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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kebutuhan masyarakat saat ini, baik kebutuhan pokok maupun sekunder, 

semakin berkembang dan bertambah banyak seiring dengan perkembangan zaman. Hal 

ini mengakibatkan berdirinya berbagai macam perusahaan dengan jenis usaha yang 

beragam untuk memenuhi kebutuhan  masyarakat tersebut dan menimbulkan persaingan 

yang competitive. Di era globalisasi seperti saat ini, persaingan bisnis antar perusahaan, 

khususnya perusahaan-perusahaan yang sejenis sangatlah ketat. Perusahaan yang kuat 

akan tumbuh, berkembang, dan sukses. Sedangkan perusahaan yang tidak mampu 

bersaing kemungkinan akan mengalami penurunan atau kebangkrutan. 

Kesiapan perusahaan dalam menghadapi persaingan yang ketat harus diawali dari 

dalam perusahaan itu sendiri, salah satunya adalah kesiapan dalam hal permodalan yang 

dimiliki perusahaan. Modal kerja sangat dibutuhkan oleh suatu perusahaan untuk 

membiayai kegiatan operasional sehari-hari. Semakin besar suatu perusahaan, maka akan 

semakin besar pula kebutuhan modal kerjanya. 

Menurut Keown, Martin, Petty,dan Scott (2005), modal kerja adalah total 

investasi perusahaan dalam bentuk harta lancar (current assets) yang diekspektasi dapat 

dikonversi menjadi kas dalam waktu 1 (satu) tahun atau kurang. Modal kerja atau yang 

sering disebut dengan (net working capital) merupakan perbedaan antara harta lancar 

perusahaan dengan utang lancar. Jika pada saat jatuh tempo suatu perusahaan tidak 
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memiliki dana yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya, maka akan 

menimbulkan situasi ilikuid yang dapat menyebabkan kebangkrutan. Sebaliknya, adanya 

modal kerja yang berlebihan menunjukkan adanya dana yang tidak produktif dan dapat 

memberikan kerugian karena dana yang tersedia tidak digunakan secara efisien dalam 

aktivitas perusahaan. 

Penetapan besarnya modal kerja yang dibutuhkan perusahaan berbeda-beda, salah 

satunya tergantung jenis dan  ukuran perusahaan itu sendiri. Pengelolaan modal kerja 

yang efektif dan efisien akan memperlancar kegiatan operasional suatu perusahaan. 

Untuk mengukur efisiensi penggunaan modal kerja, dapat digunakan rasio working 

capital turnover, yaitu rasio yang menunjukkan hubungan antara modal kerja dengan 

penjualan dan menunjukkan banyaknya penjualan yang diperoleh perusahaan (jumlah 

rupiah) untuk tiap rupiah modal kerja (Jumingan, 2008). Perputaran modal kerja dimulai 

dari saat kas diinvestasikan dalam komponen modal kerja sampai saat kembali menjadi 

kas. Makin pendek periode perputaran modal kerja, makin cepat perputarannya sehingga 

perputaran modal kerja makin tinggi dan perusahaan makin efisien yang pada akhirnya 

rentabilitas semakin meningkat. 

Van Horne (1997) dalam Hernawati (2007) menyebutkan bahwa dalam 

penentuan kebijakan modal kerja yang efisien, perusahaan dihadapkan pada masalah 

adanya trade off  antara faktor likuiditas dan profitabilitas. Dalam proses menjaga 

ketersediaan  likuiditas dan pemenuhan kewajiban jangka pendek bisa saja terjadi 

ketidaksesuaian antara harta dan hutang yang antara lain dapat mengakibatkan 

meningkatnya profitabilitas dalam  jangka pendek akan tetapi menimbulkan risiko 

kebangkrutan. Sedangkan jika menekankan mempertinggi likuiditas akan berdampak 

terhadap berkurangnya keuntungan yang mungkin dapat dicapai oleh perusahaan. Trade-
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off ini tidak dapat dihindari, sehingga diperlukan suatu pengelolaan likuiditas yang 

efisien yang menyangkut kontrol atas harta lancar dan kewajiban lancar perusahaan. 

Bertambahnya modal kerja dapat meningkatkan produktivitas perusahaan 

sehingga akan mendorong penjualan dan pada akhirnya dapat meningkatkan profit yang 

tinggi. Namun demikian, pinjaman dari pihak ketiga akan menimbulkan biaya/beban 

baru bagi perusahaan, antara lain beban bunga, yang pada akhirnya juga akan 

mempengaruhi tingkat profitabilitas perusahaan. Porsi hutang yang lebih besar akan 

menambah biaya hutang perusahaan dan dapat mengurangi profit perusahaan (Arlaini, 

2006).  

Hernawati (2007) melakukan penelitian tentang analisis pengaruh efisiensi modal 

kerja, likuiditas, dan solvabilitas terhadap profitabilitas (studi kasus pada industri barang 

konsumsi di Bursa Efek Jakarta). Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa secara 

parsial hanya efisiensi modal kerja dan solvabilitas  yang berpengaruh signifikan 

terhadap profitabilitas, sedangkan likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap 

profitabilitas . Secara simultan hasil penelitian menunjukkan bahwa efisiensi modal 

kerja, likuiditas, dan solvabilitas tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap 

profitabilitas. 

Wijayanti (2007) melakukan penelitian tentang pengaruh modal kerja dan 

perputaran modal kerja terhadap return on equity (ROE) pada perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa secara 

parsial modal kerja berpengaruh terhadap ROE, sedangkan perputaran modal kerja tidak 

berpengaruh terhadap ROE. Secara simultan, penelitian ini menunjukkan bahwa ada 

pengaruh signifikan antara modal kerja dan perputaran modal kerja terhadap ROE. 
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Putri (2006) melakukan penelitian tentang pengaruh efisiensi modal kerja 

terhadap profitabilitas PT terbuka di Indonesia. Dari hasil uji statistik yang telah 

dilakukan dapat diperoleh kesimpulan bahwa efisiensi modal kerja mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap profitabilitas perusahaan, yang mana hubungannya bersifat 

positif. Artinya, semakin efisien modal kerja suatu perusahaan yang dapat dilihat dari 

perputaran modal kerjanya yang semakin cepat, maka profitabilitas perusahaan akan 

semakin tinggi. Sebaliknya, semakin tidak efisien modal kerja suatu perusahaan yang 

dapat dilihat dari perputaran modal kerja yang lambat, maka profitabilitasnya akan 

semakin lambat. 

