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ABSTRACT 

 

The purpose of this study is to analyze and determine the effect of working capital and 
fixed asset investment to profitability PT. XYZ period 2007-2010. The working capital 
measured from net working capital (current assets-current liabilities net working capital 
seen from the cost of  fixed assets, and profitability measured by the ROA (return on 
assets).  

The method used in this research is verified descriptive with the Net Working Capital 
and  fixed asset as the independent variable and the Return on Asset as the dependent 
variable. In addition, this study also used multiple linear regression analysis, which is 
consist to coefficient determination to know the relationship between Net Working 
Capital and Return on Assets. The hypothesis test used t test and F test with significance 
level of 5%.  

The results showed that there was a significant positive effect of working capital against 
return on the assets (ROA) while fixed asset variables would not have partially 
significantly to the return on the assets (ROA) and the results of tests simultaneously, 
variable of working capital and fixed-asset  simultaneously have a significant effect on 
the return on the assets (ROA). 

Keywords : net working capital , fixed asset, return on assets. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Dunia bisnis saat ini telah mengalami perkembangan yang cukup pesat. 

Perkembangan dunia bisnis yang semakin kompetitif menyebabkan perubahan besar 

dalam pengelolaan, sumber daya manusia, dan penanganan transaksi antara 

perusahaan dengan customer dan perusahaan dengan perusahaan lainnya. 

Lingkungan bisnis yang kompetitif menuntut semua perusahaaan yang memasuki 

lingkungan tersebut harus memiliki kekuatan lebih untuk dapat  memenangkan 

persaingan. Persaingan yang kuat diantara sesama perusahaan menuntut setiap 

perusahaan berusaha dengan sebaik mungkin untuk meningkatkan kinerjanya 

masing-masing. Tidak hanya itu, perusahaan juga harus mampu untuk mengatasi 

segala kendala yang dapat menghambat perkembangan perusahaan agar 

kelangsungan hidup perusahaan dapat terjamin.  

 Untuk menjaga kondisi perusahaan yang stabil dan profit dalam menjalankan 

operasional diperlukan suatu kebijakan dalam mengelola modal kerja. Manajemen 

modal kerja merupakan elemen yang penting bagi banyak perusahaan sebagaimana 

kebanyakan manajer membuat keputusan investasi. Modal kerja merupakan masalah 

pokok dan topik penting yang sering kali dihadapi oleh perusahaan, karena hampir 

semua perhatian untuk mengelola modal kerja dan aktiva lancar yang merupakan 

bagian yang cukup besar dari aktiva.  
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 Modal kerja dibutuhkan oleh setiap perusahaan untuk membelanjai operasinya 

sehari-hari, misalnya untuk memberikan persekot pembelian bahan mentah, 

membiayai upah gaji pegawai, dan lain-lain, dimana uang atau dana yang 

dikeluarkan tersebut diharapkan dapat kembali lagi masuk dalam perusahaan dalam 

waktu singkat melalui hasil penjualan produksinya. Oleh karena itu, perusahaan 

dituntut untuk selalu meningkatkan efisiensi kerjanya sehingga dicapai tujuan yang 

diharapkan oleh perusahaan yaitu mencapai laba yang optimal.  

 Salah satu masalah kebijakan keuangan yang dihadapi perusahaan adalah 

efisiensi modal kerja. Manajemen modal kerja yang baik sangat penting dalam 

bidang keuangan karena kesalahan dan kekeliruan dalam mengelola modal kerja 

dapat mengakibatkan kegiatan usaha menjadi terhambat atau terhenti sama sekali. 

Sehingga, adanya analisis atas modal kerja perusahaan sangat penting dilakukan 

untuk mengetahui situasi modal kerja pada saat ini dan yang akan dihadapi pada 

masa yang akan datang. 

 Pengelolaan modal kerja dalam perusahaan meliputi pengambilan keputusan 

mengenai jumlah dan komposisi aktiva lancar dan bagaimana membiayai aktiva ini. 

Perusahaan yang tidak dapat memperhitungkan tingkat modal kerja yang 

memuaskan, maka perusahaan kemungkinan mengalami insolvency (tak mampu 

memenuhi kewajiban jatuh tempo) dan bahkan mungkin terpaksa harus dilikuidasi. 

Aktiva lancar harus cukup besar untuk dapat menutup hutang lancar sedemikian 

rupa, sehingga menggambarkan adanya tingkat keamanan yang memuaskan. 

Sementara itu, jika perusahaan menetapkan modal kerja yang berlebih akan 

menyebabkan perusahaan overliquid sehingga menimbulkan dana menganggur yang 

akan mengakibatkan inefisiensi perusahaan dan membuang kesempatan memperoleh 

laba. 
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 Selain pengelolaan modal kerja, kebijakan manajemen yang penting untuk 

menentukan keberhasilan perusahaan dalam jangka panjang adalah keputusan 

investasi aktiva tetap. Hal ini terjadi karena menyangkut dana yang besar dan aktiva 

tetap merupakan bagian terbesar dari modal yang ditanamkan dalam perusahaan 

untuk periode yang lama, serta kesempatan untuk mengubah keputusan yang telah 

diambil dan dilaksanakan tersebut sangat kecil. Oleh karena itu, dampak dari 

keputusan mengenai investasi dalam aktiva tetap berlangsung lama terhadap 

profitabilitas perusahaan. 

 Objek penelitian ini adalah PT. XYZ yang merupakan lembaga Penyimpanan dan 

Penyelesaian di pasar modal Indonesia, memberikan layanan jasa kepada 

konsumennya dalam hal menyelenggarakan sentralisasi penyimpanan Efek serta 

pencatatan aktivitas, distribusi hasil corporate action  dan penyelesaian transaksi 

efek dengan menggunakan sistem penyimpanan dan penyelesaian transaksi 

berteknologi tinggi bernama The Central Depository and Book Entry Settlement 

System (C-BEST).  

 PT. XYZ setiap tahunnya melakukan pembelanjaan modal untuk aset tetap 

difokuskan pada usaha revitalisasi sistem dan pengembangan sistem untuk 

menunjang kinerja sistem utama PT. XYZ serta menciptakan suatu sistem yang dapat 

diandalkan oleh segenap pasar modal. Hal ini dilakukan untuk dapat terus 

meningkatkan kualitas pelayanan jasa PT. XYZ sebagai lembaga penyimpanan dan 

penyelesaian. 

 Pada dasarnya tujuan utama yang ingin dicapai oleh suatu perusahaan adalah 

memaksimalkan laba, namun pemeliharaan likuiditas perusahaan juga perlu 

mendapat perhatian. Jika perusahaan ingin memperoleh laba dengan mengabaikan 

likuiditas perusahaan, maka akan membawa permasalahan yang serius bagi 
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perusahaan. Disisi lain, jika perusahaan tidak memperhatikan laba, maka perusahaan 

tidak dapat survive untuk periode yang lebih panjang. 

 Dalam empat tahun terakhir  yaitu tahun 2007-2010, profit yang didapatkan oleh 

PT. XYZ dapat dilihat dalam tabel 1.1 

Tabel 1.1 

Laba PT. XYZ Tahun 2007-2010 

Tahun Laba (Rupiah) Naik/turun (%) 

2007            72.141.226.486  - 

2008            89.957.585.945  25% 

2009            80.961.914.649  -10% 

2010          106.062.988.701  31% 
Sumber: Laporan Laba/Rugi PT. XYZ 

 Ditengah situasi krisis global yang menyebabkan adanya pengaruh terhadap 

ketidakpastian perekonomian dan politik dalam negeri, PT. XYZ mampu 

mempertahankan kinerja keuangannya dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari tabel 

1.1. Dalam empat tahun terakhir laba yang diperoleh mengalami kenaikan yang 

signifikan, walaupun sempat terjadi penurunan laba pada tahun 2009 sebesar 10% 

yang dikarenakan krisis global pada tahun 2008. Namun kesimpulan yang dapat 

dilihat berdasarkan tabel adalah PT. XYZ memiliki rasio keuangan yang tetap 

tergolong baik. 

 Laba yang didapatkan oleh perusahaan tentu saja akan mempengaruhi tingkat 

profitabilitas perusahaan tersebut. Profitabilitas merupakan salah satu indikator yang 

penting untuk menilai suatu perusahaan. Profitabilitas selain digunakan untuk 

mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba juga untuk mengetahui 

efektivitas perusahaan dalam mengelola sumber-sumber  yang dimilikinya (Endang 

Suhari, 2007). 
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 Rasio profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menjaga 

stabilitas finansialnya untuk selalu berada dalam kondisi yang stabil dan profit. Jika 

kondisi ini mengalami penurunan, hal itu cenderung membuat perusahaan berada 

dalam ambang kondisi yang harus diwaspadai untuk kelayakan dan keamanan yang 

tidak baik. 

 Ukuran kinerja yang dilihat dari sisi finansial memberikan petunjuk apakah 

strategi perusahaan, implementasi dan pelaksanaannya memberikan kontribusi atau 

tidak kepada peningkatan laba perusahaan. Perusahaan yang berada pada tahap 

keberlangsungan yang memiliki produk barang atau jasa yang bertumbuh stabil atau 

diharapkan mampu mempertahankan pangsa pasar yang dimiliki dan lebih 

berkembang tahun demi tahun, pengukuran sisi finansialnya dapat difokuskan pada 

peningkatan pendapatan, peningkatan pengembalian investasi dan peningkatan 

keuntungan. 

 Dari uraian latar belakang penelitian di atas, maka akan dilakukan pengkajian 

lebih lanjut melalui penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Modal Kerja dan 

Aset Tetap terhadap Profitabilitas Perusahaan PT. XYZ Periode 2007-2010”. 

 

1.2 Masalah Penelitian 

1.2.1 Identifikasi Masalah 

 Tujuan utama yang ingin dicapai oleh suatu perusahaan adalah 

memaksimalkan laba, namun pemeliharaan likuiditas perusahaan juga perlu 

mendapat perhatian. Jika perusahaan ingin memperoleh laba dengan 

mengabaikan likuiditas perusahaan, maka akan membawa permasalahan yang 

serius bagi perusahaan. Disisi lain, jika perusahaan tidak memperhatikan laba, 

maka perusahaan tidak dapat survive untuk periode yang lebih panjang. Jika 
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perusahaan tidak memperhatikan likuiditas, maka perusahaan akan menghadapi 

masalah ketidakmampuan membayar hutang atau kebangkrutan. Meraih satu 

tujuan tidak harus mengesampingkan tujuan yang lain. Oleh karena itu harus ada 

trade off untuk mencapai dua tujuan itu. 

 Untuk menjaga kondisi perusahaan yang stabil dan profit dalam 

menjalankan operasional diperlukan suatu kebijakan dalam mengelola modal 

kerja. Pada dasarnya modal kerja bersifat fleksibel, artinya modal kerja dapat 

dengan mudah diperbesar atau diperkecil sesuai kebutuhan perusahaan. Besarnya 

kebutuhan modal kerja yang dibutuhkan perusahaan satu dengan yang lain 

berbeda, hal ini dipengaruhi oleh jenis bidang usaha dan level masing-masing. 

 Suatu perusahaan di dalam menjalankan usahanya akan selalu berhadapan 

dengan perubahan yang disebabkan oleh faktor-faktor dari dalam perusahaan 

(seperti: sumber daya manusia, sumber dana atau modal untuk investasi, serta 

barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan) maupun dari luar perusahaan 

(seperti: perkembangan teknologi, persaingan dunia usaha, politik dan ekonomi). 

Dalam lingkungan usaha yang semakin ketat dewasa ini, perusahaan khususnya 

manajer harus dapat melihat dengan cermat faktor-faktor yang mempengaruhi 

kelangsungan hidup perusahaan dan mengambil sikap pro aktif terhadap faktor-

faktor tersebut, sehingga tujuan perusahaan yang hendak dicapai akan terlaksana. 

Dalam perubahan, penggantian atau penambahan kapasitas aset tetap atau dana 

yang sudah ditanamkan akan terikat dalam jangka panjang. Dikarenakan aset 

tetap memiliki nilai yang tinggi, penggunaan yang relatif lama dan menjadi alat 

utama perusahaan menghasilkan revenue, maka investasi dalam aset tetap 

(Capital Budgeting) harus diperhitungkan dengan matang. 
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 Oleh karena itu diupayakan perusahaan harus dapat mengelola modal 

kerja dan aset tetap agar kondisi perusahaan tetap stabil dan profit. Penelitian ini 

melihat sejauh mana pengaruh Modal Kerja dan Aset Tetap terhadap 

Profitabilitas PT. XYZ. 

 

1.2.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang 

akan diteliti adalah: 

1. Apakah terdapat pengaruh antara Modal Kerja terhadap profitabilitas PT. XYZ ? 

2. Apakah terdapat pengaruh antara Aset Tetap terhadap profitabilitas PT. XYZ ? 

3. Apakah terdapat pengaruh antara Modal Kerja dan Aset Tetap terhadap 

Profitabilitas? 

 

1.2.3 Pembatasan Masalah 

 Agar ruang lingkup tidak terlalu luas, maka dibatasi permasalahan yang akan 

diteliti, yaitu: 

1. Penelitian dilakukan pada PT. XYZ periode 2007-2010 berupa laporan unaudit 

bulanan. 

2. Penelitian ini melihat pengaruh Modal Kerja  dan Aset Tetap terhadap 

Profitabilitas. Modal kerja yang diteliti sebatas Net working capital sedangkan 

aset tetap yang diteliti dilihat dari harga perolehan aset tetap. Profitabilitas diukur 

berdasarkan return on assets (ROA). 

 

 

 Analisis Pengaruh..., Suci Ayu Lestari, Ak.-Ibs, 2011



 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan masalah yang diuraikan di atas, maka tujuan pelaksanaan penelitian 

adalah: 

1. Untuk menganalisis pengaruh Modal Kerja terhadap profitabilitas PT. XYZ 

2. Untuk menganalisis pengaruh Aset Tetap terhadap Profitabilitas PT. XYZ 

3. Untuk menganalisis pengaruh Modal Kerja dan Aset Tetap terhadap Profitabilitas 

PT XYZ. 

 

1.4 Manfaat penelitian  

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat : 

1. Bagi Penulis 

Penelitian ini bermanfaat untuk menerapkan teori – teori yang telah diperoleh 

oleh peneliti selama perkuliahan dan mengabungkan ke dalam keadaan yang 

sesungguhnya. Serta sebagai syarat kelulusan Strata Satu (S1) STIE Indonesia 

Banking School. 

2. Bagi Manajemen 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai suatu masukan bagi manajemen 

perusahaan untuk mengetahui pengaruh yang diberikan oleh modal kerja dan  

hasil investasi terhadap profitabilitas perusahaan. Sehingga memotivasi 

perusahaan untuk lebih meningkatkan kemampuan perusahaan dalam 

meningkatkan tingkat profitabilitas. 

3. Bagi Pihak-pihak lain 

Hasil penelitian ini diharapkan juga sebagai informasi atau acuan sekaligus untuk 

memberikan ransangan dalam penelitian selanjutnya tentang pengaruh modal 

kerja dan aset tetap terhadap profitabilitas perusahaan.  
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1.5 Sistematika Penulisan 

 Untuk memperoleh gambaran yang sistematis mengenai penulisan skripsi ini, 

maka digunakan sistematika sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, 

Rumusan Masalah, Pembatasan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat 

Penelitian, dan Sistematika Penulisan; 

BAB II LANDASAN TEORI 

 Bab ini akan menguraikan tentang tinjauan pustaka yang memuat landasan 

dan kerangka teori yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam 

skripsi ini, hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan materi 

pembahasan skripsi ini, serta kerangka pemikiran yang digunakan dalam 

skripsi ini dan hipotesa yang akan diteliti. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

 Bab ini akan menguraikan  Sasaran yang dijadikan sebagai Objek Penelitian, 

Waktu Penelitian, Sifat penelitian, Metode Pengumpulan Data, dan Metode 

Analisis Data. 

BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini akan Menyajikan hasil pengujian statistik dan analisanya, sehingga 

diperoleh hasil penelitian sebagai jawaban atas tujuan penelitian. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

 Bab ini berisi kesimpulan yang menyatakan temuan-temuan penelitian yang 

diperoleh peneliti dari semua hal yang diuraikan  pada bab sebelumnya dan  

saran-saran yang dapat yang dapat dijadikan sebagai sasaran masukan. 
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BAB II 

LA NDASAN TEORI 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Investasi 

2.1.1.1 Pengertian Investasi 

Menurut Jones (2008), investasi didefinisikan sebagai komitmen pihak pengelola dana atas 

sebuah atau beberapa aset yang disimpan pada beberapa periode mendatang. 

