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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 

yhay 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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A. Latar Belakang Penelitian 

Saat ini industri telekomunikasi sedang berkembang pesat, banyak perusahaan 

telekomunikasi bermunculan. Hal ini membuat kompetisi di bidang telekomunikasi 

menjadi semakin pesat, tujuannya sama yaitu mendapatkan  dan meningkatkan 

kepuasan para konsumen. 

Perusahaan melakukan investasi dalam modal kerja dan aktiva tetap dengan 

harapan akan mendapatkan return yang lebih besar dibandingkan sebelum melakukan 

investasi. Investasi ini dapat ditujukan untuk mengembangkan produk dan jasa 

perusahaan harus sesuai dengan kebutuhan konsumen. 

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, ketetapan dalam menentukan modal kerja dan investasi aktiva tetap akan 

melibatkan keuntungan dan kelangsungan perusahaan. 

Penulis memilih PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk karena pelanggan yang 

sudah menggunakan jasa telekomunikasi pada TELKOM telah banyak dan legal, 

maka dengan banyaknya konsumen membuat perusahaan tersebut lebih berkembang 

pesat. Selain itu juga PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk merupakan perusahaan 

dengan tingkat volume penjualan dalam aktiva tetap yang selalu meningkat. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

mengenai investasi dalam modal kerja dan aktiva tetap serta dituangkan dalam skripsi 

dengan judul “Pengaruh Modal Kerja dan  Aktiva Tetap Terhadap Profitibalitas 

PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk”. 

 

B. Perumusan Masalah 
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1. Apakah  investasi dalam modal kerja berpengaruh secara signifikan pada 

profitabilitas PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk ? 

2. Apakah investasi dalam aktiva tetap berpengaruh secara signifikan pada 

profitabilitas PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk ? 

3. Apakah  investasi dalam modal kerja dan aktiva tetap berpengaruh signifikan 

secara simultan pada profitabilitas PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk ? 

 

C. Pembatasan Masalah 

1. Penelitian ini hanya dibatasi pada pengaruh modal kerja dan aktiva tetap 

 terhadan profitabilitas PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. 

2.  Modal kerja dalam penelitian ini adalah modal kerja dalam konsep kualitatif 

 yaitu aktiva lancar dikurangi hutang lancar. 

3.  Aktiva tetap dalam penelitian ini adalah jumlah aktiva tetap setelah dikurangi 

 beban penyusutan. 

4. Data keuangan yang digunakan sebagai data penelitian adalah laporan 

keuangan (laba/rugi dan neraca) PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk selama 

12 tahun yaitu dari tahun 1997 – 2008. 

 

D. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui bagaimana pengaruh investasi dalam modal kerja terhadap 

profitabilitas PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. 

2. Mengetahui bagaimana pengaruh investasi dalam aktiva tetap terhadap 

profitabilitas PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. 

3. Mengetahui bagaimana pengaruh investasi dalam modal kerja dan aktiva tetap 

secara simultan terhadap profitabilitas PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk.  
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LANDASAN TEORI 

A. Investasi 

 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. 

 

B. Modal Kerja  

 Modal kerja merupakan investasi perusahaan dalam harta jangka pendek atau 

aktiva lancar. 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. 

 

C. Aktiva Tetap 

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. 

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. 
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D. Profitabilitas  

Profitibilitas adalah kemampuan perusahaandidalam menghasilkan laba yang 

biasanya digunakan didalam aktiva lncar dan aktiva tetap. Setiap perusahaan akan 

melakukan pengukuran terhadap profitabilitas yang diperoleh. 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 haruslah beradadalam keadaan yang menguntungkan atau profitable.  

 

E. 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). Menggunakan metode analisis linier berganda, hasil penelitian 

menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara modal kerja dan aktiva tetap 

terhadap profitabilitas secara simultan. Tetapi tidak terdapat pengaruh antara modal 

kerja dengan profitabilitas yang di uji secara parsial, sedangkan aktiva tetap memiliki 

pengaruh signifikan dengan profitabilitas yang di uji secara parsial juga. 