Dari uraian di atas, penulis ingin menguji kembali hipotesa dari penelitian yang 

dilakukan oleh Hernawati (2007) dengan menggunakan objek dan periode pengamatan 

yang berbeda. Penelitian ini menggunakan perusahaan-perusahaan go-public pada sektor 

industri otomotif dan komponennya tahun 2004-2008. Objek ini dipilih karena 

pengelolaan modal kerja sangat penting untuk diperhatikan oleh perusahaan-perusahaan 

pada sektor industri otomotif dan komponennya. Pada sektor ini, perusahaan memiliki 

aktivitas operasi/siklus operasi yang terkait dengan proses produksi barang dan penjualan 

secara kredit. Siklus operasi (operating cycle) menurut Wild, Subramanyam, dan Halsey 

(2005), merupakan jumlah waktu dari komitmen atas kas pada pembelian hingga 

diperoleh kas yang berasal dari penjualan barang atau jasa. 

Selain itu, alasan pemilihan objek penilitian ini adalah karena industri otomotif di 

Indonesia saat ini cukup berkembang. Berdasarkan situs internet kompas.com (10 Maret 

2010), dalam dua bulan pertama di tahun 2010 pasar kendaraan bermotor, khususnya 

sektor otomotif, mengalami pertumbuhan yang cepat. Kepala Badan Penelitian dan 

Pengembangan Industri (BPPI) Kementerian Perindustrian Deddy Mulyadi menyatakan, 
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aktivitas sektor otomotif mulai bergeliat sejak kuartal terakhir 2009 dan terus 

berlangsung hingga awal tahun. Bahkan menyumbangkan sekitar 29% terhadap total 

pertumbuhan industri tahun ini berada di bawah sektor makanan dan minuman (mamin) 

32%. Selain itu, penjualan mobil dalam dua bulan pertama tahun 2010 menjunjukkan 

peningkatan yang signifikan dari periode sebelumnya. Selama Januari-Februari 2010 

total penjualan mobil tercatat 102.472 unit meningkat 41,9 persen dari periode yang 

sama tahun lalu 72.185 unit. Dalam situs kompas.com (29 Juli 2010), dapat diketahui 

jika penjualan kendaraan di bawah naungan Grup Astra (PT Astra International Tbk) 

masih mendominasi pasar. Sepanjang semester pertama tahun 2010, total penjualan 

tercatat 208.000 unit atau naik 71 persen dari periode yang sama pada 2009. 

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul: ”Pengaruh Efisiensi Modal Kerja, Likuiditas, dan 

Solvabilitas terhadap Profitabilitas Perusahaan Industri Otomotif dan 

Komponennya yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2004-2008” 

 

1.2 Pembatasan Masalah 

Agar penelitian lebih terfokus dan datanya lebih akurat, maka penelitian ini akan 

dibatasi objeknya, yaitu sebagai berikut: 

1. Perusahaan yang dijadikan objek penelitian adalah perusahaan otomotif dan 

komponennya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

2. Perusahaan telah menerbitkan laporan keuangan dan memiliki kelengkapan data 

selama periode 2004-2008 (terutama item-item yang digunakan sebagai variabel 

dalam penelitian ini). 
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3. Rasio yang digunakan dalam penelitian ini adalah working capital turnover untuk 

menilai efisiensi modal kerja, current ratio untuk mengukur likuiditas, debt total 

assets ratio untuk mengukur solvabilitas, dan return on investment untuk 

mengukur profitabilitas perusahaan. 

4. Perusahaan yang tidak memiliki data laporan keuangan lengkap dikeluarkan dari 

sampel. 

 

1.3 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka yang menjadi 

pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Adakah pengaruh efisiensi modal kerja terhadap profitabilitas perusahaan otomotif 

dan komponennya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2004-2008? 

2. Adakah pengaruh likuiditas terhadap profitabilitas perusahaan otomotif dan 

komponennya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2004-2008? 

3. Adakah pengaruh solvabilitas terhadap profitabilitas perusahaan otomotif dan 

komponennya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2004-2008? 

4. Adakah pengaruh efisiensi modal kerja, likuiditas, dan solvabilitas secara bersama-

sama terhadap profitabilitas perusahaan otomotif dan komponennya yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia tahun 2004-2008? 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh efisiensi moal kerja terhadap profitabilitas perusahaan 

otomotif dan komponennya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2004-

2008. 

2. Untuk mengetahui pengaruh likuiditas terhadap profitabilitas perusahaan otomotif 

dan komponennya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2004-2008. 

3. Untuk mengetahui pengaruh solvabilitas terhadap profitabilitas perusahaan 

otomotif dan komponennya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2004-

2008. 

4. Untuk mengetahui pengaruh efisiensi moal kerja, likuiditas, dan solvabilitas secara 

bersama-sama terhadap profitabilitas perusahaan otomotif dan komponennya yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2004-2008. 

   

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara langsung 

maupun tidak langsung bagi pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain: 

1. Bagi Penulis 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis dalam menambah 

pengetahuan dan memperluas wawasan mengenai modal kerja. 

2. Bagi Perusahaan 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan alat evaluasi 

bagi perusahaan dalam mengoptimalkan dana yang ditanamkan berkaitan dengan 

profitabilitas perusahaan. PENGARUH EFISIENSI..., Isthi Pinasthika, Ak.-IBS, 2010
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3. Bagi Pihak Lain (Umum) 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya dan menambah ilmu 

pengetahuan berkaitan dengan topik yang diteliti. Selain itu, diharapkan penelitian 

ini dapat dijadikan referensi dan perbandingan untuk penelitian selanjutnya. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Penulisan ini disajikan dalam lima bab yang akan diuraikan secara sistematis. 