Menurut PSAK Nomor 13 dalam Standar Akuntansi Keuangan per 1 Oktober 2004, 

investasi adalah suatu aktiva yang digunakan perusahaan untuk pertumbuhan kekayaan (accretion 

of wealth) melalui distribusi hasil investasi (seperti bunga, royalti, dividen dan uang sewa), untuk 

apresiasi nilai investasi, atau untuk manfaat lain bagi perusahaan yang berinvestasi seperti manfaat 

yang diperoleh melalui hubungan perdagangan. Persediaan dan aktiva tetap bukan merupakan 

investasi. 

Sehingga investasi dapat didefinisikan sebagai bentuk pengelolaan dana guna memberikan 

keuntungan dengan cara menempatkan dana tersebut pada alokasi yang diperkirakan akan 

memberikan tambahan keuntungan atau coumpounding. 

Ditinjau dari segi kepastian memperoleh keuntungan, investasi dapat dibagi menjadi 

investasi bebas risiko (free risk investment) dan investasi yang berisiko (risk investment.). investasi 

yang bebas risiko adalah investasi yang akan memperoleh keuntungan secara pasti, seperti 

pembelian obligasi (investment in bond), sebab obligasi akan memberikan jasa bunga yang pasti 

kepada pemiliknya tanpa memperhatikan  apakah perusahaan yang mengeluarkan obligasi itu 

mampu memperoleh keuntungan atau tidak. 
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Menurut Stephen et.al (2005), keuangan perusahaan (Corporate Finance) adalah bidang 

keuangan yang berhubungan dengan operasi suatu perusahaan dari sudut pandang perusahaan 

tersebut. Dapat dibagi menjadi dua sisi: 

- Sisi Aktiva (Assests), meliputi apa yang disebut dengan keputusan investasi (investment 

decision) 

- Sisi Pasiva (Liabilities and Equity), meliputi keputusan pendanaan (financing decision) 

Keputusan investasi adalah keputusan keuangan (financial decision) tentang aktiva mana 

yang harus dibeli perusahaan. Aktiva tersebut berbentuk Aktiva Riil (Real Assests), yang berupa : 

- Aktiva Nyata (Tangible Assets), seperti mesin, gedung, perlengkapan  

- Aktiva Tidak Nyata (Intangible Assets), seperti paten, hak cipta, merk  

Keputusan Investasi dapat dibagi menjadi dua : 

- Jangka Panjang, yakni melibatkan pembelian aktiva tetap  

- Jangka Pendek, yang melibatkan investasi pada aktiva lancar (kas, piutang, persediaan/modal 

kerja) guna mendukung operasi perusahaan 

 

2.1.1.2 Tujuan Investasi 

Menurut Fahmi (2009), untuk mencapai suatu efektifitas dan efisiensi dalam keputusan 

maka diperlukan ketegasan akan tujuan yang diharapkan. Begitu pula halnya dalam bidang 

investasi kita perlu menetapkan tujuan yang hendak dicapai yaitu: 

a. Tercapainya keberlanjutan (continuity) dalam investasi tersebut 

b. Terciptanya profit yang maksimum atau keuntungan yang diharapkan (profit actual)  

 

 

 

2.1.1.3 Bentuk Investasi 

Menurut Jones (2008), aktivitas investasi pada umumnya dikenal dalam dua bentuk yaitu; 
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a. Real investment 

Investasi nyata (Real investment) secara umum melibatkan aset berwujud, seperti emas, 

tanah, mesin-mesin, atau pabrik. 

b. Financial investment 

Investasi keuangan (Financial investment) melibatkan kontrak tertulis, seperti saham biasa 

(common stock) dan obligasi (bond). 

 

2.1.1.4 Tipe Investasi 

Menurut Jones (2008), pada seorang pebisnis yang memiliki kelebihan dana dan ingin 

berinvestasi maka ia dapat memilih dan memutuskan tipe aktiva keuangan seperti apa yang akan 

dipilihnya. Dalam hal ini ada dua tipe investasi yang dapat dipilihnya yaitu: 

a. Direct investment 

 Direct investment (investasi langsung) adalah mereka yang memiliki dana dapat 

langsung berinvestasi dengan membeli secara langsung suatu aktiva keuangan dari suatu 

perusahaan dapat dilakukan baik melalui para perantara atau berbagai cara lainnya. Investasi 

langsung ada beberapa macam yaitu: 

1. Investasi langsung yang tidak dapat diperjualbelikan  

• Tabungan 

• Deposito 

2. Investasi langsung yang dapat diperjualbelikan 

A. Investasi langsung di pasar uang 

• T-bill 

• Deposito yang dapat dinegosiasikan 

B. Investasi langsung di pasar modal 
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• Surat-surat berharga pendapatan tetap (T-bond, federal agency securities, municipal 

bond, corporate bond, dan convertible bond) 

• Saham-saham ( preffered stock dan common stock) 

• Reksadana (Mutual fund) 

C. Investasi langsung di pasar turunan 

• Opsi (warrant, put option, dan call option) 

• Future contract 

b. Indirect investment 

 Indirect investment (investasi tidak langsung) adalah mereka yang memiliki kelebihan 

dana dapat melakukan keputusan investasi dengan tidak terlibat secara langsung atau 

pembelian aktiva keuangan cukup hanya dengan memegang dalam bentuk saham atau 

obligasi saja. Mereka yang melakukan kebijakan Indirect investment umumnya cenderung 

tidak terlibat dalam pengambilan keputusan penting pada suatu perusahaan. Indirect 

investment dilakukan dengan membeli surat- surat berharga dari perusahaan investasi. 

Contohnya membeli saham dan obligasi yang dijual dipasar modal dan itu juga biasanya 

dilakukan melalui perusahaan investasi atau adanya perantara. Dengan begitu kita dapat 

memahami bahwa perantara tersebut akan mendapatkan keuntungan yang dianggap sebagai 

fee. 
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2.1.1.5 Proses investasi 

 Menurut Tandelilin (2010), proses manajemen investasi meliputi 5 (lima) langkah: 

1. Menetapkan sasaran investasi  

Penetapan sasaran artinya melakukan keputusan yang bersifat fokus atau menempatkan 

target sasaran terhadap yang akan diinvestasikan. Penetapan sasaran investasi adalah 

sangat disesuaikan dengan apa yang akan ditunjukan pada investasi tersebut. Perusahaan 

atau perorangan akan berusaha mencapai sasaran pencapaian sejumlah dana yang harus 

ada di masa yang akan datang untuk memenuhi kewajiban. Sasaran investasi adalah 

memperoleh pengembalian dari dana yang diinvestasikan dimana jumlahnya lebih besar 

dari biaya yang dikeluarkan  

2. Membuat kebijakan investasi 

Penetapan kebijakan menyangkut dengan bagimana perusahaan mengelola dana untuk 

kemudian didistribusikan ke tempat-tempat yang dibutuhkan (keputusan alokasi 

aktiva/asset). Investor harus  memutuskan bagaimana dana sebaiknya didistribusikan 

kepada kelompok-kelompok aktiva utama yang ada. Kelompok aktiva umumnya 

meliputi saham, obligasi, real-estate dan sekuritas luar negeri. Perhitungan 

pendistribusian dana ini haruslah dilakukan dengan prinsip kehati-hatian (prudential 

principle) karena berbagai hal akan bisa timbul pada saat dana tersebut tidak mampu 

untuk ditarik kembali. Juga perlu bagi pihak perusahaan memperhitungkan tentang 

beban pajak (tax) yang akan ditanggung nantinya. 

3. Memilih strategi portofolio 

Strategi portofolio adalah  menetapkan cara  untuk mencapai sasaran investasi yang telah 

ditetapkan. Strategi portofolio dapat dibedakan menjadi strategi aktif dan strategi pasif.  

a. Strategi portofolio aktif menggunakan informasi-informasi yg tersedia dan 

teknik-teknik peramalan untuk memperoleh kinerja yg lebih baik dibandingkan 

portofolio  yg hanya didiversifkasi secara luas. Hal penting bagi seluruh strategi 
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aktif adalah harapan terhadap faktor-faktor yg dapat mempengaruhi kinerja dari 

kelompok aktiva. Misalnya, dengan strategi saham biasa yang aktif, berarti 

mencakup permalan pendapatan di masa yang akan datang, dividen, atau rasio 

harga terhadap pendapatan. Portofolio obligasi yang dikelola secara aktif 

,ekspektasi melibatkan ramalan suku bunga dimasa yang akan datang. Strategi 

portfolio aktif yang melibatkan sekuritas asing memerlukan permalan terhadap 

nilai tukar di masa yang akan datang 

b. Startegi Portfolio Pasif adalah strategi yang hanya sedikit melibatkan 

ekspektasional dan sebagai gantinya bergantung pada diversifikasi untuk 

mencocokkan kinerja dari beberapa indeks pasar. Akibatnya, strategi pasif 

mengasumsikan bahwa pasar akan merefleksikan seluruh informasi yang 

tersedia pada harga sekuritas  

4. Memilih aset 

Disini pihak perusahaan berusaha memilih aset investasi yang nantinya akan memberi 

return yang tertinggi (maximal return). Return disini dilihat sebagai keuntungan yang 

akan mampu diperoleh. 

5. Mengukur dan mengevaluasi kinerja 

Tahap ini adalah tahap revaluasi bagi perusahaan untuk melihat kembali apa yang telah 

dilakukan selama ini telah betul – betul maksimal atau belum. Jika belum maka 

sebaiknya segera melakukan perbaikan agar kerugian tidak akan terjadi kedepan 

nantinya. Bagaimanapun perusahaan berharap akan memperoleh keuntungan yang 

bersifat suistainability dan bukan hanya keuntungan yang diperoleh sesaat saja (stimulus 

profit). 
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2.1.2 Modal Kerja 

2.1.2.1 Pengertian dan Konsep Modal Kerja 

 Menurut Subramanyam (2010), modal kerja adalah selisih aset lancar setelah dikurangi 

kewajiban lancar. Modal kerja merupakan ukuran aset lancar yang penting yang mencerminkan 

pengaman bagi kreditor. Modal kerja juga penting untuk mengukur cadangan likuiditas yang 

tersedia untuk memenuhi kontijensi dan ketidak pastian yang terkait dengan keseimbangan antara 

arus kas masuk dan arus kas keluar perusahaan. 

 Menurut Gitman (2009), modal kerja adalah jumlah harta lancar yang merupakan bagian 

dari investasi yang bersikulasi dari satu bentuk ke bentuk lain dalam suatu kegiatan bisnis. 

 Menurut Griffin (2004), modal kerja adalah perbedaan antara aktiva lancar dan pasiva 

lancar. Modal kerja merupakan aset cair yang dapat digunakan untuk membayar utang saat ini. 

Modal kerja mengindikasikan kemampuan perusahaan untuk membayar utang (pasiva) jangka 

pendek yang dipinjam kepada pihak luar.  

 Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa modal kerja merupakan 

investasi perusahaan dalam harta jangka pendek. Secara sederhana dalam praktik sehari-hari 

modal kerja didefinisikan sebagai harta lancar dikurangi kewajiban lancar, atau aktiva dikurangi 

pasiva lancar dan definisi ini dikenal sebagai modal kerja bersih. 

 Menurut Keown (2008), Aktiva lancar  (modal kerja kotor) meliputi aset-aset yang relatif 

mudah untuk dicairkan, yaitu yang diharapkan dapat diubah menjadi kas dalam satu tahun. Aktiva 

lancar terutama meliputi, kas, piutang usaha, persediaan, dan beban dibayar dimuka. Modal Kerja 

bersih sebagai aktiva lancar dikurangi hutang lancar (aktiva lancar- hutang lancar). Modal kerja 

bersih perusahaan adalah bagian penting bagi pemilik dana yang ingin mengetahui apakah 

perusahaan mempunyai likuiditas yang cukup. Penggunaan net working capital untuk mengukur 

tingkat likuiditas perusahaan digarisbawahi oleh adanya suatu keyakinan bahwa semakin besar 
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kelebihan (margin) aktiva lancar diatas utang lancar, maka akan semakin besar pula kemampuan 

perusahaan untuk membayar semua kewajiban-kewajiban pada saat jatuh tempo. 

 Sedangkan menurut Bambang Riyanto (2001) bahwa modal kerja dikemukakan pada tiga 

konsep yaitu: 

1. Konsep Kuantitatif 

Modal kerja menurut konsep ini adalah keseluruhan dari jumlah aktiva lancar. Modal kerja 

dalam pengertian ini sering disebut modal kerja bruto (gross working capital). 

2. Konsep Kualitatif 

Pada konsep kualitatif pengertian modal kerja dikaitkan dengan besarnya jumlah utang 

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

sebagian dari aktiva lancar yang benar-benar dapat digunakan untuk membiayai operasi 

perusahaan tanpa mengganggu likuiditasnya, yaitu yang merupakan kelebihan aktiva lancar 

di atas utang lancarnya. Modal kerja dalam pengertian ini sering disebut modal kerja bersih 

(net working capital). 

3. Konsep Fungsional 

Konsep ini didasarkan pada fungsi dari dana dalam menghasilkan pendapatan. Setiap dana 

yang digunakan dalam suatu periode akuntansi tertentu yang seluruhnya langsung 

menghasilkan pendapatan bagi periode tersebut (current income) dan ada sebagian dana lain 

yang juga digunakan dalam periode tersebut tetapi untuk menghasilkan pendapatan untuk 

periode-periode berikutnya (future income). 

 

2.1.2.2 Fungsi Modal Kerja 

Modal kerja memiliki dua fungsi, yaitu (Darsono, 2009): 

1. Menopang kegiatan produksi dan penjualan atau sebagai jembatan saat pengeluaran 

pembelian persediaan dengan penjualan dan penerimaan kembali hasil pembayaran. 
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2. Menutup dana atau pengeluaran tetapdan dana yang tidak berhubungan langsung dengan 

produksi dan penjualan. 

 

2.1.2.3 Jenis-jenis dan Komponen Modal Kerja 

  Menurut Taylor dalam Sawir (2001), bahwa jenis-jenis modal kerja suatu perusahaan 

dapat digolongkan kedalam bentuk, yaitu: 

1. Modal Kerja Permanen (Permanent Working Capital) 

Modal kerja yang harus tetap ada pada perusahaan untuk dapat menjalankan fungsinya, atau 

dengan kata lain modal kerja yang secara terus menerus diperlukan untuk kelancaran usaha. 

Modal kerja permanen ini dapat dibedakan menjadi: 

a. Modal Kerja Primer (Primary Working Capital) 

b. Modal Kerja Normal 

2. Modal Kerja Variabel (Variable Working Capital) 

Modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan keadaan. Modal kerja ini 

dibedakan antara: 

a. Modal Kerja Musiman (Seasonal Working Capital) 

b. Modal Kerja Siklis (Cyclical Working Capital) 

c. Modal Kerja Darurat (Emergency Working Capital) 

  Menurut Martono dan Agus Harjito (2010), komponen modal kerja dapat dilihat pada 

setiap neraca perusahaan, yaitu pada semua perkiraan aktiva lancar dan kewajiban lancarnya. 

Perbedaan yang ada biasanya menyangkut pos-pos atau jenis-jenisnya, yang disebabkan perbedaan 

jenis perusahaan. Elemen-elemen modal kerja dapat dikelompokan kedalam empat golongan yaitu: 

Kas, piutang, persediaan dan surat berharga. 
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2.1.2.4 Sumber dan Pengguna Modal Kerja 

  Perubahan-perubahan dari unsur-unsur non-akun lancar yang mempunyai efek 

memperbesar modal kerja disebut sebagai sumber-sumber modal kerja. Sebaliknya perubahan-

perubahan dari unsur-unsur non akun lancar yang mempunyai efek memperkecil modal kerja 

disebut sebagai penggunaan modal kerja. 

  Apabila sumber lebih besar daripada penggunaan, berarti ada kenaikan modal kerja. 

Sebaliknya apabila penggunaan lebih besar daripada sumber, berarti terjadi penurunan modal 

kerja. 

  Sumber-sumber modal kerja yang akan menambah modal kerja adalah: 

• Adanya kenaikan sektor modal, baik yang berasal dari laba maupun penambahan modal 

saham 

• Ada pengurangan atau penurunan aktiva tetap karena adanya penjualan aktiva tetap maupun 

proses depresiasi 

• Ada penambahan utang jangka panjang baik dalam bentuk obligasi atau utang jangka panjang 

lainnya. 

