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Abstract: This study aims to determine how much influence the inventory turnover and total assets turnover
simultaneously on profitability level in CV. Teluk Kenanga Ogan Ilir. The data used are the inventory turnover, total
assets turnover and profability. Data were analyzed with quantitative methods using regression analysis. The result
is simultanious effect of inventory turnover and total assets turnover have a significant impact on profability.
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Abstrak: Penelitian  ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh  inventory turnover dan  total assets
turnover secara simultan terhadap tingkat profitabilitas CV. Teluk Kenanga Ogan Ilir. Data yang digunakan adalah
data yang berasal dari perusahaan meliputi inventory turnover dan total asset turnover serta profitabilitas perusahaan.
Data  dianalisis  dengan  metode  analisis  kuantitatif  menggunakan  analisis  regresi.  Hasil  penelitian  menunjukkan
bahwa secara simultan inventory turnover dan total asset turnover mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap
profitabilitas.

Kata kunci: profitabilitas, perputaran persediaan, total omset aset

1. PENDAHULUAN

Kemajuan  suatu  perusahaan  sekarang  ini
masih dipengaruhi oleh iklim ekonomi global. Seperti
diketahui  krisis  ekonomi  yang  melanda  bangsa
Indonesia  sejak awal tahun 1997 yang diikuti krisis
politik,  sosial  serta  adanya  era  globalisasi  dan
persaingan bebas, memberikan  iklim yang kurang
menguntungkan bagi dunia usaha di Indonesia karena
kesiapan  menghadapi  hal  diatas  belum  teruji.
Pemerintah dengan  segala kebijakannya  dibidang
ekonomi  telah berusaha  untuk dapat  memberikan
nuansa  yang baik bagi perkembangan dunia usaha
yang sehat dan dinamis sekaligus dapat meningkatkan
kegairahan usaha ekonomi, pemerataan pembangunan
dan hasil-hasilnya serta memperluas lapangan kerja.
Otonomi daerah yang telah dilaksanakan sejak Januari
2001, diharapkan dapat mendukung arah kebijakan
pembangunan dibidang ekonomi daerah yang dapat
menggairahkan  lajunya  perkembangan  dan

pertumbuhan perusahaan-perusahaan di daerah yang
akhirnya  dapat memacu  pertumbuhan ekonomi  di
suatu daerah tersebut.

Pemberian otonomi daerah diharapkan dapat
memberikan  keleluasaan  kepada  daerah  dalam
pembangunan  daerah  melalui  usaha-usaha  yang
mampu meningkatkan partisipasi aktif dunia usaha
dan masyarakat.  Apalagi perusahaan yang bergerak
dalam usaha bidang pembangunan/jasa konstruksi
dan  perdagangan  jasa/umum,  mereka  langsung
berhubungan dengan masyarakat konsumen yang juga
sangat  dipengaruhi  oleh  strategi  yang  dijalankan
untuk  mendapatkan  order  sebagai  sumber  dari
pendapatan usaha untuk mencapai laba  yang optimal.

Setiap organisasi yang merupakan organisasi
yang  berorientasi  pada  laba  (profit motive)
mempunyai  tujuan  untuk  memperoleh  laba  pada
setiap  kegiatan  operasional  yang  dilaksanakan
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perusahaan,  sehingga  membutuhkan  pengelolaan
keuangan secara efisien dan efektif. Berkaitan dengan
hal ini, pendapatan merupakan unsur paling penting
yang berhubungan erat dengan besar kecilnya laba
yang akan diperoleh perusahaan dalam mengevaluasi
dan  menentukan  kinerja  maupun  kebijakan
perusahaan di masa mendatang.

Untuk  mencapai  tujuan  tersebut,  maka
perusahaan  harus menjaga efisiensi dan efektifitas
dari  seluruh kegiatan usaha yang  terjadi di dalam
perusahaan. Dengan menggunakan laporan keuangan,
perannya sangat penting di dalam menentukan nilai
posisi  keuangan  perusahaan  yaitu  dengan
menganalisa pos-pos yang ada pada daftar neraca
sedangkan  untuk  mengetahui  operasi  perusahaan
yaitu dengan mengawasi dan mengontrol manajemen
dalam semua proses kegiatan usaha dengan baik pada
setiap level organisasi serta menganalisa laporan rugi
labanya.