Setiap bab akan saling berkaitan dan bab-bab sebelumnya akan menjadi pedoman untuk 

bab-bab selanjutnya. Masing-masing bab tersebut, yaitu: 

BAB 1 PENDAHULUAN 

Dalam bab ini diuraikan latar belakang masalah, pembatasan masalah,  

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB 2 LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini akan diuraikan tentang teori-teori yang berkaitan dengan 

permasalahan yang dibahas, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, serta 

pengungkapan hipotesis yang ingin diuji. 

BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini akan menguraikan tentang pemilihan objek penelitian, data yang 

dihimpun, metode pengambilan sampel, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan 

data, serta teknik pengujian hipotesis yang digunakan dalam melaksanakan penelitian ini. 
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BAB 4 HASIL PENELITIAN 

Pada bab ini berisikan analisis data yang merupakan usaha untuk mencapai tujuan 

penelitian. Bab ini menjelaskan gambaran umum objek penelitian serta analisis dan 

pembahasan hasil penelitian. 

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN 

Merupakan bab terakhir ketika penulis mencoba untuk mengemukakan 

kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian, serta sumbangan pemikiran dalam bentuk 

saran yang diberikan penulis terkait dengan kasus yang diteliti. 
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BAB 2 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1. Modal Kerja (Working Capital) 

Modal kerja memiliki hubungan yang sangat erat dengan aktivitas 

operasional perusahaan sehari-hari, sehingga keberadaan modal kerja penting 

artinya bagi pihak intern maupun ekstern suatu perusahaan. Modal kerja juga 

menunjukkan tingkat keamanan (margin of safety) para kreditor dan pemegang 

saham. Adanya modal kerja yang cukup sangat penting bagi perusahaan karena 

memungkinkan perusahaan untuk beroperasi secara efektif dan efisien. Selain itu, 

perusahaan dapat terhindar dari ketidakcukupan modal atau masalah likuiditas 

yang merupakan sebab utama kegagalan suatu perusahaan. 

 

2.1.1.1. Definisi Modal Kerja 

Gitman (2006) dalam bukunya yang berjudul Principles of Managerial 

Finance, menyebutkan bahwa modal kerja adalah harta lancar, yang mewakili 

bagian dari investasi yang terus berputar dari satu bentuk ke dalam bentuk 

lainnya dalam konteks bisnis. 

Modal kerja menurut Keown et. al. (2005) dalam bukunya Financial 

Management adalah total investasi perusahaan dalam bentuk aktiva lancar atau 

aset lancar yang diekspektasi dapat dikonversi menjadi kas dalam waktu 1 (satu) 

tahun atau kurang. Modal kerja atau yang sering disebut dengan modal kerja 
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bersih (net working capital) merupakan perbedaan antara harta lancar perusahaan 

dengan utang lancarnya. 

Weston dan Brigham (1993) dalam Pradana (2009) mengungkapkan 

modal kerja sebagai investasi perusahaan dalam bentuk kas, surat berharga, 

persediaan, dan piutang usaha, atau dapat disebut juga sebagai harta lancar 

dikurangi utang lancar dimana modal kerja kotor (gross working capital) 

didefinisikan sebagai harta lancar. 

Menurut Munawir (2004), terdapat tiga konsep yang umum digunakan 

dalam mendefinisikan modal kerja, yaitu: 

1. Konsep kuantitatif, yaitu konsep yang menitikberatkan pada kuantitias modal 

kerja yang diperlukan untuk mencukupi kebutuhan perusahaan dalam 

membiayai operasi rutin, atau untuk tujuan operasi jangka pendek. Konsep 

ini disebut modal kerja kotor (gross working capital) yang menganggap 

modal kerja adalah jumlah aktiva lancar. 

2. Konsep kualitatif, yaitu konsep yang menitikberatkan pada kualitas modal 

kerja. Pengertian modal kerja dalam konsep ini adalah kelebihan harta lancar 

terhadap utang jangka pendek, yaitu jumlah aktiva lancar yang berasal dari 

pinjaman jangka pendek maupun dari pemilik perusahaan. Dengan demikian 

maka sebagian dari aktiva lancar ini harus disediakan untuk memenuhi 

kewajiban finansial yang segera harus dilakukan dimana sebagian aktiva 

lancar ini tidak boleh digunakan untuk membiayai operasi perusahaan agar 

dapat menjaga likuiditas perusahaan. Oleh karena itu, maka modal kerja 

menurut konsep ini adalah sebagian dari aktiva lancar yang benar-benar 

dapat digunakan untuk membiayai operasi perusahaan tanpa mengganggu 

likuiditasnya. Konsep ini disebut modal kerja bersih (net working capital). PENGARUH EFISIENSI..., Isthi Pinasthika, Ak.-IBS, 2010
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3. Konsep fungsional, yaitu konsep yang menitikberatkan modal kerja dari 

fungsi dana yang dimiliki dalam rangka menghasilkan pendapatan dari usaha 

pokok perusahaan. Tidak semua dana digunakan untuk menghasilkan laba 

periode ini (current income), ada sebagian dana yang digunakan untuk 

memperoleh atau menghasilkan laba di masa yang akan datang (future 

income). Misalnya: bangunan, mesin, pabrik, alat-alat kantor, dan aktiva 

tetap lainnya. 

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut di atas, dapat disimpulkan 

bahwa yang dimaksud dengan modal kerja dalam arti gross working capital 

adalah seluruh investasi perusahaan ke dalam aktiva lancar yang diharapkan 

dapat dikonversi menjadi kas dalam waktu satu tahun atau kurang. Sedangkan 

modal kerja bersih (net working capital) adalah selisih antara harta lancar dengan 

utang lancar perusahaan. 

