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Persaingan  dalam dunia  usaha  merupakan  faktor  ekstern yang  tidak  dapat 
dihindari  dan  tidak  dapat  dikendalikan  oleh  perusahaan.  Namun,  demi 
mempertahankan keberadaannya,  suatu perusahaan dapat  melakukan upaya-
upaya  interen perusahaan.  Upaya  interen yang  dapat  dilakukan  antara  lain 
dengan  memaksimalkan  pemanfaatan  seluruh  sumber  daya  yang  dimiliki 
perusahaan  dalam  hal  ini  adalah  pemanfaatan  modal  kerja  perusahaan. 
Permasalahannya  adalah  “  Apakah  modal  kerja  berpengaruh  terhadap 
profitabilitas  pada  perusahaan-perusahaan  makanan  dan  minuman  yang 
terdaftar  di  Bursa Efek  Indonesia  (BEI) ?”.  Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui pengaruh modal kerja  terhadap profitabilitas. Penelitian ini 
meneliti  variabel independen,   yaitu modal kerja, dan variabel dependen 
yaitu profitabilitas. 

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan-perusahaan makanan dan minuman 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Penelitian  dilakukan pada 7 
perusahaan yang memiliki kriteria pengambilan sampel dari 14 perusahaan-
perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI.

Penelitian menganalisis hubungan  antara  modal  kerja dengan profitabilitas. 
Pengujian hipotesis dilakukan dengan analisis regresi linear sederhana. Uji 
statistik juga dilakukan dengan uji t, dimana sebelum uji ini  dilakukan, 
terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik. Uji t ini bertujuan untuk 
mengetahui pengaruh dari variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat. 
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan bahwa modal kerja memiliki  pengaruh 
yang signifikan terhadap profitabilitas pada perusahaan- perusahaan makanan 
dan minuman yang terdaftar di Bursa Eken Indonesia (BEI).
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ABSTRACT

This  study  aims  to  determine  the  effect  of  rotation  of  working  capital 

against  profitability. This  research is to  independent  variables, namely the 

working capital, and the dependent variables, namely profitability. This 

research was  conducted at food  and  beverage listed in Indonesia Stock 

Exchange (BEI).

The  study  was  conducted  on 7  companies   that   have   the  criteria   for 

taking samples from 14 food and beverage listed on the BEI.

The study analyzed the relationship between working capital with profitability. 

Hypothesis testing is done by simple linear  regression   analysis. Statistical 

tests were also conducted with the t test, which before the test was conducted, 

first performed classical assumption. The t test was aimed to investigate the 

influence   of these variables are free to the dependent variable The results 

showed that the velocity working capital has significant effect on profitability 

in the food and beverage listed on the BEI.
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