Agar  dapat  meningkatkan  laba  yang
maksimal maka  dapat  dilakukan  dengan dua  cara
yaitu  dengan  meningkatkan  penjualan  dan  juga
dengan menekan biaya yang semaksimal mungkin.
Didalam  meningkatkan  penjualan  bisa  dilakukan
dengan cara meningkatkan volume penjualan maupun
harga jualnya. Sedangkan untuk menekan biaya dapat
dilakukan  dengan  menjaga  atau  merawat  asset
perusahaan maupun dengan menggunakan peralatan-
peralatan yang sudah ada dengan seefisien mungkin.
Sehingga setiap pengurangan biaya tersbut akan dapat
meningkatkan keuntungan perusahaan.

Kemampuan  perusahaan  dalam
menghasilkan  laba  disebut  dengan  Profitabilitas.
Perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi
akan mudah menarik investor agar mereka tertarik
untuk  menanamkan  modalnya dalam  perusahaan.
Untuk mengukur kemampuan dana yang  tertanam
dalam  perputaran  persediaan  dalam  satu  periode
tertentu disebut dengan Inventory Turnover dan untuk
menghitung rasio tersebut dapat dilakukan dengan
membandingkan  harga  pokok  penjualan  dengan
persediaan. Sedangkan untuk mengetahui kemampuan
dana  yang tertanam dalam keseluruhan aktiva dalam
suatu  periode  atau  kemampuan  modal  yang

diinvestasikan  untuk  menghasilkan  laba  dikenal
dengan  nama  Total Assets Turnover.  Kedua  rasio
tersebut  sangat  besar  sekali  pengaruhnya  dalam
menghasilkan laba.

CV. Teluk Kenanga  Ogan  Ilir  merupakan
sebuah perusahaan  lokal  yang bergerak  di  bidang
industri. Selama ini perusahaan tersebut tidak pernah
melakukan analisa laporan keuangan, sehingga jika
ada kenaikan atau penurunan laba tidak bisa diketahui
secara dini. Manajemen perusahaan  mengharapkan
dapat menerapkan manajemen keuangan yang baik
sehingga prestasi perusahaan dapat meningkat dari
waktu ke waktu dan dapat segera diketahui jika ada
perubahan-perubahannya.

Dari  uraian  di  atas  memberikan  indikasi
bahwa  analisa  keuangan  dalam  suatu  perusahaan
merupakan  hal  yang  sangat  penting  dan  menarik
untuk diteliti. Oleh karena  itu permasalahan yang
akan diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana
pengaruh    Inventory Turnover  dan  Total Assets
Turnover terhadap tingkat profitabilitas pada   CV.
Teluk Kenanga Ogan Ilir? Kemudian tujuan penelitian
ini  adalah  untuk  menganalisis  seberapa  besarnya
pengaruh  Inventory Turnover  dan  Total Assets
Turnover  secara  simultan  terhadap  tingkat
profitabilitas    CV.  Teluk  Kenanga  Ogan  Ilir.
Kemudian hasil dari penelitian ini diharapkan dapat
memberikan  manfaat dalam  bentuk masukan  dan
pertimbangan bagi  manajemen  perusahaan  dalam
dalam  menentukan  kebijakan-kebijakan  serta
meningkatkan profitabilitas, menambah wawasan dan
pengetahuan  bagi  berbagai  pihak  mengenai  cara
meningkatkan laba, serta  sebagai referensi tambahan
dalam penelitian selanjutnya.

2. LANDASAN TEORI

Dalam penelitian ini analisis dan pembahasan
terhadap permasalahan akan dilakukan berdasarkan
beberapa  teori  terkait meliputi pengertian  laporan
keuangan,  teknik  analisis  laporan keuangan,  rasio
keuangan,  dan  penggolongan  rasio  keuangan.
Berikut  uraian  mengenai  masing-masing  teori
tersebut:
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2.1 Pengertian Laporan Keuangan

Menurut  Munawir  S  (2006) laporan
keuangan adalah hasil proses akuntansi yang dapat
digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara
data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan
pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan data
atau aktivitas perusahaan tersebut.