 

2.1.1.2. Jenis-Jenis Modal Kerja 

Menurut Gito Sudarmono (2000) dalam Wijayanti (2007), jenis-jenis 

modal kerja dapat digolongkan ke dalam dua bentuk, yaitu: 

1. Modal Kerja Permanen (Permanen Working Capital) 

Adalah modal kerja yang harus tetap ada agar perusahaan dapat 

menjalankan fungsinya, atau dengan kata lain modal kerja yang secara terus-

menerus diperlukan untuk kelancaran usaha. Modal kerja permanen dapat 

dibedakan menjadi: 

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

kerja yang harus ada bagi perusahaan untuk melanjutkan kontinuitas 

usahanya. PENGARUH EFISIENSI..., Isthi Pinasthika, Ak.-IBS, 2010
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b. Modal Kerja Normal (Normal Working Capital), yaitu jumlah modal 

kerja yang dibutuhkan untuk perusahaan melakukan produksi secara 

normal. Produksi normal merupakan kemampuan perusahaan untuk 

melakukan produksi sesuai dengan kapasitas produksi yang dimiliki. 

2. Modal Kerja Variabel (Variable Working Capital) 

Adalah modal kerja yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan 

keadaan, baik internal maupun eksternal. Modal kerja variabel dibedakan 

menjadi: 

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

yang jumlahnya berubah-ubah karena adanya fluktuasi musim. 

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

jumlahnya berubah-ubah karena adanya fluktuasi konjungtur. 

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

yang jumlahnya berubah-ubah karena keadaan yang tidak dapat diduga 

sebelumnya, misalnya pemogokan buruh, banjir, penurunan ekonomi 

mendadak. 

 

2.1.1.3. Faktor-Fator Yang Mempengaruhi Kebutuhan Modal Kerja 

J.H. and Cecilia L.W., yang diterjemahkan oleh Agnes Sawir (2001), 

menyatakan jika kebutuhan perusahaan terhadap modal kerja dipengaruhi oleh 4 

faktor umum dan 5 faktor khusus. 

Faktor-faktor umum yang mempengaruhi kebutuhan modal kerja adalah: 

1. Volume penjualan 

Perusahaan mengelola kas, piutang, dan persediaan agar dapat 

meningkatkan penjualannya. sebagian perusahaan berusaha tetap menjaga PENGARUH EFISIENSI..., Isthi Pinasthika, Ak.-IBS, 2010
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harta lancarnya pada tingkat yang cukup stabil terhadap penjualan per 

tahunnya. Apabila penjualan perusahaan meningkat, maka kemungkinan 

besar harta lancar juga akan menigkat. Demikian pula sebaliknya, 

perusahaan yang efisien harus dapat mengurangi harta lancarnya ketika 

mengalami penurunan penjualan. 

2. Faktor musiman 

Sebagian besar perusahaan dan bisnis mengalami fluktuasi permintaan 

yang terpengaruh oleh musim. Adanya variasi penjualan yang diakibatkan 

oleh fluktuasi musiman tersebut akan berdampak pada tingkat modal kerja 

variabel yang dibutuhkan. 

3. Perkembangan teknologi 

Perkembangan teknologi yang berkaitan dengan proses produksi dapat 

mempengaruhi kebutuhan modal kerja suatu perusahaan secara signifikan. 

Perusahaan dapat mengubah tingkat kebutuhan modal kerja permanen 

menjadi lebih efisien jika perusahaan mengembangkan teknologi yang dapat 

memproses bahan dasar lebih cepat. 

4. Filosofi perusahaan 

Kebijakan suatu perusahaan akan berdampak pada tingkat modal kerja 

permanen maupun variabel. Salah satu contohnya adalah perusahaan yang 

berhati-hati mungkin akan mengelola kas dalam jumlah yang lebih besar agar 

terhindar dari risiko likuiditas dibandingkan dengan perusahaan yang ingin 

beroperasi dalam tingkat likuiditas rendah. 
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Faktor-faktor khusus yang mempengaruhi kebutuhan modal kerja adalah: 

1. Ukuran perusahaan 

Kebutuhan modal kerja pada perusahaan besar berbeda dengan 

perusahaan kecil. Penyebab perbedaan ini adalah perusahaan besar memiliki 

keuntungan akibat lebih luasnya sumber pembiayaan yang tersedia 

dibandingkan dengan perusahaan kecil yang sangat tergantung pada beberapa 

sumber saja. Pada perusahaan kecil, kegagalan beberapa pelanggan dalam 

membayar piutang akan sangat mempengaruhi unsur-unsur modal kerja 

lainnya seperti kas dan persediaan. 

2. Aktivitas perusahaan 

Perusahaan yang bergerak di bidang jasa tidak memiliki persediaan 

barang dagang, sedangkan perusahaan yang menjual persediaan secara tunai 

tidak memiliki piutang dagang. Hal ini mempengaruhi tingkat perputaran dan 

jumlah modal kerja suatu perusahaan. 

3. Ketersediaan kredit 

Perusahaan dengan ketersediaan kredit dari bank dapat bertahan dengan 

sedikit modal kerja dibandingkan dengan perusahaan tanpa adanya 

ketersediaan kredit. 

4. Perilaku menghadapi keuntungan 

Kebutuhan akan modal kerja sering kali menjadi beban/cost bagi suatu 

perusahaan sehingga harta lancar dalam jumlah besar cenderung akan 

mengurangi profit yang diterima. Hal ini mengakibatkan beberapa 

perusahaan bersedia untuk menanggung risiko likuiditas sampai titik tertentu 

untuk mendapatkan tingkat profit yang lebih tinggi. 
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5. Perilaku menghadapi risiko 

Semakin besar modal kerja yang dimiliki, maka risiko yang dihadapi 

oleh perusahaan akan semakin rendah. Kas memberikan keamanan untuk 

membayar kewajiban-kewajiban jangka pendek perusahaan. Adanya 

persediaan akan membuat risiko kehabisan barang menjadi lebih rendah. 

 

2.1.1.4. Fungsi Modal Kerja 

Menurut Munawir (2004), modal kerja yang cukup akan memberikan 

keuntungan atau akan berguna bagi perusahaan, diantaranya sebagai berikut: 

1. Melindungi perusahaan terhadap krisis modal kerja yang diakibatkan oleh 

penurunan nilai aktiva lancar, seperti penurunan nilai piutang yang diragukan 

dan yang tidak dapat ditagih atau penurunan nilai persediaan. 

2. Memungkinkan perusahaan untuk membayar semua utang lancarnya tepat 

pada waktunya dan untuk memanfaatkan potongan tunai. 