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. Menggunakan 

metode analisis korelasi pearson dan analisis koefisien linier sederhana, hasil 

penelitian menunjukkan bahwa modal kerja mempunyai hubungan yang signifikan 

terhadap terhadap profitabilias. 
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F. Kerangka Pemikiran 

 

Bagan Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G. Hipotesis 

 

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

Ha₁ :  Terdapat pengaruh antara modal kerja dengan  profitabilitas 

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

Ha₂ :  Terdapat pengaruh antara aktiva tetap dengan profitabilitas 

c. Ho3 :  Tidak terdapat pengaruh antara modal kerja dan  aktiva tetap         

 secara simultan / bersama-sama terhadap tingkat profitabilitas 

Ha3 :  Terdapat pengaruh antara modal kerja dan aktiva  tetap terhadap 

 tingkat profitabilitas secara  simultan / bersama-sama 

Perusahaan Investasi 

Aktiva Tetap 

 

Depresiasi 

Modal Kerja 

Kebutuhan Modal Kerja 

Modal Kerja Bersih 

Profitabilitas 
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MOTODOLOGI PENELITIAN 

Objek Penelitian 

 Penelitian ini dikategorikan kedalam penelitian korelasional (correlational 

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

hubungan satu variable dengan variable lainnya atau bagaimana suatu variable 

mempengaruhi variable lainnya.  

Metode Pengumpulan Data 

 Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal 

dan dipublikasikan oleh PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. dan Bursa Efek 

Indonesia (BEI).  “Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih 

lanjut dan disajikan baik oleh pengumpul data primer atau oleh pihak lain yang 

digunakan oleh peneliti untuk diproses lebih lanjut” (Husein Umar, 2002). Dalam 

penelitian ini penulis menggunakan data tahunan PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk 

periode tahun 1997 sampai dengan tahun 2008. 

Operasional Variable  

1. Variable independen dalam penelitian ini adalah : 

a. Modal kerja sebagai variable X₁ 

Modal kerja merupakan aktiva lancar dikurangi hutang lancar.  

 Modal Kerja Neto       =  Aktiva Lancar – Hutang Lancar 

b. Aktiva tetap sebagai variable X₂ 

Aktiva tetap merupakan aktiva yang tahan lama tidak secara berangsur-

angsur habis turut serta dalam proses produksi.  

 Aktiva Tetap Bersih    =  Aktiva tetap – Akumulasi penyusutan  

    aktiva tetap 
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2. Variable dependen yang digunakan adalah profitabilitas sebagai variable Y. 

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba. 

Profitabilitas yang digunakan adalah profitabilitas tahun selanjutnya 

  ROI = Laba setelah pajak   x 100% 

  Total Aktiva 

 

Metode Analisis Data 

 Untuk menganalisis data tersebut peneliti menggunakan software statistik. 

Berikut prosedur dalam analisis data yang dilakukan: 

1. Uji normalitas 

 Uji statistik yang dapat digunakan untuk menguji normalitas data 

adalah uji asumsi statistik Kolmogorov-Smirnov. Dengan tingkat signifikan 

(α) = 5%. Jika signifikan lebih besar dari α maka data berdistribusi normal. 

2. Uji Multikoleniaritas 

 Uji Multikolenieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variable bebas (Ghozali : 2007). Model 

regresi yang baik tidak terjadi korelasi diantara variable. Untuk mengetahui 

tidak adanya multikolinieritas adalah nilai tolerance di atas 0,10 atau sama 

dengan nilai VIF dibawah 10.  

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). Cara 

yang dapat digunakan dalam mendeteksi ada atau tidaknya autokerelasi yaitu 

Uji Durbin Watson (DW), lalu nilai DW yang di dapat akan dibandingkan 

dengan nilai tabel Durbin Watson dengan keputusan sebagai berikut  

Tabel 1 

Tabel Uji Durbin Watson 
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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) 

 

 

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). Cara yang digunakan dalam 

mendeteksi heteroskedastisitas salah satunya dengan uji Glejser. Dengan 

meregresikan variable absolut residual sebagai variable terikat dengan 

variable bebas. Deteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan 

dengan melihat nilai signifikan variable bebas, jika variable bebas signifikan 

secara statistik mempengaruhi variable terikat maka ada indikasi terjadinya 

heteroskedastisitas. 

 

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.  Metode Regresi Linier Berganda 

 Metode regresi linier berganda digunakan untuk menguji kekuatan hubungan 

dan arah antara dua variable independen atau lebih terhadap variable dependen. 

Formula persamaan regresi berganda sendiri adalah sebagai berikut: 

   Y = α + β₁ X₁ + β₂ X₂ + e 
Dimana : 
Y  : Tingkat Profitabilitas (ROI) 
α  : Bilangan Konstanta 
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β₁ - β₂ : Koefisien Regresi 

X₁  : Modal Kerja 
X₂  : AktivaTetap 
e  : Variable Penggangu 

 

2. Uji Signifikan Parameter Indvidual (Uji Statistik t) 

 Uji statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variable 

penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variable 

dependen (Ghozali : 2007). Dalam penelitian ini pengujian dilakukan dengan 

signifkan level 0,05 (α=5%). 