Sedangkan  pengertian  laporan  keuangan
Menurut  Ikatan Akuntan  Indonesia  (2009)  adalah
merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan,
laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi
Laporan  Neraca,  Laporan  Rugi  Laba,  Laporan
Perubahan Ekuitas yang disajikan dalam berbagai
cara misalnya sebagai laporan arus kas, catatan atas
laporan  keuangan  serta  materi  penjealasan
yang  merupakan  bagian  integral  dari  laporan
keuangan.

Dari  definisi  laporan  keuangan  tersebut
diatas diketahui bahwa laporan keuangan terdiri dari
Neraca dan Laporan Rugi Laba, Laporan Perubahan
Ekuitas  serta  Laporan Arus  Kas,  dimana  Neraca
menggambarkan posisi aset, kewajiban dan modal
perusahaan pada tanggal tertentu, sedangkan Laporan
Rugi Laba menunjukkan pendapatan-pendapatan dan
beban-beban  dari  suatu  unit  usaha  untuk  suatu
periode  tertentu  dan  Laporan  Perubahan  Modal
menunjukkan sumber dan penggunaan atau alasan
yang  menyebabkan  perubahan  modal  perusahaan
serta  Laporan Arus  Kas  menunjukkan  dampak
kas  dari  kegiatan  perusahaan  selama  periode
tertentu.

2.2 Teknik  Analisis Laporan Keuangan

Dalam melakukan analisa laporan keuangan
suatu perusahaan digunakan beberapa metode dan
teknik analisa. Metode dan teknik tersebut merupakan
alat untuk mengukur hubungan antara pos-pos yang
ada  dalam  laporan  keuangan  sehingga  diketahui
perubahan dari masing-masing pos tersebut.

Metode  yang  digunakan  di  dalam
menganalisa  suatu  laporan  keuangan  menurut
Munawir S (2006):

1. Analisis Horizontal
Analisis  horizontal  adalah  analisis  dengan
mengadakan  perbandingan  laporan  keuangan
untuk  beberapa  periode  atau  beberapa  saat
sehingga  akan  diketahui  perkembangannya.
Metode ini disebut juga metode analisis dinamis.

2. Analisis Vertikal
Analisis Vertikal adalah analisis laporan keuangan
yang dinilai hanya meliputi satu periode saja yaitu
dengan membandingkan antara pos dengan pos
lainnya dalam laporan keuangan tersebut sehingga
hanya  dapat  diketahui  keadaan  keuangan  atau
hasil operasi pada saat itu saja. Metode ini disebut
juga metode  analisis  statis,  karena  kesimpulan
yang diperoleh hanya untuk periode itu saja tanpa
mengetahui perkembangannya.

Menurut Munawir S (2006) teknik analisa
yang bisa digunakan dalam analisa laporan keuangan
adalah sebagai berikut :

1. Analisa Perbandingan Laporan Keuangan

a. Analisis Vertikal.
Menghubungkan atau  membandingkan pos-
pos laporan keuangan suatu entitas dengan pos-
pos  lainnya  dalam  satu  periode  pelaporan,
sehingga nampak besarnya persentase suatu
pos terhadap pos lain yang dijadikan dasar.

b. Analisis Horizontal.
Analisis horisontal adalah suatu analisis yang
membandingkan dua periode laporan keuangan
atau lebih. Untuk kepentingan analisis dua atau
lebih  laporan  keuangan  disajikan  secara
komparatif kemudian diselisihkan periode saat
ini dengan periode sebelumnya. Dalam laporan
ini disajikan kenaikan atau penurunan setiap
elemen  laporan  keuangan  yang  dinyatakan
dalam persen dan atau nilai mata uang tertentu.

2. Trend  atau  Tendensi  Posisi  dan  Kemajuan
Keuangan  Perusahaan  dinyatakan  dalam
Persentase.
Analisis  ini  menggambarkan  kecendrungan
perubahan suatu elemen laporan keuangan selama
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beberapa periode (dari tahun ke tahun) dan data
laporan keuangan dinyatakan   dalam  persentase
atas dasar tahun dasar.

3. Laporan  dengan  persentase  perkomponen
(common size statement).
Analisis ini dilakukan dengan menghitung proporsi
suatu kelompok atau subkelompok atas dasar total
kelompoknya.

