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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Hasil Penelitian Terdahulu 

 Penelitian yang dilakukan oleh Suhartiningsih (2012) melakukan 

penelitian pada perusahaan Makanan dan Minuman  yang terdaftar di BEI 

selama tahun 2006-2009. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah 

berdasarkan uji F variabel perputaran piutang, perputaran persediaan, 

perputaran aktiva tetap dan perputaran total aktiva secara simultan berpengaruh 

terhadap profitabilitas. Berdasarkan uji t secara parsial variabel perputaran 

piutang dan perputaran aktiva tetap tidak berpengaruh terhadap profitabilitas, 

perputaran persediaan berpengaruh negatif terhadap profitabilitas, sedangkan 

perputaran total aktiva berpengaruh dan postif terhadap profitabilitas 

 Penelitian yang dilakukan oleh Alfiadi (2007) melakukan penelitian 

pada perusahaan makanan dan minuman di BEI selama tahun 2001-2004. 

Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah rasio aktivitas secara simultan tidak 

berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas perusahaan, dan dari keempat rasio 

aktivitas yaitu rasio perputaran persediaan, rasio perputaran piutang, rasio 

perputaran total aktiva, ternyata rasio perputaran aktiva tetap mempunyai 

pengaruh yang dominan terhadap tingkat profitabilitas perusahaan.  

 Penelitian yang dilakukan oleh Riadi (2006) melakukan penelitian 

pada perusahaan perusahaan Plastics and Glass Product yang go publik di BEI. 

Kesimpulan dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa perputaran 

aktiva tetap dan perputaran total aktiva tidak mempengaruhi terhadap 
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rentabilitas ekonomis, sedangkan perputaran piutang dan perputaran 

persediaan berpengaruh secara negatif terhadap rentabilitas ekonomis. 

 

B. Landasan Teori 

1. Tujuan Perusahaan dan Profitabilitas  

 Tujuan didirikannya sebuah perusahaan tentunya memiliki tujuan 

tertentu, salah satu pokoknya adalah mendapat sejumlah keuntungan atau laba 

yang diharapkan sesuai dengan apa yang telah dikorbankan. Namun tidak 

semua perusahaan mendapatkan laba dalam setiap usahanya karena hal tersebut 

sangat erat kaitannya dengan strategi usaha yang dilakukan. 

 Banyak pihak berpendapat bahwa tujuan perusahaan adalah untuk 

memaksimalkan laba, namun demikian memaksimalkan laba dinilai kurang 

tepat sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan di bidang keuangan.  

Mengingat tujuan memaksimumkan laba dinilai kurang tepat sebagai dasar 

pengambilan keputusan di bidang keuangan, para pakar di bidang keuangan 

merumuskan tujuan normatif suatu perusahaan, yaitu memaksimalkan nilai 

perusahaan atau kekayaan bagi pemegang saham, yang dalam jangka pendek 

bagi perusahaan yang sudah go public tercermin pada harga pasar saham 

perusahaan yang bersangkutan di pasar modal. 

 Memaksimumkan nilai perusahaan dinilai lebih tepat sebagai tujuan 

perusahaan karena: 

a. Memaksimumkan nilai perusahaan berarti memaksimumkan nilai 

sekarang dari semua keuntungan yang akan diterima oleh pemegang 

saham di masa yang akan datang atau berorientasi jangka panjang 
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b. Mempertimbangkan faktor resiko 

c. Memaksimumkan nilai perusahaan lebih menekankan pada arus kas 

daripada sekedar laba menurut pengertian akuntansi 

d. Memaksimumkan nilai perusahaan tidak mengabaikan tanggung jawab 

sosial. 

Nilai perusahaan merupakan nilai sekarang dari arus pendapatan atau kas yang 

diharapkan diterima pada masa yang akan datang. (Sudana, 2009:7).  

