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ABSTRACT 

 

 The purpose of this research is to know influence of  working capital and fixed 

asset on profibability (return on investment) in PT. X. The statistic method used to 

test on the research hypotesis is multiple regression. 

 The result of this research with t test indicate that fixed asset give  significant 

effect on firms probability. The result with F test indicate that working capital and 

fiixed asset give significant effect on firms probability. Adjusted R² value is 0,930 that 

means 93% dependent variable probability can be explained by independent variable 

working capital and fixed asset and then 7% explained by other factors outside the 

regression models. 

Keywords : working capital, fixed asset and probability 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1   Latar Belakang Penelitian 

Saat ini Indonesia telah meluncurkan serangkaian deregulasi dibidang 

ekonomi, tidak terkecuali menyangkut di bidang telekomunikasi. Hal ini 

membuat kompetisi di berbagai bidang dalam perusahaan menjadi semakin pesat, 

tujuannya sama yaitu mendapatkan  dan meningkatkan kepuasan para konsumen. 

Pada umumnya tiap perusahaan telah mempersiapkan perencanaan yang 

sistematis untuk dapat mengarahkan dan mengendalikan setiap kegiatan dan 

keputusan yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. 

Untuk mewujudkannya, perlu adanya pengelolahan yang efektif dan efisien 

terhadap seluruh bagian penting dalam perusahaan. Juga perlu adanya 

pengendalian untuk mencegah adanya penyimpangan yang dapat mengganggu 

kelancaran kegiatan perusahaan, termasuk diantaranya mengenai masalah 

investasi. 

Berdasarkan perkembangan perusahaan dapat disimpulkan bahwa investasi 

merupakan bagian yang penting di dalam perusahaan, selain bagian pemasaran, 

sumber daya manusia, produksi dan lainnya. Hal ini menjadi tanggung jawab bagi 

manajer keuangan dalam mengambil keputusan. 
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Persoalan mengenai investasi ini sangat penting bagi perusahaan karena 

menyangkut sumber dana untuk investasi, umur ekonomis dan yang paling 

penting adalah mengenai expected return dari investasi tersebut. Setiap 

perusahaan tentunya tidak ingin dana atau modal yang dimiliki terbuang percuma 

tanpa mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang diharapkan, sehingga 

keputusan mengenai investasi sangat berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. 

Jika salah dalam mengambil keputusan pada investasi maka akan mengakibatkan 

kinerja perusahaan menurun. 

Setiap perusahaan selalu membutuhkan modal kerja (working capital) untuk 

membelanjai operasi sehari-hari. Modal kerja ini berhubungan erat dengan 

current asset atau aktiva lancar perusahaan. Pengelolahan modal kerja merupakan 

salah satu aspek penting bagi perusahaan. Perusahaan secara umum harus 

mempertahankan jumlah modal kerja sesuai dengan kebutuhan perusahaan. 

Secara umum aktiva lancar terdiri dari kas, surat-surat berharga atau sekuritas, 

piutang dan persediaan. Setiap elemen dari aktiva lancar tersebut harus dikelolah 

secara efisien agar meningkatkan tingkat likuiditas perusahaan pada tingkat yang 

aman. 

Perusahaan melakukan investasi pada aktiva tetap dengan harapan akan 

mendapatkan return yang lebih besar dibandingkan sebelumnya. Investasi pada 

aktiva tetap dapat ditujukan untuk mengembangkan produk dan jasa perusahaan  

sesuai dengan kebutuhan konsumen. 
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Jika kekurangan asset untuk mengembangkan produk dan jasa perusahaan 

sedangkan permintaan semakin besar, maka perusahaan akan kehilangan 

konsumen. Tetapi jika terlalu banyak asset yang dimiliki akan mengakibatkan idle 

fixed asset dimana aktiva tetap yang dimiliki tidak dapat digunakan secara 

optimal. Oleh karena itu, ketepatan dalam menentukan modal kerja dan aktiva 

tetap akan mempengaruhi keuntungan dan kelangsungan perusahaan dimasa yang 

akan datang. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

mengenai perputaran modal kerja dan perputaran aktiva tetap serta dituangkan 

dalam skripsi dengan judul “Pengaruh Perputaran Modal Kerja dan 

Perputaran Aktiva Tetap Terhadap Profitibalitas PT X” . 

 

1.2   Identifikasi  Masalah 

Pengelolahan modal kerja dan aktiva tetap mempunyai peran yang sangat 

penting untuk menghasilkan laba dan menjamin kontinuitas perusahaan. Manajer 

harus dapat menjaga kelangsungan perusahaan yaitu dengan menjaga kelancaran 

operasional perusahaan dari pengelolahan modal kerja dan aktiva tetap 

  Tinggi rendahnya tingkat perputaran modal kerja dan aktiva tetap akan 

berdampak terhadap besar kecilnya dana yang harus diinvestasikan. Makin rendah 

tingkat perputaran modal kerja dan aktiva tetap menunjukkan bahwa dana yang 

diinvestasikan terlalu besar atau kelebihan investasi pada modal kerja atau aktiva 
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tetap. Perputaran yang tinggi menunjukkan bahwa dana yang diinvestasikan pada 

modal kerja dan aktiva tetap sangat produktif dalam menghasilkan laba operasi. 

 

1.3  Perumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka masalah dalam skripsi ini 

dirumuskan sebagai berikut : 

1. Apakah perputaran modal kerja berpengaruh secara signifikan pada 

profitabilitas PT. X ? 

2. Apakah perputaran aktiva tetap berpengaruh secara signifikan pada 

profitabilitas PT. X ? 

3. Apakah  perputaran modal kerja dan perputaran aktiva tetap berpengaruh 

secara signifikan pada profitabilitas X ? 

 

1.4   Pembatasan Masalah 

 Penelitian ini membahas mengenai pengaruh perputaran modal kerja dan 

perputaran aktiva tetap terhadap profitabilitas. Adapun yang menjadi batasan 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Penelitian dilakukan secara study case yaitu pada Perusahaan X periode 2004 

sampai 2009 

2. Profitabilitas hanya diukur dengan ROI (Return On Investment) 
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3. Perputaran modal kerja yang digunakan pada penelitian ini adalah perputaran 

konsep kuantitatif yaitu perputaran modal kerja bruto 

4. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi profitabilias perusahaan tidak dibahas 

dalam penelitian ini, melainkan hanya faktor perputaran modal kerja dan 

aktiva tetap 

 

1.5  Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data dan informasi yang 

merupakan gambaran nyata mengenai pengaruh modal kerja dan aktiva tetap 

dihubungkan dengan tingkat profitabilitas perusahaan. Data dan informasi 

tersebut digunakan untuk bahan analisis bagi penyusun karya ilmiah dalam 

bentuk skripsi. Yang merupakan syarat bagi penulis untuk menempuh jenjang S1. 

Adapun tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui bagaimana pengaruh perputaran modal kerja terhadap 

profitabilitas PT. X. 

2. Mengetahui bagaimana pengaruh aktiva tetap terhadap profitabilitas PT. X. 

3. Mengetahui bagaimana pengaruh perputaran modal kerja dan  perputaran 

aktiva tetap secara simultan terhadap profitabilitas PT. X.  
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1.6   Manfaat Penelitian 

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

semua pihak yang berkepentingan, terutama bagi: 

1. Penulis 

Dapat memperdalam ilmu pengetahuan, khususnya dalam menyusun dan 

menyajikan laporan keuangan serta membandingkan teori yang di dapat dari 

perkuliahan dengan kenyataan yang ada di perusahaan yang di tinjau. 

2. Perusahaan 

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menjadi bahan masukan 

(input), atau sebagai bahan perbandingan, khususnya manajer keuangan di 

dalam merencanakan dan mengendalikan modal kerja seefektif dan seefisien 

mungkin, agar perusahaan dapat berjalan lebih baik lagi. 

3. Pihak lain 

Dapat menjadi bahan referensi dan tambahan informasi atau masukan dalam 

pengembangan masalah dan solusi di bidang kajian yang berkaitan dengan 

masalah yang di bahas dalam penelitian ini dan bidang lainnya pada 

umumnya, bagi peneliti selanjutnya maupun pihak-pihak lain yang 

berkepentingan atas masalah yang sama. 
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1.7   Lokasi atau Objek Penulisan 

 Penelitian ini dilakukan pada PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk yang telah 

go public. 

1.8  Sistematika Penulisan 

 

BAB I : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini menguraikan latar belakang, identifikasi masalah, perumusan 

masalah,  tujuan penelitian, manfaat penelitian, pembatasan masalah, lokasi 

penelitian dan sistematika pembahasan. 

 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini akan menguraikan landasan teori yang digunakan acuan 

perbandingan untuk membahas masalah yang diangkat, meliputi penelitian 

terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis. 

 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini dijelaskan mengenai rancangan penelitian dan definisi variabel. 

Metode pengumpulan, pengolahan dan penyajian serta analisis data. 
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BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum dari objek penelitian dan 

analisis mengenai hasil penelitian dari data-data yang telah diolah dan 

membahas inti dari penulisan, yaitu Pengaruh Perputaran Modal Kerja dan 

Perputaran Aktiva Tetap terhadap Profitabilitas PT. X. 

 

BAB V : KESIMPULAN dan SARAN 

Bab ini menyajikan kesimpulan dan saran dari hasil pembahasan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1  Manajemen Keuangan 

Dewasa ini manajer keuangan memegang peranan yang sangat penting. Seiring 

dengan berkembangnya tugas manajer keuangan yang tidak hanya mencatat, membuat 

laporan, mengendalikan posisi kas, membayar tagihan-tagihan dan mencari dana. Akan 

tetapi, manajer keuangan juga harus mampu menginvestasikan dana, mengatur kombinasi 

sumber dana yang optimal, serta pendistribusian keuntungan (pembagian deviden) dalam 

rangka meningkatkan nilai perusahan. 

Manajemen keuangan adalah salah satu fungsi operasional perusahaan yang sangat 

penting disamping fungsi operasional lainnya seperti manajemen pemasaran, manajemen 

operasi, dan lainnya. Manajemen keuangan membicarakan pengelolahan keuangan yang 

pada dasarnya dapat dilakukan baik oleh individu, perusahaan maupun pemerintah. 

Manajemen keuangan terdiri dari dua kata manajemen dan keuangan. Pengertian lebih lanjut 

akan dijelaskan dibawah ini. 

Manajemen merupakan suatu proses yang menggunakan metode ilmu dan seni 

untuk menerapkan fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan 

pengendalian pada kegiatan sekelompok manusia yang dilengkapi dengan sumber ekonomi 
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atau faktor produksi untuk mencapai tujuan yang telah dicapai sebelumnya. Untuk lebih 

jelas akan dikemukakan pendapat dari Lukman S. (2002 : 2) sebagai berikut: 

“Manajemen merupakan suatu proses yang melibatkan kegiatan perencanaan, 
pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian yang dilakukan untuk mencapai sasaran 
perusahaan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan suber daya lainnya” 

 Sedangkan menurut Stephen P. Robbins dan Mary Coulter. (2004: 6) mengatakan 

bahwa “Proses pengorganisasian kegiatan-kegiatan pekerjaan sehingga pekerjaan tersebut 

terselesaikan secara efisien dan efektif dengan dan melalui orang lain” 

 

Dari pendapat para ahli di atas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa manajemen 

merupakan suatu aktivitas yang membedakan antara fungsi seorang manajer dengan fungsi 

yang bukan seorang manajer. Dimana manajemen adalah suatu usaha untuk mencapai 

tujuan tertentu melalui proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengandalian melalui 

kegiatan orang lain. 