4. Analisa  sumber dan  penggunaan  modal  kerja.
Analisis ini melihat dari mana sumber dana dan
untuk apa penggunaan dana dalam perusahaan.

5. Analisa  sumber  dan  penggunaan  modal  kas.
Analisis ini melihat dari mana sumber kas dan
untuk  apa  penggunaan  kas  dalam  perusahaan.

6. Analisa rasio adalah suatu metode analisa untuk
mengetahui  hubungan  pos-pos  tertentu  dalam
neraca  atau  laporan  laba  rugi  secara  individu
atau kombinasi dari kedua laporan tersebut.

7. Analisa perubahan laba kotor.
Analisis laba kotor adalah memecah-mecah atau
membagi  menjadi  bagian-bagian  atau  elemen
elemen  yang  lebih  kecil  dengan  tujuan  untuk
menentukan penyebab penyimpangan laba kotor
dan untuk mengetahui hubungan antara elemen-
elemen tersebut.

8. Analisa break-even.

Adalah analisis laporan keuangan yang bertujuan

untuk  mendapatkan  informasi  tentang  tingkat

penjualan  minimal  yang  boleh  dilakukan

perusahaan  (tingkat  penjualan  yang  tidak

mendapatkan laba dan tidak menderita rugi) serta

estimasi besarnya laba/ rugi pada berbagai tingkat

penjualan.

2.3 Rasio Keuangan

Menurut   Harahap  (2006)  rasio  keuangan
adalah angka yang diperoleh dari hasil perbandingan
dari satu pos laporan keuangan dengan pos lainnya

yang mempunyai hubungan antara dua data keuangan

atau hubungan dari berbagai pos dalam suatu laporan
keuangan  dengan  menggunakan  alat-alat  analisis
berupa  rasio  ini  akan  dapat  menjelaskan  atau
memberikan  gambaran  mengenai  baik  buruknya
keadaan dan posisi keuangan dari suatu perusahaan
yang bersangkutan serta dapat mengetahui tingkat
likuidasi,  solvabilitas,  profitabilitas  dan  aktivitas
perusahaan

Rasio  keuangan  pada  dasarnya  disusun
dengan menggabungkan angka-angka yang ada  di
dalam atau antara neraca dengan laporan laba rugi.
Analisa  rasio  keuangan  merupakan  cara  analisis
dengan menguraikan  perhitungan  rasio-rasio  atas
kuantitatif  yang  disajikan  dalam  neraca  maupun
laporan laba rugi.

Analisis  rasio  jika  di  pandang  dari  sudut
investor digunakan untuk memprediksi masa depan,
sedangkan dari sudut pandang manajemen analisis
laporan  keuangan  digunakan  untuk  membantu
mengantisipasi kondisi di masa depan dan yang lebih
penting sebagai titik awal untuk perencanaan tindakan
yang akan mempengaruhi peristiwa dimasa depan.

2.4 Penggolongan Rasio Keuangan

Adapun  penggolongan  rasio  keuangan
menurut  Weston dan Copeland  (2006) dibagi menjadi
enam jenis, yaitu:

1. Rasio likuiditas.
Adalah  rasio  yang  mengukur  kemampuan
perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka
pendek bila jatuh tempo.

2. Rasio leverage.
Adalah rasio yang mengukur hingga sejauhmana
perusahaan dibiayai oleh hutang.

3. Rasio aktivitas
Adalah  rasio  yang  mengukur hingga  seberapa
efektif perusahaan menggunakan sumberdayanya

4. Rasio profitabilitas.
Adalah  rasio  yang  mengukur  efektivitas
manajemen  yang  ditunjukkan  oleh  laba  yang
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dihasilkan  dari  penjualan  dan  investasi
perusahaan.

5. Rasio pertumbuhan.
Adalah  rasio  yang  mengukur  kemampuan
perusahaan mempertahankan posisi ekonominya
dalam  pertumbuhan  ekonomi  dan  industri.

6. Rasio penilaian.
Adalah  rasio  yang  mengukur  kemampuan
manajemen  menciptakan  nilai  pasar  yang
melampaui pengeluaran biaya investasi. Rasio ini
merupakan ukuran yang paling lengkap tentang
prestasi perusahaan, karena mencerminkan rasio
risiko dan rasio pengembalian. Rasio penilaian
sangat  penting  karena  rasio  tersebut  berkaitan
langsung  dengan  tujuan  memaksimalkan  nilai
perusahaan dan kekayaan para pemegang saham.

