimalnya sebesar 

282,50 % berada di tahun 2012, sedangkan nilai minimumnya sebesar 

119,84 % berada ditahun 2009. 

Untuk mengetahui lebih detail bagaimana perkembangan Current 

Ratio  PT. Kimia Farma Tbk. Selama periode 2008 sampai 2018 maka 

dapat dilihat pada grafik dibawah ini: 
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Gambar 4.3 Grafik  Current Ratio 

 

4.1.4.  Uji Asumsi Klasik  

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal, sehingga layak 

dilakukan pengujian secara statistic. 

Dasar pengambilan keputusan bisa dilakukan berdasarkan profitabilitas 

(Kolmogorov-Smirnov), yaitu: 

Nilai signifikan > α = Data berdistribusi normal 

Nilai signifikan ≤ α = Data berdistribusi tidak normal 

Hasil: 0,200 > 0,50 = Data berdistribusi normal 

Adapun hasil pengujian dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 4.3 Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardiz

ed Residual 

N 11 

Normal Parameters
a,b

 Mean .0000000 

Std. 

Deviation 

41.25561289 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .191 

Positive .191 

Negative -.115 

Test Statistic .191 

Asymp. Sig. (2-tailed) .200
c,d

 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

d. This is a lower bound of the true significance. 

Sumber : Data SPSS 24 for windows yang telah diolah,2019 

 

Hasil pengujian normalitas pada tabel diatas menunjukan bahwa 

model regresi memiliki nilai residual yang berdistribusi normal karena 

nilai signifikasi pengujian Kolmogrov-Smirnov tersebut bernilai 0.200 

dimana hasil tersebut lebih besar dari 0.05. berdasarkan dasar diatas 

tersebut dapat diketahui bahwa distribusi data bersifat normal karena nilai 

Asymp.Sig (probabilitasnya) bernilai diatas 0.05. 

2. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas merupakan suatu kedaan dimana varians 

dan kesalahan pengganggu tidak konstan untuk semua variable bebas. 
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Model regresi yang baik adalah model yang tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan 

menggunakan uji Glejse. Apabila hasil uji diatas level signifikan >0,5 

berarti tidak terjadi heteroskedastisitas dan sebaliknya. Berdasarkan 

perhitungan dari uji Glejser diperoleh nilai sig X1 0,474 > 0,05 maka dapat 

disimpulkan dalam model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas. 

Tabel 4.4 Tabel Uji Heteroskedastisitas 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -3.345 52.159  -.064 .950 

Perputaran 

Piutang 

4.527 6.056 .242 .747 .474 

a. Dependent Variable: RES2 

Sumber : Data SPSS 24 for windows yang telah diolah,2019 

3. Uji Autokorelasi  

Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari 

autokorelasi. Akibat dari adanya autokorelasi dalam model regresi, 

koefisien regresi yang diperoleh menjadi tidak efisien, artinya tingkat 

kesalahannya menjadi sangat besar dan koefisien regresi menjadi tidak 

stabil. Dalam penelitian ini untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

autokorelasi dapat dilihat dengan menggunakan uji Run Test, dengan 

kriteria bila nilai signifikan > 0,05 maka residual random atau tidak terjadi 
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autokorelasi antar nilai residual. Adapun hasil pengujian dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

Tabel 4.5 Uji Auto Korelasi 

Runs Test 

 

Unstandardized 

Residual 

Test Value
a
 -15.37387 

Cases < Test Value 5 

Cases >= Test 

Value 

6 

Total Cases 11 

Number of Runs 4 

Z -1.254 

Asymp. Sig. (2-

tailed) 

.210 

a. Median 

Sumber : Data SPSS 24 for windows yang telah diolah,2019 

 

Berdasarkan hasil uji autokorelasi diatas nilai signifikan (Asymp. 

Sig. (2-tailed) 0.210 maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual random 

dan tidak terjadi autokorelasi. 

4. Uji Hipotesis 

1. Anilisis Linier Sederhana  

Setelah model regresi yang diajukan lolos dari uji asumsi klasik. 