Seorang manajer bertanggung jawab terhadap kelangsungan perusahaan tersebut, 

termasuk didalamnya masalah investasi yang dikelola oleh manajer keuangan. dalam 

manajemen keuangan, tidak bisa terlepas dari laporan keuangan. Ada beberapa fungsi 

manajemen keuangan menurut Lukman S. (2002 : 23), antara lain : 

1. Keputusan Investasi 

Keputusan investasi adalah masalah bagaimana manajer keuangan harus 

mengalokasikan dana ke dalam bentuk-bentuk investasi yang akan dapat 
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mendatangkan keuntungan di masa yang akan datang. Bentuk, macam, dan 

komposisi dari investasi tersebut akan mempengaruhi dan menunjang tingkat 

keuntungan di masa depan. 

2. Keputusan Pendanaan 

Keputusan pendanaan ini sering disebut sebagai kebijakan struktur modal. Pada 

keputusan ini manajer keuangan dituntut untuk mempertimbangkan dan 

menganalisis kombinasi dari sumber-suber dana yang ekonomis bagi perusahaan 

guna membelanjai kebutuhan-kebutuhan investasi serta kegiatan usahanya. 

3. Keputusan Deviden 

Keputusan deviden merupakan keputusan manajemen keuangan untuk menentukan 

besarnya prosentase laba yang dibagikan kepada para pemegang saham dalam 

bentuk cash deviden, stabilitas deviden yang dibagikan, deviden saham (stock 

devidend), pemecahan saham (stock split), serta penarikan kembali saham yang 

beredar yang semuanya ditunjukan untuk meningkatkan kemakmuran para 

pemegang saham. Maka penerapan proses manajemen dalam bidang keuangan 

tentunya disertai dengan tujuan tertentu, yaitu agar berbagi aktivitas yang dilakukan 

oleh perusahaan dapat berjalan sebaik-baiknya. 

2.1.2  Investasi 

Untuk dapat mencapai tujuan perusahaan dalam peroleh keuntungan, maka 

perusahaan memerlukan investasi untuk memperlancar proses operasinya. Keputusan 

investasi sangat penting dengan semakin besar dan berkembangnya perusahaan. Keputusan 
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investasi yang dilakukan oleh perusahaan diharapkan akan bisa ditutup oleh penerimaan-

penerimaan di masa datang. Penerimaan-penerimaan tersebut berasal dari proyeksi 

keuntungan yang diperoleh atas investasi yang bersangkutan. 

Menurut Syahyunan (2003) investasi merupakan penambahan aktiva yang 

digunakan perusahaan untuk menghasilkan penerimaan. Sekali investasi dilakukan, 

perusahaan akan terikat pada jalur yang telah dipilih dan banyak mengandung resiko serta 

ketidakpastian. 

2.1.3 Aktiva 

Suatu perusahaan akan membutuhkan aktiva dalam menjalankan setiap kegiatan 

operasinya. Aktiva tersebut harus dikelolah dengan baik agar mendapatkan keuntungan di 

masa depan. Aktiva merupakan sarana yang dimiliki oleh perusahaan yang harus dikelola 

dengan baik agar mendapatkan keuntungan di masa depan. 

Setiap perusahaan memiliki aktiva yang berbeda-beda dalam hal jumlah dan jenis 

aktiva yang dimilikinya. Hal ini berdasarkan pada perbedaan jenis operasi atau jenis usaha 

yang dilakukan oleh setiap perusahaan. Dalam mengelola aktiva atau asset yang dimiliki 

oleh perusahaan, seorang manajer keuangan harus dapat menentukan berapa besar alokasi 

untuk masing-masing aktiva serta bentuk-bentuk aktiva yang harus dimiliki oleh bidang 

usaha dari perusahaan tersebut. 

Menurut Warren Carl S. (2003) dalam suatu neraca perusahaan biasanya terdapat 

pengelompokan mengenai aktiva. Jenis-jenis aktiva adalah sebagai berikut: 
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1. Aktiva Lancar (kas, saham investasi, piutang dagang utang wesel dan persediaan) 

2. Aktiva Tidak Lancar (investasi, property, gedung dan peralatan, aktiva tidak 

berwujud, aktiva tidak lancar lain, seperti halnya aktiva pajak penghasilan 

ditangguhkan). 

 

2.1.4 Aktiva Tetap (Fixed Assets) 

Suatu perusahaan didalam menjalankan usahanya akan selalu berhadapan dengan 

perubahan. Perubahan tersebut dapat disebabkan oleh faktor-faktor dari luar maupun dari 

dalam perusahaan. Banyaknya persaingan yang semakin ketat dewasa ini perusahaan 

khususnya manajer harus dapat melihat dengan cermat faktor-faktor dari luar maupun dari 

dalam perusahaan. 

Perusahaan akan menanamkan dana yang dimilikinya pada mesin, gedung, tanah 

dan lain-lain, dengan harapan akan mendapatkan keuntungan dimasa yang akan datang. 

Umur ekonomis aktiva ini biasanya lebih dari satu tahun. Aktiva 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. 

Menurut Warren Carl S. (2003) aktiva tetap juga dibagi ke dalam empat kategori, 

antara lain : 

1. Tanah adalah bidang tanah yang di atasnya digunakan untuk operasi (seperti 

gedung-gedung perusahaan). 
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2. Perbaikan tanah adalah pembangunan prasarana di atas tanah (seperti jalan, tempat 

parkir, pagar dan saluran air bawah tanah). 

3. Gedung (seperti kantor, toko, pabrik, dan gudang) 

4. Peralatan (seperti peralatan kantor, peralatan pabrik, mesin-mesin, kendaraan dan 

meubel). 

Dana yang ditanamkan dalam aktiva tetap diterima kembali keseluruhannya oleh 

perusahaan dalam waktu beberapa tahun dan kembalinya secara berangsur-angsur melalui 

depresiasi. Dengan demikian, selain aktiva tetap itu berfungsi sebagai peralatan untuk 

menyongkong kegiatan operasional perusahaan, tetapi juga berfungsi sebagai investasi 

perusahaan untuk jangka waktu panjang tetapi tidak untuk dijual kembali dalam rangka 

memperoleh laba. 

Perusahaan mengadakan investasi dalam persediaan, piutang, dan lain-lain (modal 

kerja atau aktiva lancar) adalah dengan harapan bahwa perusahaan akan dapat memperoleh 

kembali dana yang telah diinvestasikan dalam aktiva tersebut. Demikian pula halnya 

apabila perusahaan mengadakan investasi dalam aktiva lancar, yaitu bahwa perusahaan 

akan memperoleh kembali dana yang ditanamkan dalam aktiva tersebut. 

Tetapi perputaran dana yang tertanam pada kedua aktiva tersebut adalah berbeda. 

Jika aktiva lancar dapat kembali dalam jangka pendek (kurang dari satu tahun) sebaiknya 

dengan investasi dalam aktiva tetap, perolehan kembali dana yang telah ditanamkan 

tersebut membutuhkan waktu atau periode lebih dari satu tahun dan dikembalikannya 

secara berangsur-angsur melalui depresiasi. Jumlah dana uang diinvestasikan dalam aktiva 
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tetap tidak sama jumlahnya selama periode investasi atau selama unsur penggunaan aktiva 

tetap tersebut. Jumlah dana yang terikat dalam aktiva tetap berangsur-angsur berkurang 

sesuai dengan metode depresiasi yang digunakan. Untuk mengukur perputaran aktiva tetap, 

perusahaan biasanya menggunakan  fixed assets turnover ratio yang menunjukkan 

perbandingan antara penjualan dengan aktiva tetap. Fixed assets turnover ratio berguna 

untuk evaluasi kemampuan assets memberikan pendapatan bagi perusahaan. 

Rasio perputaran aktiva tetap mengukur bagaimana perusahaan secara efektif 

menggunakan aset untuk perbaikan tanah dan peralatan. Rumus untuk menghitung 

perputaran aktiva tetap adalah (John J. Wild K.R. Subramanyam dan Robert. F. Halsey, 

2007) : 

 
Fixed Assets Turnover Ratio    =

          Sales 

          Average Net Fixed Assets 

 
 
2.1.5.1Modal Kerja (Gross Working Capital) 

Selain investasi dalam aktiva tetap, ada hal lain yang tak kalah pentingnya yaitu 

investasi dalam modal kerja. Modal kerja bruto (Gross working capital) berkaitan erat 

dengan aktiva lancar. Oleh karena itu modal kerja itu berbicara mengenai dana yang harus 

dimiliki oleh perusahaan yang bersifat jangka pendek yaitu berupa kas, persediaan, 

sekuritas, piutang. 

Menurut Syahsunan  (2003) modal kerja merupakan investai perusahaan dalam 

harta jangka pendek atau aktiva lancar. Secara sederhana dalam praktik sehari-hari modal 

Pengaruh Perputaran..., Ari Haryadi, Ak.-Ibs, 2010



16 

 

 

 

kerja didefinisikan sebagai keseluruhan dari jumlah aktiva lancar dimana aktiva lancar yang 

sekali berputar akan kembali ke bentuk semula. 

Modal kerja harus cukup besar, dalam arti harus mampu membiayai pengeluaran 

atau operasi perusahaan sehari-hari, karena dengan modal kerja yang cukup akan 

menguntungkan perusahaan, disamping memungkinkan bagi perusahaan tidak mengalami 

kesulitan keuangan. 

Di dalam modal kerja terdapat beberapa konsep modal kerja. Menurut Ahmad K. 

(2002 : 44), ada beberapa konsep modal kerja yang sering digunakan dalam hal ini. Tiga 

konsep modal kerja itu, yaitu : 

1. Modal Kerja Kuantitatif 

  Konsep ini menitikberatkan pada segi kuantitas dana yang tertanam dalam 

aktiva yang masa perputarannya kurang dari satu tahun. Modal kerja menurut 

konsep ini adalah keseluruhan elemen aktiva lancar. Oleh karena semua elemen 

aktiva lancar diperhitungkan sebagai modal kerja tanpa memperhatikan kewajiban-

kewajiban jangka pendeknya, maka modal kerja ini sering disebut modal kerja buto 

atau Gross Working Capital. 

2. Modal Kerja Kualitatif  

  Pada konsep ini, modal kerja bukan semua aktiva lancar tetapi telah 

mempertimbangkan kewajiban-kewajiban yang segera harus dibayar. Dengan 

demikian dana yang digunakan benar-benar khusus digunakan untuk membiayai 

operasi perusahaan sehari-hari tanpa kuawatir terganggu oleh pembayaran-
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pembayaran hutang yang segera jatuh tempo. Karena menurut konsep ini hutang 

lancar telah dikeluarkan dari perhitungan, sehingga modal kerja merupakan selisih 

antara aktiva lancar dengan hutang lancarnya. 