 

2. Rasio Aktivitas 

 Menurut Kasmir (2008:172) menjelaskan bahwa Rasio Aktivitas 

merupakan rasio yang digunakan dengan mengukur efektivitas perusahaan 

dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya. Atau dapat pula dikatakan rasio 

ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi (efektivitas) pemanfaatan 

sumberdaya perusahaan. Efisiensi yang dilakukan misalnya di bidang 

penjuaan, penagihan piutang, dan efisiensi di bidang lainnya. Rasio aktivitas 

juga digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam melaksanakan 

aktivitas sehari-hari. Dari hasil pengukuran dengan rasio aktivitas akan terlihat 

apakah perusahaan lebih efisien dan efektif dalam mengelola aset yang 

dimilikinya atau mungkin justru sebaliknya. 

 Menurut Martono dan Harjito (2001:56) Rasio aktivitas merupakan 

rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana efektivitas manajemen 

perusahaan dalam mengelola asset-assetnya. Artinya dalam hal ini adalah 

mengukur kemampuan manajemen perusahaan dalam mengelola aktiva 

lainnya dan kebijakan pemasaran.  
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 Jumlah aktiva yang besar, yang dimiliki oleh perusahaan merupakan 

kekuatan dalam menjalankan operasionalnya. Perusahaan yang memiliki 

aktiva dengan jumlah besar belum tentu dapat menciptakan profitabilitas yang 

sudah direncanakan, atau dengan kata lain perusahaan belum tentu dapat 

menghasilkan laba maksimum. Kemampuan dalam menghasilkan laba yang 

maksimum baru terwujud, apabila seluruh dana yang ada dalam perusahaan 

dioperasikan secara efektif. Dengan demikian maka keefektifan dapat 

diketahui setelah melihat persentase perusahaan dalam mengukur penggunaan 

aktiva yang ada, digunakan rasio aktivitas.  

 Rasio aktivitas yang biasa digunakan perusahaan dan yang dipakai 

dalam penelitian  (Hanafi, 2012:76): 

a. Account Receivable Turnover 

 Account receivable turnover adalah untuk mengukur perputaran 

piutang selama satu periode tertentu (biasanya setahun) dan hasilnya 

merupakan gambaran tentang jangka waktu rata-rata yang dibutuhkan 

untuk mengubah piutang menjadi uang tunai. Angka rata-rata piutang yang 

terlalu menunjukkan kemungkinan tidak kembalinya piutang yang lebih 

tinggi. Sebaliknya, angka yang terlalu rendah bisa jadi merupakan indikasi 

kebijakan piutang yang terlalu ketat, dan ini akan menurunkan penjualan 

dari yang seharusnya bisa dimanfaatkan. 

 Menurut Kasmir (2008:176) Perputaran piutang merupakan 

usaha untuk mengukur berapa lama penagihan piutang selama satu periode 

atau berapa kali dana yang ditanam dalam piutang ini berputar dalam satu 
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periode. Semakin tinggi rasio menunjukkan bahwa modal kerja yang 

ditanamkan dalam piutang semakin rendah (dibandingkan dengan rasio 

tahun sebelumnya). Periode perputaran piutang tergantung syarat 

pembayarannya. Makin lama syarat pembayaran, berarti makin lama 

modal pada piutang juga berarti tingkat perputarannya makin rendah.  

 Perputaran piutang menunjukkan periode terikatnya modal kerja 

dalam piutang dimana semakin cepat periode berputarnya menunjukkan 

semakin cepat perusahaan mendapatkan keuntungan dari penjualan kredit 

tersebut, sehingga profitabilitas perusahaan juga ikut meningkat. (Riyanto, 

2001:90). Rumus account receivable turnover yang digunakan: 

 Account Recaivable Turnover = 
Penjualan

Rata−rata piutang usaha
  

b. Inventory Turnover 

 Inventory Turnover menunjukkan berapa kali jumlah persediaan 

barang dagangan diganti atau dijual dalam satu tahun. Perputaran 

persediaan yang tinggi menandakan semakin tingginya persediaan 

berputar dalam satu tahun dan ini menandakan efektivitas manajemen 

persediaan. Sebaliknya, perputaran persediaan yang rendah menandakan 

tanda-tanda mis-manajemen seperti kurangnya pengendalian persediaan 

yang efektif. 

