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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Sebelumnya telah banyak peneliti yang melakukan penelitian pengaruh 

perputaran komponen modal kerja terhadap profitabilitas perusahaan. Namun 

hasil dari berbagai penelitian tersebut menyatakan hasil yang berbeda. Ada 

yang menyatakan bahwa perputaran komponen modal kerja berpengaruh 

signifikan terhadap profitabilitas perusahaan, dan ada juga hasil penelitian 

yang menyatakan bahwa perputaran komponen modal kerja tidak 

berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas perusahaan. 

1. Penelitian oleh Deni (2014) 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Irman Deni dengan 

menggunakan alat analisis regresi linier berganda menyatakan bahwa, 

secara parsial perputaran kas, perputaran piutang dan perputaran 

persediaan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Secara 

simultan, perputaran kas, perputaran piutang dan perputaran persediaan 

juga berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. 

2. Penelitian Oleh Julita (2012) 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Julita dengan menggunakan 

alat analisis regresi linier berganda menyatakan bahwa, secara parsial 

perputaran piutang dan perputaran persediaan tidak berpengaruh 

signifikan terhadap profitabilitas. Secara simultan, perputaran piutang 

dan perputaran persediaan juga tidak berpengaruh signifikan terhadap 

profitabilitas. 
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3. Penelitian oleh Yuliani (2013) 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yuliani dengan menggunakan 

alat analisis regresi sederhana menyatakan bahwa perputaran piutang 

berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. 

4. Penelitian oleh Faisal, Muhammad (2017) 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Faisal dengan 

menggunakan alat analisis regresi linier berganda menyatakan bahwa 

secara parsial perputaran kas, perputaran piutang dan perputaran 

persediaan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Secara 

simultan, perputaran kas, perputaran piutang dan perputaran persediaan 

juga berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. 

5. Penelitian oleh Dewi (2016) 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Lisnawati Dewi dengan 

menggunakan alat analisis regresi linier berganda menyatakan bahwa se 

cara parsial hanya perputaran piutang yang berpengaruh signifikan 

terhadap profitabilitas, sementara itu perputaran kas dan perputaran 

persediaan tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Secara 

simultan perputaran kas, perputaran piutang dan perputaran persediaan 

berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. 

Persamaan dan Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini: 

1. Penelitian oleh Deni (2014) 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian oleh Irman Deni 

terletak pada variabel bebas dan variabel terikat yang digunakan. 
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Variabel terikat yang digunakan sama-sama ROA, dan variabel bebas 

yang digunakan sama-sama perputaran kas, perputaran piutang dan 

perputaran persediaan. Persamaan yang lain terletak pada alat analisis 

yang digunakan yakni sama-sama analisi regresi linier berganda. 

Sementara itu perbedaannya terletak pada objek penelitian, dimana 

penelitian tersebut menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di BEI tahun 2009-2011. 

2. Penelitian Oleh Julita (2012) 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Julita terletak pada 

variabel terikat dan alat analisis yang digunakan. Variabel terikat yang 

digunakan sama-sama ROA, dan alat analisis yang digunakan sama-sama 

analisi regresi linier berganda. Sementara itu perbedaannya terletak pada 

objek penelitian dan variabel bebas yang digunakan. Objek penelitian 

tersebut menggunakan perusahaan Tekstil dan Garmen yang terdaftar di 

BEI tahun 2010-2011, dan variabel bebas yang digunakan hanya 

perputaran piutang dan perputaran persediaan. 

3. Penelitian oleh Yuliani (2013) 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian oleh Yuliani terletak 

pada variabel terikat yang digunakan sama-sama ROA. Sementara itu 

perbedaannya terletak pada variabel bebas, alat analisis dan objek 

penelitian yang dihunakan. Dimana variabel bebas yang digunakan hanya 

perputaran persediaan, alat analisis yang digunakan adalah regresi 
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sederhana, dan objek penelitiannya pada PT Unilever Tbk periode 2005-

2012. 

4. Penelitian oleh Faisal, Muhammad (2017) 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian oleh Muhammad Faisal 

terletak pada variabel bebas dan variabel terikat yang digunakan. 

Variabel terikat yang digunakan sama-sama profitabilitas yang diukur 

dengan ROA, dan variabel bebas yang digunakan sama-sama perputaran 

kas, perputaran piutang dan perputaran persediaan. Persamaan yang lain 

terletak pada alat analisis yang digunakan yakni sama-sama analisi 

regresi linier berganda. Sementara itu perbedaannya terletak pada objek 

penelitian, dimana penelitian tersebut menggunakan perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2004-2014. 