  Penggunaan-penggunaan modal kerja yang mengakibatkan turunnya modal kerja adalah 

sebagai berikut: 

• Berkurangnya modal sendiri karena kerugian maupun pengambilan privasi oleh pemilik 

perusahaan 

• Pembayaran utang-utang jangka panjang 

• Adanya penambahan atau pengembalian aktiva tetap 

 

2.1.2.5 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Modal Kerja 

  Menurut Ridwan Sundjaja (2003), besarnya modal kerja yang dibutuhkan suatu 

perusahaan tergantung pada beberapa hal, yaitu:  
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1. Besar kecilnya skala usaha perusahaan  

 Kebutuhan modal kerja perusahaan besar berbeda dengan perusahaan kecil. Hal ini 

terjadi karena beberapa alasan. Perusahaan besar mempunyai keuntungan akibat lebih 

luasmya sumber pembiayaan yang tersedia dibandingkan dengan perusahaan kecil yang 

sangat tergantung pada beberapa sumber saja. Pada perusahaan kecil, tidak tertagihnya 

beberapa piutang para pelanggan dapat sangat mempengaruhi unsur-unsur modal kerja 

lainnya seperti kas dan persediaan. 

2. Aktivitas perusahaan 

 Perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa tidak mempunyai persediaan barang 

dagang sedangkan perusahaan yang menjual persediaannya secara tunai tidak memiliki 

piutang dagang. Hal ini mempenharuhi tingkat perputaran dan jumlah modal kerja suatu 

perusahaan. Demikian pula dengan syarat pembelian dan waktu yang dibutuhkan untuk 

memproduksi atau memperoleh barang yang akan dijual. 

3. Volume penjualan 

 Volume penjualan merupakan faktor yang sangat penting yang mempengaruhi 

kebutuhan modal kerja. Bila penjualan meningkat maka kebutuhan modal kerjapun akan 

meningkat demikian pula sebaliknya. 

4. Perkembangan teknologi 

 Kemajuan teknologi, khususnya yang berhubungan dengan proses produksi akan 

mempengaruhi kebutuhan modal kerja. Otomatisasi yang mengakibatkan proses produksi 

yang lebih cepat membutuhkan persediaan bahan baku yang lebih banyak agar kapasitas 

maksimum dapat tercapai, selain itu akan membuat perusahaan mempunyai persediaan 

barang jadi dalam jumlah yang lebih banyak pula bila tidak diimbangi dengan pertambahan 

penjualan yang besar.  

5. Sikap perusahaan terhadap likuiditas dan profitabilitas 

 Adanya biaya dari semua dana yang digunakan perusahaan mengakibatkan jumlah modal 

kerja yang relatif besar mempunyai kecenderungan untuk mengurangi laba perusahaan. 
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Tetapi dengan menahan uang kas dan persediaan barang yang lebih besar akan membuat 

perusahaan lebih mampu untuk membayar transaksi yang dilakukan dan risiko kehilangan 

pelanggan tidak terjadi karena perusahaan mempunyai persediaan barang yang cukup. 

 
 

2.1.2.6 Manajemen Modal Kerja 

  Menurut Ganesan (2007), manajemen modal kerja (WCM) adalah pengelolaan 

pendanaan jangka pendek dalam suatu perusahaan. Ini termasuk menjaga keseimbangan 

optimum komponen-komponen modal kerja seperti piutang, persediaan dan hutang serta 

menggunakan kas secara efisien untuk operasi sehari-hari. Optimalisasi keseimbangan modal 

kerja berarti meminimalkan kebutuhan modal kerja dan mewujudkan pendapatan maksimal. 

  Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen modal kerja bertujuan 

untuk mengelola  aktiva lancar dan hutang lancar sedemikian rupa supaya jumlah net working 

capital yang diinginkan tetap dan dapat diterima sehingga dapat menjamin likuiditas usaha suatu 

badan perusahaan. 

 

2.1.2.7 Kebijakan Modal Kerja 

  Menurut Sawir (2001), pada dasarnya terdapat 3 pilihan kebijakan bagi manajemen 

untuk menentukan besarnya proporsi aktiva lancar yang dibiayai oleh sumber jangka pendek dan 

yang dibiayai dari jangka panjang, yaitu: 

1. Kebijakan modal kerja  konservatif 

Kebijakan konservatif adalah perusahaan memodali sebagian aktiva lancarnya yang 

berfluktuasi dengan modal permanen (jangka panjang), sedangkan modal jangka pendek 

akan digunakan hanya apabila timbul keadaan darurat atau karena adanya arus keluar yang 

tidak diduga sebelumnya  
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2. Kebijakan modal kerja  moderat 

Kebijakan moderat adalah perusahaan mencoba menyelaraskan struktur maturitas aktiva 

dan utang-utangnya, yaitu kebutuhan akan aktiva lancar yang bersifat sementara dimodali 

dari sumber jangka pendek dan total aktiva lancar permanen dan aktiva tetap dimodali dari 

sumber jangka panjang. 

3. Kebijakan modal kerja agresif 

Kebijakan yang agresif adalah bila semua aktiva lancar dimodali dengan modal jangka 

pendek, tetapi sebagian dari aktiva lancar permanennya dimodali dengan kredit jangka 

pendek.  

  

2.1.3 Aset Tetap 

  Definisi Aset tetap menurut PSAK No.16 (2009) adalah aset berwujud yang dimiliki 

untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada 

pihak lain, atau untuk tujuan administratif, dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari 

satu periode. Karakteristik aset tetap sebagai berikut: 

1. Dimiliki perusahaan untuk digunakan (bukan barang dagangan) 

2. Dimiliki untuk digunakan dalam operasi perusahaan yang utama (bukan investasi 

jangka panjang) 

3. Dimiliki untuk digunakan dalam jangka waktu lebih dari satu siklus operasi perusahaan 

4. Memiliki nilai yang relatif tinggi 

Menurut Kieso et al (2011), aset tetap dibagi dalam empat kelompok, yaitu: 

1. Tanah, seperti tanah yang digunakan sebagai tempat berdirinya gedung perusahaan. 

2. Perbaikan Tanah, seperti jalan diseputar lokasi perusahaan yang dibangun perusahaan, 

tempat parkir, pagar, dan saluran air bawah tanah. 

3. Gedung, seperti gedung yang digunakan untuk kantor, toko, pabrik, dan gudang. 

4. Peralatan, seperti peralatan kantor, peralatan pabrik, mesin-mesin, kendaraan, dan meubel. 
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 Perlakuan akuntansi terhadap pengeluaran-pengeluaran yang berhubungan dengan 

perolehan dan penggunaan aset tetap dapat dibagi menjadi dua, yaitu: 

1. Capital expenditure (pengeluaran modal) 

Pengeluaran untuk memperoleh suatu manfaat yang akan dirasakan lebih dari satu periode 

akuntansi dan akan dicatat dalam rekening aset (dikapitalisasi). 

2. Revenue expenditure (pengeluaran pendapatan) 

Pengeluaran untuk memperoleh suatu manfaat yang hanya dirasakan dalam periode 

akuntansi yang bersangkutan dan dicatat dalam rekening biaya. 

 Ditahun 2007, Dewan Standar Akuntansi Keuangan menerbitkan PSAK No 16 (Revisi 

2007), “Aset Tetap”. PSAK ini berlaku efektif untuk penyusunan laporan keuangan yang dimulai 

pada atau setelah tanggal 1 Januari 2008. Sesuai dengan PSAK 16 (Revisi 2007), Perusahaan 

diharuskan memilih antara metode biaya atau metode revaluasi sebagai kebijakan akuntansi 

untuk mengukur biaya perolehan. 

 Biaya perolehan (cost) adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai 

wajar dari imbalan lain yang diserahkan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau 

konstruksi atau, jika dapat diterapkan, jumlah yang diatribusikan ke aset pada saat pertama kali 

diakui sesuai dengan persyaratan tertentu dalam PSAK lain.  

Cara perolehan aset tetap yaitu:  

1. Pembelian kotan/tunai 

2. Pembelian dengan kontrak jangka panjang/angsuran 

3. Pembelian dengan surat berharga seperti saham/obligasi 

4. Aset tetap yang dihadiahkan atau ditemukan sendiri 

5. Aset tetap yang dibangun sendiri (self-constrution) 

6. Diperoleh secara pertukaran (aktiva sejenis) 

7. Diperoleh secara pertukaran (sebagian atau aktiva tetap yang tidak sejenis) 

 Analisis Pengaruh..., Suci Ayu Lestari, Ak.-Ibs, 2011



 

 

2.1.4 Profitabilitas 

2.1.4.1 Definisi Profitabilitas 

 Pada umumnya perusahaan akan selalu berusaha untuk memperbesar laba yang 

diperolehnya, tetapi yang lebih penting adalah usaha untuk mempertinggi 

profitabilitasnya. Hal ini dikarenakan bahwa para investor yang cenderung lebih 

memperhatikan keuntungan sebelum memberikan modal kepada perusahaan. Menurut 

Gitman (2009), profitabilitas adalah hubungan antara pendapatan dengan biaya yang 

dihasilkan dengan menggunakan aset perusahaan (baik current assets dan fixed assets). 

 Menurut Darsono (2009), profitabilitas ialah kemampuan manajemen untuk 

memperoleh laba. Laba terdiri dari laba kotor, laba operasi dan laba bersih.  

 Laba kotor adalah  selisih dari pendapatan dikurangi dengan harga 

pokok penjualan. Keuntungan penjualan yang muncul karena perbedaan antara 

pendapatan dengan biaya untuk membuat suatu produk atau penyediaan jasa sebelum 

dikurangi biaya overhead, gaji, pajak dan pembayaran bunga. Perhatikan bahwa ini 

berbeda dari laba usaha (laba sebelum bunga dan pajak). 

  Laba operasi adalah selisih dari laba kotor dikurangi dengan biaya-biaya operasi. 

Biaya operasi adalah biaya-biaya yang berhubungan dengan operasisehari-hari 

perusahaan. Laba bersih merupakan selisih antara total pendapatan dikurangi dengan 

total biaya, dengan kata lain laba bersih  adalah  selisih  laba operasional dikurangi 

dengan biaya bunga dan pajak  penghasilan  (PPh). Dengan demikian laba bersih adalah  

laba yang akan  dibagikan  sebagian dalam bentuk  dividen dan sisanya merupakan  laba 

ditahan bagi perusahaan yang bersangkutan. 
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2.1.4.2 Pengukuran Profitabilitas 

  Menurut  Syamsudin (2007), ada beberapa pengukuran terhadap profitabilitas 

perusahaan dimana masing-masing pengukuran dihubungkan dengan volume penjualan, total 

aktiva dan modal sendiri. Secara keseluruhana ketiga pengukuran ini akan memumgkinkan 

seorang penganalisa untuk mengevaluasi tingkat earning dalam hubungannya dengan volume 

penjualan, jumlah aktiva, dan investasi tertentu dari pemilik perusahaan. Disini ditekankan pada 

profitabilitas, karena untuk dapat melangsungkan hidupnya, suatu perusahaan haruslah berada 

dalam keadaan menguntungkan atau profitable.  

Gross Profit Margin 

Adalah untuk mengukur tingkat laba kotor dibandingkan dengan volume penjualan. Semakin 

tinggi gross profit margin, maka semakin baik dan secara relatif semakin rendah harga pokok 

barang yang dijual (Subramanyam: 2010). 

 

 

Operating Profit Margin 

Menunjukan keefektifan manajemen dalam mengelola laporan keuangan perusahaan yang diukur 

dengan membandingkan laba usaha terhadap penjualan (Subramanyam: 2010). 

 

Net Profit Margin 

Adalah untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dibandingkan volume penjualan 

(Subramanyam: 2010). 
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Total Assets Turnover 

Merupakan salah satu komponen dari tingkat pengembalian pendapatan operasi investasi. 

Menunjukan seberapa efisien perusahaan menggunakan aktivanya untuk menghasilkan penjualan 

(Subramanyam: 2010). 

 

 

Return On Asset (ROA) 

 ROA atau juga disebut dengan return on investment (ROI) merupakan pengukuran 

kemampuan perusahaan secara keseluruhan dalam menghasilkan keuntungan dengan jumlah 

keseluruhan aktiva yang tersedia di dalam perusahaan (Syamsuddin, 2007). Return on Asset juga 

sering disebut sebagai rentabilitas ekonomis merupakan ukuran kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba dengan semua aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. ROA adalah untuk 

mengetahui tingkat keuntungan bersih yang diperoleh dari seluruh modal yang diinvestasikan 

(Syamsudin, 2007). 

 Rasio ini merupakan rasio yang terpenting di antara rasio rentabilitas yang ada. Nilai 

ROA yang tinggi akan menunjukkan bahwa perusahaan mampu menghasilkan keuntungan 

berbanding asset yang relatif tinggi. Investor akan menyukai perusahaan dengan nilai ROA yang 

tinggi, karena perusahaan dengan nilai ROA yang tinggi mampu menghasilkan tingkat 

keuntungan lebih besar dibandingkan perusahaan dengan ROA rendah. Analisa ROA ini 

merupakan teknik analisa yang lazim digunakan oleh pimpinan perusahaan untuk mengukur 

efektivitas dari keseluruhan operasi perusahaan. Laba yang digunakan untuk mengukur rasio ini 

adalah laba bersih setelah pajak atau net profit after tax. Formula yang digunakan untuk 

menghitung ROA adalah sebagai berikut (Jones, 2008): 
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Return On Equity 

Menurut Syamsuddin (2007), Return On Equity (ROE) adalah rasio yang mengukur tingkat 

pengembalian atas investasi pemegang saham. Rasio ini menunjukan keberhasilan atau 

kegagalan pihak manajemen dalam memaksimumkan tingkat hasil pengembalian investasi 

pemegang saham dan menekan kan pada hasil pendapatan sehubungan dengan jumlah yang 

diinvestasikan. ROE dihitung dengan rumus sebagai berikut (Jones, 2008): 

 

 

 

2.1.5 Laporan Keuangan 

2.1.5.1 Definisi Laporan Keuangan 

Laporan keuangan adalah setiap jenis laporan yang meringkas status keuangan 

perusahaan untuk membantu pembuatan keputusan manajerial (Griffin, 2004). 

Laporan keuangan pada perusahaan merupakan hasil akhir dari kegiatan akuntansi 

(siklus akuntansi) yang mencerminkan kondisi keuangan dan hasil operasi perusahaan. Informasi 

tentang kondisi keuangan dan hasil operasi perusahaan sangat berguna bagi berbagai pihak, baik 

pihak yang ada di dalam (internal) perusahaan maupun pihak yang berada di luar (eksternal) 

perusahaan. Oleh karena itu laporan keuangan dapat dipakai sebagai alat untuk berkomunikasi 

dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data keuangan perusahaan, dan karena inilah 

maka sering disebut juga language of business. 

 

2.1.5.2 Komponen Laporan Keuangan 

Menurut PSAK No. 1 Paragraf 7 (2009), laporan keuangan adalah suatu penyajian 

terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Menurut Kieso et al (2011:5) 

yang mendefinisikan Financial statements are the principal means through which a company 

communicates its financial information to those outside it. 
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Dari definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah 

laporan yang menyajikan informasi yang akan digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan 

mengenai posisi keuangan, kinerja perusahaan, perubahan ekuitas, arus kas dan informasi lain 

yang merupakan hasil dari proses akuntansi selama periode akuntansi tertentu dari suatu 

perusahaan. 

Menurut PSAK nomor 1 paragraf 7 (2009), laporan keuangan yang lengkap terdiri dari 

komponen–komponen sebagai berikut : 

1. Neraca 

2. Laporan laba rugi 

3. Laporan perubahan ekuitas 

4. Laporan arus kas 

5. Catatan atas laporan keuangan 

 

2.1.5.3 Pengertian Analisis Laporan Keuangan  

 Menurut Subramanyam (2010), analisis laporan keuangan merupakan aplikasi dari alat 

dan tehnik analitis untuk laporan keuangan bertujuan umum dan data-data yang berkaitan untuk 

menghasilkan estimasi dan kesimpulan yang bermanfaat dalam analisis bisnis. 