 Menurut Harahap (2008:308), perputaran persediaan 

menunjukkan seberapa cepat perputaran persedian dalam siklus produksi 

normal. Semakin cepat perputaran semakin baik karena dianggap kegiatan 

penjualan berjalan cepat. Tinggi rendahnya inventory turnover 
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mempunyai dampak langsung terhadap besar kecilnya dana yang ditanam 

dalam inventory. Perputaran yang tinggi menunjukkan tingkat persediaan 

yang ada cukup baik. Makin tinggi perputaran persediaan, berarti dana 

yang ditanam dalam inventory semakin kecil, sebaliknya bila perputaran 

rendah, maka dana yang ditanamkan dalam inventory semakin besar 

(Riyanto, 2001:69).  

 Semakin tinggi tingkat perputaran persediaan, kemungkinan 

semakin besar perusahaan akan memperoleh keuntungan, begitu pula 

sebaliknya, jika tingkat perputaran persediaannya rendah maka 

kemungkinan semakin kecil perusahaan akan memperoleh keuntungan. 

(Raharjaputra, 2011:203). Rumus Inventory Turnover: 

 Inventory Turnover = 
Harga Pokok Penjualan

Rata−rata Persediaan
 

c. Fixed Aset Turnover 

 Fixed Aset Turnover digunakan untuk mengukur sejauh mana 

perusahaan menghasilkan penjualan berdasarkan aktiva tetap yang 

dimiliki perusahaan. Rasio ini memperlihatkan sejauh mana efektivitas 

perusahaan menggunakan aktiva tetapnya, semakin tinggi rasio ini berarti 

semakin efektif penggunaan aktiva tetap tersebut. pada beberapa industri 

seperti industri yang memiliki proporsi aktiva tetap yang tinggi, rasio ini 

cukup penting diperhatikan. Sedangkan pada beberapa industri yang lain 

seperti industri jasa yang mempunyai proporsi aktiva tetap yang kecil, 

rasio ini barangkali tidak begitu penting untuk diperhatikan. 



13 

 

 Menurut Fahmi (2012:134) Rasio perputaran asset tetap adalah 

rasio untuk melihat sejauh mana asset tetap yang dimiliki oleh suatu 

perusahaan memiliki tingkat perputarannya secara efektif, dan 

memberikan dampak pada keuangan perusahaan. Sedangkan menurut 

Kasmir (2008:184) Rasio perputaran asset tetap merupakan rasio yang 

digunakan untuk mengukur berapa kali dana yang ditanamkan dalam asset 

tetap berputar  dalam satu periode. Atau dengan kata lain, untuk mengukur 

apakah perusahaan sudah menggunakan asset tetap sepenuhnya secara 

efektif dan efisien atau belum.  

 Pengelolaan aset tetap yang tidak tepat dapat menimbulkan 

kerugian dan kehilangan kesempatan yang begitu besar karena tidak dapat 

mengoptimalkan kinerja dan manfaat dari aset tersebut. Sebaliknya 

pengelolaan aset tetap yang dilakukan dengan tepat dapat memberikan 

keuntungan begitu besar karena dapat mengoptimalkan kinerja dan 

manfaat dari asset tersebut. Dengan demikian, perputaran asset tetap akan 

mempengaruhi tingkat profitabilitas perusahaan. Semakain tinggi rasio ini 

berarti semakin efektif penggunaan aktiva tetap tersebut. Rumus Fixed 

Aset Turnover yang digunakan: 

 Fixed Aset Turnover = 
Penjualan

Jumlah Aktiva Tetap
 

d. Total Assets Turnover 

 Total Assets Turnover digunakan untuk mengukur efektivitas 

perusahaan menggunakan keseluruhan aktiva untuk menciptakan 

penjualan dan mendapatkan laba. (Sartono, 2001:120). Sedangkan 
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menurut Sawir (2005:17) mengemukakan bahwa rasio perputaran total 

aktiva menunjukkan efektivitas penggunaan seluruh harta perusahaan 

dalam rangka menghasilkan penjualan atau menggambarkan berapa rupiah 

penjualan bersih yang dihasilkan oleh setiap rupiah yang di investasikan 

dalam bentuk harta perusahaan. Jika perputarannya lambat, ini 

menunjukkan bahwa aktiva yang dimiliki terlalu besar dibandingkan 

dengan kemampuan untuk menjual.  