3. Modal Kerja Fungsional 

  Konsep ini lebih menitikberatkan pada fungsi dana dalam menghasilkan 

penghasilan langsung atau current income. Dan pengertian modal kerja menurut 

konsep ini adalah dana yang digunakan oleh perusahaan untuk menghasilkan 

current income sesuai dengan tujuan didirikannya perusahaan pada satu periode 

tertentu. Dengan demikian ada tiga syarat untuk menjadi modal kerja yakni (1) 

current income, (2) sesuai tujuan perusahaan dan (3) satu periode akuntansi. Oleh 

karena itu yang masuk sebagai modal kerja adalah kas, piutang dagang sebesar 

harga pokok, persediaan, dan aktiva tetap sebesar penyusutan periode tersebut. 

Sedangkan efek atau surat berharga dan margin laba dari piutang merupakan modal 

kerja potensial yang akan menjadi modal kerja bila piutang sudah dibayar dan efek 

sudah dijual. 

 
Penetapan besarnya modal kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan berbeda-beda 

salah satunya tergantung pada jenis perusahaan. Menurut Ahmad K. (2002 : 60), 

menggolongkan modal kerja menjadi 2 jenis, yaitu : 

1. Modal kerja Permanen (Permanent Working Capital), yaitu modal kerja yang tetap 

harus ada dalam perusahaan untuk menjalankan kegiatan usaha. Modal kerja harus 
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ada dalam perusahaan untuk menjalankan kegiatan usaha. Modal kerja permanen 

dikelompokan menjadi 2 yaitu : 

a. Modal Kerja Primer (Primary Working Capital), yaitu modal kerja minimum 

yang harus ada untuk menjamin kontinuitas kegiatan usaha. 

b. Modal Kerja Normal (Normal Working Capital), yaitu modal kerja yang 

dibutuhkan untuk melakukan luas produksi yang normal. 

2. Modal Kerja Variabel (Variabel Working Capital), yaitu modal kerja yang jumlahnya 

berubah-ubah sesuai dengan perubahan keadaan. Modal kerja variabel dapat 

dikelompokan menjadi 3, yaitu : 

a. Modal Kerja Musiman (Seasonal Working Capital), yaitu modal kerja yang 

jumlahnya berubah-ubah karena fluktuasi musim. 

b. Modal Kerja Siklis (Cyclical Working Capital), yaitu modal kerja yang 

jumlahnya berubah-ubah karena fluktuasi konjungtur. 

c. Modal Kerja Darurat (Emergency Working Capital), yaitu modal kerja yang 

jumlahnya berubah-ubah karena adanya keadaan darurat yang tidak diketahui 

sebelumnya. 

Jadi berdasarkan beberapa penggolongan modal kerja, dapat dikatakan bahwa 

modal kerja yang ada pada suatu perusahaan digunakan untuk membiayai operasi 

perusahaan sehari-hari sehingga dapat menunjang kegiatan perusahaan. 
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Modal kerja yang dibahas disini adalah modal kerja dalam konsep kuantitatif, yaitu 

modal kerja bruto (gross  working capital), yaitu merupakan keseluruhan dari jumlah aktiva 

lancar. Komponen modal kerja bruto dapat dijelaskan sebagai berikut (Waren Carl S., 

2003) : 

1. Aktiva Lancar (Current Assets) 

a. Kas (Cash) 

Uang tunai dan alat pembayaran lainnya yang digunakan untuk membiayai 

operasi perusahaan. Uang tunai dan alat pembayaran itu terdiri atas uang 

logam, uang kertas, cek, wesel-wesel bank, dan lain-lain. Kas merupakan 

bentuk aktiva yang paling liquid yang bisa dipergunakan segera untuk 

memenuhi kewajiban finansial perusahaan. Karena sifat likudnya tersebut 

kas memberikan keuntungan yang paling rendah. 

b. Investasi Jangka Pendek (Temporary Investment) 

Obligasi pemeintah, obligasi perusahaan industri dan surat-surat utang 

sejenis, dan saham perusahaan lain yang dibeli untuk dijual kembali, 

dikenal sebagai investasi jangka pendek. Surat-surat berharga yang dibeli 

sebagai investasi jangka pendek dari dana-dana yang sementara belum 

digunakan, dan bila surat-surat berharga tersebut dapat segera dijual, maka 

dianggap sebagai aktiva lancar. Surat-surat berharga tersebut dimiliki untuk 

jangka pendek dengan maksud untuk diperjualbelikan (trading securities). 
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c. Piutang Dagang 

Piutang dagang adalah tagihan perusahaan kepada pihak lain (kreditur atau 

langganan) sebagai akibat adanya penjualan barang secara kredit. 

d. Wesel Tagih 

Tagihan perusahaan kepada pihak lain yang dinyatakan dalam suatu 

promes. Promes tagih adalah promes yang ditandatangani untuk membayar 

sejumlah uang dalam waktu tertentu yang akan datang kepada seseorang 

atau suatu perusahaan yang namanya tercantum dalam surat perjanjian 

tersebut (nama perusahaan yang memegang surat tersebut). 

e. Penghasilan yang masih akan diterima (Accruals revenuee) 

Penghasilan yang sudah menjadi hak perusahaan karena telah memberikan 

jasa-jasanya kepada pihak lain, tetapi pembayarannya belum diterima 

sehingga merupakan tagihan. 

f. Persediaan Barang (Inventories) 

Persediaan barang merupakan sejumlah barang yang disediakan dan 

barang-barang yang terdapat dalam proses yang terdapat dalam perusahaan 

untuk proses produksi, serta barang-barang yang disediakan untuk 

memenuhi permintaan dari konsumen. Dari keterangan di atas dapat 

diketahui bahwa persediaan merupakan salah satu unsur penting dalam 

perusahaan karena jumlah persediaan akan menentukan atau mempengaruhi 

kelancaran produksi serta efektifitas dan efisiensi perusahaan tesebut 
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g. Biaya yang dibayar dimuka (Prepaid Expenses) 

Pengeluaran untuk memperoleh jasa dari pihak lain, tetapi pengeluaran 

tersebut belum menjadi biaya atau jasa dari pihak lain itu yang belum 

dinikmati oleh perusahaan pada periode yang sedang berjalan. Contohnya 

yaitu biaya sewa yang dibayar dimuka dan biaya iklan yang dibayar 

dimuka. 

Setiap perusahaan memiliki kebijakan yang berbeda dalam mencapai tujuannya. 

Untuk mencapai tujuan perusahaan, kebijakan dalam pengelolahan modal kerja juga 

berbeda. Ada 3 tipe kebijakan modal kerja yang dikemukakan oleh Ahmad K. (2002 : 46-

49) kemungkinan digunakan oleh perusahaan, yaitu : 

1. Kebijakan Konservatif 

  Kebijakan modal kerja konservatif merupakan manajemen modal kerja yang 

dilakukan secara hati-hati. Pada kebijakan konserfatif ini modal kerja permanen 

dan sebagian modal kerja variabel dibelanjai dengan sumber dana jangka pendek. 

2. Kebijakan Agresif 

  Pada kebijakan ini sebagian modal kerja permanen dibelanjai dengan 

sumber dana jangka panjang, sedangkan sebagian modal kerja permanen dan 

modal kerja variabel dibelanjai dengan sumber dana jangka pendek. 

3. Kebijakan moderat 

  Pada kebijakan ini aktiva yang bersifat tetap yaitu aktiva tetap dan modal 

kerja permanen dibelanjai dengan sumber dana jangka panjang, sedangkan modal 
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kerja variabel dibelanjai dengan sumber dana jangka pendek. Kebijakan moderat 

mencerminkan kebijakan manajemen yang konservatif sekaligus agresif. Kebijakan 

ini memisahkan secara tegas bahwa kebijakan modal kerja yang sifatnya tetap 

dibelanjai dengan sumber modal yang permanen atau sumber dana yang berjangka 

panjang. Sumber modal yang permanen seperti saham, sedangkan sumber modal 

berjangka panjang yang lain adalah obligasi (hutang jangka panjang). 

 

Kebutuhan modal kerja perusahaan diperoleh dari beberapa sumber. Menurut 

Kamaruddin A. (2002 : 109), modal kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan dapat dipenuhi 

dari 4 aktivitas pembelanjaan yang memberikan modal kerja, yaitu : 

1. Operasi Periode Berjalan 

  Sumber modal kerja yang penting adalah berasal dari aktivitas operasi 

perusahaan selama periode berjalan. Laporan laba rugi memuat data tentang 

aktivitas operasi perusahaan, dan karenanya kita dapat menggunakan data tersebut 

untuk menentukan jumlah modal kerja yang berasal dari operasi. Penghasilan yang 

dicatat berdasarkan basis akrual, mengakibatkan kenaikan aktiva lancar seperti kas 

atau piutang. Oleh karenanya menaikkan modal kerja. Biaya yang dicatat atas dasar 

basis akrual, mengakibatkan penurunan aktiva lancar atau kenaikan hutang lancar 

seperti hutang dagang. 
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2. Penjualan Aktiva Tidak Lancar 

  Apabila perusahaan menjual aktiva tetap, investasi jangka panjang, atau 

aktiva tidak lancar lainnya secara tunai, maka modal kerja peusahaan akan naik 

sebesar jumlah yang diterima penjualan tersebut. Oleh karena itu, setiap laba atau 

rugi penjualan tidak lancar yang dilaporkan pada laporan laba rugi harus dikurangi 

dari angka laba bersih, untuk menentukan jumlah modal kerja yang berasal dari 

operasi. 

3. Penerbitan Hutang Jangka Panjang 

  Penerbitan surat hutang jangka panjang, seperti wesel atau obligasi secara 

tunai akan melibatkan kenaikkan modal kerja sebesar jumlah yang diterima pada 

saat hutang tersebut diterbitkan. Sedangkan hutang jangka pendek bukanlah 

merupakan sumber modal kerja, karena hutang jangka pendek tidak menaikkan 

modal kerja. Transaksi hutang jangka pendek hanya mempengaruhi rekening-

rekening lancar saja. 

4. Penerbitan Modal Saham 

  Penerbitan saham preferen (saham istimewa) atau saham biasa secara tunai 

atau aktiva lancar lainnya, akan meningkatkan modal kerja, karena transaksi ini 

mengakibatkan kenaikkan aktiva lancar dan modal dengan jumlah yang sama. Hal 

sama juga berlaku untuk penerbitan kembali treasurystock secara tunai atau aktiva 

lancar lainnya, yang menyebabkan kenaikkan modal kerja. Tambahan investasi 

uang aktiva lancar yang dilakukan oleh pemilik individual atau pertner meupakan 
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sumber modal kerja. Akan tetapi, penerbitan saham sebagai deviden saham (stock 

devidend) atau split tidak mempengaruhi modal kerja, karena transaksi ini hanya 

mempengaruhi rekening modal kerja saja. 

Menurut Syahyunan (2003) perputaran modal kerja menunjukkan hubungan modal 

kerja dengan penjualan dan menunjukkan banyaknya penjualan yang dapat diperoleh 

perusahaan (jumlah rupiah) untuk tiap rupiah modal kerja. Perputaran modal kerja yang 

rendah menunjukkan adanya kelebihan modal kerja yang mungkin disebabkan tingginya 

modal kerja yang ditanam dalam persediaan, piutang, adanya saldo kas yang terlalu besar. 