Analisis laporan keuangan adalah segala sesuatu yang menyangkut penggunaan 

informasi akuntansi untuk membuat keputusan bisnis dan investasi. Analisis keuangan 

dirancang bagi pengusaha, investor dan kreditor dimana mereka harus memahami bagaimana 

membaca mengartikan serta menganalisis laporan keuangan. Analisis laporan  keuangan 

mencakup (Astuti, 2004): 

1) Pembandingan kinerja perusahaan dengan perusahaan lain dalam industri yang sama, dan 

2) Evaluasi kecendrungan posisi keuangan perusahaan sepanjang waktu. 
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2.1.5.4 Tujuan Analisis Laporan Keuangan 

Perlunya menganalisis laporan keuangan adalah untuk dapat memperluas serta 

mempertajam informasi-informasi yang disajikan dalam laporan keuangan serta dapat menggali 

dan mengungkapkan berbagai hal yang tersembunyi didalamnya. Tujuan analisis laporan 

keuangan juga dipergunakan untuk menilai kewajaran dari laporan keuangan yang disajikan. 

Dalam perhitungan analisis rasio digunakan data yang terdapat dalam neraca dan laporan laba 

rugi. 

Rasio keuangan adalah penuliasan ulang data akuntansi kedalam bentuk perbandingan 

dalam rangka mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan keuangan perusahaan (Keown, 2008). 

Yang dimaksud dengan analisis rasio menurut Sugiono (2008) adalah suatu angka yang 

menunjukkan hubungan antara unsur-unsur dalam laporan keuangan. Hubungan tersebut 

dinyatakan dalam bentuk matematis. 

Analisis rasio keuangan dikelompokan menjadi: 

1) Rasio likuiditas, adalah rasio-rasio yang dimaksudkan untuk mengukur likuiditas 

perusahaan (Current Ratio, Acid Test Ratio). 

2) Rasio Leverage, adalah rasio-rasio yang dimaksudkan untuk mengukur sampai berapa 

jauh aktiva perusahaan yang dibiayai oleh hutang (Debt to Total Assets, Net Work to 

Debt Ratio). 

3) Rasio Aktivitas, yaitu rasio yang dimaksudkan untuk mengukur sampai seberapa besar 

efektivitas perusahaan dalam mengerjakan sumber-sumber dananya (Inventory Turn 

Over, Average Collection Period). 

4) Rasio Profitabilitas, yaitu rasio-rasio yang menunjukkan hasil akhir dari sejumlah 

kebijaksanaan dan keputusan-keputusan (Profit Margin on Sales, Return on Total 

Assets).  
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2.1.6 Pengaruh Modal Kerja dan Aset Tetap Terhadap Profitabilitas 

Perusahaan akan mencapai keuntungan (profit) yang lebih besar dari modal yang 

diinvestasikan dalam modal kerja maupun aset tetap apabila perusahaan dapat mengelola 

kegiatan operasional secara efektif dan efisien. Ridwan S. Sundjaja dan Inge Barlian (2003), 

menjelaskan tentang pengaruh investasi dalam modal kerja dan aset tetap terhadap tingkat 

profitabilitas yaitu total investasi dalam perusahaan terdiri dari modal kerja (aktiva lancar) dan 

aktiva tetap. Laba perusahaan akan meningkat dilihat dari aktiva perusahaan baik aktiva tetap 

maupun modal kerja (aktiva lancar). Tingkat aktiva tetap ditentukan oleh skala dan intensifikasi 

modal dalam produksi. Tingkat aktiva lancar perusahaan terikat pada tingkat produksinya.  

 

2.1.6.1 Pengaruh Modal Kerja Terhadap Profitabilitas 

Investasi dalam modal kerja memiliki pengaruh langsung terhadap profitabilitas. Hal 

ini disimak menurut beberapa literatur khususnya dibidang keuangan. Salah satu diantaranya 

adalah menurut Martono dan Agus Harjito (2010), konsep yang mendasari manajemen modal 

kerja yang sehat adalah keputusan yang menyangkut persoalan dasar perusahaan yaitu tingkat 

investasi optimal dalam aktiva lancar. Keputusan tersebut mempengaruhi hasil yang diharapkan 

yaitu profitabilitas dan risiko yang dihadapi. Untuk investasi di mana biaya eksplisit dari 

pendanaan jangka pendek lebih kecil dari pendanaan jangka panjang, maka semakin besar 

profitabilitas atas kemampuan memperoleh laba perusahaan. 

Dari penjelasan diatas disimpulkan bahwa investasi dalam modal kerja merupakan 

investasi yang penting di dalam suatu perusahaan yang berdampak langsung terhadap tingkat 

risiko dan laba perusahaan, maka manajer keuangan dituntut harus dapat memprediksi dan 

menentukan kebutuhan modal kerja yang optimal dalam membiayai kegiatan operasional 

perusahaannya. 
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2.1.6.2 Pengaruh Aset Tetap Terhadap Profitabilitas 

Aset tetap memiliki pengaruh langsung terhadap profitabilitas. Hal ini disimak menurut 

beberapa literatur khususnya dibidang keuangan. Salah satu diantaranya menurut Toto Prihadi 

(2010), bahwa investasi atau penanaman modal (capital expenditure) pengkaitan sumber-

sumber dalam jangka panjang untuk menghasilkan laba dimasa yang akan datang, misalnya 

penambahan mesin dan peralatan untuk peningkatan (kapasitas) produksi dalam rangka 

memenuhi permintaan terhadap produk perusahaan.  

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa investasi aset tetap terdiri dari aset-

aset tahan lama yang digunakan oleh perusahaan untuk melaksanakan kegiatan operasional 

sehari-hari. Dengan demikian, agar dapat tetap beroperasi, suatu perusahaan harus memiliki 

alat-alat operasional yang dominan yang terdiri dari aset-aset tahan lama. 

 

2.1.7 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

Peneliti Judul Penelitian Sampel Hasil Penelitian 

 

Yeni Sri 

 Hartini  

(2005) 

Pengaruh Modal Kerja dan  

Investasi Aktiva Tetap  

terhadap Profitabilitas 

 PT. Pos Indonesia (Persero) 

Bandung 

PT.Pos Indonesia  

(Persero) Bandung  

Periode 2000-2003 

Menunjukkan tidak terdapat  

pengaruh yang signifikan antara 

Modal Kerja terhadap ROA dan 

terdapat pengaruh yang  

signifikan antara Investasi  

Aktiva Tetap terhadap ROA 
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Temi  

Apriani 

 (2007) 

Hubungan antara Pengaruh 

Perputaran Modal Kerja dan  

Aktiva Tetap dengan Tingkat 
Profitabilitas  

PT.PLN (Persero) 

Distribusi Jabar 

&Banten  

Periode 2001-2005 

Menunjukkan aktiva tetap  

berpengaruh secara parsial 

 terhadap profitabilitas (ROI), 

dan modal kerja berpengaruh  

secara parsial terhadap  

profitabilitas (ROI).  

Aris  

Trismayani 

 (2008) 

Hubungan antara Pengaruh  

Perputaran Modal Kerja dan 

Aktiva Tetap dengan Tingkat  

Profitabilitas PT.PLN  

(PERSERO) Distribusi 

 Jabar& Banten 

PT.PLN (Persero)  

Distribusi Jabar  

&Banten 

Periode 1995-2007 

Menunjukan terdapat hubungan 

antara perputaran modal kerja 

dengan tingkat profitabilitas  

perusahaan (ROA) dengan  

derajat hubungan positif yang 

sangat kuat dan terdapat 

hubungan antara investasi 

aktiva tetap dengan tingkat  

profitabilitas (ROA),dengan 

derajat hubungan negatif yang 

sangat rendah. 

Irma 

Megariani  

(2008) 

Pengaruh Modal Kerja dan 

Investasi Aktiva Tetap  

Terhadap ROI PT. 

Perkebunan NusantaraVIII 

PT.Perkebunan  

NusantaraVIII 

Periode 1998-2006 

Menunjukan bahwa terdapat  

pengaruh yang signifikan dari  

modal kerja dan investasi 

aktiva tetap terhadap ROI dan  

terdapat pengaruh secara  

parsial yang signifikan positif  

dari modal kerja terhadap ROI, 

 sedangkan investasi aktiva  

tetap tidak berpengaruh secara  

parsial terhadap ROI. 
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Sumber: Olahan Penulis 

  

2.2 Kerangka Pemikiran 

Penelitian ini dilakukan untuk menguji ada atau tidaknya pengaruh dari modal kerja dan 

aset tetap terhadap profitabilitas PT. XYZ periode 2007-2010. Hubungan antara variabel 

independen dan dependen dapat ditunjukkan melalui gambar 2.1 berikut ini: 

 

Gambar 2.1 
Hubungan Variabel Indepeden dengan Variabel Dependen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Endang  

Suhari 

 (2009) 

Pengaruh Manajemen Modal 

Kerja terhadap Profitabilitas  

Perusahaan 
 Manufaktur  
di Indonesia yang  
Terdaftar di BEJ  
Periode 2004-2006 

Menunjukan bahwa variabel  
current ratio berpengaruh  
terhadap profitabilitas perusahaan 
sedangkan Cash Conversion  
Cycle tidak berpengaruh  
terhadap profitabilitas perusahaan.  

Modal Kerja 

Bersih 

Aset Tetap  

(X₂) 

 

Profitabilitas 

ROI 

(Y) 

Sumber: Olahan Penulis 
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2.3 Rumusan Hipotesis 

Hipotesis yang akan diuji pada penelitian ini berkaitan dengan ada atau tidak adanya 

pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Adapun hipotesis dalam 

penelitian ini yaitu: 

Hipotesis 1 

Ho₁ :Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara modal kerja terhadap  profitabilitas. 

Ha₁ :Terdapat pengaruh yang signifikan antara modal kerja terhadap profitabilitas. 

 

Hipotesis 2 

Ho₂ :Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara aset tetap terhadap profitabilitas. 

Ha₂ :Terdapat pengaruh yang signifikan antara aset tetap terhadap profitabilitas. 

Hipotesis 3 

Ho₃ :Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara modal kerja dan  aset tetap terhadap 

profitabilitas. 

Ha₃ :Terdapat pengaruh yang signifikan antara modal kerja dan aset tetap terhadap 

profitabilitas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Analisis Pengaruh..., Suci Ayu Lestari, Ak.-Ibs, 2011



 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Objek Penelitian 

 Objek dari penelitian dalam skripsi ini adalah modal kerja, hasil investasi dan 

profitabilitas perusahaan dimana modal kerja dan aset tetap menjadi variabel 

independen (X), sedangkan profitabilitas menjadi Variabel dependen (Y). Lokasi 

penelitian dilakukan di PT. XYZ yang berkedudukan di Jakarta. PT. XYZ sebagai 

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian di pasar modal Indonesia. Dengan demikian 

penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kasus. Sedangkan lingkup 

penelitiannya termasuk dalam manajemen keuangan yang berkaitan dengan analisis 

rasio keuangan perusahaan yaitu rasio profitabilitas.  

 

3.2 Metode Pengumpulan Data 

3.2.1 Jenis dan Sumber Data 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah suatu metode untuk 

menjawab rumusan masalah yang sifatnya sementara (berhipotesis) maka, peneliti 

dapat membaca referensi teoritis yang relevan dengan masalah dan berfikir. Selain itu 

penemuan penelitian terdahulu sebelumnya yang relevan juga dapat digunakan 

sebagai bahan untuk memberikan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian (Sugiyono, 2009). 

 Pada jenis data yang digunakan adalah data yang bersifat kuantitatif yang 

dinyatakan dalam angka-angka, rumus-rumus dan perbandingan terutama analisa 

laporan keuangan perusahaan. Sedangkan pada sumber data, data-data yang 
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diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang merupakan data yang 

diambil dari berbagai sumber yang telah tersedia dari referensi pustaka, seperti buku-

buku, majalah, jurnal yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti. 

 

3.2.2 Teknik Sampling 

   Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

tersebut (Sugiyono, 2009). Sampel yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah 

laporan keuangan PT. XYZ tahun 2007-2010. Dalam penelitian ini untuk 

pengambilan sampel laporan keuangan, teknik sampling yang penulis gunakan adalah 

purposive sampling. Sugiyono (2009) menjelaskan tentang purposive sampling, 

“purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.”  

  Penulis menggunakan purposive sampling  karena yang menjadi pertimbangan 

dalam memilih laporan keuangan tahun 2007-2010 sebagai sampel karena data tahun 

tersebut merupakan data yang yang paling aktual, dan berhubungan dengan jenis rasio 

yang dipakai yaitu time series analysis, yang merupakan perbandingan rasio keuangan 

dari satu periode ke periode lainnya. Pembandingan antara rasio yang dicapai saat ini 

dengan rasio tahun sebelumnya memperlihatkan apakah perusahaan mengalami 

kemajuan atau kemunduran. Sehingga tidak mungkin jika sampel didasarkan atas 

strata, random atau daerah.  

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data  

1. Studi Lapangan (Field Research).  

Untuk memperoleh hasil penelitian yang diharapkan maka dibutuhkan data 

dan informasi yang akan mendukung penelitian. Dalam memperoleh data dan 

informasi yang dibutuhkan penulis melakukan penelitian dengan mendatangi 

langsung lokasi penelitian penulis, yaitu PT. XYZ. Data ini dilakukan dengan 
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cara observasi dan wawancara kepada bagian Perpajakan, Keuangan dan 

Akuntansi. Teknik pengumpulan data lainnya yang bersumber dari dokumen-

dokumen catatan perusahaan. Telaah dokumen digunakan untuk mempelajari 

dan melakukan penelitian berdasarkan konsep teoritis tentang dokumen-

dokumen (laporan keuangan) perusahaan yang berkaitan dengan masalah yang 

diteliti.  

2. Studi Kepustakaan (Library Research). 

Untuk membantu penulisan penelitian ini, peneliti juga mengambil teori-teori 

dari data kepustakaan. Pada tahap ini penulis berusaha untuk memperoleh 

berbagai informasi dan pengetahuan dengan cara mempelajari buku-buku 

teori, karya ilmiah dan sumber-sumber bacaan lainnya yang erat kaitannya 

dengan masalah-masalah yang sedang diteliti. 

 

3.3 Definisi dan Operasionalisasi Variabel 

Variabel adalah sesuatu hal yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulan 

(Sugiyono, 2009). Menurut hubungan antara satu variabel dengan satu variabel yang lain, maka 

menurut Sugiyono (2009) variabel dalam penelitian dapat dibedakan menjadi: 

• Variabel Independent: variabel ini sering disebut sebagai variabel stimulus, 

prediktor, antecendent. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel 

bebas. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau variabel yang 

menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Dalam 

penelitian ini, yang menjadi Variabel Bebas atau Independent adalah modal 

kerja (X₁) dan aset tetap (X₂). 
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• Variabel Dependent: sering disebut sebagai variabel output, kriteria atau 

konsekuen. Dalam bahasa Indonesia disebut sebagai variabel terikat. Variabel 

terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya 

variabel bebas. Dalam penelitian ini, Variabel Terikat atau Dependent (Y) 

adalah profitabilitas (Return on Asset). 

Tabel  3.1 

Operasionalisasi Variabel 

 

Variabel Konsep variable Indikator Skala 
Statistik 

Modal Kerja 

(X1) 

Aktiva lancar yang 
mewakili bagian dari 
investasi yang berputar 
dari suatu bentuk 
lainnya dalam 
melaksanakan suatu 
usaha 

Net Working Capital (NWC) 

            NWCt – NWCt-1 

                 
                  NWCt-1 

Rasio 

Aset Tetap 
(X2) 

Aset berwujud yang 
tahan lama tidak 
berangsur-angsur habis 
turut serta dalam 
proses produksi 

Harga Perolehan (cost) Aset Tetap 

                Costt – Cost t-1 

                             Cost t-1 

Rasio 

Profitabilitas 

(Y) 

Profitabilitas 
merupakan 
kemampuan suatu 
perusahaan untuk 
menghasilkan laba. 

Return of Asset (ROA) 
 
        Net Profit After Tax 

              Total Assets 

Rasio  

 

 

 Sumber: Olahan Penulis 
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3.4 Metode Analisis Data 

3.4.1 Teknik Analisis Data 

 Metode analisis data dalam penelitian kuantitatif menggunakan statistik, terdapat 

dua macam statistik yang digunakan untuk analisis data dalam penelitian yaitu 

statistik deskriptif dan statistik inferensial. Dalam penelitian ini digunakan statistik 

deskriptif. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data 

dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul 

sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau 

generalisasi (Sugiyono, 2009).  

 Teknik pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan untuk menguji hipotesis-

hipotesis yang telah diajukan sebelumnya. Pengolahan data diawali dengan 

pengambilan dan pengubahan data mentah terkait dengan variabel penelitian. Data 

kemudian diolah dengan menggunakan bantuan software pengolahan data statistik 

yaitu Statistical Package for Social Science (SPSS) versi 17 for Windows dan 

Microsoft Excel.  Pengolahan data statistik tersebut dilakukan untuk pengujian asumsi 

klasik agar model regresi yang dibangun memenuhi sifat BLUE (Best Linear 

Unbiased Estimator). Jika sifat BLUE telah terpenuhi maka model regresi telah 

dianggap layak untuk memprediksi pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. 