3. Memungkinkan perusahaan untuk memelihara “credit standing”, yaitu 

penilaian pihak ketiga, misalnya bank dan para kreditor akan kelayakan 

perusahaan untuk menjaga kredit. Selain itu, modal kerja yang cukup juga 

memungkinkan perusahaan untuk menghadapi kesulitan keuangan yang 

terjadi. 

4. Memungkinkan perusahaan untuk memberikan syarat kredit yang lebih 

menguntungkan kepada para pelanggannya. Terkadang perusahaan harus 

memberikan kepada pembelinya syarat kredit yang lebih lunak dalam usaha 

membantu para pembeli yang baik untuk membiayai operasinya. 

5. Memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan persediaan pada jumlah 

yang mencukupi untuk melayani kebutuhan para pembeli dengan lancar. PENGARUH EFISIENSI..., Isthi Pinasthika, Ak.-IBS, 2010
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6. Memungkinkan bagi perusahaan untuk dapat beroperasi dengan lebih efisien 

karena tidak ada kesulitan dalam memperoleh barang ataupun jasa yang 

dibutuhkan. 

 

2.1.1.5. Sumber Modal Kerja 

Sumber- sumber modal kerja menurut Munawir (2004) adalah sebagai 

berikut: 

1. Hasil operasi perusahaan, yaitu jumlah laba bersih yang nampak dalam 

laporan laba-rugi ditambah dengan depresiasi dan amortisasi. Jumlah 

tersebut menunjukkan jumlah modal kerja yang berasal dari hasil operasi 

perusahaan. Dengan adanya keuntungan atau laba dari perusahaan, maka 

laba tersebut akan menambah modal perusahaan yang bersangkutan. 

2. Keuntungan dari penjualan surat-surat berharga. Dengan adanya penjualan 

surat berharga ini menyebabkan terjadinya perubahan dalam unsur modal 

kerja yaitu dari bentuk surat berharga berubah menjadi kas. 

3. Penjualan aktiva tidak lancar. Modal kerja dapat bertambah dari penjualan 

aktiva tetap, investasi jangka panjang, dan aktiva tidak lancar lainnya yang 

tidak diperlukan lagi oleh perusahaan. Perubahan dari aktiva ini menjadi kas 

atau piutang akan menyebabkan bertambahnya modal kerja sebesar hasil 

penjualan tersebut. 

4. Penjualan saham atau obligasi. Perusahaan dapat mengadakan emisi saham 

baru atau meminta kepada para pemilik perusahaan dan mengeluarkan 

obligasi atau bentuk utang jangka panjang lainnya guna memenuhi 

kebutuhan modal kerjanya. 
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2.1.1.6. Siklus Operasi 

Siklus operasi (operating cycle) menurut Wild, et. al. (2005), merupakan 

jumlah waktu dari komitmen atas kas pada pembelian hingga diperoleh kas yang 

berasal dari penjualan barang atau jasa. Siklus ini merupakan proses di mana 

perusahaan mengubah kas menjadi aktiva jangka pendek dan kembali menjadi 

kas sebagai bagian dari aktivitas operasi yang sedang berjalan. Untuk perusahaan 

manufaktur, proses ini mencakup pembelian bahan baku, mengubah bahan baku 

menjadi barang jadi, dan kemudian menjual serta menagih kas dari piutang. 

Gambar 2.1 

Siklus Operasi 

 

 

  

 

 Interval Komitmen 

 penagihan pembelian 

  Interval 

 Penjualan pemilikan atau 

  Produksi 

 

Sumber: Wild, et. al. 2005. Financial Statement Analysis. USA: Mc Graw-Hill 

Kas 
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Barang atau Jasa 
Piutang 

Persediaan 
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2.1.1.7. Trade-Off dari Pengelolaan Modal Kerja 

Tujuan utama setiap perusahaan adalah untuk memaksimalkan laba atau 

keuntungan, namun memelihara likuiditas perusahaan juga merupakan tujuan 

yang penting. Oleh karena itu, terdapat trade-off yang harus dipilih oleh 

perusahaan dalam mengelola modal kerjanya. Arlaini (2006) mengatakan, dalam 

proses menjaga ketersediaan likuiditas dan pemenuhan kewajiban jangka pendek 

bisa saja terjadi ketidaksesuaian antara harta dan utang yang antara lain dapat 

mengakibatkan meningkatnya profitabilitas dalam jangka pendek namun 

menimbulkan risiko kebangkrutan. Sedangkan jika menekankan untuk 

mempertinggi likuiditas akan berdampak terhadap berkurangnya keuntungan 

yang mungkin dapat dicapai oleh perusahaan. 

 

2.1.2. Perputaran Modal Kerja 

Jumingan (2008) menyebutkan perputaran modal kerja yang rendah 

menunjukkan adanya kelebihan modal kerja yang mungkin disebabkan tingginya 

modal kerja yang ditanamkan dalam persediaan, piutang, adanya saldo kas yang 

terlalu besar, atau adanya pengelolaan modal kerja yang tidak efisien. Sebaliknya, 

perputaran modal kerja yang tinggi menunjukkan adanya kekurangan modal kerja 

atau bisa juga perusahaan mengelola modal kerjanya secara efisien. 

Richard A. Brealy dan Steward C. Mayers (2000) dalam Ervina (2009) 

berpendapat bahwa, “instead of looking at the ratio of sales to total assets, 

managers sometimes look at how hard particular types of capital are being put to 

use. For example, they might look at the ratio of sales to fixed assets or to net 

working capital.”  
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Maka, dengan mengacu pada pendapat tersebut, keefektifan modal kerja 

dapat dinilai dengan menggunakan rasio antara total penjualan dengan jumlah 

modal kerja rata-rata, atau biasa disebut dengan rasio working capital turnover. 

Rasio ini menunjukkan hubungan antara modal kerja dengan penjualan dan 

menunjukkan banyaknya penjualan yang dapat diperoleh perusahaan (jumlah 

rupiah) untuk tiap rupiah modal. Periode perputaran modal kerja (working capital 

turnover) dimulai saat kas diinvestasikan dalam komponen-komponen modal 

kerja sampai saat kembali menjadi kas. Makin pendek periode perputarannya 

berarti makin cepat perputarannya sehingga perputaran modal kerja makin tinggi 

dan perusahaan makin efisien yang pada akhirnya profitabilitas semakin tinggi 

(Munawir, 2004). 