Sebaliknya modal kerja yang tinggi menunjukkan adanya kekurangan modal kerja atau bisa 

juga perusahaan mengelolah modal kerjanya secara efisien. Rumus untuk menghitung 

perputaran modal kerja adalah (Ardiyos, 2003) : 

Perputaran Modal Kerja Bruto    =
     Penjualan 

      Rata-rata Aktiva Lancar 

 

2.1.6  Profitabilitas 

Suatu perusahaan harus berada dalam keadaan yang menguntungkan. Tanpa adanya 

keuntungan akan sulit bagi perusahaan untuk menarik modal dari luar. Para kreditur, 

pemilik perusahaan dan terutama sekali pihak manajemen perusahaan akan berusaha untuk 

meningkatkan keuntungan ini, karena disadari betul betapa pentingnya arti keuntungan bagi 

masa depan perusahaan. 
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Menurut R. Agus Sartono profitibilitas adalah kemampuan perusahaan di dalam 

menghasilkan laba yang biasanya digunakan di dalam modal kerja dan aktiva tetap. Setiap 

perusahaan akan melakukan pengukuran terhadap profitabilitas yang diperolehnya. 

Pengukuran terhadap profitabilitas akan memungkinkan bagi perusahaan dalam hal ini 

pihak manajemen untuk mengevaluasi tingkat earning dalam hubungannya dengan volume 

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

ditekankan pada profitabilitas, karena untuk melangsungkan hidupnya, suatu perusahaan 

harus berada dalam keadaan yang menguntungkan atau profitable. Tanpa adanya 

keuntungan akan sulit bagi perusahaan untuk menarik modal dari luar. Para direktur, 

pemilik perusahaan dan terutama sekali pihak manajemen perusahaan akan berusaha 

meningkatkan keuntungan ini, karena didasari betul betapa pentingnya arti keuntungan bagi 

masa depan perusahaan. 

 Setiap perusahaan akan melakukan pengukuran terhadap profitabilitas yang 

diperolehnya. Pengukuran terhadap profitabilitas akan memungkinkan bagi perusahaan, 

dalam hal ini pihak manajemen untuk mengevaluasi tingkat earning dalam hubungan 

dengan volume penjualan, jumlah aktiva dan investasi tertentu dari pihak perusahaan. Rasio 

profitabilitas dapat dicari dengan menggunakan rumus-rumus dibawah ini : 

1. Gross Profit Margin 

Merupakan perbandingan penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan dengan 

penjualan bersih. 
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GPM
    

=
  Penjualan Bersih – Harga Pokok Penjualan 

    Penjualan Bersih 

2. Net Profit Margin 

Merupakan keuntungan setelah menghitung seluruh biaya dan pajak penghasilan. 

NPM     =
  Laba Bersih setelah Pajak 

                  Penjualan Bersih 

3. Return On Investment (ROI) 

Membandingkan laba setelah pajak dengan total aktiva 

ROI      =
  Laba Bersih setelah Pajak 

  Rata-rata Total Aktiva 

4. Return On Equity (ROE) 

Mengukur keuntungan yang menjadi hak pemilik modal sendiri. 

ROE    =
  Laba Bersih setelah Pajak 

           Total Ekuitas 

5. Rentabilitas Ekonomi 

Mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba usaha dengan aktiva 

yang digunakan untuk memperoleh laba usaha dengan aktiva yang digunakan untuk 

memperoleh laba tersebut. 

Rentabilitas Ekonomi    =
   EBIT 

           Total Pasiva 
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 Perusahaan akan memperoleh profit atau keuntungan yang lebih besar dari modal 

yang diinvestasikan dalam aktiva tetap maupun modal kerja apabila perusahaan dapat 

menjalankan kegiatan operasi secara efektif dan efisien. 

 

2.1.7  Pengaruh Perputaran Modal Kerja dan Aktiva Tetap Terhadap Profitabilitas 

 Perusahaan akan memperoleh profit atau kekurangan yang lebih besar dari 

perputaran modal yang diinvestasikan dalam modal kerja atau aktiva tetap apabila 

perusahaan dapat menjalankan kegiatan secara efiktif dan efisien. Sundjaja dan Berlian 

(2002), menjelaskan tentang pengaruh investasi dalam modal kerja dan ativa tetap terhadap 

profitabilitas yaitu total investasi dalam perusahaan terdiri dari aktiva tetap dan modal kerja 

(aktiva lancar) dan laba perusahaan akan meningkat dilihat dari aktiva perusahaan baik 

modal kerja (aktiva lancar produktif) maupun aktiva tetap. 

 

2.2 Penelitian Terdahulu 

 Sebagai acuan dari penelitian ini dikemukakan hasi-hasil penelitian terdahulu yang 

telah dilaksanakan sebelumnya, yaitu : 

 Yeni (2005) melakukan penelitian tentang pengaruh modal kerja dan investasi 

aktiva tetap terhadap profitabilitas pada PT. POS INDONESIA (PERSERO). Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara modal kerja dan 

aktiva tetap terhadap profitabilitas secara simultan. Tetapi tidak terdapat pengaruh antara 
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modal kerja dengan profitabilitas yang di uji secara parsial, sedangkan aktiva tetap 

memiliki pengaruh signifikan dengan profitabilitas yang di uji secara parsial juga. 

Ridwan dan Usman (2005) melakukan penelitian tentang pengaruh komposisi 

modal kerja terhadap profitabilitas koperasi. Jenis penelitian yang digunakan adalah 

verifikatif, dan metode yang digunakan adalah explanotary survey. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa modal kerja memiliki pengaruh signifikan yang terhadap 

profitabilitas. 

Ima (2007) yang melakukan penelitian tentang pengaruh efisien modal kerja , 

solvabilitas dan likuiditas terhadap profitabilitas pada industri industri barang konsumsi 

di Busa Efek Indonesia periode 2002 – 2005. Menggunakan analisis linier, hasil 

penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan efisien modal kerja 

terhadap profitabilitas. 

Yunus Hadori (2005) melakukan penelitian tentang pengaruh modal kerja terhadap 

profitabilitas pada perusahaan sektor industri makanan dan minuman yang terdaftar di 

bursa efek indonesia dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2002. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa secara simultan financial debt ratio, fixed financial assets ratio, 

dan number of days accounts receivable mempunyai hubungan linier yang signifikan 

terhadap terhadap gross operating income. 
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2.3 Kerangka Pemikiran 

Keuangan merupakan tonggak dari sistem perusahaan maka dari itu manajemen 

keuangan yang baik akan menciptakan keputusan keuangan yang baik pula yang akan 

berpengaruh terhadap perkembangan dan tujuan perusahaan. Dalam hal ini keputusan 

keuangan yang dilakukan oleh perusahaan adalah dalam melakukan investasi dalam jangka 

pendek (modal kerja), maupun dalam jangka panjang (aktiva tetap). Oleh karena itu, agar 

tujuan perusahaan tercapai maka pengelolahan keuangan haruslah dilakukan dengan 

seoptimal mungkin dan sebaik mungkin, dimana pengelolahan keuangan tersebut akan 

sangat menentukan terjamin dan tidak terjaminnya kelangsungan hidup perusahaan. 

Setiap perusahaan yang bersifat oriented tentunya akan berusaha menggunakan 

setiap asset yang dimiliki untuk menghasilkan laba dengan maksimal. Perusahaan 

menginginkan agar sebagian dananya dioperasikan, sehingga dapat meningkatkan 

pofitabilitas atau keuntungan yang optimal. Maka pengertian dari profitabilitas merupakan 

pengukuran efektivitas manajemen berdasarkan hasil pengembalian yang dihasilkan dari 

volume penjualan, total aktiva dan modal sendiri. 

Dalam menghitung tingkat return of investment (ROI), maka yang perlu 

diperhatikan adalah bahwa perhitungan tersebut didasakan atas laba bersih sesudah pajak 

dibagi dengan total aktiva perusahaan, baik yang diinvestasikan di dalam maupun di luar 

perusahaan. Hal tersebut disebabkan karena pengukuran ROI adalah untuk mengetahui 

tingkat keuntungan bersih yang diperoleh dari seluruh modal yang telah diinvestasikan. 
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Bagan Kerangka Pemikiran 
 

 

 

 

 

 

 

2.4 Hipotesis 

 Hipotesis merupakan jawaban atau pemecahan sementara atas masalah yang akan 

dipersoalkan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, uji hipotesis dimaksudkan untuk 

mengetahui pengaruh antara modal kerja dan aktiva tetap terhadap profitabilitas perusahaan 

pada PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Berdasarkan permasalahan di atas didapat 

hipotesis, yaitu : 

a. Ho₁ :  Tidak terdapat pengaruh antara perputaran modal kerja dengan     

     profitabilitas 

Ha₁ :  Terdapat pengaruh antara perputaran modal kerja dengan profitabilitas 

b. Ho₂ :  Tidak terdapat pengaruh antara perputaran aktiva tetap dengan         

     profitabilitas 

Ha₂ :  Terdapat pengaruh antara perputaran aktiva tetap dengan profitabilitas 

Profitabilitas 

Perputaran Modal 

Kerja 

Perputaran Aktiva Tetap 
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c. Ho3 :  Tidak terdapat pengaruh antara perputaran modal kerja dan  perputaran   

    aktiva tetap secara  simultan / bersama-sama terhadap tingkat      

    profitabilitas 

Ha3 : Terdapat pengaruh antara perputaran modal kerja dan perputaran     

    aktivatetap terhadap tingkat profitabilitas secara simultan / bersama-sama 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Objek Penelitian 

 Penelitian ini dikategorikan kedalam penelitian korelasional (correlational 

study) (Sekaran, 2006). Penelitian korelasi ini bertujuan untuk menganalisis 

hubungan satu variabel dengan variabel lainnya atau bagaimana suatu variabel 

mempengaruhi variabel lainnya. Pada penelitian ini penulis berusaha untuk 

menjawab pertanyaan yang menyangkut sesuatu pada saat berlangsungnya 

proses riset yang dapat memberikan informasi yang muthakir dengan 

menggunakan pendekatan korelasi yang diracang untuk mengetahui hubungan 

antara dua variabel atau lebih yang berbeda, sehingga akan dapat diketahui 

besar kontribusi variabel-variabel bebas terhadap variabel terikatnya serta 

besarnya arah hubungan yang terjadi. 

 Objek dalam penelitian ini adalah  PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk., 

dengan melihat perputaran modal kerja, perputaran aktiva tetap dan 

profitabilitas sebagaimana tercantum dalam laporan keuangan. 

3.2  Metode Pengumpulan Data 

 Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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1. Data mengenai tempat penelitian : meliputi sejarah dan struktur organisasi. 

2. Data yang diperlukan untuk mengukur perputaran modal kerja, perputaran  

aktiva tetap dan tingkat profitabilitas yang diperoleh dari laporan keuangan 

PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk berupa neraca dan laporan laba rugi. 

 

3.2.1 Metode Pengambilan Sampel 

 Unit observasi dalam  penelitian ini adalah suatu perusahaan yang 

bergerak dalam industri telekomunikasi yaitu PT. Telekomunikasi 

Indonesia, Tbk.  