 

3.4.1.1 Statistik Deskriptif 

  Statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang 

dilihat dari rata-rata, standar deviasi, minimum, dan maksimum (Ghozali, 2010).  
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3.4.1.2 Analisis Regresi Ganda 

  Regresi ganda adalah parameter dari suatu hubungan fungsional antara satu variabel 

independen dengan satu variabel dependen untuk diestimasi. 

Yt  =  ao + a₁₁₁₁Xt 1 + a₂₂₂₂Xt 2 + ε 

Keterangan: 

Yt     = Variabel dependen (ROA) 

Xt     = Variabel independen (X1: Modal Kerja  , X2:  Aset Tetap) 

ao     = Intercept 

a₁₁₁₁,a₂₂₂₂= Estimator dari koefisien korelasi 

8        = Variabel residual (error term) 

 

3.4.1.3 Uji Asumsi Klasik 

  Sebelum melakukan analisis regresi berganda dan korelasi, sebaiknya dilakukan uji 

asumsi klasik terlebih dahulu. Uji asumsi klasik meliputi: 

1. Uji Normalitas 

 Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data terdistribusi dengan normal atau 

tidak. Uji normalitas pada regresi bisa menggunakan beberapa metode, antara lain yaitu dengan 

metode Kologrov-Smirnov Z untuk menguji data masing-masing variabel dan metode Normal 

Probability Plots (Priyatno, 2010). Asumsi normalitas gangguan atau error (ut) sangat penting, 

sebab uji eksistensi model (uji F) maupun uji validitas pengaruh variabel bebas (uji t) dan 

estimasi nilai variabel terikat mensyaratkan hal ini. Apabila asumsi ini tidak terpenuhi, baik uji F 
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maupun uji t dan estimasi nilai variabel terikat menjadi tidak valid (Gujarati, 2004).  Adapun 

hipotesis dari uji normalitas adalah sebagai berikut : 

H0 : Data terdistribusi normal 

Ha : Data tidak terdistribusi normal 

 Jika nilai probablitas yang diperoleh lebih besar dari α = 5%, maka menerima H0 artinya 

data terdistribusi normal. 

2. Uji Multikolinieritas 

 Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi 

ditemukan adanya korelasi atau hubungan yang signifikan antar variabel bebas dimana dalam 

model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebasnya (Ghozali, 

2011). Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas ada beberapa metode, antara lain dengan  

melihat nilai Tolerance dan VIF (Priyatno, 2010). 

3. Uji Autokorelasi 

 Menurut Ghozali (2011), uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam 

suatu model regresi linier terdapat korelasi antara kesalahan penggangu pada periode 

tertentu dengan periode sebelumnya.  

 Dalam  mendeteksi ada atau tidaknya gejala autokorelasi digunakan metode 

Durbin-Watson yang menurunkan nilai kritis batas bawah (dL) dan batas atas (dU) 

sehingga jika nilai d hitung dari persamaan regresi terletak di luar nilai kritis ini maka 

ada tidaknya autokorelasi baik positif atau negatif dapat diketahui (Widarjono, 2007). 

 Penentuan ada atau tidaknya autokorelasi dapat dilihat pada Tabel 3.2 atau 

Gambar 3.1. 

 

 

 Analisis Pengaruh..., Suci Ayu Lestari, Ak.-Ibs, 2011



 

 

Tabel 3.2. 
 Pedoman Pengujian Statistik Durbin-Watson 

 
Nilai statistik d hitung Hasil 

0 < d < dL Menolak Ho ; terdapat autokorelasi positif 

dL < d <  dU Daerah keragu-raguan; tidak ada keputusan 

dU < d < 4 - dU Menerima Ho ; tidak ada autokorelasi 

4 - dU < d < 4 - dL Daerah keragu-raguan ; tidak ada keputusan 

4 - dL < d < 4 Menolak Ho ; terdapat  autokorelasi negatif 

 

 

Gambar 3.1. 
 Uji Autokorelasi Durbin-Watson 

 

 

 

0           dL         du                         2   4-du   4-dL          4 

 

4. Uji Heteroskedastisitas 

 Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang 

lain, jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka 

disebut homoskedastisitas, dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi 

yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas 

(Ghozali, 2011). 

 

 

Menolak Ho; 

Autokorelasi 

positif 

Daerah 

keragu-

raguan 

Menerima Ho ; tidak ada 

autokorelasi 

Daerah 

keragu-

raguan 

Menolak Ho; 

Autokorelasi 

negatif 
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3.4.2 Pengujian Hipotesis 

 Untuk mengetahui tingkat signifikansi variabel-variabel bebas dan variabel terikat dalam 

penelitian ini dilakukan pengujian hipotesis dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Koefisien Determinasi (R2) 

  Koefisien determinasi (R2) digunakan untuk menguji seberapa jauh 

kemampuan model atau variabel bebas untuk menerangkan variasi variabel 

terikat. Nilai koefisien determinasi adalah diantara nol dan satu (Ghozali, 2011). 

Nilai R2 yang kecil mengindikasikan bahwa variabel-variabel bebas dalam 

menjelaskan variabel terikat sangat terbatas. Nilai R2 juga bisa dilihat dari nilai 

adjusted R2 , karena adjusted R2 lebih memiliki hasil yang tepat. Adjusted R2 

memiliki hasil yang tepat karena nilainya telah disesuaikan dengan derajat 

kebebasan dari persamaan prediksi. Hal tersebut untuk mencegah bias atau 

kesalahan karena kenaikan dari jumlah variabel independen dan kenaikan dari 

jumlah sampel (Anderson et al.,2011). 

 

2. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)  

  Gozali (2011), menyatakan uji t dilakukan untuk menggetahui seberapa 

besar variabel bebas secara individual atau secara parsial berpengaruh terhadap 

variabel terikat. Uji t dilakukan dengan membandingkan nilai t hitung dengan 

nilai t tabel atau dengan melihat nilai taraf signifikan atau value. Kriteria 

pengambilan keputusannya berdasarkan probabilitas adalah sebagai berikut: 

• Jika p-value ≤ 0,05, maka Ho ditolak dan Ha diterima. 

 Hal ini berarti ada pengaruh yang signifikan dari variabel bebas terhadap variabel 

terikat. 
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• Jika p-value > 0,05, maka Ho diterima dan Ha ditolak. 

 Hal ini berarti tidak ada pengaruh yang signifikan dari variabel bebas terhadap 

variabel terikat. 

 

3. Uji Signifikansi Simultan (Uji statistik F) 

  Uji statistik F digunakan untuk menguji apakah secara bersama-sama 

seluruh variabel bebas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel 

terikat (Ghozali, 2011). Kriteria pengambilan keputusannya berdasarkan 

probabilitas adalah sebagai berikut: 

• Jika p-value ≤ 0,05, maka Ho ditolak dan Ha diterima. 

Secara bersama-sama atau secara simultan variabel bebas mempengaruhi 

variabel terikat secara signifikan. 

• Jika p-value > 0,05, maka Ho diterima dan Ha ditolak. 

Secara bersama-sama atau secara simultan variabel bebas tidak 

mempengaruhi variabel terikat secara signifikan. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1  Gambaran Umum Obyek Penelitian 

 PT. XYZ didirikan di Jakartadan memperoleh izin operasional sebagai Lembaga 

Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) bertujuan menyediakan jasa kustodian sentral dan 

penyelesaian transaksi yang wajar, teratur dan efisien. Sesuai fungsinya, PT. XYZ 

memberikan layanan jasa yang meliputi:  

1. Administrasi rekening efek,  

2. Penyelesaian transaksi efek,  

3. Distribusi hasil corporate action, 

4. Jasa-jasa terkait lainnya, seperti: Post Trade Processing (PTP) dan penyediaan 

laporan-laporan jasa Kustodian sentral. 

 

A. Perkembangan Modal Kerja Bersih PT. XYZ periode 2007-2010 

 Perkembangan Modal Kerja Bersih diperoleh melalui selisih nilai aktiva lancar 

dan hutang lancar untuk tahun yang bersangkutan. Berikut ini adalah perkembangan 

modal kerja bersih PT. XYZ dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2010. 

Tabel 4.1 

Perkembangan Modal Kerja Bersih PT.XYZ 

Periode 2007-2010 

Tahun Aktiva Lancar Hutang Lancar Modal Kerja Bersih Persentase 

2007 
         

276.042.788.660         37.774.070.221        238.268.718.439  

 

- 
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2008 
         

305.765.790.794         36.139.839.145          269.625.951.649  

 

13% 

2009 
         

371.652.389.228         36.297.031.368           335.355.357.860  

 

24,3% 

2010 
         

550.745.685.030         48.131.219.328           502.614.465.702  

 

50% 

Sumber: Laporan Keuangan PT. XYZ 

 Berdasarkan tabel 4.1 di atas bahwa aset lancar PT. XYZ mengalami 

peningkatan. Aset Lancar pada tahun 2008 tercatat sebesar Rp 305,77 miliar atau 

mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2007 sebesar Rp 276,04 miliar. Sedangkan 

Kewajiban Lancar pada tahun 2008 tercatat sebesar Rp 36,14 miliar atau menurun 

dibandingkan tahun 2007 sebesar Rp 37,77 miliar. Peningkatan Aset Lancar terutama 

disebabkan oleh peningkatan investasi jangka pendek yang berasal dari peningkatan laba 

bersih Perusahaan. Modal Kerja Bersih yang tercermin dari besarnya nilai Aset Lancar 

dikurangi Kewajiban Lancar mengalami kenaikan sebesar 13% dari Rp 238,27 miliar 

pada tahun 2007 menjadi Rp 269,63 miliar pada tahun 2008.  

 Aset Lancar pada tahun 2009 tercatat sebesar Rp 371,56 miliar atau mengalami 

peningkatan dibandingkan tahun 2008 sebesar Rp 305,77 miliar. Sedangkan Kewajiban 

Lancar pada tahun 2009 tercatat sebesar Rp 36,29 miliar atau meningkat dibandingkan 

tahun 2008 sebesar Rp 36,14 miliar. Peningkatan Aset Lancar terutama disebabkan oleh 

kenaikan pada nilai investasi jangka pendek yaitu dari Rp 60,45 miliar di tahun 2008 

menjadi Rp 210,93 miliar di tahun 2009. Modal Kerja Bersih yang tercermin dari 

besarnya nilai Aset Lancar dikurangi Kewajiban Lancar mengalami kenaikan sebesar 

24,3% dari Rp 269,63 miliar pada tahun 2008 menjadi Rp 335,26 miliar pada tahun 

2009.  
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 Di tahun 2010, Aset Lancar PT. XYZ tercatat sebesar Rp 550,75 miliar atau 

mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2009 sebesar Rp 371,56 miliar. Peningkatan 

Aset Lancar terutama disebabkan oleh kenaikan pada jumlah kas dan setara kas yang 

naik sebesar Rp 103,11 miliar yaitu Rp 126,69 miliar pada 2009 menjadi sebesar Rp 

229,80 miliar pada 2010, serta kenaikan investasi jangka pendek yaitu dari Rp 210,93 

miliar di tahun 2009 menjadi Rp 275,33 miliar di tahun 2010. Kenaikan Kas dan Setara 

Kas di penghujung tahun 2010 diperoleh dari aktivitas operasi mengalami kenaikan dari 

Rp 90,81 miliar pada tahun 2009 menjadi Rp 107,07 miliar di tahun 2010. Kenaikan ini 

antara lain disebabkan oleh penerimaan dari jasa kustodian sentral dan penerimaan dari 

penyelesaian transaksi bursa. Sementara untuk Kewajiban Lancar yang di tahun 2010 

tercatat sebesar Rp 48,13 miliar atau meningkat dibandingkan tahun 2009 sebesar Rp 

36,30 miliar. Modal Kerja Bersih yang tercermin dari besarnya nilai Aset Lancar 

dikurangi Kewajiban Lancar mengalami kenaikan dari Rp 335,27 miliar pada tahun 2009 

menjadi Rp 502,62 miliar di tahun 2010. 

 Kondisi modal kerja bersi PT. XYZ tergolong sangat baik. Hal itu dapat terlihat 

dari modal kerja bersih selama 4 (empat) tahun mengalami peningkatan. Dengan kata 

lain, modal kerja PT. XYZ cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan aset 

lancar dan modal kerja bersih dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2010 menunjukkan 

bahwa dana yang diinvestasikan dalam modal kerja adalah efisien dan juga menunjukan 

likuiditas yang dapat menjamin tersedianya dana untuk kegiatan operasional dan 

pengembangan usaha PT.XYZ dan serta meningkatkan pengembangan Pasar Modal. 
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B. Perkembangan Aset Tetap PT. XYZ periode 2007-2010 

 Investasi merupakan akumulasi suatu bentuk aset dengan suatu harapan 

mendapatkan keuntungan dimasa depan. Tujuan investasi yang utama adalah bahwa 

setiap orang mengharapkan sesuatu, yang lebih layak di masa depan dari investasi yang 

dilakukannya, dengan kata lain mengharapkan keuntungan.  

 Berikut ini disajikan tabel perkembangan aset tetap perusahaan yang diambil dari 

Laporan Keuangan periode 2007-2010. 

Tabel 4.2 

Perubahan Aset Tetap PT.XYZ 

Periode 2007-2010 

Tahun 

 
Harga Perolehan 

(Rupiah) 
Perubahan 
(Rupiah) 

Persentase 
(%) 

2007      65.406.624.426  
         

2.940.902.783  - 

2008      77.777.629.126  
      

12.371.004.700  19% 

2009      84.503.269.458  
         

6.725.640.332  9% 

2010      92.531.856.393  
         

8.028.586.935  10% 

 Sumber: Laporan Keuangan PT. XYZ 

 Berdasarkan tabel 4.2 di atas, aset tetap PT.XYZ dari tahun 2007 sampai dengan 

tahun 2010 mengalami peningkatan. Pada tahun 2008, aset tetap perusahaan mengalami 

peningkatan dibandingkan tahun 2007 yakni sebesar 19%. Pada tahun 2009 aset tetap 

perusahaan mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2008 yakni sebesar 9%. 

Sedangkan tahun 2010 aset tetap perusahaan mengalami peningkatan dibandingkan 

tahun 2009 yakni sebesar 10%. 
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 Aset tetap  PT. XYZ berdasarkan sampel dari tahun 2007 sampai dengan tahun 

2010 mengalami peningkatan. Dimana peningkatan aset tetap terbesar terjadi pada tahun 

2008 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp. 12.371.004.700   atau 

sebesar 19% dan peningkatan  aset tetap terkecil terjadi pada tahun 2007 dibandingkan 

dengan sampel tahun yang lain yaitu sebesar Rp. 2.940.902.783 atau sebesar 5%. 

 Kondisi aset tetap PT.XYZ tergolong baik. Hal itu dapat terlihat dari aset tetap 

perusahaan  selama empat tahun mengalami peningkatan. Ini menunjukan dana yang 

diinvestasikan perusahaan dalam bentuk aset tetap adalah efisien.  

 Pada tahun 2008, Belanja Modal untuk Aset Tetap difokuskan  pada revitalisasi 

jaringan komputer Sistem Depositori Sentral serta Pengembangan sistem lainnya untuk 

menunjang kinerja sistem utama PT. XYZ. Hal ini dilakukan agar sistem utama PT. 

XYZ mempunyai kualitas yang semakin andal. Pada tahun 2008, Belanja Modal untuk 

penambahan Aset Tetap tercatat sebesar Rp 13,10 miliar. Dengan adanya Belanja Modal 

tersebut, nilai Aset Tetap Bersih pada tahun 2008 tercatat peningkatan 45% yakni Rp 

14,47 miliar pada tahun 2007 menjadi Rp 20,99 miliar pada tahun 2008 

 Pada tahun 2009, Belanja Modal untuk Aset Tetap difokuskan pada revitalisasi 

Sistem Depositori Sentral serta Pengembangan sistem lainnya untuk menunjang kinerja 

sistem utama PT. XYZ. Hal ini dilakukan agar sistem utama PT. XYZ mempunyai 

kualitas yang semakin andal. Pada tahun 2009, Belanja Modal untuk penambahan Aset 

Tetap tercatat sebesar Rp 8,85 miliar. Nilai Aset Tetap Bersih pada tahun 2009 menurun 

sebesar 3% yakni Rp 20,99 miliar pada tahun 2008 menjadi Rp 20,32 miliar pada tahun 

2008. 
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 Di tahun 2010, Belanja Modal untuk penambahan Aset Tetap tercatat sebesar Rp 

9,34 miliar. Nilai Aset Tetap Bersih pada tahun 2010 naik sebesar 1,34% yakni Rp 20,32 

miliar pada tahun 2009 menjadi Rp 20,59 miliar di tahun 2010. Di tahun 2010, alokasi 

Belanja Modal masih dicurahkan pada usaha revitalisasi Sistem Depositori Sentral serta 

Pengembangan sistem lainnya untuk menunjang kinerja sistem utama PT. XYZ serta 

menciptakan suatu sistem yang dapat diandalkan oleh segenap pelaku pasar modal. Hal 

ini dilakukan untuk dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan jasa PT. XYZ sebagai 

lembaga penyimpanan dan penyelesaian.  