Maka selanjutnya adalah analisis linier sederhana sudah dapat dilakukan 

dalam rangka pengujian hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini dan 

penentuan persamaan regresi linier sederhana. 
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Analisis regresi linier sederhana yaitu untuk mengukur besarnya 

pengaruh variable bebas terhadap variable tergantung dan memprediksi 

variable tergantung dengan menggunakan variable bebas. Dalam penelitian 

memiliki satu variable dependen yaitu ikuiditas. Maka digunakan analisis 

regresi linier sederhana, dengan persamaan sebagai berikut: 

       

Hasil perhitungan koefisien regresi linier sederhana dengan 

menggunakan bantuan Software SPSS versi 24 adalah sebagai berikut: 

Tabel. 4.6 Uji Regresi linier sederhana 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -74.771 123.574  -.605 .560 

Perputaran 

Piutang 

33.186 14.349 .611 2.313 .046 

a. Dependent Variable: Current Ratio 

Sumber : Data SPSS 24 for windows yang telah diolah,2019 

Berdasarkan hasil regresi sederhana pada tabel diatas, dapat 

diperoleh persamaan sebagai berikut: 

Likuiditas (Current Ratio) = -74.771 + 33.186 Perputaran Piutang 

Dari hasil persamaan regresi sederhana diatas maka dapat disimpulkan 

bahwa konstanta -74.771 menyatakan bahwa jika nilai perputaran piutang 

nol, maka likuiditas yang terjadi sebesar -74.771. koefisien regresi sebesar 
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33.186 menyatakan bahwa setiap penambahan perputaran piutang 1% 

maka akan meningkatkan likuiditas 2,403% 

2. Koefisien korelasi 

Koefisien korelasi untuk mengukur derajat keeratan hubungan 

antar variable independen dengan variable dependen. Besarnya koefisien 

korelasi berkisar antara -1 s/d 1. Koefisien korelasi menunjukan kekuatan 

hubungan linier dan arah hubungan dua variable acak. Jika koefisien 

korelasi positif, maka kedua variable mempunyai hubungan searah. 

Artinya jika nilai veriable X tinggi, maka nilai variable Y akan tinggi pula. 

Sebaliknya, jika koefisien korelasi negative, maka kedua variable 

mempunyai hubungan terbalik. Artinya jika nilai variable X tinggi, maka 

nilai variable  akan tinggi pula. Sebaliknya, jika koefisien korelasi 

negative, maka kedua variable mempunyai hubungan terbalik. Artinya jika 

nilai variable X tinggi, maka nilai variable Y akan menjadi rendah (dan 

sebaliknya). 

Tabel 4.7 Uji Koefisien Korelasi 

Correlations 

 

Perputaran 

Piutang 

Current 

Ratio 

Perputaran Piutang Pearson 

Correlation 

1 .611
*
 

Sig. (1-tailed)  .023 

N 11 11 

Current Ratio Pearson 

Correlation 

.611
*
 1 

Sig. (1-tailed) .023  

N 11 12 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed). 

Sumber : Data SPSS 24 for windows yang telah diolah,2019 



74 
 

 
 

Berdasarkan hasil output dari pengolahan data diatas, diketahui 

korelasi pada tabel diatas diketahui nilai person correlation sebesar 0.611 

yang mana hasil tersebut masuk dalam skr interval antara 0,60-0,799 

bahwa terdapat hubungan yang kuat antara perputaran piutang dan current 

ratio. 

3. Koefisien determinasi  

Koefisien Determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa 

besar pengaruh perputaran piutang sebagai variable x dan tingkat likuiditas 

sebagai veriable Y. Koefisien determinasi sederhana (r
2
) dicari 

menggunakan rumus :  

      rxy)
2 

 

Keterangan : 

    = koefisien determinasi sederhana 

rxy  = koefisien antara variable x dengan y  

(Sugiono, 2010:231) 

Nilai koefisien determinasi berada antara 0 sampai 1. Jika 

koefisien determinasi semakin mendekati nilai nol maka semakin kecil 

pengaruh semua variable bebas terhadap nilai variable terikat. 

Sebaiknya, jika koefisien semakin mendekati angka satu maka 

semakin besar pengaruh semua variable bebas terhadap nilai variable 

terikat. Dengan kata lain, koefisien determinasi merupakan kemampuan 

varaible X dalam menjelaskan variable Y.  
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Berikut ini adalah hasil analisis koefisien determinasi pada 

penelitian ini. 