 

3.2.2  Teknik Pengumpulan Data 

 Untuk melengkapi pembuatan skripsi ini penulis menggunakan teknik 

pengumpulan data dan informasi sebagai berikut : 

1. Riset Kepustakaan (Library Research) 

Yaitu dengan cara mempelajari catatan kuliah, literatur-literatur, buku-

buku dan sumber-sumber lain yang mempunyai kaitan langung dengan 

masalah yang akan diselidiki. Penulisan ini dimaksudkan untuk 

mendapatkan teori yang mendukung masalah dalam pembuatan skripsi ini. 

2. Pengumpulan Data Situs Internet 

Pengumpulan data dilakukan disitus internet dengan mengumpulkan data-

data yang berhubungan dengan penulisan. Data-data tersebut yaitu berupa 

neraca dan laporan keuangan  perusahaan PT. Telekomunikasi Indonesia, 

Tbk. 
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3.3  Operasionalisasi Variabel 

 Variabel-variabel dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel independen 

dan satu variabel dependen, yaitu : 

1. Variabel Independen, yaitu variabel bebas yang keberadaannya tidak 

dipengaruhi oleh variabel-variabel lain. 

Variabel independen dalam penelitian ini adalah : 

a. Perputaran modal kerja sebagai variabel X₁ 

Modal kerja yang digunakan merupakan modal kerja konsep 

kuantitatif yaitu aktiva lancar yang mewakili bagian dari investasi yang 

berputar dari suatu bentuk lainnya dalam melaksanakan suatu usaha.  

 Modal Kerja Bruto  =  Aktiva Lancar  

 Perputaran Modal Kerja Bruto =  Penjualan 

       Rata-rata Aktiva Lancar 

b. Perputaran Aktiva tetap sebagai variabel X₂ 

Aktiva tetap merupakan aktiva yang tahan lama tidak secara 

berangsur-angsur habis turut serta dalam proses produksi. Analisi 

terhadap perkembangan serta perputaran aktiva tetap dinyatakan 

sebagai berikut:  

 Aktiva Tetap Bersih        =    Aktiva tetap – Akumulasi penyusutan  

         aktiva tetap  

 Perputaran Aktiva Tetap       =        Penjualan 

      Rata-rata Aktiva Tetap Bersih 
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2. Variabel dependen, yaitu variabel tidak bebas yang keberadaannya 

dipengaruhi variabel-variabel lain. Variabel dependen yang digunakan 

adalah profitabilitas sebagai variabel Y.  

 ROI = Laba setelah pajak      x 100% 

     Rata-rata Total Aktiva 

 

3.4  Metode Analisis Data 

3.4.1 Teknik Pengolahan Data 

 Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Regresi 

berganda berguna untuk membuktikan ada atau tidaknya hubungan fungsional 

antara dua variabel bebas (X) atau lebih dengan sebuah variabel terikat (Y). 

Sebelum model regresi diperoleh yang digunakan untuk menguji hipotesis, 

terlebih dahulu model tersebut diuji asumsi klasik. Uji asumsi klasik yang 

digunakan meliputi : uji normalitas, uji autokorelasi, uji heterodastisitas, dan 

uji multikolinieritas. Alat analisis yang digunakan adalah menggunakan 

software statistik 

1. Uji normalitas 

 Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi 

normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki data 

terdistribusi normal atau mendekati normal (Ghozali : 2007). Untuk 

menguji apakah data terdistribusi normal atau tidak dapat dilakukan 

beberapa cara: 
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A. Analisis Grafik 

 Salah satu cara termudah untuk melihat normalitas data adalah 

dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data 

observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Dasar 

analisa : 

a) Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah 

garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola 

distribusi normal maka model regresi memenuhi asumsi 

normalitas. 

b) Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan tidak mengikuti 

arah garis diagonal atau grafik histogramnya tidak menunjukkan 

pola distribusi normal maka model regresi tidak memenuhi asumsi 

normalitas 

B. Analisis Statistik 

 Uji statistik yang dapat digunakan untuk menguji normalitas data 

adalah uji asumsi statistik Kolmogorov-Smirnov. Uji Kolmogorov-

Smirnov dilakukan dengan membuat hipotesis : 

Ho = data tidak terdistribusi normal 

Ha = data berdistribusi normal 

 Dengan tingkat signifikan (α) = 5%. Jika signifikan lebih besar dari 

α maka data berdistribusi normal, namun jika tingkat signifikan lebih 

kecil dari α maka data tidak terdistribusi normal. 
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2. Uji Multikoleniaritas 

 Uji Multikolenieritas bertujuan untuk menguji apakah model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Ghozali : 2007). 

Model regresi yang baik tidak terjadi korelasi diantara variabel. Jika 

variabel-variabel ini saling berkorelasi maka variabel tidak ortogonal. 

Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar 

sesama variabel independen sama dengan nol. 

 Untuk mengetahui ada tidaknya multikolinieritas di dalam suatu 

model regresi adalah dilihat dari nilai toleransi dan lawannya variance 

inflation factor (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel 

independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. 

Dalam pengertian sederhana setiap variabel independen menjadi variabel 

dependen dan diregresi terhadap variabel independen lainnya. Tolerance 

mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak 

dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai tolerance yang 

rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi. Nilai cut – off yang umum 

dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai tolerance 

> 0,10 sama dengan tingkat kolonieritas 0,95 atau sama dengan nilai VIF 

dibawah 10 

 Selain itu dapat juga dilihat dengan cara melihat hasil gambar 

scatterlotnya. Bila gambar tidak beraturan maka model tersebut tidak 

menujukkan adanya korelasi. 
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3. Uji Autokorelasi 

 Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu 

model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada 

periode t dengan kesalahan pegganggu pada periode t-₁ (sebelumnya) 

(Ghozali : 2007). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan adanya problem 

autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan 

sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. 

 Cara yang dapat digunakan dalam mendeteksi ada atau tidaknya 

autokerelasi yaitu Uji Durbin Watson (DW), lalu nilai DW yang didapat 

akan dibandingkan dengan nilai tabel Durbin Watson dengan keputusan 

sebagai berikut  

Tabel 3.1 

Tabel Uji Durbin Watson 

Jika Keputusan 

0 < d < dl Ada Autokorelasi positif 

dl ≤ d ≤ du Tak ada keputusan 

4-du < d < 4 Ada autokorelasi 

4-du ≤ d ≤ 4-dl Tak ada keputusan 

Du < d < 4-du Tak ada autokorelasi, positif atau negatif 

Sumber : Imam Ghozali (2007) 
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4. Uji Heterokedastisitas 

 Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali : 2007). Jika variance dari 

residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut 

homoskesdatisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model 

regresi yang baik adalah yang homoskedatisitas atau tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 

 Cara yang digunakan dalam mendeteksi heteroskedastisitas salah 

satunya dengan uji Glejser. Dengan meregresikan variabel absolut residual 

sebagai variabel terikat dengan variabel bebas. Deteksi ada atau tidaknya 

heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat nilai signifikan 

variabel bebas, jika variabel bebas signifikan secara statistik 

mempengaruhi variabel terikat maka ada indikasi terjadinya 

heteroskedastisitas. 

 

 3.4.2 Teknik Pengujian Hipotesis 

 Untuk pengujian hipotesis digunakan metode regresi linier berganda, uji 

signifikan parameter individual (uji statistik t), uji signifikansi simultan (uji 

statistik F), dan koefisien determinasi (R²). 

1. Uji Signifikan Parameter Indvidual (Uji Statistik t) 

 Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh 

satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi 
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variabel dependen (Ghozali : 2007). Dalam penelitian ini pengujian 

dilakukan dengan signifkan level 0,05 (α=5%). 

 Hipotesis yang diuji pada penelitian ini adalah  

1. Hipotesis pertama, yaitu menyatakan bahwa perputaran modal kerja 

berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas (ROI), hipotesis ini dapat 

dituliskan sebagai berikut 

Ho₁   = Tidak terdapat pengaruh antara perputaran  modal kerja dengan 
        profitabilitas 

Ha₁    =  Terdapat pengaruh antara perputaran  modal kerja dengan   
         profitabilitas 

2. Hipotesis kedua (Ha2) yaitu menyatakan bahwa perputaran aktiva 

tetap berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas (ROI), hipotesis ini 

dapat dituliskan sebagai berikut 

Ho₂  = Tidak terdapat pengaruh antara perputaran  aktiva tetap dengan       

       profitabilitas 

Ha₂ =  Terdapat pengaruh antara perputaran  aktiva tetap dengan     

       profitabilitas 

 

 Jika nilai signifikan > 0,05 maka hipotesis ditolak (koefisien 

regresi tidak signifikan). Hal ini berarti secara parsial variabel independen 

tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 
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 Jika nilai signifikan ≤ 0,05 maka hipotesis diterima (koefisien 

regresi signifikan). Hal ini berarti secara parsial variabel independen 

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 

 

2. Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F) 

 Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel 

bebas/independen yang dimaksudkan dalam model mempunyai pengaruh 

secara bersama-sama/simultan terhadap variabel terikat/dependen (Ghozali 

: 2007). Dalam penelitian ini pengujian dilakukan dengan significance 

level 0,05 (α=5%). 

 Hipotesis yang diuji adalah hipotesis ketiga (Ha3) yaitu 

menyatakan bahwa perputaran modal kerja dan perputaran aktiva tetap 

secara simultan berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas (ROI), 

hipotesis ini dapat dituliskan sebagai berikut 

Ho3 = Tidak terdapat pengaruh secara simultan antara perputaran  modal 

 kerja dan perputaran aktiva tetap dengan profitabilitas 

Ha3 = Terdapat pengaruh secara simultan antara perputaran modal  kerja 

 dan  perputaran aktiva tetap dengan  profitabilitas 

 Jika nilai signifikan  > 0,05 maka hipotesis ditolak (koefisien 

regresi tidak signifikan). Hal ini berarti secara simultan kedua variabel 

independen tersebut tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. 
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 Jika nilai signifikan  ≤ 0,05 maka hipotesis diterima (koefisien 

regresi signifikan). Hal ini berarti secara simultan kedua variabel 

independen tersebut berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 

 

3.4.3 Model Penelitian 

Formulasi persamaan regresi linier berganda sendiri adalah sebagai berikut : 
 
   Yit+1 = αit + β₁it X₁it + β₂it X₂it + eit 
 

Dimana : 

Y it+1 : Tingkat Profitabilitas (ROI) 

αit  : Bilangan Konstanta 

β₁it - β₂it : Koefisien Regresi 

X₁it  : Perputaran Modal Kerja 

X₂it  : Perputaran AktivaTetap 

eit  : Error 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

4.1.1 Sejarah Singkat PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk 

 Penyelenggaraan telekomunikasi untuk umum di Indonesia di  awali sejak 

zaman kolonial Belanda. Untuk hubungan telegraf di mulai tahun 1856 antara 

Batavia (Jakarta) – Buitenzorg (Bogor), sedangkan hubungan telepon pertama 

kali di buka pada tahun 1884 di Jakarta. 