C. Perkembangan Laba Bersih PT. XYZ periode 2007-2010 

Tabel 4.3 

Perubahan Laba Bersih PT.XYZ 

Periode 2007-2010 

Tahun 

 

Laba Bersih 

(Rupiah) 
Perubahan 
(Rupiah) 

Persentase 
(%) 

2007 
      

72.141.226.486    18.224.752.338  34% 

2008 
      

89.957.585.945    17.816.359.459  25% 

2009 
      

80.961.914.649  (8.995.671.296)   (10%) 

2010 
    

106.062.988.701    25.101.074.052  31% 

Sumber: Laporan Keuangan PT. XYZ 

 Begitu bergairahnya aktivitas pasar modal Indonesia selama tahun 2007 membuat 

kinerja keuangan PT. XYZ pun ikut meningkat. Jasa kustodian sentral dan penyelesaian 

transaksi bursa sebagai sumber utama pendapatan PT. XYZ mengalami kenaikan yang 

signifikan. Pada tahun 2007 pendapatan bersih PT. XYZ meningkat menjadi Rp 134,23 
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miliar. Meski kenaikan itu diikuti oleh bertambahnya beban usaha perusahaan sebesar 

Rp 62,95 miliar, PT. XYZ mampu meningkatkan labanya menjadi sebesar 34% atau Rp 

72,14 miliar dibanding tahun 2006 yang mencapai Rp 53,92 miliar. Disisi lain, 

peningkatan laba bersih juga diikuti oleh kenaikan beban pajak sebesar 50,6%. Tahun 

2007 beban pajak yang ditanggung perusahaan mencapai Rp 24,16 miliar dari Rp 16,03 

miliar di tahun 2006. 

 Komponen Pendapatan Usaha PT. XYZ terdiri dari Pendapatan Jasa Transaksi 

Bursa dan Pendapatan Jasa Kustodian sentral yang terdiri dari jasa penyimpanan Efek, 

jasa pemindahbukuan, jasa pengelolaan aset berupa biaya pendaftaran dan biaya tahunan 

serta jasa agen pembayaran. 

 Namun lain hal kondisi bursa dan pasar keuangan global pada tahun 2008 yang 

telah mengalami tekanan yang sangat berat yang berimbas kepada kondisi keuangan di 

seluruh dunia, termasuk Indonesia. Bursa saham Indonesia mengalami penurunan yang 

cukup signifikan. IHSG tahun 2008 ditutup pada level 1.355,408 atau tertekan hingga 

mencapai 49% dibandingkan penutupan tahun 2007. Kinerja pasar yang mengalami 

penurunan secara signifikan tersebut telah menyebabkan pencapaian kinerja keuangan 

Perusahaan terpengaruh.  

 Pada tahun 2008 PT. XYZ  membukukan Laba Bersih sebesar Rp 89,96 miliar 

meningkat dari Laba Bersih tahun 2007 sebesar Rp 72,14 miliar. Kenaikan Laba Bersih 

tersebut berasal dari peningkatan Pendapatan Usaha Bersih dan Penghasilan Lain-lain 

bersih. Rasio Laba Bersih terhadap Pendapatan Usaha Bersih mengalami peningkatan 

dari 54% di tahun 2007 menjadi 65% di tahun 2008. 
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 Pengaruh krisis keuangan global tahun sebelumnya masih membayangi aktivitas 

pasar modal di tahun 2009. Selain itu, pasar modal Indonesia juga mengalami guncangan 

di awal tahun 2009 dengan adanya kasus penyelewengan dana nasabah oleh salah satu 

Anggota Bursa yang sangat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pasar 

modal Indonesia. Oleh karena itu, secara umum pelaku pasar mengambil sikap hati-hati 

dan menunggu dalam menyikapi situasi pasar. Namun demikian, Bursa Efek Indonesia 

masih mampu menunjukkan kinerja yang memadai. Indeks Harga Saham Gabungan 

(IHSG) ditutup pada posisi 2.534,36 atau meningkat sebesar 87% dibanding tahun 

sebelumnya yang berada pada posisi 1.355,40. Namun total nilai transaksi menurun 

sebesar 8,6% yaitu menjadi sebesar Rp 975,1 triliun dibandingkan dengan total nilai 

transaksi tahun 2008 yang sebesar Rp 1.064,5 triliun. Situasi ini tentunya mempengaruhi 

kinerja keuangan PT. XYZ. Untuk mengantisipasi pemulihan ekonomi ke depan, 

manajemen PT. XYZ tetap mendedikasikan seluruh sumber dayanya untuk menciptakan 

pasar yang transparan, efisien, wajar dan teratur.  

 Pada Tahun 2009 PT. XYZ  membukukan Laba Bersih sebesar Rp 80,96 miliar 

menurun 10% dari Laba Bersih tahun 2008 sebesar Rp 89,96 miliar. Penurunan Laba 

Bersih tersebut diakibatkan antara lain dari penurunan pada Pendapatan Usaha Bersih, 

kenaikan pada beban usaha dan penurunan pada Penghasilan Lain-lain bersih. Rasio 

Laba Bersih terhadap Pendapatan Usaha Bersih mengalami penurunan dari 65% di tahun 

2008 menjadi 62% di tahun 2009. 

 Industri pasar modal sangat ditentukan oleh situasi keuangan global dan 

perekonomian serta politik dalam negeri yang masih tidak menentu. Kendatipun 

demikian, PT. XYZ mampu mempertahankan kinerja keuangan dengan baik. Perusahaan 

mencatatkan pendapatan usaha bersih pada tahun 2010 sebesar Rp 177,77 miliar atau 
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lebih tinggi dari tahun 2009 yakni sebesar Rp 130,73 miliar. Di sisi lain, total beban 

usaha pada tahun 2010 meningkat menjadi sebesar Rp 113,91 miliar dibandingkan tahun 

sebelumnya sebesar Rp 82,56 miliar. Hal ini seiring dengan upaya pengembangan 

infrastruktur pasar modal Indonesia. Total laba bersih yang tercatat di tahun 2010 

sebesar Rp 106,06 miliar atau naik sebesar 31% dari tahun sebelumnya. 

 

D. Perkembangan Total Aset PT. XYZ periode 2007-2010 

Tabel 4.4 
Perubahan Total Aktiva PT. XYZ 

Periode 2007-2010 

Tahun Total Aset Perubahan Persentase 
(%) 

2007 292.673.840.771 97.260.494.702 - 

2008 378.696.642.385 86.022.801.614 29% 

2009 461.584.234.737 82.887.592.352 22% 

2010 579.816.357.647 118.232.122.910 26% 

Sumber: Laporan Keuangan PT. XYZ 

 Dalam tabel 4.3 diatas menunjukan perubaan total aset PT. XYZ, setiap tahunnya 

total aset mengalami peningkatan. Peningkatan yang paling signifikan terjadi pada tahun 

2010 sebesar Rp 118.223.122.910. Salah satu yang mempengaruhi peningkatan total aset 

PT. XYZ adalah aset tetap yang setiap tahun cenderung meningkat disebabkan alokasi 

belanja modal untuk aset tetap difokuskan pada usaha revitalisasi sistem dan 

pengembangan sistem untuk menunjang kinerja sistem utama PT. XYZ serta 

menciptakan suatu sistem yang dapat diandalkan oleh segenap pasar modal. Hal ini 

dilakukan untuk dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan jasa PT. XYZ sebagai 

lembaga penyimpanan dan penyelesaian. 
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E. Perkembangan Tingkat Profitabilitas PT. XYZ periode 2007-2010 

 Pengukuran profitabilitas suatu perusahaan memungkinkan bagi pihak 

manajemen untuk mengevaluasi tingkat pendapatan, jumlah aktiva, dan investasi tertentu 

dari pemilik perusahaan yang ditekankan pada profitabilitas. Dalam penelitian ini. 

Penulis mencoba melakukan pengukuran  profitabilitas PT. XYZ  dengan menggunakan 

indikator-indikator  profitabilitas. Akan tetapi, penulis membatasi pengukuran 

profitabilitas tersebut hanya dengan diukur  melalui satu indikator, yaitu Return On 

Assets (ROA). Berikut hasil penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari perusahaan: 

1. Return On Assets 

 Return On Assets (ROA) dapat diketahui dari perbandingan antara laba bersih 

dengan total aktiva usaha. Atau secara rumus dapat dituliskan sebagai berikut: 

Net Profit After Tax 

                                     ROA =   

Total Assets 

 Adapun gambaran mengenai tingkat ROA selama 4 periode yaitu mulai tahun 

2007 sampai dengan tahun 2010 dapat dilihat pada tabelsebagai berikut: 

Tabel 4.5 

Return On Assets 

Periode 2007-2010 

 Tahun 

 
 Net Profit After 
Taxes (Rupiah)  

 Total Assets 
(Rupiah) 

 ROA 

(%) 

2007 
           

72.141.226.486  
    

292.673.840.771  25% 
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2008 
           

89.957.585.945  
    

378.696.642.385  24% 

2009 
           

80.961.914.649  
    

461.584.234.737  18% 

2010 
         

106.062.988.700  
    

579.816.357.647  18% 

 Sumber: Laporan Keuangan PT. XYZ 

  

 Dari tabel 4.5 di atas terlihat adanya perubahan baik dari sisi laba bersih perusahaan 

maupun total aktiva perusahaan dari tahun ke tahun. Perubahan tersebut secara langsung akan 

berpengaruh kepada besarnya Return On Assetst (ROA) perusahaan, karena ROA merupakan 

perbandingan antara laba bersih dengan total aktiva. Kenaikan dan penurunan laba bersih dan 

total aktiva perubahannya secara keseluruhan dapat dilihat dari tabel 4.3 dan tabel 4.4 yang 

tertera sebelumnya.  

 Dari data yang disajikan tabel diatas, dapat diketahui bahwa rasio ini menunjukkan 

tingkat kemampuan perusahaan dalam memperoleh penghasilan bersih dari penggunaan jumlah 

aktiva yang tersedia di dalam perusahaan. Dari 4 tahun yang diambil menjadi sampel ROA yang 

dicapai perusahaan pada tahun 2007 mencaai keadaan tertingi sebesar 25% dan keadaan ROA 

terendah terjadi pada tahun 2009 dan tahun 2010 dengan persentase ROA sebesar 18%. Apabila 

dirta-ratakan dalam 4 tahun maka ROA yang dicapai sebesar 21% setiap tahunnya. Hal ini berarti 

bahwa kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva usaha 

menghasilkan keuntungan bagi perusahaan sebesar 21%. 

Semakin tinggi ROA yang dicapai oleh suatu peruasahaan akan menggambarkan 

keberhasilan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan modal kerja atau aktiva secara 

efisien dan efektif. Dari analisis data di atas dapat disimpulkan perkembangan ROA pada setiap 

tahunnya adalah sebagai berikut: 
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1. Pada tahun 2007 ROA yang dicapai perusahaan adalah 25%, hal ini menunjukkan 

bahwa perusahaan mampu mengelola setiap aset Rp. 1 untuk menghasilkan 

keuntungan sebesar Rp. 0,25. Dari data laporan keuangan di atas dapat dilihat 

bahwa aset sebesar Rp. 292.673.840.771  menghasilkan keuntungan Rp. 

72.141.226.486. 

2. Pada tahun 2006 ROA yang dicapai perusahaan adalah 24%, hal ini menunjukkan 

bahwa perusahaan mampu mengelola setiap aset Rp. 1 untuk menghasilkan 

keuntungan sebesar Rp. 0,24. Dari data laporan keuangan di atas dapat dilihat 

bahwa aset sebesar Rp. 378.696.642.385  menghasilkan keuntungan Rp. 

89.957.585.945. 

3. Pada tahun 2009 ROA yang dicapai perusahaan adalah 18%, hal ini menunjukkan 

bahwa perusahaan mampu mengelola setiap aset Rp. 1 untuk menghasilkan 

keuntungan sebesar Rp. 0,18. Dari data laporan keuangan di atas dapat dilihat 

bahwa aset sebesar Rp. 461.584.234.737  menghasilkan keuntungan Rp. 

80.961.914.649. 

4. Pada tahun 2010 ROA yang dicapai perusahaan adalah 18%, hal ini menunjukkan 

bahwa perusahaan mampu mengelola setiap aset Rp. 1 untuk menghasilkan 

keuntungan sebesar Rp. 0,18. Dari data laporan keuangan di atas dapat dilihat 

bahwa aset sebesar Rp. 579.816.357.647  menghasilkan keuntungan Rp. 

106.062.988.700. 
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4.2 Hasil Pengolahan Data 

4.2.1 Statistik Deskriptif 

 Statistik deskriptif dilakukan dengan tujuan untuk menjelaskan distribusi dari 

variabel-variabel yang ada di dalam penelitian ini. Hasil statistik deskriptif menunjukkan 

informasi mengenai jumlah sampel yang diteliti, nilai rata-rata, nilai tengah (median), 

nilai maksimum, nilai minimum, dan standar deviasi pada masing-masing variabel 

independen dan variabel dependen. 

Tabel 4.6 

Hasil Statistik Deskriptif 

 

Descriptive Statistics 

 
Minimum Maximum Mean 

Std. 
Deviation 

ROA -.00199 .03475 .0192973 .00945592 

NWC -.02228 .06351 .0242233 .01845444 

FIXED ASSET -.14623 .37985 .0119638 .06136896 

Valid N 
(listwise) 

    

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS 17.0 

Hasil deskriptif diatas menunjukkan bahwa nilai rata-rata variabel ROA periode 

2007-2010 adalah sebesar 0.0192973 dengan nilai standar deviasi sebesar 0.00945592. 

ROA terbesar adalah sebesar  0.03475 sedangkan ROA terkecil adalah sebesar -0.00199. 

Variabel NWC dari perusahaan menunjukkan nilai rata-rata sebesar 0.0242233 

dengan nilai standar deviasi sebesar 0.01845444. NWC terbesar adalah sebesar 0.06351 

dan nilai NWC terkecil adalah sebesar -0.02228. 
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Variabel FIXED ASSET dari perusahaan menunjukkan nilai rata-rata sebesar 

0.0119638 dengan nilai standar deviasi sebesar 0.06136896. FIXED ASSET terbesar 

adalah sebesar 0.0119638  dan nilai FIXED ASSET terkecil adalah sebesar -0.14623 

4.2.2  Analisis Regresi Berganda 

Analisis regresi digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara 

variabel bebas dengan variabel terikat. Analisis untuk penelitian ini  digunakan untuk 

mengetahui atau mengukur pengaruh modal kerja dan investasi aset  tetap terhadap 

profitabilitas PT. XYZ yang dinyatakan dalam bentuk persamaan matematis. Adapun 

hasil pengolahan data dapat dilihat dari tabel dibawah ini. 

Tabel 4.7 
Hasil Estimasi Persamaan 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .003 .004  .704 .487 

Nwc .640 .133 .660 4.819 .000 

aset tetap .191 .171 .153 1.117 .273 

a. Dependent Variable: ROA 

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS 17.0 

 

 Berdasarkan tabel diatas, maka dapat disusun persamaan regresi berganda sebagai 

berikut: 

 Y = 0.003+ 0.640NWC+ 0.191 Aset Tetap 

Dari persamaan diatas dapat diinterpretasikan: 
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a. Konstanta sebesar 0,003 artinya jika variable NWC dan Aset Tetap nilainya 

adalah nol, maka perubahan ROA akan sebesar 0,003. Diketahui pula bahwa 

koefisien kontanta bertanda positif sehingga apabila besarnya NWC dan Aset 

Tetap sama dengan nol, maka ROI akan meningkat sebesar 0,003. 

b. Koefisien regresi NWC sebesar 0,640 dan bertanda positif menyatakan bahwa 

variabel Net Working Capital  (NWC) berbanding lurus dengan ROA. Hal ini 

berarti bahwa setiap perubahan sebesar 1% pada NWC sementara Aset Tetap 

diasumsikan tetap, maka besarnya ROA akan mengalami perubahan sebesar 

0,640 dengan arah yang sama. 

c. Koefisien regresi aset tetap sebesar 0,191 dan bertanda positif menyatakan bahwa 

variabel investasi aset tetap berbanding lurus dengan ROA. Hal ini berarti bahwa 

setiap perubahan sebesar 1% pada aset tetap sementara NWC diasumsikan tetap, 

maka besarnya ROA akan mengalami perubahan sebesar 0,191 dengan arah yang 

sama. 