5. Penelitian oleh Dewi (2016) 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian oleh Lisnawati Dewi 

terletak pada variabel bebas dan variabel terikat yang digunakan. 

Variabel terikat yang digunakan sama-sama profitabilitas yang diukur 

dengan ROA, dan variabel bebas yang digunakan sama-sama perputaran 

kas, perputaran piutang dan perputaran persediaan. Persamaan yang lain 

terletak pada alat analisis yang digunakan yakni sama-sama analisi 

regresi linier berganda. Sementara itu perbedaannya terletak pada objek 

penelitian, dimana penelitian tersebut menggunakan perusahaan 

manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 

2010-2014. 
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B. Landasan Teori 

Mendapatkan tingkat profitabilitas yang tinggi merupakan salah satu 

tujuan didirikannya perusahaan. Karena dengan tingkat profitabilitas yang 

tinggi perusahaan akan dapat mensejahterakan para pemiliknya. Dalam 

menciptakan tingkat profitabilitas, pengelolaan modal berperan penting 

karena modal kerja merupakan jumlah dana yang akan digunakan untuk 

membiayai kegiatan operasional dan untuk mendapatkan pendapatan. Adapun 

variable-variabel modal kerja ada tiga yaitu kas, piutang dan persediaan. 

1. Profitabilitas 

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam 

hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri (Sartono, 

2010:122). Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi mencerminkan 

perusahaan tersebut mampu mengelola sumber daya yang dimilikinya dengan 

baik. Sebaliknya, perusahaan yang memiliki profitabilitas rendah 

mencerminkan perusahaan tersebut tidak dapat mengelola sumber daya yang 

dimilikinya dengan baik. Menutur Kasmir (2016:199) terdapat berbagai rasio 

profitabilitas yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur tingkat 

profitabilitas, diantaranya adalah: 

a. Profit Margin (Profit Margin On Sales) 

Profit Margin Ratio merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk 

mengukur profit margin atas penjualan. Terdapat dua rumus untuk 

mencari profit margin: 

1) Margin Laba Kotor 
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Gross Profit Margin = 
Penjualan Bersih – Harga Pokok Penjualan

Sales
 

2) Margin Laba Bersih 

Net Profit Margin = 
Laba bersih setelah bunga dan pajak

Sales
 

b. Return On Asset (ROA) 

Menurut Kasmir (2016:201), ROA merupkan rasio yang menunjukkan 

hasil atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. ROA 

memberikan ukuran yang lebih baik atas profitabilitas perusahaan karena 

menunjukkan efektifitas manajemen dalam menggunakan aset untuk 

memperoleh pendapatan. 

c. Return On Equity (ROE) 

Return On Equity (ROE) merupakan rasio untuk mengukur laba bersih 

sesudah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini menunjukkan efisiensi 

penggunaan modal sendiri. 

d. Laba per Lembar Saham 

Rasio Laba per Lembar Saham merupakan rasio untuk mengukur 

keberhasilan mamanjemen dalam mencapai keuntungan bagi pemegang 

saham. Keuntungan yang tersedia bagi pemegang saham biasa adalah 

jumlah keuntungan dikurangi pajak, deviden, dan dikurangi hak-hak lain 

untuk pemegang saham prioritas. 

Dari penjelasan berbagai jenis-jenis rasio yang dapat digunakan untuk 

mengukur tingkat profitabilitas di atas, dapat disimpulkan bahwa ROA 

merupakan rasio yang paling baik digunakan untuk mengukur profitabilitas 

dibanding dengan rasio profitabilitas yang lainnya seperti Profit Margin, 
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ROE dan laba per lembar saham, karena memperhitungkan keefektifan 

perusahaan dalam menggunakan aktiva. 

Menurut Kasmir (2016:198) manfaat yang dapat diperoleh dari rasio 

profitabilitas adalah sebagai berikut: 

1) Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan 

dalam satu periode 

2) Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan 

tahun sekarang 

3) Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu 

4) Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal 

sendiri 

5) Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang 

digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri. 

Dari uraian beberapa manfaat yang diperoleh dari rasio profitabilitas, 

maka dapat ditarik kesimpulan bahwa manfaat dari profitabilitas adalah untuk 

menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga 

memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini 

ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan dari 

investasi perusahaan. 