Menurut  Riyanto  (2006),  pengelompokan
rasio-rasio keuangan yaitu sebagai berikut :

1. Rasio Likuiditas  adalah  rasio-rasio  yang
dimaksud untuk mengukur likuiditas perusahaan
(Current ratio, Acid test ratio).

2. Rasio Leverage  adalah  rasio-rasio  yang
dimaksudkan   untuk  mengukur  sampai  berapa
jauh aktiva perusahaan dibiayai dengan hutang
(debt to total assets ratio, net worth to debt ratio
dan lain sebagainya).

3. Rasio-rasio Aktivitas,  yaitu  rasio-rasio  yang
dimaksudkan  untuk  mengukur  sampai  berapa
besar efektivitas perusahaan dalam mengerjakan
sumber-sumber  dananya  (Inventory turnover,
average collection period dan lain sebagainya).

4. Rasio-rasio Profitabilitas, yaitu rasio-rasio yang
menunjukkan  hasil  akhir  dari  sejumlah
kebijaksanaan dan keputusan-keputusan  (profit
margin on sales, return on total assets, Return
on net worth dan lain sebagainya).

Analisa ratio keuangan merupakan suatu alat
yang dinyatakan dalam Aritmatical term yang dapat
digunakan untuk menjelaskan  hubungan antara dua

macam  finansial  perusahaan,  sehingga  dari  hasil
analisis ini diharapkan memberikan gambaran posisi
keuangan baik likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan
rentabilitas suatu perusahaan. Selanjutnya dapat pula
digunakan  untuk    memberikan  gambaran  tentang
penggunaan dana yang ada dalam perusahaan untuk
pembelanjaan dalam pengendalian perusahaan dimasa
yang akan datang. Bagi pimpinan perusahaan yang
berkepentingan  terhadap  laporan  keuangan
perusahaan yang dipimpinnya. Dari analisa laporan
keuangan  perusahaan,  manajer  akan  dapat
mengetahui keadaan dan perkembangan keuangan
perusahaan yang telah dicapai pada waktu yang telah
lalu dan waktu yang sedang berjalan.  Dengan analisis
data keuangan dari tahun ke tahun yang lalu, dapat
diketahui kelemahan dan hasil yang dianggap cukup
baik. Dengan mengetahui kelemahan tersebut maka
penyusunan rencana pada tahun yang akan datang
dapat diperbaiki dan hasil-hasil yang dianggap cukup
baik  harus  dipertahankan,  sehingga  perusahaan
tersebut dapat terkendali untuk waktu di masa yang
 akan datang.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu

Dalam  penelitian  ini  yang  menjadi  objek
penelitian adalah sebuah perusahaan yaitu CV. Teluk
Kenanga Ogan Ilir yang beralamat di Desa Sekonjing
Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan.  Penelitian
dibagi  dalam  tiga  tahap.  Tahap  perencanaan
penelitian dilaksanakan mulai tanggal 19 Maret 2014
sampai  dengan  tanggal  16 April  2014.  Tahap
pelaksanaan penelitian dimulai sejak tanggal 28 April
2014 sampai dengan tanggal 10 Mei 2014. Sedangkan
tahap  pelaporan  hasil  penelitian dilakukan  mulai
tanggal 12 Mei 2014.

3.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

3.2.1 Sumber Data

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan
adalah  metode  penelitian  deskriptif,  data  yang
dibutuhkan dalam penelitian diperoleh dari sumber
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data primer maupun sekunder. Data Primer adalah
data yang diperoleh secara langsung dari perusahaan
berkaitan  dengan  masalah  yang  di  bahas.  Dalam
penelitian  data  primer  diperoleh  dari  CV.  Teluk
Kenanga, khususnya informasi yang ada pada bagian
akuntansi, meliputi  inventory turnover dan total asset
turnover serta profitabilitas perusahaan.