 Di zaman kemerdekaan penyelenggaraan telekomunikasi secara bertahap 

telah mengalami perkembangan. Pada tahun 1961 perusahaan jawatan PTT 

(Pos Telegraf dan Telepon) di ubah bentuknya menjadi Perusahaan Negara 

(PN) pos dan telekomunikasi atau PN-Postel. Seiring dengan perkembangan 

perusahaan, PN-Postel pada tahun 1965 di bagi menjadi 2 perusahaan Negara 

yaitu PN-Pos dan giro PN-Telekomunikasi. 

 Sejak terbentuknya PN-Telekomunikasi dilaksanakan penyempurnaan 

hubungan dengan luar negeri dengan menggunakan satelit intelsat dan 

perluasan otomatisasi sentral telepon di luar Jawa dan penyelesaian tahap 

pertama (Jakarta-Bandung) pembangunan transmisi system gelombang mikro 

untuk keperluan sambungan langsung jarak jauh. 
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 Untuk menjadikan penyelenggaraan telekomunikasi semakin mandiri, 

pemerintah meningkatkan bentuk PN-Telekomunikasi menjadi Perusahaan 

Umum Telekomunikasi yang disingkat Perumtel pada tahun 1974. Saat itu 

perumtel dinyatakan sebagai penyelenggara telekomunikasi untuk umum, baik 

telekomunikasi dalam maupun luar negeri. 

 Babak baru telekomunikasi dalam negeri terjadi pada tanggal 9 Juli 1976, 

pada pukul 06.30 WIB, satelit PALAPA A1 berhasil diluncurkan. Pada 

tanggal 16 Agustus 1976 Sistem Komunikasi Domestik (SKSD) diresmikan 

pengoperasiannya oleh Presiden Suharto. SKSD sampai saat ini tetap 

dipertahankan telkom, yang terakhir telkom meluncurkan satelit TELKOM-1 

pada tanggal 13 Agustus 1999 dari Kourou Guyano Peanci Amerika Serikat. 

 Keinginan untuk mengikutsertakan swasta dalam penyelenggaraan 

telekomunikasi secara terbatas, dituangkan dalam UU nomor 33 tahun 1989 

tentang telekomunikasi. Sejak itu banyak di bentuk perusahaan afiliasi dalam 

penyelenggaraan jasa nilai tambahan atau value added service, seperti di 

bidang seluler, satelit jasa informasi dan sebagainya. 

 Bentuk perusahaan umum pada tahun 1991 ditingkatkan lagi menjadi 

Perusahaan Perseroan (Persero), dengan nama PT. Telekomunikasi Indonesia 

Tbk., yang sekarang lebih di kenal dengan sebutan PT. Telkom. Keberadaan 

PT. Telkom dapat dilihat dalam beberapa era yang masing-masing memiliki 

sifat khusus. Secara umum, sejarah PT. Telkom dapat dilihat dalam tiga era 
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yaitu sebagai badan pemerintah yang diberi tugas penyelenggara, sebagai 

Persero (Badan Umum Milik Negara) dan sebagai perusahaan publik. 

 Ketika PT. Telkom bertugas sebagai penyelenggara bermula pada saat 

pemerintah kolonial Belanda yang diberi nama Post-en Telegraafdienst yang 

didirikan dengan staatsblad No. 52 tahun 1882. Berdasarkan Staatsblad No. 

395 tahun 1906, pemerintah Hindia Belanda mengambil alih kepemilikan 

harta kekayaan Post-en Telegraafdienst serta mengubah namanya menjadi 

Post Telegraafen Telefoodienst atau disebut juga PTT-Dienst, pada tahun 

1931. Setelah kemerdekaan Indonesia, penyelenggaraan jasa telekomunikasi 

ini dijalankan oleh suatu jawatan pemerintah, yaitu jawatan Pos Telegraf dan 

Telepon. Bentuk hukum jawatan kemudian berubah menjadi Perusahaan 

Negara pada tahun 1961, yang pada tahun 1965 dipecah menjadi Perusahaan 

Negara Pos dan Giro serta Perusahaan Negara Telekomunikasi. Selanjutnya 

pada tahun 1974, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 36, tentang 

Perusahaan Umun Telekomunikasi, status Perusahaan Negara Telekomunikasi 

di ubah menjadi Perusahaan Umum (Perum) dengan nama PERUMTEL, yang 

merupakan Badan Umum Tunggal penyelenggara jasa telekomunikasi dalam 

negeri maupun luar negeri yang berlangsung hingga 1991. 

 Wewenang perumtel dalam penyelenggaraan telekomunikasi untuk umum 

luar negeri berakhir, setelah pemerintah RI menetapkan perumtel hanya 

berwenang menyelenggarakan telekomunikasi dalam negeri. Penetapan ini 

terjadi pada tahun 1980 dan untuk telekomunikasi luar negeri diserahkan 
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kepada PT. Indo Satelit Corporation (Indosat) yang seluruh sahamnya dibeli 

oleh pemerintah dari Amerika Cable dan Radio Corporation. 

 Selama era sebagai Badan Pemerintah ini, Telkom hanya menjadi 

pelaksana penyelenggara jasa telekomunikasi karena seluruh kebijaksanaan 

pembangunan usaha berpedoman kepada kebijakan yang ditentukan oleh 

pemerintah. Berkaitan dengan hal itu, masalah pendanaan untuk pembangunan 

jasa sepenuhnya disediakan oleh pemerintah dari alokasi APBN yang sumber-

sumber dananya antara lain dari pinjaman luar negeri. 

 Dengan pertimbangan efisiensi dan guna memberikan fleksibilitas 

kesempatan usaha yang lebih besar kepada Telkom. Pada tahun 1991 bentuk 

hukum Telkom berubah menjadi Persero. Bentuk Persero ini pada dasarnya 

memegang memungkinkan Telkom untuk lebih bergerak leluasa dalam 

berusaha karena keterlibatan pemerintah lebih terbatas. 

4.1.2 Strategi Perusahaan 

 Dalam statusnya sebagai perusahaan publik, maka PT. Telekomunikasi 

Indonesia, Tbk di tuntut untuk lebih mandiri, baik dalam hal manajemen 

perusahaan maupun dalam pembiayaan investasi guna menghadapi 

perkembangan industri jasa telekomunikasi di masa yang akan datang. 

 PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk telah menempuh strategi usaha yang 

di rancang untuk meningkatkan pendapatan dan laba bersih, sekaligus 

memenuhi sasaran pemerintah dalam sektor telekomunikasi. PT. 
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Telekomunikasi Indonesia, Tbk memiliki komitmen untuk memberikan 

pelayanan yang prima kepada masyarakat. 

 Dalam rangka memenuhi komitmen tersebut, PT. Telekomunikasi 

Indonesia, Tbk akan senantiasa berupaya untuk bertindak efisien, baik dalam 

operasional sehari-hari maupun dalam melaksanakan investasi. Strategi bisnis 

tersebut meliputi : 

1. Multi Service Bundling 

Untuk mengembangkan bisnis InfoCom, TELKOM harus dapat 

memberikan layanan yang terpadu. Dalam memasangkan sambungan 

telepon misalnya harus sudah mencakup layanan multimedia. Pelanggan 

tidak lagi mengenal TELKOM hanya sebagai penyedia telepon tetapi 

sudah dapat menikmati berbagai layanan secara paket. Dalam hal ini akan 

mengikutsertakan TELKOM-Group, sebagai pelanggan TELKOM berarti 

sekaligus menjadi pelanggan perusahaan yang tersambung dalam 

TELKOM-Group. 

2. Service Excelent 

Service Excelent sudah menjadi keharusan dalam kompetisi. Layanan 

prima baik dari sisi kualitas product, delivery, price, dan layanan purna 

jual menjadi bagian penting yang harus mendapat perhatian jajaran 

TELKOM. 

3. Build Business Scale 

Membangun bisnis berskala besar sangat penting bagi TELKOM yang 

sudah dikenal sebagai National Company. Untuk itulah Central Policy 
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harus diperkuat dan produk harus mencakup National Wide. Produk-

produk dengan Branding local perlu dihentikan kemudian dibuat 

standarisasinya sehingga apabila diimplementasikan secara nasional akan 

membentuk Business Scale yang besar dan kompetitif (barrier to entry 

bagi pesaing). 

4. Strong Financial Growth 

Pertumbuhan perusahaan secara financial sangat perlu ditingkatkan dan 

akan semakin menjadi kunci kesinambungan dan pertumbuhan 

perusahaan. 

 

4.1.3 Produk dan Jasa PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk 

PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk menawarkan lebih dari 200 produk dan 

layanan yang dikelompokkan berdasarkan poftofolio bisnis, sebagai berikut : 

1. Sambungan Telepon Tidak Bergerak Kabel 

 Sambungan telepon tidak bergerak kabel Telkom meliputi 

panggilan antar pelanggan tetap dalam jarak kurang dari 30 Km (Telkom 

local), layanan telepon jarak jauh dalam wilayah Indonesia (Telkom SLJJ), 

layanan telepon internasional (Telkom SLI 007), dan layanan internet 

broadband yang memanfaatkan teknologi Asymmetric Digital Subcriber 

Line (ADLS) dengan kecepatan tinggi hingga 1024 kbps (downstream) 

(Telkom Speedy). 
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2. Sambungan Telepon Tidak Bergerak Nirkabel 

 Sambungan telepon tidak bergerak nirkabel (selular) Telkom 

merupakan layanan jasa telekomunikasi akses suara dan data yang berbasis 

tanpa kabel. Saat ini, jasa-jasa (produk) yang ditawarkan oleh Telkom 

adalah CDMA (Telkom Flexi), GSM (KartuHalo, Kartu AS, dan Simpati). 

3. Data dan Internet 

 Data dan internet Telkom meliputi layanan premium untuk 

panggilan Voice over Internet Protocol (VoIP), layanan akses dial-up anpa 

perlu berlangganan, layanan portal web Telkom, layanan bernilai tambah 

dan konvergensi antara e-mail dan system selular. Saat ini, jasa (produk) 

yang ditawarkan adalah Telkom Global 01017, TelkomSave, TelkomNet 

instan, Plasa.com, i-Vas Card, dan Venus. 

4. Jaringan dan Interkoneksi 

 Jaringan dan interkoneksi Telkom meliputi layanan interkoneksi 

untuk menyelenggarakan jasa dan jaringan lainnya (other lisenced 

operator/OLO), dan layanan T kabel. Saat ini, jasa (produk) yang 

ditawarkan adalah TelkomIntercarrier, dan TelkomVision 

4.2 Gambaran Umum Variabel Penelitian 

4.2.1 Perputaran Modal Kerja  

 Modal kerja yang digunakan dalam penelitian ini adalah modal kerja 

kuantitatif, yaitu menggambarkan keseluruhan atau jumlah dari aktiva lancar 

seperti kas, surat-surat berharga, piutang persediaan atau jumlah keseluruhan 
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aktiva lancar lainnya. Modal kerja ini menunjukkan bagaimana perusahaan 

membiayai kegiatan operasionalnya sehari-hari. Rumus modal kerja adalah 

sebagai berikut : 

 Modal Kerja bruto     =   Jumlah aktiva lancar  

 Perputaran Modal Kerja Bruto = Penjualan 

           Rata-rata Aktiva Lancar 

 Hasil perhitungan dan perkembangan perputaran modal kerja PT. 