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Profitabilitas 

Menurut kutipan dari Brigham & Houston (2001:89), rasio profitabilitas 

(profitability ratio) menunjukkan pengaruh gabungan dari likuiditas, 

manajemen aktiva, dan hutang terhadap hasil operasi.  
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a. Rasio Likuiditas  

Menurut Kasmir (2016:129), rasio likuiditas berfungsi untuk menunjukkan 

atau mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya 

yang sudah jatuh tempo, baik kewajiban kepada pihak luar perusahaan 

maupun di dalam perusahaan. Rasio likuiditas terdiri dari:  

1) Current Ratio, merupakan rasio untuk mengukur kemampuan 

perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang 

yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. 

2) Acid Test, merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi atau membayar kewajiban atau utang 

lancar dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai persdiaan.  

3) Rasio Perputaran Kas, berfungsi untuk mengukur tingkat kecukupan 

modal kerja perusahaan yang dibutuhkan untuk membayar tagihan dan 

membiayai penjualan. 

b. Rasio Manajemen Aktiva atau Rasio Aktivitas 

Menurut Kasmir (2016:172), rasio aktivitas merupakan rasio yang 

digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan 

aktiva yang dimilikinya. Rasio manajemen aktiva terdiri dari:  

1) Perputaran Piutang (Receivable Turn Over), merupakan 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. 



16 

 

 

 

2) Perputaran Persediaan (Inventory Turn Over) merupakan rasio yang 

digunakan untuk mengukur berapa kali dana yang ditanam dalam 

persediaan (inventory) ini berputar dalam satu periode. 

3) Fixed Assets Turnover, merupakan rasio yang digunakan untuk 

mengukur berapa kali dana yang ditanamkan dalam aktiva tetap 

berputar dalam satu pepriode. 

4) Total Assets Turnover, merupakan rasio yang digunakan untuk 

mengukur perputaran semua aktiva yang dimiliki perusahaan dan 

mengukur berapa jumlah penjualan yang diperoleh dari tiap rupiah 

aktiva.  

c. Rasio Manajemen Hutang  

Rasio manajemen hutang mengetahui sejauh mana kemampuan 

perusahaan memenuhi kewajiban jangka panjang (hutang) perusahaan 

yang digunakan untuk membiayai seluruh aktivitas perusahaan. 

Manajemen hutang terdiri dari:  

1) Debts Ratio, mengetahui persentase dana yang disediakan oleh 

kreditur. 

Rasio Hutang =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐻𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡
 

2) Times Interest Earned (TIE), mengukur seberapa besar laba operasi 

dapat menurun sampai perusahaan tidak dapat memenuhi beban bunga 

tahunan. 

TIE =
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝐵𝑒𝑏𝑎𝑛 𝐵𝑢𝑛𝑔𝑎
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3) Fixed Charge Coverage Ratio, hampir serupa dengan rasio TIE, 

namun mengakui bahwa banyak aktiva perusahaan yang dilease dan 

harus melakukan pembayaran dana pelunasan. 

3. Modal Kerja 

Menurut Brigham & Houston (2001:150), modal kerja merupakan 

investasi sebuah perusahaan pada aktiva-aktiva jangka pendek yaitu kas, 

sekuritas yang mudah dipasarkan, persediaan dan piutang usaha. 

Menurut Riyanto (2001:57) mengenai pengertian modal kerja dapat 

dikemukakan adanya beberapa konsep, yaitu: 

a. Konsep Kuantitatif 

Modal kerja menurut konsep ini adalah keseluruhan dari jumlah 

aktiva lancar dimana aktiva ini merupakan aktiva yang sekali berputar 

kembali dalam bentuk semula atau aktiva dimana dana yang tertanam 

didalamnya tiakk dapat bebas lagi dalam jangka waktu yang pendek. 

Modal kerja dalam pengertian ini sering disebut modal kerja bruto (gross 

working capital). 

b. Konsep Kualitatif 

Dalam konsep ini modal dikaitkan dengan besarnya jumlah utang 

lancar atau utang yang harus segera dibayar. Modal kerja menurut konsep 

kualitatif adalah kelebihan hutang lancar diatas aktiva lancar, dimana 

modal kerja benar-benar menujukan tingkat keamanan bagi kreditur 

jangka pendek, dapat menjamin kesinambungan usaha dimasa depan 

serta menunjukan kemampuan suatu perusahaan untuk memperoleh 
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tambahan pinjaman jangka pendek dengan jaminan aktiva lancar. Modal 

kerja ini sering pula disebut dengan modal kerja netto (Net Working 

Capital). 

c. Konsep Fungsional 

Konsep ini mendasarkan pada fungsi dari dana dalam 

menghasilkan pendapatan (income). Setiap dana yang digunakan dalam 

perusahaan dimaksudkan untuk menghasilkan pendapatan dari usaha 

pokok perusahaan, tetapi tidak semua dana digunakan untuk 

menghasilkan pendapatan periode ini (current income). Ada sebagian 

dana yang digunakan untuk memperoleh atau menghasilkan pendapatan 

untuk periode berikutnya (future income). 