 Harahap (2008:312) rasio Total Asset Turnover menggambarkan 

perputaran aset diukur dari volume penjualan. Semakin besar rasio ini 

semakin baik, hal ini berarti bahwa aset dapat lebih cepat berputar dan 

meraih laba.  Rasio ini menunjukkan perputaran total aset diukur dari 

volume penjualan dengan kata lain seberapa jauh kemampuan total aset 

menghasilkan suatu penghasilan. Volume penjualan dapat diperbesar 

apabila total asset turnover ditingkatkan atau diperbesar. Perputaran total 

aset ini dapat berperan dalam menentukan Profitabilitas.  Rumus Total 

Assets Turnover yang digunakan: 

 Total Assets Turnover = 
Penjualan

Total Aktiva
 

 

3. Profitabilitas Perusahaan 

 Bagi perusahaan pada umumnya masalah profitabilitas lebih penting 

daripada masalah laba, karena laba yang besar saja belum merupakan ukuran 

bahwa perusahaan itu telah dapat bekerja dengan efisien. Efisien baru dapat 

diketahui dengan membandingkan laba yang diperoleh itu dengan kekayaan 
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atau modal yang digunakan untuk menghasilkan laba tersebut, atau dengan kata 

lain ialah menghitung profitabilitasnya. 

 Profitabilitas menurut Harahap (2008:302) adalah menggambarkan 

kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan 

sumber daya yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah 

karyawan, jumlah cabang perusahaan, dan lain sebagainya. Sedangkan 

menurut Brigham dan Houston (2009:109) profitabilitas adalah hasil akhir dari 

sejumlah kebijakan dan keputusan yang dilakukan oleh perusahaan. 

 Berdasarkan teori para ahli duatas dapat disimpulkan profitabilitas 

adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba menggunakan 

sumber daya yang ada di dalam perusahaan itu sendiri. 

 Menurut Hanafi (2012:81) mendefinisikan rasio profitabilitas adalah 

mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan (profitabilitas) 

pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham yang tertentu. Ada tiga rasio 

yang sering dibicarakan, yaitu: profit margin, return on total asset atau return 

on investment (ROA), dan return on equity (ROE). 

 Cara menilai profitabilitas suatu perusahaan bermacam-macam dan 

tergantung laba dan aktiva atau modal yang akan diperbandingkan satu dengan 

yang lainnya. Pengukuran profitabilitas yang akan digunakan dalam penelitian 

ini menggunakan Return On Investment (ROI). Return On Investment 

mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan 

tingkat aset yang tertentu. Return On Investment dihitung dengan cara: 

ROI =  
Laba bersih setelah pajak

Total Aset
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 Analisis Return On Investment (ROI) dalam analisis keuangan 

mempunyai arti yang sangat penting sebagai salah satu tehnik analisis 

keuangan yang bersifat menyeluruh. Analisis ROI ini sudah merupakan teknik 

analisis yang lazim digunakan oleh pimpinan perusahaan untuk mengukur 

efektivitas dari keseluruhan operasi perusahaan. (Munawir, 2001:89). Return 

On Investment dapat memberikan indikasi kepada kita tentang baik buruknya 

manajemen dalam melaksanakan kegiatan perusahaan baik dalam kontrol 

biaya maupun pengelolaan aktiva. besarnya laba bersih operasi yang diterima 

perusahaan dipengaruhi oleh perputaran dana yang ditanam. 

Kegunaan dan Kelemahan ROI (return on Investment) menurut 

Munawir (2001:89): 

Kegunaan dari analisa ROI dapat dikemukan sebagai berikut : 

a) Sebagai salah satu kegunaannya yang prinsipiil ialah sifatnya yang 

menyeluruh. Apabila perusahaan sudah menjalankan praktek akuntansi 

yang baik maka management dengan menggunakan teknik analisa ROI 

dapat mengukur efisiensi penggunaan modal yang bekerja, efisiensi 

produksi dan efisiensi bagian penjualan. 