Wild, et. al. (2005), rasio perputaran modal kerja (working capital 

turnover) dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut: 

������� 	
���
 �������� �
Penjualan

Rata � rata modal kerja
 

 

2.1.3. Likuiditas 

2.1.3.1. Pengertian Likuiditas 

Istilah likuiditas berasal dari kata liquid yang berarti cair. Tingkat 

likuiditas suatu perusahaan menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan 

dalam menyelesaikan kewajibannya. Wild, et. al. (2005) mengungkapkan bahwa 

likuiditas mengacu pada kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban 

jangka pendeknya. Likuiditas merupakan kemampuan untuk mengubah aktiva 

menjadi kas atau kemampuan untuk memperoleh kas. Menurut Munawir (2004), 

likuiditas menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi 
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kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi, atau kemampuan 

perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan pada saat ditagih. Sedangkan 

menurut Riyanto (2001), likuiditas adalah berhubungan dengan masalah 

kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya yang 

segera harus dipenuhi. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengertian likuiditas adalah 

kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek 

yang harus segera dipenuhi. Ketidakcukupan likuiditas dapat diartikan bahwa 

perusahaan tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk memenuhi atau 

membayar utang-utang jangka pendek atau kewajiban lainnya. Masalah ini dapat 

mengarah pada penjualan investasi dan aktiva dengan terpaksa, dan kemungkinan 

terburuk dapat mengarah pada insolvensi dan kebangkrutan. 

 

2.1.3.2. Unsur-Unsur Likuiditas 

Wild, et. al. (2005) dalam bukunya Financial Statement Analysis, 

menyebutkan komponen-komponen yang berkaitan dengan likuiditas perusahaan 

antara lain meliputi: 

1. Aktiva Lancar (Current Assets) 

Aktiva lancar adalah kas dan aktiva perusahaan lainnya yang diharapkan 

dapat segera direalisasikan menjadi kas atau dapat dijual/dikonsumsi selama 

satu tahun atau selama siklus normal perusahaan. Yang termasuk aktiva 

lancar antara lain kas dan setara kas, surat berharga atau sekuritas yang jatuh 

tempo dalam satu tahun fiskal ke depan, piutang, persediaan, dan aktiva 

lainnya yang dapat dikategorikan sebagai aktiva lancar. 
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a. Kas dan setara kas 

Sebagian besar perusahaan menggolongkan aktiva mereka yang 

paling lancar pada kategori kas dan setara kas. Kas merupakan aktiva 

yang paling likuid yang dapat digunakan untuk membiayai operasi 

perusahaan. Yang termasuk dalam pengertian kas adalah cek dan 

simpanan di bank dalam bentuk giro atau deposito yang dapat diambil 

kembali setiap saat diperlukan oleh perusahaan. Setara kas juga 

tergolong sangat lancar, yaitu investasi jangka pendek yang siap 

dikonversi menjadi kas dan biasanya jatuh tempo dalam waktu tiga 

bulan atau kurang. 

b. Surat berharga atau sekuritas 

Kelebihan kas pada peusahaan sering kali diinvestasikan pada surat 

berharga yang tingkat pengembaliannya lebih tinggi dibandingkan 

dengan pengembalian setara kas. Investasi ini layaknya dapat dianggap 

tersedia untuk melunasi kewajiban lancar. 

c. Piutang 

Piutang merupakan tagihan perusahaan kepada pihak lain. Piutang 

timbul akibat adanya penjualan barang atau hasil produksi secara kredit. 

Piutang diklasifikasikan sebagai aktiva lancar jika diharapkan akan 

direalisasikan atau ditagih dalam waktu satu tahun atau satu siklus 

operasi. 

d. Persediaan 

Persediaan adalah barang-barang yang dikelola oleh perusahaan, 

baik untuk diproduksi lebih lanjut maupun dijual langsung. Persediaan 

dapat terdiri dari persediaan bahan mentah (raw material), persediaan PENGARUH EFISIENSI..., Isthi Pinasthika, Ak.-IBS, 2010
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barang dalam proses (work in process), dan persediaan barang jadi. 

Persediaan dicantumkan dalam neraca sesuai dengan biayanya yang 

ditentukan sebagai biaya untuk memiliki barang tersebut. Persediaan 

lebih tidak likuid dibandingkan dengan piutang karena persediaan harus 

dijual terlebih dahulu yang menimbulkan adanya piutang baru, 

kemudian piutang tersebut harus ditagih agar dapat berbentuk kas. 

2. Utang Lancar (Current Liabilities) 

Utang lancar adalah kumpulan kewajiban perusahaan yang harus 

dipenuhi dalam periode waktu relatif pendek, biasanya selama siklus normal 

perusahaan atau selama satu tahun. Dengan kata lain, utang lancar adalah 

kewajiban perusahaan yang jatuh tempo paling lama satu tahun. Contoh jenis 

akun utang lancar yang umumnya ada di neraca: 

a. Utang usaha 

Perusahaan yang melakukan pembelian dengan kredit akan memiliki 

kewajiban untuk membayar barang tersebut dengan syarat-syarat yang 

telah ditentukan oleh penjualnya. Kewajiban untuk membayar tersebut 

akan dicatat/diakui sebagai utang sampai barang tersebut lunas terbayar. 

b. Utang gaji 

Akun ini akan muncul jika pada saat berakhirnya periode akuntansi 

tertentu perusahaan masih berhutang gaji atau upah kepada 

karyawannya. 

c. Short-term notes payable 

Terkadang suatu perusahaan akan meminjam uang/dana dengan 

menandatangani surat untuk membayar pinjaman tersebut di waktu 
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tertentu. Short-term notes payable dikategorikan sebagai utang lancar 

karena pembayarannya harus segera dilakukan dalam waktu satu tahun. 

d. Utang pajak 

Utang pajak muncul karena adanya kewajiban pajak yang harus dibayar 

oleh perusahaan baik untuk perusahaan yang bersangkutan maupun 

pajak pendapatan karyawan/pegawai yang belum disetorkan ke Kas 

Negara. 