 Jika nilai signifikan ≤ 0,05 maka hipotesis diterima (koefisien regresi 

signifikan). Hal ini berarti secara parsial variable independen berpengaruh 

signifikan terhadap variable dependen. 

3. Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F) 

 Uji statistik F  menunjukkan apakah semua variable independen 

mempunyai pengaruh secara bersama-sama/simultan terhadap variable 

dependen (Ghozali : 2007). Dalam penelitian ini pengujian dilakukan dengan 

significance level 0,05 (α=5%). 

 Jika nilai signifikan  ≤ 0,05 maka hipotesis diterima (koefisien regresi 

signifikan). Hal ini berarti secara simultan kedua variable independen tersebut 

berpengaruh signifikan terhadap variable dependen. 

4. Analisis Koefisien Determinasi 

 Koefisien determinasi (R²) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variable dependen.  
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ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Uji Asumsi Klasik 

Uji Normalitas 

 Hasil uji Kolmogorov-Smirnov tampak pada tabel 2 dibawah ini : 

Tabel 2 
Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnova  

 Statistic df Sig. 

 

Aktiva_tetap .201 11 .200* 

Modal_kerja .165 11 .200* 

ROI .145 11 .200* 

a. Lilliefors Significance Correction  

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

       Sumber Alat Bantu Statistik 

 Berdasarkan hasil perhitungan dengan alat bantu besarnya tingkat signifikan 

dari uji normalitas data modal kerja sebesar 0,200. Maka dapat disimpulkan bahwa 

data terdistribusi normal. 
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Uji Multikolinieritas 

Tabel 3 

Uji Multikolinieritas 

Coefficientsa 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   

Modal_kerja .243 4.214 

Aktiva_tetap .243 4.113 

a. Dependent Variable: ROI     

     Sumber Alat Bantu Statistik 

 Berdasakan hasil penelitian diperoleh nilai tolerance dan VIF untuk masing-

masing variable bebas yang disajikan dalam Tabel 3 di atas tampak bahwa, nilai 

tolernce masing-masing variable bebas > 0.10 dan nilai VIF masing-masnig variable 

bebas < 10 sehingga dapat disimpulkan bahwa masing-masing variable bebas tidak 

saling berkolerasi (multikolinieritas) secara signifikan. Hasil pengujian ini 

menunjukkan bahwa model regresi tidak mengandung multikolinieritas. 

 

Uji Autokorelasi 

Tabel 4 

Durbin-Watson Test 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson 

1 .917a .841 .801 .0108559 1.905 

a. Predictors: (Constant), Modal_kerja, Aktiva_tetap  

b. Dependent Variable: ROI   

Sumber Alat Bantu Statistik 
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Tabel 5 

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 : N.E. Salvin and K.J White (1977) 

 Tabel 4 dan 5 di atas menunjukan bahwa Durbin-Watson sebesar 1,905 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. 

   

Uji Heterokedastisitas 

Tabel 6 

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 Variable: AbsUt     

 
Uji heterokedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamaan ke pengamatan yang 

lain. Pengujian heterokedisitas dapat dilakukan dengan Uji Glejser. Tabel 6 di atas 

menunjukkan nilai masing-masing variable bebal memiliki nilai signifikan > 0,05 

yang berarti tidak terdapat menunjukkan gejala heterokedastisitas. 
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Uji Hipotesis 

Tabel 7 
Ringkasan Hasil Analisis Regresi 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .075 .012  6.250 .009 

Modal_kerja -.003 .004 -.308 -.944 .373 

Aktiva_tetap .001 .001 .629 1.930 .029 

a. Dependent Variable: ROI     
Sumber Alat Bantu Statistik 

 Berdasarkan hasil analisis regressi pada ringkasan Tabel 7 di atas diperoleh 

persamaan model regresi linier berganda sebagai berikut : 

 ROI it = 0,075 – 0,003 Modal kerja it + 0,001 Aktiva tetap it + e 

 Konstanta sebesar 0,075 menyatakan bahwa jika nilai modal kerja dan aktiva 

tetap konstan (0), maka nilai profitabilitas sebesar 0,075 kali. Koefisien β1 sebesar -

0,003 menyatakan bahwa setiap kenaikan satu satuan modal kerja akan menurunkan 

profitabilitas sebesar 0,003 kali. Koefisien β2 sebesar 0,001 menyatakan bahwa setiap 

kenaikan satu satuan aktiva tetap akan menaikan profitabilitas sebesar 0,001 kali 