 

4.2.3 Uji Asumsi Klasik 

4.2.3.1 Uji Normalitas 

  Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data terdistribusi dengan 

normal atau tidak. Model estimasi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau 

mendekati normal. Pengujian normalitas pada penelitian ini menggunakan uji 

Kolmogorov-Smirnov seperti tampak pada tabel dibawah ini. 
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Tabel 4.8 
Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  ROA NWC Fixed Assets 

    

Normal Parametersa,,b Mean .0192973 .0242233 .0039341 

Std. Deviation .00945592 .01845444 .00670473 

Most Extreme Differences Absolute .116 .192 .165 

Positive .065 .122 .152 

Negative -.116 -.192 -.165 

Kolmogorov-Smirnov Z .801 1.247 1.095 

Asymp. Sig. (2-tailed) .543 .089 .182 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS 17.0 
 

 Berdasarkan uji Kolmogorov-Smirnov pada tabel 4.8, menujukan bahwa semua 

variabel menunjukan data yang terdistribusi normal karena nilai signifikasi Kolmogorov-

Smirnov lebih besar dari 0.05. 

 

4.2.3.2 Uji Multikolineaaritas 

 Sebuah model dapat dikatakan BLUE (Best Linear Unbiased Estimator) apabila 

tidak terdapat multikolineaaritas sesama variabel independen. Cara untuk melihat ada 

atau tidaknya masalah multikolineaaritas adalah dengan melihat nilai Tolerance dan 

variance inflation rate (VIF). 
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Tabel 4.9 
Hasil Uji Multikolineaaritas 

Coefficientsa 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 NWC .883 1.133 

Aset Tetap .883 1.133 

a. Dependent Variable: ROA 

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS 17.0 
 

  

 Berdasarkan hasil perhitungan, menujukan bahwa tidak ada variabel yang 

memiliki nilai Tolerance kurang dari 10% yang berarti tidak ada korelasi antar variabel 

independen. Hasil perhitungan nilai variance inflation rate (VIF) juga menunjukan hal 

yang sama atau tidak adata satu variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 

10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada masalah multikolineaaritas antar variabel 

independen dalam model regresi. 

 

4.2.3.3 Uji Autokorelasi 

 Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier 

terdapat korelasi antara kesalahan penggangu pada periode tertentu dengan periode 

sebelumnya. Cara untuk melihat ada atau tidaknya masalah autokorelasi adala dengan 

menggunakan uji Durbin Watson (DW test). 
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Tabel 4.10 
Hasil Uji Autokorelasi 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .842a .708 .692 .0053958 2.252 

a. Predictors: (Constant), Aset Tetap, NWC 

b. Dependent Variable: ROA 

 Sumber: Data diolah menggunakan SPSS 17.0 
  

 Dari tabel 4. Diketahui nilai Durbin Watson adalah 2.252. Bila dibandingkan 

dengan tabel Durbin Watson diperoleh nilai dL (durbin lower) = 1.4500, dU (dubin 

upper) = 1.6231, sehingga 4-dU = 2.3769 dan 4-dL = 2.5500 sehingga nilai DW sebesar 

2.252 berada diantara dU sampai dengan 4-dU, maka koefisien autokorelasi sama 

dengan nol. Artinya, tidak ada autokorelasi. 

 

Uji Autokorelasi Durbin Watson   
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4.2.3.4 Uji Heteroskedastisitas 

  Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. 

Cara untuk melihat ada atau tidaknya masalah heteroskedastisitas adalah dengan 

menggunakan uji park. 

Tabel 4.11 

Uji Heteroskedastisitas 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -4.507 4.977  -.906 .372 

LnX1 2.194 1.421 .271 1.544 .133 

a. Dependent Variable: Lnei2 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -13.035 1.597  -8.161 .000 

LnX2 -.169 .254 -.117 -.664 .511 

a. Dependent Variable: Lnei2 

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS 17.0 
  

 Dari hasil output diatas dapat dilihat bahwa nilai T Hitung adalah 1.544 dan -

0.664. sedangkan nilai T Tabel dapat dicari pada tabel t dengan df= n-2 atau 48-2=46 

pada pengujian 2 sisi (signifikasi 0.025), didapat nilai T Tabel sebesar 2.013. karena nilai 

 Analisis Pengaruh..., Suci Ayu Lestari, Ak.-Ibs, 2011



 

 

T Hitung berada pada –T Tabel≤ T Hitung ≥ T Tabel sehingga dapat dikatakan bahwa 

penelitian ini tidak terjadi situasi heteroskedastisitas. 

 Jadi, seluruh data yang dianalisis telah memenuhi uji asumsi klasik, karena 

hasilnya menunjukan bahwa telah terdistribusi normal, tidak terjadi multikolinieritas, 

tidak terjadi autokorelasi dan tidak terjadi heteroskedastisitas. Sehingga model yang 

diperoleh telah memenuhi asumsi dasar analisis regresi yakni telah memenuhi sifat Best 

Linear Unbiased Estimator (BLUE). Selanjutnya akan dilakukan pengujian statistik 

koefisien regresi baik secara bersama-sama (simultan) maupun secara sendiri (parsial). 

 

4.2.4 Teknik Pengujian Hipotesis 

4.2.4.1 Koefisien Determinasi 

 Koefisien determinasi (R²) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan 

model dalam menerangkan variasi variabel dependen.  

Tabel 4.12 
Koefisien Determinasi (R²) 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .842a .708 .692 .0053958 

a. Predictors: (Constant), Aset Tetap, NWC 

  Sumber: Data diolah menggunakan SPSS 17.0 

 
 Berdasarkan hasil estimasi pada tabel 4.27 diatas dapat dilihat hasil analisis 

korelasi sederhana dengan menggunakan program SPSS 17, kesimpulan yang dapat 

diambil adalah adjusted R² sebesar 0,692 atau 69,2% , hal ini menujukan bahwa variabel 

NWC dan Aset Tetap memiliki kontribusi sebesar 69,2% terhadap variabel ROA. 
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Sedangkan sisanya sebesar 30,8% dipengaruhi variabel lain diluar penelitian yang tidak 

dimasukan dalam model. 

 

4.2.4.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 

Uji F dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh secara simultan 

variabel independen terhadap variabel dependen yaitu dengan membandingkan antara 

F 9:;<=> dengan F ?@AB . Apabila F 9:;<=> > F ?@AB maka semua variable independen 

berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. 

Uji F juga dapat dilakukan dengan melihat probabilitas signifikan dari nilai F 

pada tingkat kepercayaan 5%. Bila p ≤ 0,05 artinya semua variabel independen secara 

simuktan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen dengan derajat 

keyakinan yang digunakan sebesar α = 5%. Bila bila p ≥ 0,05, artinya semua variabel 

independen secara simultan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel 

dependen dengan derajat keyakinan yang digunakan sebesar α = 5%. Hasil uji F pada 

penelitian ini ditunjukkan pada tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.13 

 Hasil Uji F 

ANOVA b 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression .002 2 .001 42.481 .000a 

Residual .001 35 .000   

Total .003 37    

a. Predictors: (Constant), Aset Tetap, NWC 

b. Dependent Variable: ROA 

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS 17.0 
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Berdasarkan hasil perhitungan diatas dapat dilihat bahwa nilai signifikansi sebesar 0,000. 

Hal ini menunjukkan nilai signifikansi F lebih rendah dari taraf uji penelitian sebesar 0,05 pada 

tingkat keyakinan 95%. Nilai signifikansi F sebesar 0.000 dapat diinterpretasikan bahwa modal 

kerja dan aset tetap secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Return On Assets (ROA), 

sehingga Ho ditolak. 

 

4.2.4.3 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji T) 

Uji t digunakan untuk mengetahui adanya pengaruh antara Net Working Capital 

(NWC) dan Aset Tetap secara parsial terhadap ROA PT. XYZ.  

Tabel 4.14  

Hasil Uji t 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .006 .002  3.354 .002 

NWC .485 .054 .881 9.063 .000 

Aset Tetap .211 .139 .148 1.525 .136 

a. Dependent Variable: ROA 

 Sumber: Data diolah menggunakan SPSS 17.0 

 Dalam penelitian ini dilakukan pengujian teradap koefisien regresi yaitu dengan 

intrepretasi sebagai berikut: 

a. Hipotesis untuk Working Capital (Modal Kerja) 

Ho : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara modal kerja terhadap 

profitabilitas (ROA) 
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Ha  :Terdapat pengaruh yang signifikan antara modal kerja terhadap profitabilitas 

(ROA) 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai Sig. thitung NWC sebesar 0.000 

dan kurang dari 0.05 (0.000 ≤ 0.05), maka hipotesis nol (Ho) ditolak. Maka dapat 

disimpulkan bahwa dengan tingkat kepercayaan sebesar 95%, modal kerja 

berpengaruh secara signifikan terhadap ROA pada PT. XYZ periode 2007-2010. 

 

b. Hipotesis untuk Aset Tetap 

Ho : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Aset Tetap  terhadap 

profitabilitas (ROA) 

Ha : Terdapat pengaruh yang signifikan antara Aset Tetap  terhadap profitabilitas 

(ROA) 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai Sig. thitung Aset Tetap sebesar 

0.136 dan lebih dari 0.05 (0.136 > 0.05), maka hipotesis alternatif (Ha) ditolak. 

Maka dapat disimpulkan bahwa dengan tingkat kepercayaan sebesar 95%, aset tetap 

tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ROA pada PT. XYZ periode 2007-

2010. 
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4.2.5 Pembahasan 

 Pembahasan hasil penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang diajukan 

pada Bab I, yaitu bagaimana pengaruh modal kerja dan aset tetap terhadap Return On 

Assets (ROA). Beranjak dari masalah tersebut, maka terlebih dahulu akan dibahas 

temuan hasil penelitian tentang modal kerja, aset tetap dan profitabilitas (ROA). 

 

1. Pengaruh Modal Kerja Terhadap Profitabilitas (ROA) 

 Modal kerja adalah nilai aktiva atau harta yang dapat segera dijadikan 

uang kas yang digunakan perusahaan untuk operasional perusahaan sehari- hari. Ini 

menujukkan bahwa modal kerja merupakan salah satu unsur aktiva yang sangat 

penting dalam perusahaan. Kegiatan- kegiatan yang dibiayai oleh modal kerja antara 

lain adalah upah dan gaji karyawan serta berbagai macam biaya yang dapat 

diharapkan dapat kembali dalam waktu singkat melalui hasil penjualan (berupa jasa 

pelayanan). Uang yang masuk berasal dari pemberian jasa pelayanan akan 

dikeluarkan kembali guna membiayai operasi perusahaan selanjutnya. Dengan 

demikian dana tersebut akan berputar secara terus menerus setiap periodenya 

sepanjang hidup perusahaan.  

 Kebutuhan modal kerja harus direncanakan dengan seksama oleh manajer 

keuangan karena kesalahan didalam manajemen modal kerja akan menyebabkan 

kesalahan yang fatal bagi perusahaan. Kebijakan modal kerja merupakan keputusan 

mendasar sehubungan dengan jumlah setiap kategori aset lancar yang ditambah dan 

bagaimana aset lancar tersebut akan dibiayai. Kebijakan modal kerja ini menyangkut 

penentuan besar kecilnya jumlah aset lancar yang akan dipertahankan oleh 

perusahaan.  Lain halnya dengan PT. XYZ yang tidak memiliki penentuan atau 
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target yang harus dicapai untuk jumlah aset lancar maupun modal kerja, dikarenakan 

PT. XYZ merupakan perusahaan nirlaba sehingga tidak ada target untuk hal itu. 

  Berdasarkan analisis modal kerja besih tahun 2007 sampai dengan tahun 

2010 menunjukkan bahwa kondisi modal kerja PT. X mengalami peningkatan. Hal 

ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti peningkatan investasi jangka pendek  

serta kas dan setara kas  yang diperoleh dari aktivitas operasi mengalami kenaikan. 

Kenaikan ini antara lain disebabkan oleh penerimaan dari jasa kustodian sentral dan 

penerimaan dari penyelesaian transaksi bursa 

  Peningkatan aset lancar dan modal kerja bersih dari tahun 2007 sampai 

dengan tahun 2010 menunjukkan bahwa dana yang diinvestasikan dalam modal 

kerja adalah efisien dan juga menunjukan likuiditas yang dapat menjamin 

tersedianya dana untuk kegiatan operasional dan pengembangan usaha PT.XYZ dan 

serta meningkatkan pengembangan Pasar Modal. 

 Berdasarkan hasil uji hipotesis secara parsial, variabel modal kerja 

memiliki nilai p value sebesar 0.000 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 

sebesar 5%. Artinya Ho ditolak dan Ha diterima yang mengindikasikan bahwa 

modal kerja secara parsial berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROI). Hal 

ini dapat menunjukkan bahwa variabel ini menjadi pertimbangan bagi manajemen 

perusahaan dalam mengelola dana yang diinvestasikan dalam modal kerja karena  

berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas PT. XYZ. Hasil penelitian ini 

konsisten dengan hasil penelitian Sri Hartini (2005), Trismayani (2008), Megariani 

(2008), dan Suhari (2009) yang mengatakan bahwa modal kerja mempunyai 

hubungan yang signifikan dengan profitabilitas. 
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2. Pengaruh Aset Tetap Terhadap Profitabilitas (ROA) 

  Aset tetap adalah aset berwujud yang digunakan dalam operasi 

perusahaan dan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal 

perusahaan. Dikarenakan memiliki nilai yang tinggi, penggunaan yang relatif lama 

dan menjadi alat utama perusahaan menghasilkan revenue, maka investasi dalam aset 

tetap (Capital Budgeting) harus diperhitungkan dengan matang. 

  Kondisi aset tetap PT. XYZ selama periode 2007-2010 mengalami 

peningkatan. Salah satu penyebab peningkatan aset tetap adalah belanja modal untuk 

penambahan Aset Tetap. Alokasi Belanja Modal dicurahkan pada usaha revitalisasi 

Sistem Depositori Sentral (Central Depository System) serta Pengembangan sistem 

lainnya untuk menunjang kinerja sistem utama PT. XYZ serta menciptakan suatu 

sistem yang dapat diandalkan oleh segenap pelaku pasar modal. Hal ini dilakukan 

untuk dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan jasa PT. XYZ sebagai lembaga 

penyimpanan dan penyelesaian.  

  Berdasarkan hasil uji hipotesis secara parsial, variabel aset tetap memiliki 

nilai p value sebesar 0.136  yang lebih besar dari tingkat signifikansi sebesar 5%. 

Artinya Ho diterima dan Ha ditolak yang mengindikasikan bahwa aset tetap secara 

parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. 

  Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Trismayani (2008), 

Apriyani (2007) yang mengatakan bahwa aktiva tetap tidak mempunyai hubungan 

yang signifikan terhadap profitabilitas.  

 

3. Pengaruh Modal Kerja dan Aset Tetap Terhadap Profitabilitas (ROA) 

  Adapun untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mengahasilkan 

laba (profitabilitas), dalam penelitian ini dilihat dari satu indikator yaitu Return On 
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Assets (ROA). Perubahan yang terjadi pada nilai ROA disebabkan oleh perubahan 

nilai dari laba bersih dan total aktiva, karena ROA merupakan perbandingan antara 

laba bersih dengan total aktiva. 

  Jika dilihat dari tingkat ROA yang diperoleh PT. X pada periode yang 

diteliti (2007-2010) masing-masing secara berturut-turut adalah 25%, 24%, 18% dan 

18%. Keadaan tertinggi terjadi pada tahun 2007, sedangkan keadaan terendah terjadi 

pada tahun 2009 dan 2010. Berdasarkan tabel 4.5 ROA perusahaan mengalami 

penurunan dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2010. Jika dirata-ratakan tingkat 

ROA mencapai 21% setiap tahunnya, hal ini menunjukkan bahwa dari modal yang 

diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva usaha menghasilkan keuntungan sebesar 

21%. 