Tabel 4.8 Uji Koefisien Determinasi 

Model Summary 

Model R 

R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .611a .373 .303 43.4872 

a. Predictors: (Constant), Perputaran Piutang 

Sumber : Data SPSS 24 for windows yang telah diolah,2019 

Hasil output pada tabel diatas diketahui bahwa r
2 

sebesar 0.373 

atau 37,3% maka dapat disimpulkan bahwa perputaran piutang 

berpengaruh terhadap likuiditas sebesar 37,3% sedangkan sisanya (100-

37,3% = 62,7) dipengaruhi oleh variable lain diluar penelitian ini. 

4. Uji T 

Uji T pada dasarnya menunjukan seberapa jauh pengaruh satu 

variable independen secara individual dalam menerangkan variable 

dependen. Cara untuk menghitung atau mengetahuinya yaitu dengan 

membandingkan nilai thitung dan nilai ttabel dengan taraf 5%. Pengujian 

dilakukan dengan menggunakan signifikan level 0.005 (ɑ = 5%). 

Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria: 

1. Jika nilai >0,05 maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak 

signifikan). Ini berarti secara parsial variable independen tidak 

mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variable dependen.  
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2. Jika nilai signifikan ≤ 0,05 maka hipotesis diterima (koefisien 

independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

variable dependen. 

Adapun hasil pengujian dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.9 Uji T 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -74.771 123.574  -.605 .560 

Perputaran 

Piutang 

33.186 14.349 .611 2.31

3 

.046 

a. Dependent Variable: Current Ratio 

Sumber : Data SPSS 24 for windows yang telah diolah,2019 

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui nilai thitung untuk 

variabel perputaran piutang sebesar 2.313 dan tingkat sig t sebesar 0.046. 

untuk mengetahui besar ttabel dengan ɑ = 0.05, df = n-k = 11-2, diperoleh 

nilai ttabel sebesar 2,226. Dapat diketahui bahwa thitung 2,313 > nilai ttabel 

2,226, dan tingkat sig t 0.046 lebih kecil dari 0,05, maka perputaran 

piutang berpegaruh signifikan terhadap Likuiditas. 
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4.2. Pembahasan 

4.2.1 Pengaruh Perputaran Piutang Terhadap Likuiditas (Current 

Ratio) 

 

Hasil pengujian hipotesis menolak H0 yang artinya Perputaran 

Piutang berpengaruh terhadap Likuiditas (Current Ratio). Hasil 

koefisien determinasi menunjukan bahwa perputaran piutang  cukup 

berpengaruh terhadap current ratio sebesar 37,3% sisanya 62,7% 

dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada dalam penelitian ini. 

Hasil pengujian koefisien korelasi masuk dalam interval yang kuat 

antara perputaran piutang terhadap current ratio sebesar 0.611 yang 

mana hasil tersebut masuk dalam skr interval antara 0,60-0,799 bahwa 

terdapat hubungan antara perputaran piutang dengan current ratio. 

Hal ini menunjukan semakin meningkat perputaran piutang semakin 

meningkat juga likuiditas perusahaan dalam dalam memenuhi 

kewajiban lancarnya. Begitu juga sebaliknya jika semakin rendah 

perputaran piutang maka semakin rendah pula tingkat likuiditas 

perusahaan dalam memenuhi kewajiban lancarnya. 

Berdasarkan hal tersebut dapat ditegaskan bahwa perusahaan 

harus memiliki perputaran piutang yang baik untuk memenuhi 

likuiditas perusahaan. Setiap perusahaan pasti berharap perputaran 

piutangnya tinggi, agar waktu pengumpulan piutang menjadi kas akan 

semakin cepat sehingga resiko kerugian piutang tidak tertagih terlalu 

besar, apabila waktu pengumpulan piutang menjadi semakin cepat, 

maka ketersediaan kas akan terjamin. Sehingga dapat membiayai atau 
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memenuhi kewajiban perusahaan yang segera jatuh tempo, hal 

tersebut akan tercapai apabila perusahaan melakukan manajemen 

piutang usaha yang baik, sehingga likuiditas perusahaan tetap terus 

terjaga. 
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BAB V 

KEIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasakan hasil analisa data dan pembahasan yang telah 

dilakukan pada bab sebelumnya, maka peneliti mengambil beberapa 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Perputaran piutang berpengaruh secara signifikan terhadap likuiditas 

perusahaan. Hal ini menunjukan semakin meningkat perputaran 

piutang maka semakin meningkat pula likuiditas perusahaan, yang 

artinya semakin besar kemampuan perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban lancarnya. Demikian pula sebaliknya semakin rendah 

perputaran piutang maka semakin rendah pula tingkat likuiditas 

perusahaan yang berarti semakin kecil perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban lancarnya. Pengaruh perputaran piutang sebesar 37,3% 

sisanya 62,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada dalam 

penelitian ini. 