Uji Hipotesis Secara Parsial 

a. Uji Hipotesis Pertama  

Ho₁ :  Tidak terdapat pengaruh antara modal kerja dengan profitabilitas 

Ha₁ :  Terdapat pengaruh antara modal kerja dengan  profitabilitas 

 Berdasarkan hasil analisis regresi yang disajikan dalam Tabel 4.11 di atas 

besarnya koefisien regresi dari variable ini adalah β1 = -0,003 ; t hitung = -0,994 ; 

dengan nilai signifikan 0,373. Jika digunakan tingkat signifikan  α = 5% atau 0,05 
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maka nilai p value (0,373) > 0,05 sehingga Ho1 tidak dapat ditolak dan Ha1 ditolak. 

Hasil pengujian hipotesis ini menunjukkan bahwa, pada tingkat signifikan 5% modal 

kerja secara parsial tidak berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan (ROI). 

 

d. Uji Hipotesis Kedua  

Ho₂ :  Tidak terdapat pengaruh antara aktiva tetap dengan  profitabilitas  

Ha₂ : Terdapat pengaruh antara aktiva tetap dengan  profitabilitas 

 Berdasarkan hasil analisis regresi yang disajikan dalam Tabel 4.11di atas 

besarnya koefisien regresi dari variable ini adalah β1 = 0,001 ; t hitung = 1,930 ; dengan 

nilai signifikan 0,029. Jika digunakan tingkat signifikan α = 5% atau 0.05 maka nilai 

p value (0,029) < 0.05 sehingga Ha2 tidak dapat ditolak dan Ho2 ditolak. Hasil 

pengujian hipotesis ini menunjukkan bahwa, pada tingkat signifikan 5% modal kerja 

secara parsial berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas perusahaan (ROI). 

 

Uji HipotesisSecara Simultan 

c. Uji Hipotesis Ketiga  

Ho3 :    Tidak terdapat pengaruh secara simultan antara modal kerja dan  aktiva tetap 
  dengan profitabilitas 

Ha3 :   Terdapat pengaruh secara simultan antara modal kerja dan aktiva tetap  
  dengan  profitabilitas 

Tabel 8 

Uji Simultan (Uji F) 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .005 2 .002 21.140 .037a 

Residual .001 8 .001   
Total .006 10    

a. Predictors: (Constant), Aktiva_tetap, Modal_kerja   
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ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .005 2 .002 21.140 .037a 

Residual .001 8 .001   
Total .006 10    

b. Dependent Variable: ROI     
Sumber Alat Bantu Statistik 

 

 Hasil uji F diperoleh F hitung = 21,140 dengan nilai signifikan 0,037. Jika digunakan 

tingkat signifikan α = 5% atau 0,05 maka nilai p value (0,037) < 0,05 sehingga Ho3 tidak 

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

antara modal kerja dan aktiva tetap terhadap profitabilitas (ROI).  

Koefisien determinasi dapat di lihat pada tabel 9 dibawah ini : 

Tabel 9 

Koefisien Determinasi (R²) 

Model Summaryb 

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

1 .917a .841 .801 .0108559 

a. Predictors: (Constant), Aktiva_tetap, Modal_kerja 

b. Dependent Variable: ROI  

 Sumber Alat Bantu Statistik 

 Berdasarkan hasil di atas terlihat adjusted R² sebesar 0,801 atau 80,1%, artinya 

bahwa 80,1% variasi profitabilitas bisa dijelaskan oleh variasi dari kedua variable 

independen (modal kerja dan aktiva tetap), sedangkan sisanya (100% - 80,1% = 

19,9%) dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain di luar model. 
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Pembahasan Hasil Analisis Data 

 Berdasarkan hasil analisis data di atas menunjukkan bahwa secara parsial 

modal kerja tidak berpengaruh terhadap profitablitas, terbukti dari hasil uji t dengan 

nilai p value = 0,373 > 0,05. Hasil analisis regresi diperoleh koefisien β yang bertanda 

negatif yaitu -0,003 yang berarti bahwa setiap kenaikkan (penurunan) satu satuan 

modal kerja akan diikuti dengan penurunan (kenaikkan) profitabilitas sebesar 0,003. 

