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ABSTRAK 

 

Arifin, Sulfiana Nur. 2018. Skripsi. Pengaruh Perputaran Kas, Perputaran 

Piutang, dan Perputaran Hutang terhadap Profitabilitas pada 

Perusahaan Grosir dan Perdagangan Ritel yang Terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) Tahun 2013-2017. Program Studi Akuntansi, 

Fakultas Ekonomi, Universitas Panca Marga Probolinggo. 

 

Dilakukannya penelitian ini pada Perusahaan Grosir dan Perdagangan Ritel 

yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan tujuan untuk mengetahui 

pengaruh perputaran kas, perputaran piutang, dan perputaran hutang terhadap 

profitabilitas secara simultan dan parsial, selain itu juga untuk mengetahui antara 

ketiga variabel tersebut yang berpengaruh dominan terhadap profitabilitas. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif pendekatan 

asosiatif, dimana peneliti akan mendeskripsikan hasil dari hubungan antara 

variabel bebas dengan variabel terikat.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara 

perputaran kas, perputaran piutang, dan perputaran hutang terhadap profitabilitas 

secara simultan, hal ini dibuktikan dengan nilai Fhitung > Ftabel ( 8.253 > 2.70 ), 

sehingga Ho  ditolak. Apabila Ho ditolak, menandakan bahwa variabel perputaran 

kas, perputaran piutang, dan perputaran hutang berpengaruh signifikan secara 

simultan terhadap profitabilitas pada perusahaan grosir dan perdagangan ritel 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Terdapat pengaruh signifikan antara 

perputaran kas terhadap profitabilitas, hal ini dibuktikan dengan nilai thitung > 

ttabel ( 4.061 > 1.66023 ). Sehingga dapat dikatakan bahwa Ho ditolak yang 

artinya perputaran kas secara parsial berpengaruh signifikan positif terhadap 

profitabilitas. Terdapat pengaruh antara perputaran piutang terhadap profitabilitas, 

hal ini dibuktikan dengan nilai thitung > ttabel ( 1.756 > 1.66023 ). Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak yang artinya perputaran piutang secara 

parsial berpengaruh namun tidak signifikan terhadap profitabilitas. Tidak terdapat 

pengaruh antara perputaran hutang terhadap profitabilitas, hal ini dibuktikan 

dengan nilai thitung < ttabel ( 1.281 < 1.66023 ). Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa Ho diterima yang artinya perputaran hutang secara parsial tidak 

berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Selain itu, perputaran kas 

berpengaruh dominan terhadap profitabilitas, karena nilai koefisien beta yaitu 

0.381 lebih tinggi dibandingkan variabel perputaran piutang dan perputaran 

hutang. 
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