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik  /  metode  pengumpulan  data
menurut  Siregar  (2010)  adalah  suatu
proses pengumpulan data primer dan sekunder dalam
suatu  penelitian.  Metode  pengumpulan  data
yang  umum  digunakan  dalam  suatu  penelitian
adalah:

1. Studi Literatur Dokumentasi.
Melalui  teknik  ini  dilakukan  kegiatan
penghimpunan  data,  keterangan  dan
informasi  dengan  penelaahan  secara  cermat
atas  berbagai  dokumen,  arsip,  hasil  laporan,
buku-buku  ilmiah,  perundang-undangan  dan
bahan-bahan tertulis lainnya yang relevan dengan
variabel penelitian.

2. Penelitian Lapangan.
Dalam penelitian lapangan  dilakukan pengamatan
langsung terhadap objek penelitian yaitu dengan
melalui:

a. Wawancara.
Wawancara  adalah  proses  memperoleh
keterangan  /  data  untuk  tujuan  penelitian
dengan  cara  tanya  jawab,  sambil  bertatap
muka antara pewawancara dengan responden
dengan  menggunakan  alat  yang  dinamakan
panduan wawancara.

b. Observasi.
Observasi atau pengamatan langsung adalah
kegiatan pengumpulan data dengan melakukan
penelitian  langsung  terhadap  kondisi
lingkungan objek penelitian yang mendukung
kegiatan penelitian, sehingga didapat gambaran
secara jelas tentang kondisi objek penelitian
tersebut.

c. Dokumentasi.
Dokumentasi  adalah  mengumpulkan  data
dengan  cara mengalir  atau  mengambil  data-
data dari  catatan,  dokumentasi,  administrasi
yang  sesuai  dengan  masalah  yang  diteliti.

Dalam  penelitian  ini,  pengumpulan  data
menggunakan  metode  studi  literatur,  wawancara,
penyebaran kuesioner, dan dokumentasi. Studi literatur
digunakan  untuk  menghimpun  data,  keterangan,
informasi, hasil  laporan, arsip yang  terkait  dengan
permasalahan  yang  diteliti.    Metode  wawancara
dengan  bagian  Accounting  dimaksudkan  untuk
memperoleh  informasi dan  penjelasan  secara  rinci
mengenai  inventory turnover dan total asset turnover
serta  profitabilitas  di  perusahaan  bersangkutan.
Kemudian  untuk  memperoleh  cakupan  data  dan
informasi yang lebih luas, maka peneliti menyebarkan
kuesioner  serta  meneliti  berbagai  dokumentasi
terutama terkait sejarah singkat perusahaan, struktur
organisasi perusahaan dan tugas-tugasnya.  Instrumen
pendukung  yang  digunakan  adalah  dengan
menggunakan  buku  catatan-catatan,  dimana  buku
catatan tersebut diperoleh dari perusahaan tersebut
baik berupa tanya jawab maupun dokumentasi. selain
itu  didukung  juga  dengan  buku  literature,  serta
sumber-sumber  lain  yang  dapat  mendukung  dan
berhubungan dengan masalah yang sedang dibahas.

3.2.3 Populasi, Sampel dan Sampling

Dalam  penelitian  ini  yang  menjadi  objek
penelitian adalah perusahaan CV. Teluk Kenanga Ogan
Ilir,  dimana keseluruhan  unsur yang  ada di  dalam
perusahaan  dan  terkait  dengan  permasalahan  yang
akan diteliti merupakan  populasi yang dijadikan objek
penelitian. Oleh karena cakupan  penelitian meliputi
keseluruhan unsur, data, dan laporan keuangan maka
dalam  penelitian  ini    tidak  menggunakan  sampel
maupun sampling.

3.2.4 Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian
ini adalah  berupa buku catatan-catatan, dimana buku
catatan tersebut diperoleh dari perusahaan tersebut
baik berupa hasil tanya jawab maupun dalam bentuk
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dokumentasi. Selain itu dilengkapi pula dengan buku
literature,  serta  sumber-sumber  lain  yang  dapat
mendukung dan berhubungan dengan masalah yang
sedang di bahas.