Menurut Esra & Apriweni (2002), terdapat tiga komponen atau variabel 

modal kerja diantaranya adalah kas, piutang, dan persediaan. Modal kerja 

dikatakan efisien jika variable-variabel modal kerja yaitu kas, piutang dan 

persediaan berputar semakin cepat. Jika variable-variabel modal kerja 

perputarannya semakin lambat, maka modal kerja tidak efisien dalam 

penggunaannya. 

4. Perputaran Kas 

Menurut Kasmir (2016:140), kas merupakan aktiva yang paling likuid, 

dimana dapat dipakai sebagai alat pembayaran yang siap dan bebas 

dipergunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan. Perputaran kas 

merupakan ukuran efisiensi penggunaan kas untuk membayar tagihan 

(hutang) dan biaya-biaya yang berkaitan dengan penjualan. Menurut 
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Ghutmann (dalam Riyanto:95), jumlah kas yang ada di dalam perusahaan 

yang “well finance” hendaknya tidak kurang dari 5% - 10% dari jumlah 

aktiva lancar.. 

5. Hubungan Perputaran Kas dengan Profitabilitas 

Perputaran kas (Cash Turnover) merupakan kemampuan uang kas 

berputar selama periode tertentu untuk memperoleh pendapatan. Perputaran 

kas dapat diketahui dengan cara memperbandingkan penjualan dengan jumlah 

kas rata-rata. Menurut Riyanto (2001:94), semakin besar jumlah persediaan 

kas berarti semakin tinggi tingkat likuiditasnya, dengan begitu perusahaan 

memiliki resiko lebih kecil untuk tidak dapat memenuhi kewajiban 

finansiilya. Tetapi semakin besar persediaan kas berarti semakin banyak uang 

yang menganggur, sehingga akan memperkecil profitabilitas. Semakin tinggi 

tingakat perputaran kas berarti semakin efisiensi penggunaan kasnya dan 

keuntungan yang diperoleh akan semakin besar. 

6. Perputaran Piutang 

Pada dasarnya piutang berfungsi untuk dapat memberikan solusi 

penjualan alternatif bagi pelanggan selain secara pembayaran secara kontan, 

sehingga diharapkan mampu meningkatkan penjualan produk perusahaan, 

karena dengan kredit pangsa pasar akan menjadi semakin luas, dari yang 

tadinya tidak mampu atau tidak mau membeli menjadi mampu dan mau untuk 

membeli produk secara kredit sehingga perusahaan dapat diuntungkan dari 

laba yang diperoleh dari penjualan secara kredit. 
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Perputaran piutang merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 

berapa lama pengihan piutang selama satu periode atau berapa kali dana yang 

ditanam dalam piutang ini berputar dalam satu periode. Semakin rendah rasio 

ini menunjukkan kondisi perusahaan semakin tidak baik (Kasmir, 2016:176). 

Saat pelunasan kredit semakin lama, maka ketika itu juga dana yang 

diharapkan untuk menambah kas menjadi tertunda karena pelanggan belum 

melakukan pembayaran. Ketika hal tersebut terjadi maka piutang menjadi 

tidak efisien dalam menambah laba ke dalam kas perusahaan. 

7. Hubungan Perputara Piutang dengan Profitabilitas 

Riyanto (2001:85), menyatakan perputaran piutang menunjukkan 

periode terikatnya modal kerja dalam piutang dimana semakin lama syarat 

pembayaran, berarti semakin lama modal terikat dalam piutang (perputaran 

piutang semakin lama), sehingga semakin lama perusahaan mendapatkan 

keuntungan dari penjualan kredit. Semakin cepat periode berputarnya 

menunjukkan semakin cepat perusahaan mendapatkan keuntungan dari 

penjualan kredit tersebut, sehingga profitabilitas perusahaan juga ikut 

meningkat.  