Telekomunikasi Indonesia, Tbk selengkapnya dapat dilihat pada lampiran dan 

terangkum pada tabel berikut (dalam triliun rupiah) 

Tabel 4.1 

(dalam triliun rupiah) 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean 

Perputaran_modal_kerja 23 .79696 4.18470 2.2819457E0 

Valid N (listwise) 23    

 
 
 Tabel 4.1 diatas memperlihatkan bahwa perusahaan memiliki perputaran 

modal kerja antara 0,79696 kali sampai dengan 4,18470 kali. Rata rata perputaran 

modal kerja bruto adalah 2,2819457 kali yang artinya bahwa dana yang 

diinvestasikan dalam modal kerja selama satu tahun sebesar 2,2819457 atau Rp 1 

dana yang diinvestasikan dalam modal kerja selama satu tahun maka mampu 

menghasilkan revenue sebesar Rp 2,2819457. Dari data diatas dapat disimpulkan 

komposisi aktiva lancar adalah lebih kecil dari fixed asset. Rendahnya komposisi 

modal kerja ini disebabkan karena PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk tidak 
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membutuhkan investasi yang besar pada unsur-unsurnya, dengan kata lain dana 

dalam modal kerja ini hanya sebagai penyokong kegiatan operasionalnya saja. 

 

4.2.1 Perputaran Aktiva Tetap 

 Aktiva tetap adalah aktiva yang tahan lama yang tidak secara berangsur-

angsur habis turut serta dalam proses produksi. Aktiva tetap bersih diperoleh 

melalui formula sebagai berikut : 

Aktiva Tetap Bersih   =  Aktiva Tetap – Akumulasi Penyusutan Aktiva 

          Tetap 

Perputaran Aktiva Tetap  =      Penjualan 

          Rata-rata Aktiva Tetap 

 Hasil perhitungan dan perkembangan perputaran aktiva tetap PT. 

Telekomunikasi Indonesia, Tbk selengkapnya dapat dilihat pada lampiran dan 

terangkum pada tabel berikut (dalam triliun rupiah) 

Tabel 4.2 

(dalam triliun rupiah) 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean 

Perputaran_aktiva_tetap 23 .20528 .97794 .5610895 

Valid N (listwise) 23    

 

 
 Tabel 4.2 diatas  memperlihatkan bahwa perusahaan memiliki perputaran 

aktiva tetap antara 0,20528 kali sampai dengan 0,97794 kali, dengan rata-rata 
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perputaran aktiva tetap adalah 0,5610895 kali yang artinya bahwa dana yang 

diinvestasikan dalam aktiva tetap selama satu tahun sebesar 0,5610895 atau Rp 1 

dana yang diinvestasikan dalam aktiva tetap selama satu tahun maka mampu 

menghasilkan revenue sebesar Rp 0,5610895.  

4.3 Profitabilitas  

 Dalam menentukan tingkat profitabilitas suatu perusahaan maka dilakukan 

pengukuran terhadap profitabilitas suatu perusahaan yang memungkinkan bagi 

perusahaan, dalam hal ini pihak manajemen untuk mengevaluasi tingkat earning 

dengan hubungannya dengan pendapatan, jumlah aktiva dan investasi tertentu dari 

pemilik perusahaan. Di sini perhatikan ditekankan pada profitabilitas, karena 

untuk melangsungkan hidupnya, suatu perusahaan harus berada dalam keadaan 

yang menguntungkan. 

 Di sini penulis mencoba melakukan pengukuran-pengukuran profitabilitas 

PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk dengan rasio-rasio profitabilitas. Pengukuran 

yang diambil adalah ROI karena penggunaan ROI atau tingkat pengambilan 

investasi pada dasarnya untuk menunjukkan seberapa banyak laba bersih yang 

bisa diperoleh dari seluruh kekayaan yang dimiliki perusahaan. ROI (Return On 

Investment) sebagai acuan dasar oleh alasan bahwa penulis ingin mengetahui 

kemampuan total aktiva yang dimiliki perusahaan dapat menghasilkan laba 

terutama laba sebelum pajak. 

 
ROI      =

  Laba setelah pajak     X 100% 

         Total Aktiva 
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Tabel 4.3 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean 

ROI 23 .02692 .17701 .0891003 

Valid N (listwise) 23    

 
 Pada tabel 4.3 di atas menunjukkan bahwa rata-rata ROI yaitu sebesar  

8,91 % yang artinya yaitu bahwa perusahaan PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk 

tiap tahun mengalami profit sebesar 8,91 %. Hal ini ditunjukkan adanya 

peningkatan pada penjualan selular baik local maupun interlokal. ROI paling 

tinggi yaitu sebesar 17,701% sedangkan ROI terendah yaitu sebesar 2,692 %. 

4.4 Uji Asumsi Klasik 

 Uji asumsi klasik merupakan prasyarat analisis regresi ganda. Dalam hal 

ini asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinieritas, 

dan heterokedasitsitas. 

4.4.1 Uji Normalitas 

 Uji statistik yang dapat digunakan untuk menguji normalitas adalah uji 

statistik Kolmogorov-Smirnov test. Uji Kolmogorov-Smirnov dilakukan dengan 

hipotesis : 

Ho = data tidak berdistribusi normal 

Ha  = data berdistribusi normal 

Hasil uji Kolmogorov-Smirnov tampak pada tabel 4.4 dibawah ini : 

Tabel 4.4 
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Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Perputaran_modal_kerja .164 23 .112 .919 23 .064 

Perputaran_aktiva_tetap .146 23 .200* .929 23 .102 

ROI .100 23 .200* .950 23 .299 

a. Lilliefors Significance Correction     

*. This is a lower bound of the true significance.    

 
 Berdasarkan hasil perhitungan dengan alat bantu statistik besarnya tingkat 

signifikan dari uji normalitas data sebesar lebih dari 0,05. Nilai tersebut 

selanjutnya dibandingkan dengan tingkat signifikan yang ditetapkan sebesar 0,05, 

nilai signifikan dari uji normalitas data sebesar lebih dari 0,05 maka dapat 

disimpulkan bahwa Ho ditolak atau data merupakan berdistribusi normal. 

4.4.2 Uji Autokorelasi 

 Pengujian terhadap ada tidaknya autokorelasi pada data yang di analisis 

yaitu dengan menggunakan statistik Durbin-Watson. Hasil analisis selengkapnya 

dapat dilihat pada tabel 4.5 

Tabel 4.5 

 Durbin-Watson Test 

 Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .968a .937 .930 .01195506 1.887 

a. Predictors: (Constant), Perputaran_aktiva_tetap, Perputaran_modal_kerja 

b. Dependent Variabel: ROI   
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 Dari hasil uji autokorelasi pada tabel di atas diperoleh Durbin-Watson 

sebesar 1,887 dan untuk menarik kesimpulan bahwa data pada penelitian ini 

memiliki autokorelasi atau tidak adalah dengan melihat gambar dan tabel uji 

autokorelasi Durbin-Watson test decision rules sebagai berikut : 

Gambar 4.1 

Hasil Uji Autokorelasi 

    
DW = 1,887 

    

        

Autokorelasi Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Autokorelasi 

Positif keputusan Autokorelasi Keputusan Negatif 

0          0,658              1,604        2,396       3,342                      4 

Tabel 4.6 

Kesimpulan Durbin-Watson Test Decision Rules 

Durbin-Watson Kesimpulan 

0 < d < 0,658 Ada Autokorelasi positif 

0,658 ≤ d ≤ 1,604 Tidak dapat disimpulkan 

1,604 < d < 2,396 Tidak ada korelasi positif maupun negatif 

2,396 ≤ d ≤ 3,342 Tidak dapat disimpulkan 

3,342  < d < 4 Ada korelasi negatif 

Sumber : Damodar N. Gujarati (1995) 

 Gambar 4.1 dan tabel 4.6 di atas menunjukan bahwa Durbin-Watson 

sebesar 1,887 yaitu berada pada nilai du (1,604) dan 4-du (2,396). Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa tidak terjadinya autokorelasi positif maupun negatif pada data 

dalam penelitian ini, karena du <  1,887 < 4-du, dan berdasarkan hipotesis 

autokorelasi, Ho ditolak karena dalam model regresi tidak terdapat autokorelasi. 
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4.4.3 Uji Multikolinieritas 

 Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah variabel bebas 

memiliki hubungan yang sempurna atau tidak. Syarat diterimanya model regresi 

ganda apabila antara variabel bebas tidak mengandung kolerasi yang sempurna. 

Pengujian multikolinieritas salah satunya dapat dilihat dari nilai tolerance dan 

variance inflance factor (VIF) berdasarkan hasil output SPSS. Apabila nilai 

tolerance > .10 dan VIF < 10 dapat disimpulkan bahwa adanya multikolinieritas 

ditolak. Hasil analisis multikolinieritas selengkapnya dapat dilihat pada tabel 4.7 

Tabel 4.7 

Uji Multikolinieritas 

Coefficientsa 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   

Modal_kerja .077 2.995 

Aktiva_tetap .077 2.995 

a. Dependent Variabel: ROI     

 Berdasakan hasil penelitian diperoleh nilai tolerance dan VIF untuk 

masing-masing variabel bebas yang disajikan dalam Tabel 4.7 di atas tampak 

bahwa, nilai tolerance masing-masing variabel bebas > 0.10 dan nilai VIF 

masing-masnig variabel bebas < 10 sehingga dapat disimpulkan bahwa masing-

masing variabel bebas tidak saling berkolerasi (multikolinieritas) secara 
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signifikan. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa model regresi tidak 

mengandung multikolinieritas. 