3.2.5 Rancangan Penelitian

Penelitian  yang  dilakukan  merupakan
penelitian  korelasional.  Penelitian  korelasional
merupakan penelitian yang mencari hubungan atau
asosiasi  antar  variabel.  Penelitian  ini  mencari
pengaruh  inventory turnover dan  total assets
turnover terhadap tingkat profitabilitas pada  CV.
Teluk Kenanga Ogan Ilir. Dalam rancangan penelitian
ini penulis menggunakan metode analisis regresi linear
berganda. Formulasi pengujian hipotesis yang akan
diuji dalam pengujian ini adalah sebagai berikut :

1. Menguji Formula Ho dan H1

Ho= tidak  ada  pengaruh  secara  signifikan
tingkat  inventory Turnover  dan  total  asset
Turnover terhadap tingkat profitabilitas.

H1 = ada  pengaruh  secara  signifikan  tingkat
inventory Turnover dan total assets Turnover
terhadap tingkat profitabilitas.

2. Menentukan tingkat signifikan α = 0.10 ( 10% )

Ho : β  =  0
H1 :  β  =  0

3. Kriteria pengujian jika :
t hitung  > t tabel maka Ho ditolak
t hitung  < t tabel maka Ho diterima

4. Perhitungan nilai t dengan menggunakan SPSS

      21

2

r

n
t






dimana : r = koefisien korelasi
      n = banyak data

5. Kesimpulan pengujian

3.2.6 Definisi Operasional Variabel

Dalam  operasional  penelitian  ini,
menggunakan beberapa variabel pengujian yang di
kelompokkan menjadi:

a. Variabel Independen (X)

Adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain
yang terikat. Varibel bebas  adalah variabel yang
keberadaannya tidak dipengaruhi oleh variabel lain
dan  merupakan  faktor  penyebab  yang  dapat
mempengaruhi  variabel  yang  terikat. Variabel
independen penelitian ini terdiri dari Inventory
Turnover ( X1 ) dan Total Assets Turnover ( X2 )

b. Variabel Dependen (Y)

Adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel
lainnya.  Suatu variabel  digolongkan  ke  dalam
variabel terikat bila variabel tersebut dipengaruhi
oleh  variabel  lain.  Variabel  dependen  dalam
penelitian ini adalah Profitabilitas (Y).

3.2.7 Teknik Analisis Data

Seluruh  data  dan  informasi  yang  telah
dikumpulkan dalam penelitian ini dianalisis dengan
menggunakan dua alat analisis, yaitu analisis rasio
keuangan dan analisis regresi.

a. Analisis Rasio Keuangan

1. Inventory Turnover
Digunakan untuk mengetahui kemampuan
dana  yang  tertanam  dalam  perputaran
persediaan  dalam  satu  periode  tertentu.
Semakin tinggi rasio yang diperoleh semakin
efisien  perusahaan  dalam  melaksanakan
operasinya,  karena  perputaran  persediaan
barang  yang  tinggi  menunjukkan  bahwa
perusahaan  memiliki  pengendalian
persediaan yang efektif sehingga tidak ada
persediaan yang menumpuk atau berlebihan.
Dalam  penelitian  ini  analisis  dilakukan
terhadap kemampuan dana yang tertanam
dalam perputaran persediaan di perusahaan
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CV. Teluk  Kenanga  dalam  suatu  periode
tertentu.

2. Total Assets Turnover
Digunakan untuk mengetahui kemampuan
dana  yang  tertanam  dalam  keseluruhan
aktiva berputar dalam suatu periode tertentu
atau kemampuan modal yang diinvestasikan
untuk  menghasilkan  laba. Semakin  tinggi
rasio total assets Turnover berarti semakin
efisien  penggunaan  keseluruhan  aktiva
didalam  menghasilkan  penjualan.  Dalam
penelitian  ini  analisis  dilakukan  terhadap
kemampuan  dana  yang  tertanam  dalam
keseluruhan aktiva berputar di perusahaan
CV. Teluk  Kenanga  dalam  suatu  periode
tertentu, atau kemampuan modal.