b) Apabila perusahaan dapat mempunyai data industry sehingga dapat 

diperoleh ratio industry, maka dengan analisa ROI ini dapat 

dibandingkan efisiensi penggunaan modal pada perusahaannya dengan 

perusahaan lain yang sejenis, sehingga dapat diketahui apakah 

perusahaannya berada dibawah, sama, atau diatas rata-ratanya.  
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c) Analisa ROI pun dapat digunakan untuk mengukur efisiensi tindakan-

tindakan yang dilakukan oleh divisi atau bagian, yaitu dengan 

pengalokasikan semua biaya dan modal ke dalam bagian yang 

bersangkutan. 

d) Analisa ROI juga dapat digunakan untuk mengukur profitabilitas dari 

masing-masing produk yang dihasilkan oleh perusahaan.  

e) ROI selain berguna untuk keperluan control, juga berguna untuk 

keperluan perencanaan. Misalnya ROI dapat digunakan sebagai dasar 

untuk pengambilan keputusan jika perusahaan akan mengadakan 

expansi.  

Di samping kegunaan dari analisa ROI, terdapat pula kelemahan-

kelemahannya yaitu: 

a) Salah satu kelemahan yang prinsipil ialah kesukarannya dalam 

membandingkan rate of return suatu perusahaan dengan perusahaan lain 

yang sejenis, mengingat bahwa kadang-kadang praktek akuntansi yang 

digunakan oleh masing-masing perusahaan tersebut adalah berbeda-beda  

b) Kelemahan lain dari teknik analisa ini adalah terletak pada adanya 

fluktuasi nilai dari uang. Suatu mesin atau perlengkapan tertentu yang 

dibeli dalam keadaan inflasi nilainnya berbeda dengan jika dibeli pada 

waktu tidak ada inflasi, dan hal ini akan berpengaruh dalam menghitung 

investment turnover dan profit margin. 

c) Dengan menggunkan analisa rate of return atau return on investment saja 

tidak akan dapat digunakan untuk mengadakan perbandingan antara dua 
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perusahaan atau lebih dengan mendapatkan kesimpulan yang 

memuaskan. 

 

4. Faktor-Faktor Penentu Profitabilitas 

 Menurut Warsono (2002:37) profitabilitas merupakan hasil dari 

sejumlah kebijakan dan keputusan perusahaan. Rasio profitabilitas 

memperlihatkan pengaruh kombinasi, likuiditas, aktivitas, adan leverage 

terhadap hasil operasi. Rasio profitabilitas mengukur seberapa besar 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Rasio profitabilitas 

dipergunakan berhubungan dengan penilaian terhadap kinerja perusahaan 

dalam menghasilkan laba. Terdapat beberapa pengukuran terhadap 

profitabilitas suatu perusahaan yang masing-masing dihubungkan dengan total 

aktiva, modal sendiri maupun nilai penjualan yang dicapai 

 Munawir (2001:90) menyatakan bahwa besar ROI dipengaruhi oleh 2 

faktor: 

1. Turnover dan Operating asset (tingkat perputaran aktiva yang digunakan 

untuk operasi), yaitu kecepatan berputarnya operating assets dalam 

periode tertentu. 

2. Profit margin, yaitu besarnya keuntungan operasi yang dinyatakan dalam 

persentasi dari jumlah penjualan bersih. Profit margin ini mengukur 

tingkat keuntungan yang dapat dicapai oleh perusahaan dihubungkan 

dengan penjualan. 

 Besarnya ROI akan berubah kalau ada perubahan profit margin atau 

assets turnover, baik masing-masing atau keduanya. Dengan demikian maka 
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pimpinan perusahaan dapat menggunakan salah satu dalam rangka usaha untuk 

memperbesar ROI. Usaha mempertinggi ROI dapat memperbesar profit margin 

adalah bersangkutan dengan usaha untuk mempertinggi di sektor produksi, 

penjualan, dan administrasi. Usaha mempertinggi ROI dengan memperbesar 

assets turover adalah kebijaksanaan investasi dana dalam berbagai aktiva, baik 

aktiva lancar maupun aktiva tetap. 

 Menurut Kasmir (2008:89), faktor-faktor yang mempengaruhi 

profitabilitas (ROI) antara lain, adalah : Margin laba bersih, Perputaran total 

aktiva, Laba bersih, Penjualan, Total aktiva, Aktiva tetap, Aktiva lancar dan 

Total biaya. 