5.2.  Saran 

  Setelah penulis memberikan kesimpulan dari hasil penelitian 

tentang pengaruh perputaran piutang terhadap likuiditas (current ratio), 

maka penulis akan memberikan saran yang bermanfaat bagi semua pihak 

yang memerlukan. 
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Manajemen sebaiknya lebih memperhatikan kembali pengelolaan 

piutang dengan memperhatikan peputaran piutang agar lebih efisien dan 

efektif sehingga bisa menghasilkan tingkat likuiditas yang baik dan 

memenuhi kewajiban lancarnya. 
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HASIL OLAH DATA PT. KIMIA FARMA TAHUN 2008-2018 

 

1. Uji Normalitas 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardized 

Residual 

N 11 

Normal Parametersa,b Mean .0000000 

Std. Deviation 41.25561289 

Most Extreme Differences Absolute .191 

Positive .191 

Negative -.115 

Test Statistic .191 

Asymp. Sig. (2-tailed) .200c,d 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

d. This is a lower bound of the true significance. 

 

Nilai signifikan > α = Data berdistribusi normal 

Nilai signifikan ≤ α = Data berdistribusi tidak normal 

Hasil: 0,200 > 0,50 = Data berdistribusi normal 

2. Uji Heteroskedastisitas 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -3.345 52.159  -.064 .950 

Perputaran Piutang 4.527 6.056 .242 .747 .474 

a. Dependent Variable: RES2 

 

Nilai signifikansi > 0,05 = Tidak adanya gejala heteroskedastisitas 

Nilai signifikansi < 0,05 = Adanya gejala heteroskedastisitas 

Hasil: Nilai sig. X1 0,474 > 0,05 = Tidak adanya gejala  heteroskedastisitas  
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3. Uji Autokorelasi 

 

Runs Test 

 

Unstandardized 

Residual 

Test Valuea -15.37387 

Cases < Test Value 5 

Cases >= Test Value 6 

Total Cases 11 

Number of Runs 4 

Z -1.254 

Asymp. Sig. (2-tailed) .210 

a. Median 

 

Nilai signifikansi > 0,05 = Tidak adanya gejala autokorelasi 

Nilai signifikansi < 0,05 = Adanya gejala autokorelasi 

Nilai sig. 0,210 > 0,05 = Tidak terdapat gejala Autokorelasi 

 

Analisis Regresi Sederhana 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .611a .373 .303 43.4872 

a. Predictors: (Constant), Perputaran Piutang 

 
 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 10115.873 1 10115.873 5.349 .046b 

Residual 17020.256 9 1891.140   

Total 27136.129 10    

a. Dependent Variable: Current Ratio 

b. Predictors: (Constant), Perputaran Piutang 
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Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -74.771 123.574  -.605 .560 

Perputaran Piutang 33.186 14.349 .611 2.313 .046 

a. Dependent Variable: Current Ratio 

 

Ho : 0 = Terdapat pengaruh tidak signifikan Perputaran Piutang terhadap 

Current Ratio 

Ha : 0 = Ada pengaruh yang signifikan Perputaran Piutang terhadap Current 

Ratio 

Terima Ho  jika p-value (sig) > α 

Tolak Ho  jika p-value (sig) ≤ α 

 

a) Pengujian Anova 

0,046 < 0,05 artinya tolak Ho 

b) Persamaan Regresi 

Y = a + bX 

Y = -74.771 + 33.186 

c) Nilai p-value 

X1 = 0,046  > 0,05 artinya tolak Ho 

 

d) Model Summary / besarnya pengaruh (R square) 

0,373 = 37,3 % 

 

Uji t 

X1 : 0,046 > 0,05 = Terdapat pengaruh signifikan antara X1 terhadap Y 

 

2,313 > 2,226   0,046 < 0,05 

 

 



92 
 

 
 

 

Koefisien Korelasi 

 

Correlations 

 

Perputaran 

Piutang Current Ratio 

Perputaran Piutang Pearson Correlation 1 .611* 

Sig. (1-tailed)  .023 

N 11 11 

Current Ratio Pearson Correlation .611* 1 

Sig. (1-tailed) .023  

N 11 12 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed). 