4.4.4 Uji Heterokedasitas 

Uji heterokedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamaan ke 

pengamatan yang lain. Pengujian heterokedisitas salah satunya dapat 

menggunakan Uji Glejer. Apabila variabel bebas signifikan secara statistik 

mempengaruhi variabel terikat (absolut residual), maka ada indikasi 

terjadiheterokedastisitas. Hasil analisis heterokedastisitas selengkapnya dapat 

dilihat pada tabel 4.8 

Tabel 4.8 

Uji Heterokedastisitas 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .001 .006  .125 .904 

Modal_kerja .002 .002 .805 1.076 .313 

Aktiva_tetap .000 .000 .930 1.243 .249 

a. Dependent Variabel: AbsUt     
Berdasarkan nilai signifikan untuk masing-masing variabel bebas yang 

disajikan dalam Tabel 4.8 di atas tampak bahwa nilai signifikan masing-masing 

variabel bebas memiliki nilai signifikansi > 0,05. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa variabel bebas tidak menunjukkan gejala heterokedastisitas 

yang signifikan. 
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4.5 Uji Hipotesis 

Analisis pengaruh modal kerja dan aktiva tetap terhadap profitabilitas 

dapat dilihat dari analisis regresi berganda yang selengkapnya dapat dilihat pada 

lampiran dan terangkum pada tabel 4.9 berikut : 

Tabel 4.9 
 

Ringkasan Hasil Analisis Regresi 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -.008 .006  -1.262 .221 

Perputaran_modal_kerja -.006 .008 -.138 -.681 .504 

Perputaran_aktiva_tetap .196 .036 1.100 5.424 .000 

a. Dependent Variabel: ROI      

 
Berdasarkan hasil analisis regressi seperti tertera pada ringkasan Tabel 4.9 

di atas diperoleh persamaan model regresi linier berganda sebagai berikut : 

ROI  = -0,008 – 0,006 Modal kerja  + 0,196 Aktiva tetap   

Konstanta sebesar -0,008 menyatakan bahwa jika nilai perputaran modal 

kerja dan perputaran aktiva tetap konstan (0), maka nilai profitabilitas sebesar -

0,008 kali. Koefisien β1 sebesar  -,006 menyatakan bahwa setiap kenaikan satu 

satuan perputaran modal kerja akan menurunkan profitabilitas sebesar 0,006 kali 

Koefisien β2 sebesar  0,196 menyatakan bahwa setiap kenaikan satu satuan 

perputaran aktiva tetap akan menaikan profitabilitas sebesar 0,196 kali 
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4.5.1 Uji Hipotesis Secara Parsial 

a. Uji Hipotesis Pertama 

 Hipotesis pertama (Ha₁) penelitian ini menyatakan bahwa perputaran 

modal kerja berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas (ROI), hipotesis ini dapat 

dituliskan sebagai berikut 

Ho₁   = Tidak terdapat pengaruh antara perputaran  modal kerja dengan  
  profitabilitas 

Ha₁    =  Terdapat pengaruh antara perputaran  modal kerja dengan    
  profitabilitas 

  

` Berdasarkan hasil analisis regresi yang disajikan dalam tabel di atas 

besarnya koefisien regresi dari variabel ini adalah β₁ = -0,006 ; t hitung = -0.681 ; 

dengan nilai signifikan 0,504. Jika digunakan tingkat signifikan α = 5% atau 0,05 

maka nilai p value (0,504) > 0,05 sehingga Ho₁ tidak dapat ditolak dan Ha₁ 

ditolak. Hasil pengujian hipotesis ini menunjukkan bahwa, pada tingkat signifikan 

5% perputaran modal kerja secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap 

ROI. 

b. Uji Hipotesis Kedua 

 Hipotesis kedua (Ha2) penelitian ini menyatakan bahwa perputaran aktiva 

tetap berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas (ROI), hipotesis ini dapat 

dituliskan sebagai berikut 
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Ho₂  = Tidak terdapat pengaruh antara perputaran  aktiva tetap dengan 

 profitabilitas 

Ha₂ =  Terdapat pengaruh antara perputaran  aktiva tetap dengan  profitabilitas 

 
 Berdasarkan hasil analisis regresi yang disajikan dalam tabel di atas 

besarnya koefisien regresi dari variabel ini adalah β₁ = 0,196 ; t hitung = 5,424 ; 

dengan nilai signifikan 0,000. Jika digunakan tingkat signifikan α = 5% atau 0.05 

maka nilai p value (0,000) < 0.05 sehingga Ha₂ tidak dapat ditolak dan Ho₂ 

ditolak. Hasil pengujian hipotesis ini menunjukkan bahwa, pada tingkat signifikan 

5% perputaran aktiva tetap secara parsial berpengaruh signifikan terhadap ROI. 

4.5.2 Uji HipotesisSecara Simultan 

Uji Hipotesis Ketiga 

 Hipotesis ketiga (Ha3) penelitian ini menyatakan bahwa perputaran modal 

kerja dan perputaran aktiva tetap secara simultan berpengaruh terhadap tingkat 

profitabilitas (ROI), hipotesis ini dapat dituliskan sebagai berikut 

Ho3 = Tidak terdapat pengaruh secara simultan antara perputaran 

 modal kerja dan perputaran aktiva tetap dengan profitabilitas 

Ha3 = Terdapat pengaruh secara simultan antara perputaran modal 

 kerja dan  perputaran aktiva tetap dengan  profitabilitas 

 Pengujian hipotesis yang menyatakan ada pengaruh secara simultan antara 

perputaran modal kerja dan perputaran aktiva tetap terhadap profitabilitas dapat 

dilihat dari hasil uji F seperi pada tabel 4.9 
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Tabel 4.9 

Uji Simultan (Uji F) 

 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .042 2 .021 148.062 .000a 

Residual .003 20 .000   

Total .045 22    

a. Predictors: (Constant), Perputaran_aktiva_tetap, Perputaran_modal_kerja 

b. Dependent Variabel: ROI     

 
 Hasil uji F diperoleh nilai signifikan 0,000. Jika digunakan tingkat 

signifikan α = 5% atau 0,05 maka nilai p value (0,000) < 0,05 sehingga Ho3 tidak 

dapat ditolak dan Ha3 ditolak, yang berarti ada pengaruh secara simultan yang 

signifikan antara perputaran modal kerja dan perputaran aktiva tetap terhadap 

ROI. 

Koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

Koefisien Determinasi (R²) 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .968a .937 .930 .01195506 1.487 

a. Predictors: (Constant), Perputaran_aktiva_tetap, Perputaran_modal_kerja 

b. Dependent Variabel: ROI   

 Berdasarkan hasil di atas terlihat adjusted R² sebesar 0,930 atau 93%, 

artinya bahwa 93% variasi profitabilitas bisa dijelaskan oleh variasi dari kedua 

variabel independen (perputaran modal kerja dan perputaran aktiva tetap), 
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sedangkan sisanya (100% - 93% = 7%) dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain 

diluar model. 

4.6 Pembahasan Hasil Analisis Data 

 Berdasarkan hasil analisis tabel 4.9 di atas menunjukkan bahwa secara 

parsial perputaran modal kerja tidak berpengaruh terhadap ROI, terbukti dari hasil 

uji t dengan nilai p value = 0,504 > 0,05. 

 Hasil analisis regresi melalui uji parsial menunjukan bahwa investasi 

aktiva tetap berpengaruh secara signifikan terhadap ROI. Hal ini ditunjukkan dari 

p value = 0,000 < 0,05 dengan β yang bertanda positif yaitu 0,196 yang berarti 

bahwa setiap kenaikkan (penurunan) satu satuan aktiva tetap akan diikuti 

kenaikkan (penurunan) ROI sebesar 0,196 kali. Hal ini dapat terjadi karena dana 

yang diinvestasikan dalam bentuk aktiva tetap ini dikelolah dengan maksimal 

sehingga pendapatan yang berasal dari asset tetap ini termasuk dalam penghasilan 

yang dominan dalam total keseluruhan pendapatan perusahaan PT 

Telekomunikasi Indonesia, Tbk. yaitu dapat dilihat bahwa penetrasi sambungan 

telepon di Indonesia masih rendah yaitu sebesar 60%, berarti 40% wilayah 

Indonesia belum terakses sambungan telepon yang merupakan peluang bisnis bagi 

perusahaan serta ditambah dengan perkembangan teknologi yang membuat 

adanya tuntutan upgrade aktiva tetap sehingga dapat melayani kebutuhan 

konsumennya. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil dari penelitian Yenny 

(2005) yang melakukan penelitian mengenai pengeruh investasi aktiva tetap pada 

perusahaan PT. Pos Indonesia di Bandung yang memberikan kesimpulan bahwa 
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terdapat pengaruh signifikan antara pengaruh aktiva tetap terhadap tingkat 

profitabilitas perusahaan. 

 Sedangkan secara simultan dapat diketahui bahwa variabel independen 

yang digunakan yaitu modal kerja dan aktiva tetap berpengaruh terhadap 

profitabilitas PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Hal ini dapat dilihat dari tingkat 

signifikan sebesar 0,000 yang lebih kecil dari tingkat signifikan yang digunakan 

yaitu 0,05. 

 Dari hasil analisis data juga dapat diketahui bahwa nilai adjusted R² 

sebesar 0,930 yang memiliki arti bahwa perubahan tingkat ROI PT. 

Telekomunikasi Indonesi, Tbk dapat dijelaskan oleh variabel independen yaitu 

modal kerja dan aktiva tetap sebesar 93 %. Sedangkan sisanya sebesar 7 % 

dijelaskan oleh variabel lain diluar model seperti sumber daya manusia, strategi 

bisnis dan lain-lain. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan mengenai pengaruh 

perputaran modal kerja dan perputaran aktiva tetap terhadap profitabilitas 

dengan pengujian analisis regresi, maka ada beberapa dugaan yang bisa 

disimpulkan oleh penulis, yaitu : 

1. Perputaran modal kerja tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (ROI) 

pada PT. X. 

2. Perputaran aktiva tetap  berpengaruh terhadap profitabilitas (ROI) pada 

PT. X  

3. Uji simultan menunjukkan bahwa variable perputaran modal kerja dan 

perputaran aktiva tetap berpengaruh signifikan terhadap tingkat 

profitabilita pada PT. X. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan pembahasan pada skripsi ini dan beberapa masalah yang 

dijumpai dalam penelitian, penulis ingin memberikan saran-saran yang 

ditujukan kepada manajemen perusahaan maupun kepada berbagai pihak yang 

berkeinginan melakukan penelitian di masa yang akan datang. 
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Saran kepada pihak manajemen : 

Pengelolahan modal kerja dan aktiva tetap harus tepat sesuai dengan 

kebutuhan karena investasi dalam aktiva ini memiliki dampak terhadap 

profitabilitas. Pengelolahan investasi modal kerja dan aktiva tetap yang efektif 

dan efisien dapat mengasilkan perputaran yang cepat sehingga menghasilkan 

profit yang diinginkan 

 

 Bagi peneliti selanjutnya 

Dalam penelitian ini masih memiliki beberapa kekurangan, diharapkan 

penelitian selanjutnya untuk meneliti pengelolahan modal kerja dan aktiva 

tetap  lebih lanjut. Peneliti selanjutnya dapat mempertimbangkan hal berikut : 

1. Memperhitungkan faktor – faktor lain seperti cash flow ratio, besarnya 

penyusutan dan faktor lainnya yang mungkin memiliki pengaruh lebih 

kuat tarhadap tingkat profitabilitas. 

2. Menambah waktu pengamatan seperti 5 tahun sehingga  hasilnya akan 

lebih akurat dan lebih baik. 
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LAMPIRAN 

 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Perputaran_modal_kerja .164 23 .112 .919 23 .064 

Perputaran_aktiva_tetap .146 23 .200* .929 23 .102 

ROI .100 23 .200* .950 23 .299 

a. Lilliefors Significance Correction     

*. This is a lower bound of the true significance.    

 
 
 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .968a .937 .930 .01195506 1.487 

a. Predictors: (Constant), Perputaran_aktiva_tetap, Perputaran_modal_kerja 

b. Dependent Variable: ROI   

 

 

 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .001 .006  .125 .904 

Modal_kerja .002 .002 .805 1.076 .313 

Aktiva_tetap .000 .000 .930 1.243 .249 

a. Dependent Variable: AbsUt     
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Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -.008 .006  -1.262 .221 

Perputaran_modal_kerja -.006 .008 -.138 -.681 .504 

Perputaran_aktiva_tetap .196 .036 1.100 5.424 .000 

a. Dependent Variable: ROI      

 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .042 2 .021 148.062 .000a 

Residual .003 20 .000   

Total .045 22    

a. Predictors: (Constant), Perputaran_aktiva_tetap, Perputaran_modal_kerja 

b. Dependent Variable: ROI     
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