3. Profitabilitas
Digunakan  untuk  mengetahui  tingkat
kemampuan perusahaan dalam memperoleh
laba  pada  satu  periode  tertentu.  Dalam
penelitian  ini  dilakukan  analisis  terhadap
kemampuan  CV.  Teluk  Kenanga  dalam
menghasilkan laba pada satu periode tertentu.

b. Analisis Regresi

4.2 Total  Asset Turnover

Dari  hasil  analisis  terhadap  Total  Asset
Turnover  (TAT)  pada  perusahaan  yang  diteliti
diketahui bahwa TAT mengalami penurunan berturut-
turut dari pada tahun 2012 dan 2013. Padahal pada
tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2011 TAT sempat
mengalami kenaikan yaitu mencapai 0,57. Terjadi

Teknik Analisis regresi ini digunakan untuk melihat
pengaruh  antara  satu  variabel  bebas
(Independen variable)  dengan  variabel  terikat
(Dependent Variable). Dalam penelitian analisis
regresi dilakukan untuk melihat pengaruh variabel
Inventory Turnover  (  X1  )  dan  Total Asset
Turnover ( X2 ) terhadap  Profitabilitas (Y) pada
perusahaan CV. Teluk Kenanga.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Inventory Turnover

Dari  hasil  penelitian  diperoleh  bahwa
perputaran persediaan pada perusahaan CV. Teluk
Kenanga mengalami peningkatan terus menerus sejak
tahun  2010  sampai    tahun  2012.  Kemudian  pada
tahun  2013  terjadi  penurunan  dimana  perputaran
persediaan  pada  perusahaan  ini  sebesar  1,428.
Sedangkan  pada  tahun  sebelumnya  yaitu  sebesar
1,025  (2010),  1,056  (2011)  dan  1,523  (2012).
Terjadinya penurunan perputaran persediaan pada
tahun 2013 disebabkan karena adanya penambahan
persediaan pada tahun tersebut lebih besar dari tahun-
tahun sebelumnya.

penurunan TAT dalam hal ini disebabkan pada dua
tahun  tersebut  perusahaan  banyak  mengeluarkan
modal  untuk  pembelian  aset  tetap  yang  memang
dibutuhkan  oleh  perusahaan  untuk  menunjang
perkembangan usaha perusahaan.

Perkembangan TAT  pada  perusahaan  ini
selanjutnya secara rinci disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1: Perincian HPP, Persediaan dan Total Perputaran Persediaan

                       Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer
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Tabel 2: Total Asset Turnover

4.3 Profitabilitas

 Tingkat  profitabilitas yang  terjadi  pada
perusahaan yang diteliti dapat dilihat dalam bentuk
Net Profit Margin (NPM).  Berdasarkan  hasil
pengolahan data diperoleh fakta bahwa telah terjadi
penurunan profitabilitas perusahaan secara berturut-

4.4 Analisis Regresi

Dari hasil perhitungan diperoleh nilai uji F
hitung adalah sebesar 5,227 dan nilai F tabel sebesar
4,999 dengan demikian menunjukkan bahwa nilai F
hitung lebih besar dari F tabel, maka hipotesis nol
(Ho)  ditolak,  artinya  secara  simultan  Inventory
Turnover  dan Total Asset Turnover  mempunyai
pengaruh signifikan terhadap profitabilitas.

5. SIMPULAN

Untuk inventory Turnover terjadi penurunan
pada  tahun  2013.  Hal  ini  disebabkan  karena  ada
persediaan yang meningkat pada tahun tersebut, dan
harga pokok. Sedangkan total asset Turnover terjadi
penurunan secara berturut-turut tahun 2012 dan 2013
yang  disebabkan    karena  perusahaan  banyak
mengeluarkan modal untuk pembelian aktiva tetap.
Profitabilitas  perusahaan  mengalami  penurunan
secara berturut-turut sejak tahun 2011 sampai 2013.
Penurunan ini  disebabkan karena adanya pengeluaran
modal untuk pembelian kendaraan. Berdasarkan hasil

turut pada tahun 2011, 2012 dan 2013.  Penurunan
tingkat profitabilitas  tersebut ditunjukkan  dengan
NPM yang semakin menurun yaitu 5,25%, 5,24%,
dan  5,20%.  Penurunan  profitabilitas  tersebut
disebabkan  oleh  adanya  pengeluaran modal  yang
digunakan  dalam  pembelian  fasilitas  kendaraan
perusahaan.

perhitungan  statisik  diperoleh  fakta bahwa  secara
simultan  Inventory  Turnover  dan  Total Asset
Turnover  mempunyai  pengaruh  yang  signifikan
terhadap profitabilitas perusahaan.
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