Hasil: Korelasi antara X1  sebesar 0,611 (Kuat) 

 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,80 - 1,0001 Sangat Kuat 

0,60 - 0,799 Kuat  

0,40 - 0,599 Cukup Kuat 

0,20 - 0,399 Rendah 

0,00 - 0,199 Sangat Rendah 
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Tabel Distribusi T 

 Pr  0.25  0.10  0.05  0.025  0.01  0.005  0.001  

df   0.50  0.20  0.10  0.050  0.02  0.010  0.002  

 1  1.00000  3.07768  6.31375  12.70620  31.82052  63.65674  318.30884  

 2  0.81650  1.88562  2.91999  4.30265  6.96456  9.92484  22.32712  

 3  0.76489  1.63774  2.35336  3.18245  4.54070  5.84091  10.21453  

 4  0.74070  1.53321  2.13185  2.77645  3.74695  4.60409  7.17318  

 5  0.72669  1.47588  2.01505  2.57058  3.36493  4.03214  5.89343  

 6  0.71756  1.43976  1.94318  2.44691  3.14267  3.70743  5.20763  

 7  0.71114  1.41492  1.89458  2.36462  2.99795  3.49948  4.78529  

 8  0.70639  1.39682  1.85955  2.30600  2.89646  3.35539  4.50079  

 9  0.70272  1.38303  1.83311  2.26216  2.82144  3.24984  4.29681  

 10  0.69981  1.37218  1.81246  2.22814  2.76377  3.16927  4.14370  

 11  0.69745  1.36343  1.79588  2.20099  2.71808  3.10581  4.02470  

 12  0.69548  1.35622  1.78229  2.17881  2.68100  3.05454  3.92963  

 13  0.69383  1.35017  1.77093  2.16037  2.65031  3.01228  3.85198  

 14  0.69242  1.34503  1.76131  2.14479  2.62449  2.97684  3.78739  

 15  0.69120  1.34061  1.75305  2.13145  2.60248  2.94671  3.73283  

 16  0.69013  1.33676  1.74588  2.11991  2.58349  2.92078  3.68615  

 17  0.68920  1.33338  1.73961  2.10982  2.56693  2.89823  3.64577  

 18  0.68836  1.33039  1.73406  2.10092  2.55238  2.87844  3.61048  

 19  0.68762  1.32773  1.72913  2.09302  2.53948  2.86093  3.57940  

 20  0.68695  1.32534  1.72472  2.08596  2.52798  2.84534  3.55181  

 21  0.68635  1.32319  1.72074  2.07961  2.51765  2.83136  3.52715  

 22  0.68581  1.32124  1.71714  2.07387  2.50832  2.81876  3.50499  

 23  0.68531  1.31946  1.71387  2.06866  2.49987  2.80734  3.48496  

 24  0.68485  1.31784  1.71088  2.06390  2.49216  2.79694  3.46678  

 25  0.68443  1.31635  1.70814  2.05954  2.48511  2.78744  3.45019  

 26  0.68404  1.31497  1.70562  2.05553  2.47863  2.77871  3.43500  

 27  0.68368  1.31370  1.70329  2.05183  2.47266  2.77068  3.42103  

 28  0.68335  1.31253  1.70113  2.04841  2.46714  2.76326  3.40816  

 29  0.68304  1.31143  1.69913  2.04523  2.46202  2.75639  3.39624  

 30  0.68276  1.31042  1.69726  2.04227  2.45726  2.75000  3.38518  

 31  0.68249  1.30946  1.69552  2.03951  2.45282  2.74404  3.37490  

 32  0.68223  1.30857  1.69389  2.03693  2.44868  2.73848  3.36531  

 33  0.68200  1.30774  1.69236  2.03452  2.44479  2.73328  3.35634  

 34  0.68177  1.30695  1.69092  2.03224  2.44115  2.72839  3.34793  

 35  0.68156  1.30621  1.68957  2.03011  2.43772  2.72381  3.34005  

 36  0.68137  1.30551  1.68830  2.02809  2.43449  2.71948  3.33262  

 37  0.68118  1.30485  1.68709  2.02619  2.43145  2.71541  3.32563  

 38  0.68100  1.30423  1.68595  2.02439  2.42857  2.71156  3.31903  

 39  0.68083  1.30364  1.68488  2.02269  2.42584  2.70791  3.31279  

 40  0.68067  1.30308  1.68385  2.02108  2.42326  2.70446  3.30688  
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