 

2.1.3.3. Pengukuran Tingkat Likuiditas 

Rasio yang dapat digunakan dalam mengukur tingkat likuiditas suatu 

perusahaan adalah sebagai berikut: 

1. Rasio Lancar (current ratio) 

Rasio ini menunjukkan sejauh mana aktiva lancar mampu menutupi 

kewajiban lancarnya. Semakin besar perbandingan aktiva lancar terhadap 

utang lancar, maka semakin tinggi kemampuan perusahaan menutupi 

kewajiban jangka pendeknya. 

Rasio Lancar �
Aktiva Lancar

Utang Lancar
 

 

2. Rasio Cepat (quick ratio) 

Rasio ini menunjukkan kemampuan aktiva lancar yang paling likuid 

untuk menutupi utang lancar. Semakin besar rasio ini maka akan lebih baik. 

Rasio Cepat �
Aktiva Lancar � Persediaan

Utang Lancar
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Wild, et. al. (2005) menyebutkan jika ukuran relatif yang umum 

digunakan dalam mengukur tingkat likuiditas suatu perusahaan adalah current 

ratio. Oleh karena itu, dalam penelitian ini tingkat likuiditas akan diukur dengan 

current ratio perusahaan. 

Menurut Wild, et. al. (2005), alasan digunakannya current ratio secara 

luas sebagai ukuran likuiditas mencakup kemampuannya mengukur: 

• Kemampuan memenuhi kewajiban lancar 

Semakin tinggi rasio ini menunjukkan semakin besar keyakinan bahwa 

kewajiban lancar akan dibayar/dipenuhi. 

• Penyangga kerugian 

Semakin besar penyangga, semakin kecil risikonya. Current ratio 

menunjukkan tingkat margin of safety yang tersedia untuk menutup 

penurunan nilai aktiva lancar nonkas pada saat aktiva tersebut dilepas atau 

dilikuidasi. 

• Cadangan dana lancar 

Current ratio merupakan ukuran tingkat margin of safety terhadap 

ketidakpastian dan hal-hal tidak terduga atas arus kas perusahaan, seperti 

adanya pemogokan dan kerugian luar biasa yang dapat merugikan arus kas 

sementara dan tidak terduga. 

Current ratio yang rendah dapat menunjukkan bahwa perusahaan tidak 

dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya, namun terkadang rasio yang 

rendah justru mengindikasikan bahwa perusahaan telah menggunakan aktiva 

lancar dengan efektif yang pada akhirnya akan meningkatkan profitabilitas. 

Sebaliknya, jika current ratio tinggi maka kinerja perusahaan dapat dikatakan 

sehat karena mengindikasikan tingkat keamanan  perusahaan untuk memenuhi PENGARUH EFISIENSI..., Isthi Pinasthika, Ak.-IBS, 2010
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kewajiban jangka pendeknya. Selain itu, semakin besar dana yang tersedia, maka 

perusahaan dapat lebih leluasa untuk menjalankan dan mengembangkan 

bisnisnya. Namun, jika perusahaan tidak dapat memanfaatkan dana yang ada 

secara produktif, maka hal tersebut dapat berdampak pada menurunnya 

profitabilitas perusahaan. 

Namun demikian, perlu diingat jika rasio ini tidak membedakan tingkat 

likuiditas antar jenis-jenis aktiva lancar sehingga diperlukan kehati-hatian dalam 

menginterpretasikan current ratio. Walsh (2004) dalam Arlaini (2006) 

menyebutkan, perusahaan dengan current ratio tinggi belum tentu dapat 

memenuhi kewajiban jangka pendek yang telah jatuh tempo karena proporsi dari 

aktiva lancar yang tidak menguntungkan. Hal ini dapat terjadi jika jumlah 

persediaan yang relatif tinggi dibandingkan dengan perkiraan tingkat penjualan 

sehingga tingkat perputaran persediaan rendah dan menyebabkan adanya over 

investment dalam persediaan, atau adanya saldo piutang yang besar yang sulit 

ditagih. Oleh karena itu, suatu perusahaan dapat menghadapi masalah meskipun 

memiliki rasio lancar yang kuat. 

 

2.1.4. Solvabilitas 

Menurut Munawir (2004), yang dimaksud dengan solvabilitas adalah 

kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila 

perusahaan tersebut dilikuidasi, baik jangka pendek maupun jangka panjang. 

Dalam dunia bisnis, laverage adalah suatu perluasan dimana suatu 

perusahaan dibiayai dengan utang (debt). Utang dalam suatu perusahaan tidak 

dapat dikatakan sebagai hal yang baik maupun buruk karena keduanya memiliki 

pengaruh yang positif dan negaif. Sumber utama kebutuhan modal kerja suatu PENGARUH EFISIENSI..., Isthi Pinasthika, Ak.-IBS, 2010
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perusahaan dalam melakukan operasionalnya dapat bersumber dari pinjaman 

utang jangka pendek. Selain itu, modal kerja juga dapat bertambah apabila ada 

penambahan utang jangka panjang, baik dalam bentuk obligasi maupun utang 

jangka panjang lainnya yang diimbangi dengan bertambahnya aktiva lancar yang 

umumya berupa kas. Dengan bertambahnya modal kerja, produktivitas 

perusahaan dapat meningkat sehingga akan mendorong penjualan dan pada 

akhirnya dapat mencapai profit tinggi. 

Namun demikian, Arlaini (2006) menyebutkan pinjaman dari pihak ketiga 

tentu akan menimbulkan biaya/beban baru bagi perusahaan, antara lain beban 

bunga, yang pada akhirnya juga akan mempengaruhi tingkat profitabilitas 

perusahaan. Porsi utang yang lebih besar akan menambah biaya utang perusahaan 

dan dapat mengurangi profit perusahaan. 