8. Perputaran Persediaan 

Menurut Riyanto (2001:69), Inventory atau persediaan yang sebagai 

elemen utama dari modal kerja merupakan aktiva yang selalu dalam keadaan 

berputar, dimana secara terus menerus mengalami perubahan. Dalam 

menghitung efisien tidaknya persediaan perusahaan perlu adanya analisa 

lebih lanjut terhadap persediaan tersebut. Perusahaan dapat menggunakan 
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perputaran persediaan untuk dapat menjawab hal tersebut. Perputaran 

persediaan (inventory turnover) sendiri merupakan berapa kali jumlah 

persediaan barang dagangan diganti dalam satu tahun (dijual dan diganti).  

9. Hubungan Perputaran Persediaan dengan Profitabilitas 

Semakin tinggi perputaran persediaan, maka biaya yang dikeluarkan 

untuk pemeliharaan dan perawatan barang di gudang kecil sehingga 

menghemat biaya dan semakin kecilnya kemungkinan kerugian (Riyanto, 

2001:73). Semakin kecil biaya yang ditanggung oleh perusahaan maka 

semakin besar juga profitabilitas yang didapat. Munawir (dalam Canizio, 

2017), menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat perputaran persediaan 

akan memperkecil resiko terhadap kerugian yang disebabkan karena 

penurunan harga atau karena perubahan selera konsumen, disamping itu 

akan menghemat ongkos penyimpanan dan pemeliharaan terhadap 

persediaan tersebut. 

10. Kerangka Pemikiran Penelitian 

 

 

 

 

 

 

  

 

Perputaran Kas (X1) Perputaran Kas (X1) 

Perputaran Piutang (X2) Perputaran Piutang (X2) ROA (Y) 

Perputaran Persediaan (X3) 
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Keterangan :   (Parsial) 

  (Simultan) 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian 

Secara parsial maupun simultan perputaran komponen modal kerja 

(perputaran kas, perputaran piutang dan perputaran persediaan) berpengaruh 

signifikan terhadap ROA. Riyanto (2001:73), menyatakan bahwa semakin 

cepat kas berputar atau kembali berarti semakin tinggi efisiensi penggunaan 

kas dan keuntungan yang diperoleh akan semakin besar.  

Semakin cepat periode berputarnya piutang berarti semakin cepat 

perusahaan mendapatkan keuntungan dari penjualan kredit tersebut, sehingga 

akan meningkatkan profitabilitas perusahaan. Semakin cepat tingkat 

perputaran persediaan, biaya yang dikeluarkan untuk pemeliharaan dan 

perawatan barang di gudang kecil sehingga menghemat biaya, maka semakin 

besar juga profitabilitas yang didapat. 

11. Hipotesis 

Semakin cepat kas berputar atau kembali berarti semakin tinggi 

efisiensi penggunaan kas dan keuntungan yang diperoleh akan semakin besar. 

Semakin cepat periode berputarnya piutang berarti semakin cepat perusahaan 

mendapatkan keuntungan dari penjualan kredit tersebut, sehingga akan 

meningkatkan profitabilitas perusahaan. Semakin cepat tingkat perputaran 

persediaan, biaya yang dikeluarkan untuk pemeliharaan dan perawatan barang 

di gudang kecil sehingga menghemat biaya, maka semakin besar juga 

profitabilitas yang didapat (Riyanto, 2001:73). 



23 

 

 

 

Hal ini didukung dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh 

Deni (2014) dan Faisal, Muhammad (2017) bahwa perputaran komponen 

modal kerja (perputaran kas, perputaran piutang dan perputaran persediaan) 

secara parsial berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. 

H1 = Perputaran komponen modal kerja (perputaran kas, perputaran 

piutang dan perputaran persediaan) berpengaruh signifikan secara 

parsial terhadap profitabilitas (ROA) pada Perusahaan Kosmetik & 

Barang Keperluan Rumah Tangga yang terdaftar di BEI. 

Dari hasil penelitian oleh Deni (2014) dan Faisal, Muhammad (2017) 

menyatakan bahwa perputaran komponen modal kerja (perputaran kas, 

perputaran piutang dan perputaran persediaan) secara simultan berpengaruh 

signifikan terhadap profitabilitas 

H2 = Perputaran komponen modal kerja (perputarankas, perputaran 

piutang dan perputaran persediaan) berpengaruh signifikan secara 

simultan terhadap profitabilitas (ROA). 

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Deni (2014) menyatakan 

bahwa, perputaran kas mempunyai pengaruh paling dominan terhadap 

profitabilitas dibandingkan variabel lainnya. Hal tersebut sejalan dengan hasil 

penelitian oleh Faisal, Muhammad (2017) yang menyatakan bahwa variabel 

yang paling dominan adalah perputaran kas. 

H3 = Variabel yang paling berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas 

(ROA) adalah perputaran kas. 