 

5. Keterkaitan Rasio Aktivitas dengan Profitabilitas 

  Rasio aktivitas merupakan untuk rasio mengukur seberapa besar 

efektifitas perusahaan menggunakan sumber dayanya. Rasio profitabilitas 

berkaitan erat dengan kemampuan perusahaan dan efektivitas operasi 

perusahaan dalam menghasilkan keuntungan karena rasio profitabilitas 

merupakan rasio yang menunjukkan ukuran tingkat efektifitas manajemen 

seperti ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan  dari penjualan, pendapatan dan 

investasi. 

 Rasio aktivitas adalah rasio keuangan yang mengukur bagaimana 

perusahaan secara efektif mengelola aktiva-aktivanya (Warsono, 2002:33). 

Rasio ini digunakan untuk melihat seberapa besar tingkat aktiva tertentu yang 

dimiliki perusahaan, apakah sudah sesuai dan beralasan, sangat tinggi atau 

sangat rendah jika dipandang dari tingkat penjualan saat ini. Jika perusahaan 
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mempunyai sangat banyak aktiva, beban bunganya akan sangat tinggi, 

sehingga labanya menjadi menurun. Disisi lain, jika aktiva sangat rendah 

penjualan yang mendatangkan laba mungkin menurun. Pada prinsipnya, 

semakin tinggi rasio aktivitas, maka semakin efektif perusahaan dalam 

mendayagunakan sumber dayanya.  

 Menurut Riadi (2005:9) keterkaitan antara Rasio Aktivitas terhadap 

Rentabilitas Ekonomis yaitu Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa 

rasio aktivitas adalah rasio yang menggambarkan aktivitas yang dilakukan 

perusahaan dalam menggunakan pengelolaannya aktiva atau modal suatu 

perusahaan. Agar perusahaan dapat selalu terjaga rentabilitas ekonomisnya, 

maka perusahaan harus meningkatkan rasio aktivitasnya. Semakin tinggi rasio 

aktivitas, maka semakin baik bagi perusahaan karena rentabilitasnya juga 

meningkat. 

    

C. Kerangka Pemikiran Penelitian 

 Rasio aktivitas berguna untuk mengukur efektifitas perusahaan dalam 

menggunakan aktiva yang dimiliki. Rasio akivifitas terdiri dari rasio 

perputaran persediaan, perputaran piutang, perputaran aktiva tetap dan 

perputaran total aktiva. semakin tinggi rasio aktivitas, maka semakin efektif 

perusahaan dalam mendayagunakan sumber dananya. 

 Profitabilitas perusahaan adalah salah satu cara untuk menilai secara 

tepat tingkat pengembalian yang akan didapat dari aktivitas investasinya. 

Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba 

melalui semua kemampuan dan sumber yang ada. Apabila perusahaan dapat 
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mencapai laba yang maksimal maka tujuan perusahaan untuk memperoleh 

keuntungan sebanyak-banyaknya akan tercapai. Berdasarkan pernyataan diatas 

maka kerangka pemikiran dapat dilihat pada Gambar 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

  Gambar 2.1 dimaksud untuk menjelaskan pengaruh dan hubungan 

antara variabel independen dengan variabel dependen yang digunakan dalam 

penelitian ini. Hasil analisis variabel bebas digunakan untuk menguji apakah 

keempatnya akan mempengaruhi profitabilitas perusahaan otomotif dan 

dengan hasil yang diperoleh kita dapat mengetahui apakah tujuan perusahaan 

sudah tercapai atau belum.  

 

D. Hipotesis 

Hipotesis dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1 : Rasio aktivitas dengan variabel perputaran piutang, perputaran persediaan, 

perputaran aktiva tetap dan perputaran total aktiva berpengaruh terhadap 

profitabilitas perusahaan otomotif yang tercatat di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2011-2013. 

Tujuan Perusahaan 

Profitabilitas (Y) 

Perputaran 

Piutang   

(X1) 

Perputaran 

Persediaan 

(X2) 

Perputaran 

Aktiva Tetap 

(X3) 

Perputaran Total 

Aktiva           

(X4) 
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2: Perputaran aktiva tetap yang paling berpengaruh terhadap profitabilitas 

perusahaan otomotif yang tercatat di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-

2013. 

 