  Berdasarkan hasil estimasi pada tabel 4.12 diatas dapat dilihat hasil 

analisis korelasi sederhana menghasilkan koefisien korelasi (R) antara NWC dan 

Aset Tetap dengan ROA koefisien korelasi (R) sebesar 0.842. Koefisien korelasi ini 

memberikan indikasi bahwa NWC dan Aset Tetap berpengaruh terhadap ROA. 

Korelasi antara NWC dan Aset Tetap dengan ROA menghasilkan Koefisien 

Deteminasi yang tercermin pada R square (R²) adalah sebesar 0.708 atau 70.8%. 

Koefisien determinasi (R²) adalah sebesar 0.708 menunjukan bahwa korelasi atau 

hubungan antara ROA dengan NWC dan Aset Tetap mempunyai hubungan yang 

kuat. Sedangkan adjusted R² sebesar 0.692 atau 69.2% , hal ini menujukan bahwa 

variabel NWC dan Aset Tetap memiliki kontribusi sebesar 69.2% terhadap variabel 

ROA. Sedangkan sisanya sebesar 30.8% dipengaruhi variabel lain diluar penelitian 

yang tidak dimasukan dalam model. 
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  Hasil regresi melalui uji F pada tabel 4.12 Dapat diketahui bahwa p ≤ 

0.05, artinya Ho ditolak yang mengindikasikan bahwa modal kerja dan aset tetap 

secara simultan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA).  

  Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Sri Hartini (2005), Apriani 

(2007), dan Megariani (2008), menunjukan bahwa secara simultan terdapat pengaruh 

yang signifikan dari modal kerja dan aktiva tetap terhadap profitabilitas. 

 

4.3 Implikasi Manajerial 

A. Modal Kerja 

  Dalam penelitian ini, modal kerja merupakan variabel yang mempunyai 

pengaruh positif cukup signifikan terhadap profitabilitas. Modal kerja merupakan 

aspek penting bagi pelaksanaan kegiatan operasional dan pendanaan perusahaan pada 

umunya. Dalam operasional kegiatan keseharian perusahaan, modal memiliki peran 

utama sehingga kelangsungan hidup suatu perusahaan terjamin. Dalam perusahaan, 

modal kerja menunjukan tingkat keamanan para kreditur terutama kreditur jangka 

pendek. Adanya modal kerja yang cukup memungkinkan perusahaan beroperasi 

dengan seekonomis mungkin dan perusahaan tidak mengalami kesulitan akibat 

ksrisis atau kekacauan keuangan. Peranan modal kerja bagi perusahaan adalah 

melindungi perusahaan terhadap krisis modal kerja karena turunnya nilai dari aset 

lancar. Dengan kondisi tertentu aset lancar mampu menghasilkan keuntungan 

(profitabilitas) bagi perusahaan. 

  Kebutuhan modal kerja harus direncanakan dengan seksama oleh manajer 

keuangan karena kesalahan didalam manajemen modal kerja akan menyebabkan 

kesalahan yang fatal bagi perusahaan. Kebijakan modal kerja merupakan keputusan 

mendasar sehubungan dengan jumlah setiap kategori aset lancar yang ditambah dan 
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bagaimana aset lancar tersebut akan dibiayai. Kebijakan modal kerja ini menyangkut 

penentuan besar kecilnya jumlah aset lancar yang akan dipertahankan oleh 

perusahaan.  Lain halnya dengan PT. XYZ yang tidak memiliki penentuan atau target 

yang harus dicapai untuk jumlah aset lancar maupun modal kerja, dikarenakan PT. 

XYZ merupakan perusahaan nirlaba sehingga tidak ada target untuk hal itu.  

  Salah satu kegiatan rutin yang dilakukan oleh PT. XYZ yang dapat 

mempengaruhi perubahan modal kerja yaitu adanya penambahan atau pembelian aset 

tetap yang setiap tahun cenderung meningkat untuk menunjang kinerja sistem utama 

PT. XYZ serta menciptakan suatu sistem yang dapat diandalkan oleh segenap pasar 

modal. Hal ini mempengaruhi perubahan modal kerja karena dengan adanya 

penambahan atau pembelian aset tetap maka kas yang keluar bertambah sehingga 

mengurangi aset lancar perusahaan dan secara otomatis mengurangi modal kerja. 

 

B. Aset Tetap 

  Aset tetap merupakan investasi yang dilakukan oleh perusahaan dalam 

jangka panjang (lebih dari satu tahun) yang bertujuan tidak untuk dijual kembali 

melainkan untuk digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan. Peningkatan 

Aset tetap menunjukan bahwa perusahaan cenderung mengeluarkan modal (capital 

expenditure) untuk selalu melakukan penambahan aset untuk menunjang kegiatan 

operasional. Dalam penelitian ini, variabel aset tetap tidak mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap profitabiilitas PT. XYZ. Hal ini dikarenakan manfaat dan 

pengembalian yang diperoleh dari pengeluaran modal atas investasi aset tetap 

dirasakan perusahaan pada masa yang akan datang bukan pada masa sekarang (tahun 

pembelian atau penambahan aset tetap). Penggunaan aset tetap yang relatif lama dan 

menjadi alat utama perusahaan menghasilkan revenue, maka investasi dalam aset 
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tetap (capital budgeting) harus diperhitungkan dengan matang. Pertimbangan dan 

perhitungan atas investasi jangka panjang ini sangat penting bagi PT. XYZ agar 

kelangsungan hidup perusahaan dapat stabil dan bertahan lama. Perusahaan harus 

cermat untuk memutuskan  aset seperti apa saja yang dimiliki dan dimana lokasinya, 

bagaimana membuat agar aset-aset yang ada dapat digunakan secara maksimal, 

bagaimana menghemat pajak dalam pengelolaan aset tetap, serta bagaimana tingkat 

akurasi dari nilai ekonomi aset tersebut saat ini. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh modal kerja dan aset tetap 

terhadap profitabilitas. Bedasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan 

sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Variabel modal kerja secara parsial berpengaruh pada taraf signifikasi 5% terhadap 

return on asset (ROA) PT. XYZ periode 2007-2010. Hasil tersebut sesuai dengan 

teori yang dikemukakan oleh Martono dan Agus Harjito (2010), bahwa keputusan 

yang menyangkut persoalan dasar perusahaan yaitu tingkat investasi optimal dalam 

aktiva lancar mempengaruhi hasil yang diharapkan yaitu profitabilitas dan risiko 

yang dihadapi. Investasi dalam modal kerja merupakan investasi yang penting di 

dalam suatu perusahaan yang berdampak langsung terhadap tingkat risiko dan laba 

perusahaan. 

2. Variabel aset tetap secara parsial tidak berpengaruh pada taraf signifikasi 5% 

terhadap return on asset (ROA) PT. XYZ periode 2007-2010. Hasil tersebut tidak 

sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Martono dan Agus Harjito (2010), 

bahwa investasi atau penanaman modal (capital expenditure) pengkaitan sumber-

sumber dalam jangka panjang untuk menghasilkan laba dimasa yang akan datang. 

Hal ini dikarenakan manfaat dan  pengembalian yang diperoleh dari pengeluaran 

modal atas investasi aset tetap dirasakan perusahaan pada tahun yang akan datang 

bukan pada tahun investasi tersebut dilakukan. Sehingga dengan adanya 

penambahan aset, apabila tidak terjadi penambahan laba, maka ROA bisa berkurang. 
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3. Variabel  modal kerja dan  aset tetap berpengaruh secara simultan yang signifikan 

pada taraf signifikasi 5% terhadap return on asset (ROA) PT. XYZ periode 2007-

2010. Hasil tersebut sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Ridwan S. Sundjaja 

dan Inge Barlian (2003), tentang pengaruh investasi dalam modal kerja dan aset 

tetap terhadap tingkat profitabilitas yaitu total investasi dalam perusahaan terdiri dari 

modal kerja (aktiva lancar) dan aktiva tetap. Laba perusahaan akan meningkat 

dilihat dari aktiva perusahaan baik aktiva tetap maupun modal kerja (aktiva lancar). 

Sedangkan dilihat dari koefisien determinasi diperoleh adjusted R² sebesar 0,692 

atau 69,2% , hal ini menujukan bahwa variabel NWC dan Aset Tetap memiliki 

kontribusi sebesar 69,2% terhadap variabel ROA. Sedangkan sisanya sebesar 30,8% 

dipengaruhi variabel lain diluar penelitian yang tidak dimasukan dalam model. 

 

5.2 Saran 

 Adapun saran-saran yang dapat penulis sampaikan kepada beberapa pihak antara 

lain sebagai berikut: 

1. Bagi Perusahaan  

• Dari dua variabel yang diteliti, variabel modal kerja memiliki pengaruh positif 

yang signifikan terhadap profitabilitas (Return on Asset). Oleh karena itu, 

disarankan kepada perusahaan agar menjaga modal kerja yang efektif untuk 

menunjang operasional perusahaan. Manajemen modal kerja yang efektif akan 

menjadi penentu tingkat pertumbuhan dan kelangsungan perusahaan untuk 

jangka panjang . Alasanya adalah karena investasi dalam modal kerja akan 

melibatkan suatu proses yang berkelanjutan selama melakukan aktivitasnya.  

Melalui modal kerja yang cukup perusahaan dengan mudah dapat meningkatkan 

kapasitas produksinya jika terdapat permintaan yang lebih besar (selama sesuai 
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dengan kapasitas), disamping membayar kewajiban jangka pendek secara tepat 

waktu tanpa mengalami kesulitan likuiditas. 

• Bagi manajemen sebaiknya memberikan perhatian pada pos aset tetap dalam  

neraca karena pengadaan bentuk-bentuk aset tetap benar-benar  menyerap dana 

perusahaan dalam jumlah yang relatif besar untuk  jangka panjang. Jumlah 

aktiva tetap yang terlalu besar dan tidak produktif dapat mengurangi efisiensi 

dan profitabilitas. 

• Untuk meningkatkan tingkat profitabilitasnya, PT. XYZ sebaiknya lebih 

memperhatikan proporsi besarnya pendapatan dengan total aset yang diperoleh. 

PT. XYZ harus dapat memperkirakan besarnya total aset yang harus disediakan 

agar tidak terjadi kelebihan maupun kekurangan sehingga akan berpengaruh 

terhadap tingkat profitabilitas perusahaan.  

 

2. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan, salah satunya adalah menggunakan 

laporan bulanan yang tidak diaudit. Oleh karena itu penulis menyarankan untuk 

penelitian berikutnya, sebaiknya dapat menggunakan laporan keuangan tahunan 

yang telah diaudit, serta dapat menambah periode waktu lebih dari empat tahun agar 

didapat data yang lebih bervariasi. Selain itu, untuk penelitian berikutnya sebaiknya 

dapat menambah variabel lain yang dapat mempengaruhi profitabilitas seperti 

ukuran perusahaan, penjualan dan pengelolaan ekuitas yang dimiliki perusahaan. 

Peneliti juga menyarankan untuk penelitian selanjutnya menggunakan perusahaan 

lain yang bergerak dibidang manufaktur maupun dagang. 
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LAMPIRAN 1 

 

Data Bulanan Return on Assets (ROA), Net Working Capital (NWC), dan Fixed 
Assets Periode 2007-2010 

Tahun ROA NWC Fixed Assets 

        

2007001 0.026665 0.038620 0.001904 

2007002 0.022176 0.032190 0.000593 

2007003 0.024668 0.032968 -0.005455 

2007004 0.030090 0.037812 0.010053 

2007005 0.031053 0.040734 0.005964 

2007006 0.003209 -0.000804 0.000787 

2007007 0.034746 0.036088 0.011545 

2007008 0.026495 0.036456 0.000136 

2007009 0.023737 0.032137 0.002523 

2007010 0.031353 0.063505 0.000590 

2007011 0.025587 0.032298 0.014457 

2007012 0.004631 0.008961 0.379845 

2008001 0.030830 0.048570 -0.146229 

2008002 0.024341 0.028252 0.000275 

2008003 0.033121 -0.035624 0.005517 

2008004 0.025807 0.038070 0.000099 

2008005 0.026676 0.031041 0.000071 

2008006 -0.001382 -0.001527 0.000000 

2008007 0.032531 0.032960 0.005688 

2008008 0.016562 -0.070814 0.008075 

2008009 0.020912 0.030596 0.009712 

2008010 0.022108 0.025244 0.019599 

2008011 0.015521 0.024006 0.003463 

2008012 0.008206 -0.015628 0.111708 

2009001 0.013769 0.023647 -0.001986 

2009002 0.009595 -0.022276 0.009691 

2009003 0.018963 0.029664 -0.005433 

2009004 0.018151 0.027008 0.007826 

2009005 0.023275 0.035955 0.001530 

2009006 0.022143 0.036786 0.006926 

2009007 0.009740 0.025940 0.000682 

2009008 0.025753 0.022838 0.000532 

2009009 0.016917 0.018276 0.005215 

2009010 0.012636 0.019865 0.002236 

2009011 0.016510 0.021913 0.055828 
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2009012 0.000571 -0.017137 0.016804 

2010001 0.018565 0.029437 0.000575 

2010002 0.016787 -0.045262 -0.004497 

2010003 0.020746 0.033938 0.003786 

2010004 0.019852 0.049491 0.001533 

2010005 0.018995 0.264581 0.000213 

2010006 -0.001987 -0.001910 0.000220 

2010007 0.029710 0.027390 0.000581 

2010008 0.016036 0.020109 -0.007006 

2010009 0.024262 0.030434 0.001981 

2010010 0.017166 0.021451 0.003636 

2010011 0.018656 0.022788 0.004189 

2010012 -0.000209 -0.012887 0.028279 
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LAMPIRAN 2 

HASIL ANALISIS STATISTIK 

 

Hasil Statistik Deskriptif 
 

Descriptive Statistics 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

ROA -.00199 .03475 .0192973 .00945592 

NWC -.02228 .06351 .0242233 .01845444 

FIXED ASSET -.14623 .37985 .0119638 .06136896 

Valid N (listwise)     

               Sumber: Data diolah menggunakan SPSS 17.0 

 

Hasil Estimasi Persamaan 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .003 .004  .704 .487 

NWC .640 .133 .660 4.819 .000 

Aset Tetap .191 .171 .153 1.117 .273 

a. Dependent Variable: ROA 

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS 17.0 
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Uji Normalitas  

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  ROA NWC Fixed Assets 

    

Normal Parametersa,,b Mean .0192973 .0242233 .0039341 

Std. Deviation .00945592 .01845444 .00670473 

Most Extreme Differences Absolute .116 .192 .165 

Positive .065 .122 .152 

Negative -.116 -.192 -.165 

Kolmogorov-Smirnov Z .801 1.247 1.095 

Asymp. Sig. (2-tailed) .543 .089 .182 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS 17.0 

 

Uji Multikolinieritas 

Coefficientsa 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 NWC .883 1.133 

Aset Tetap .883 1.133 

a. Dependent Variable: ROA 

   Sumber: Data diolah menggunakan SPSS 17.0 
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 Uji Autokorelasi   
     Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .842a .708 .692 .0053958 2.252 

a. Predictors: (Constant), Aset Tetap, NWC 

b. Dependent Variable: ROA 

    Sumber: Data diolah menggunakan SPSS 17.0 

  
 

  Uji Heteroskedastisitas   
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -4.507 4.977  -.906 .372 

LnX1 2.194 1.421 .271 1.544 .133 

a. Dependent Variable: Lnei2 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -13.035 1.597  -8.161 .000 

LnX2 -.169 .254 -.117 -.664 .511 

a. Dependent Variable: Lnei2 

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS 17.0 
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Koefisien Determinasi (R²) 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .842a .708 .692 .0053958 

a. Predictors: (Constant), Aset Tetap, NWC 

  Sumber: Data diolah menggunakan SPSS 17.0 
 

Uji Signifikansi Simultan  (Uji F) 

ANOVA b 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression .002 2 .001 42.481 .000a 

Residual .001 35 .000   

Total .003 37    

a. Predictors: (Constant), Aset Tetap, NWC 

b. Dependent Variable: ROA 

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS 17.0 
 

Uji Signifikansi Individual (Uji T)  

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .006 .002  3.354 .002 

NWC .485 .054 .881 9.063 .000 

Aset Tetap .211 .139 .148 1.525 .136 

a. Dependent Variable: ROA 

 Sumber: Data diolah menggunakan SPSS 17.0 
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