Hal ini dikarenakan perusahaan jasa (TELKOM) tidak memerlukan modal kerja yang 

relatif  besar yaitu ditunjukkan rata-rata hutang lancar yang lebih besar daripada 

aktiva lancar.  Penggunaan modal kerja pada perusahaan TELKOM hanya untuk 

kegiatan operasional saja, bukan kepada pusat laba. Hasil penelitian ini sesuai dengan 

penelitian Yeni (2005) yang melakukan penelitian mengenai pengaruh modal kerja 

dan investasi aktiva tetap terhadap profitabilitas pada PT. POS INDONESIA yang 

memberikan kesimpulan bahwa modal kerja tidak berpengaruh terhadap 

profitabilitas. Namun hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian Hadori (2005) 

yang melakukan penelitian mengenai pengaruh modal kerja terhadap profitabilitas 

pada perusahaan sektor industri makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia yang memberikan kesimpulan bahwa modal kerja memiliki pengaruh 

terhadap profitabilitas. Perbedaan ini bisa terjadi karena adanya perbedaan jenis 

industri yang diteliti.  

 Hasil analisis regresi melalui uji parsial menunjukan bahwa investasi aktiva 

tetap berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas (ROI). Hal ini ditunjukkan 

dari p value = 0,029 < 0,05 dengan β yang bertanda positif yaitu 0,001 yang berarti 

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

(penurunan) profitabilitas (ROI) sebesar 0,001 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.  Selain itu perputaran asset tetap ini juga menghasilkan perputaran 
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yang sangat likuid, yaitu rata-rata sebesar 0,875 kali. Yang artinya dana yang 

diinvestasikan dalam aktiva tetap dalam satu tahun berputar 0.875 kali atau Rp 1 dana 

yang diinvestasikan dalam aktiva tetap selama satu tahun dapat menghasilkan reveue 

sebesar Rp 0,875. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil dari penelitian Yenny 

(2005) yang melakkan penelitian mengenai pengeruh modal kerja dan investasi aktiva 

tetap pada perusahaan PT. Pos Indonesia di Bandung yang memberikan kesimpulan 

bahwa terdapat pengaruh signifikan antara pengaruh aktiva tetap terhadap tingkat 

profitabilitas perusahaan. 

 Sedangkan secara simultan dapat diketahui bahwa variable independen yang 

digunakan yaitu modal kerja dan aktiva tetap berpengaruh terhadap profitabilitas PT 

Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Hal ini dapat di lihat dari nilai F sebesar 21,140 dan 

tingkat signifikan sebesar 0,037 yang lebih kecil dari tingkat signifikan yang 

digunakan yaitu 0,05. 

 Dari hasil analisis data juga dapat diketahui bahwa nilai adjusted R² sebesar 

0,801 yang memiliki arti bahwa perubahan tingkat profitabilitas (ROI) PT. 

Telekomunikasi Indonesi, Tbk dapat dijelaskan oleh variable independen yaitu modal 

kerja dan aktiva tetap sebesar 80,1%. Sedangkan sisanya sebesar 19,9% dijelaskan 

oleh variable lain diluar model. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Kesimpulan  

1. Dari hasil analisis regresi linier berganda antara modal kerja dan aktiva tetap 

menunjukkan pengaruh yang signifikan.Persamaan regresi yang diperoleh : 

ROI it = α – β1 Modal kerja it + β2 Aktiva tetap it + e 

ROI it = 0,075 – 0,003 Modal kerja it + 0,001 Aktiva tetap it + e 

2. Uji secara parsial/individu menunjukkan bahwa variable modal kerja bersih  tidak 

berpengaruh terhadap profitabilitas. Hal ini disebabkan peningkatan utang lancar 

yang lebih besar daripada aktiva lancar, artinya terdapat modal kerja yang kurang 

produktif pada perusahaan. 

3. Uji secara parsial/individu menunjukkan bahwa variable aktiva tetap berpengaruh 

signifikan terhadap profitabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan telah 

efektif dalam mengelolah aktiva tetapnya. 

4. Uji simultan menunjukkan bahwa variable modal kerja dan aktiva tetap 

berpengaruh signifikan terhadap tingkat. 

5. Nilai adjusted R² berdasarkan analisis yang telah dilakukan sebesar 0,801, artinya 

bahwa kontribusi modal kerja dan aktiva tetap terhadap profitabilitas sebesar 80,1 

%, sedangkan sisanya sebesar 19,9 % dipengaruhi oleh faktor lain. 

 

Saran 

Penulis menyarankan agar pada penelitian selanjutnya untuk memperluas lingkup 

penelitiannya dengan variable dan perusahaan yang berbeda, sehingga dapat 

diperloleh simpulan yang bisa menambah wawasan. 
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