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ABSTRAK
Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui pengaruh perputaran
kas, perputaran piutang, perputaran persediaan, perputaran modal kerja dan
kepemilikan manajerial terhadap profitabilitas. Profitabilitas diukur dengan
menggunakan rasio Return On Equity (ROE). Data sekunder digunakan dalam
penelitian ini berupa laporan keuangan perusahan manufaktur di bursa efek
indonesia periode tahun 2014.
Sampel penelitian yang diambil adalah 118 perusahaan manufaktur yang
terdaftar di bursa efek indonesia periode tahun 2014. Pengambilan sampel
menggunakan teknik purposive sampling dan diuji menggunakan metode anaisis
regresi berganda, uji F dan uji T.
Hasil analisis dari penelitian ini adalah perputaran kas, perputaran
piutang, perputaran persediaan, perputaran modal kerja dan kepemilikan
manajerial berpengaruh secara simultan (uji F) terhadap profitabilitas.
Sedangkan analisis parsial atau uji T menunjukan hanya perputaran kas dan
perputaran modal kerja yang berpengaruh terhadap profitabilitas.

Kata Kunci : perputaran kas, perputaran piutang, perputaran persediaan,
perputaran modal kerja, kepemilikan manajerial, profitabilitas.
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ABSTRAK
The objective of this research is to determine the effect of cash turnover,
receivable turnover, inventory turnover, working capital turnover and manajerial
ownership to profitability. Profitability was measured by using return on equity
(ROE). Data use in this study were secondary data from manufactur companies
financial statement in Indonesia Stock Exchange on the years of 2014.
The objective of this use company sample is 118 manufactur companies
in Indonesia Stock Exchange on the years of 2014.Company sampel used
purposive sampling and the analysis method used is multiple linier regression, F
test and T test.
Result of these analysis showed that profitability was influenced
simultaneorsly ( F test)

by cash turnover, receivable turnover, inventory

turnover, working capital turnover and manajerial ownership. Meanwhile on
partial analysis (T test) is showed only cash turnover and working capital
turnover has influence to profitability.

Keyword : cash turnover, receivable turnover, inventory turnover, working
capital turnover, manajerial ownership.
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