Rasio-rasio berikut ini merupakan ukuran umum yang digunakan untuk 

mengetahui sejauh mana perusahaan menggunakan utang (debt) dalam mendanai 

aset-asetnya, dan apakah perusahaan mengalami kesulitan dalam membayar 

bunga saat jatuh tempo. 

1. Debt to Equity Ratio 

Rasio ini menunjukkan perbandingan utang dengan ekuitas dalam 

pendanaan perusahaan dan menunjukkan kemampuan modal sendiri 

perusahaan tersebut untuk memenuhi semua kewajibannya. 

,�-�  慒 � ./���0 1
��� � Total utang

Modal sendiri
 

2. Debt to Total Assets 

Rasio ini menunjukkan beberapa bagian dari keseluruhan dana yang 

dibiayai oleh utang atau beberapa bagian dari akiva lancar yang digunakan 
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untuk menjamin utang. Kreditor lebih menyukai rasio utang yang rendah 

karena akan memberikan tingkat keamanan yang lebih besar dalam 

hubungannya dengan likuiditas. 

,�-� �� ���
 455��5 �
Total utang

Total aktiva
 

 

2.1.5. Profitabilitas 

Profitabilitas menurut Riyanto (2001) adalah kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan laba selama periode tertentu. Hernawati (2007) menyebutkan 

bahwa profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam 

hubungannya dengan penjualan, total aktiva, maupun modal sendiri. Bagi 

investor dan kreditor, tingkat profitabilitas adalah hal yang menarik untuk 

diperhatikan karena dengan profitabilitas dapat dinilai tingkat keuntungan 

berdasarkan laba yang dihasilkan selama periode tertentu sehingga perusahaan 

memberikan kepercayaan kepada mereka. 

Profitabilitas merupakan hal yang penting bagi suatu perusahaan karena 

selain dapat menilai efisiensi kerja, juga merupakan alat untuk meramal laba di 

masa datang dan sebagai alat pengendali manajemen. Tingkat profitabilitas yang 

rendah dapat terjadi karena perusahaan mengalami kelebihan produksi yang 

disebabkan oleh pemasaran yang kurang, proses pengambilan keputusan yang 

tidak tepat, pengelolaan persediaan yang salah, serta perputaran modal kerja yang 

rendah. Selain itu, biaya produksi barang dan jasa yang dihasilkan juga dapat 

mengakibatkan tingginya harga jual sehingga dapat mengurangi penjualan dan 

pada akhirnya tingkat profitabilitas akan rendah. Oleh karena itu, dengan 
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berpedoman pada profitabilitas, manajemen dapat menentukan langkah-langkah 

yang tepat untuk dapat meningkatkan laba di masa datang. 

Salah satu alat ukur profitabilitas adalah dengan menggunakan rasio return 

on investment (ROI). Analisa return on investment merupakan alat analisa yang 

biasa digunakan oleh pimpinan perusahaan untuk mengukur efektivitas dari 

keseluruhan operasi perusahaan. Menurut Riyanto (2001), return on investment 

(ROI) atau yang disebut juga return on assets (ROA) merupakan rasio yang 

menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktiva 

yang digunakan. Rasio ini memberikan ukuran yang lebih baik atas profitabilitas 

perusahaan karena menunjukkan efektivitas manajemen dalam menggunakan 

aktiva untuk memperoleh pendapatan. Menurut Wild et. al. (2005), return on 

investment adalah rasio yang menggambarkan hubungan antara laba usaha 

perusahaan dengan modal yang diinvestasikan dan dinyatakan dalam presentase. 

ROI merupakan pendekatan yang sering digunakan untuk mengukur efisiensi 

perusahaan dalam hal pencapaian laba terhadap modal yang digunakan untuk 

mendapatkan laba tersebut. 

Menurut Jones (2007), ROI merupakan pengukuran penting terhadap 

tingkat profitabilitas perusahaan. Hal ini dikarenakan ROI merefleksikan 

seberapa efisien dan efektif perusahaan dalam menggunakan aktivanya. ROI 

dipengaruhi oleh dua rasio, yaitu net profit margin dan total assets turnover. 

• Net profit margin, rasio ini mengukur tingkat keuntungan perusahaan (net 

income) dikaitkan dengan tingkat penjualannya. Semakin besar tingkat 

penjualan, maka semakin besar net income yang akan didapat perusahaan. 
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• Total assets turnover, rasio ini mengukur tingkat efisiensi dari aset-aset 

perusahaan yang digunakan untuk kegiatan operasional. Rasio ini 

dirumuskan dengan membagi tingkat penjualan perusahaan terhadap total 

aset perusahaan. Semakin tinggi perputaran aset perusahaan, maka semakin 

efisien perusahaan menggunakan aset-asetnya. 
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Apabila kedua rasio tersebut digabungkan (net profit margin dan total 

assets turnover), maka akan terdapat faktor yang sama yang dapat mempengaruhi 

ROI, yaitu tingkat penjualan. Setelah menghilangkan faktor yang sama, akan 

didapat rumus ROI dengan membagi net income terhadap total aset perusahaan. 
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Nilai ROI akan berubah jika terdapat perubahan pada net profit margin atau 

total assets turnover, baik masing-masing maupun keduanya. Dengan demikian, 

manajemen perusahaan dapat menggunakan salah satu atau keduanya untuk 

memperbesar nilai ROI. 

 

2.2. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu mengenai modal kerja telah dilakukan oleh beberapa 

peneliti. Hernawati (2007) melakukan penelitian tentang analisis pengaruh 

efisiensi modal kerja, likuiditas, dan solvabilitas terhadap profitabilitas (studi 

kasus pada industri barang konsumsi di Bursa Efek Jakarta). Rasio-rasio yang 
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digunakan adalah rasio working capital turnover (WCT), current ratio (CR), debt 

to total assets (DTA), dan return on investment (ROI). Sampel yang diteliti 

sebanyak 20 perusahaan industri barang konsumsi yang telah listing di tahun 

2002-2005. Penentuan sampel tersebut dilakukan dengan cara purposive 

sampling. Dalam penelitiannya, Hernawati (2007) menggunakan data sekunder 

dari BEI dan data tersebut dianalisis menggunakan regresi linier berganda. Hasil 

analisis regresi menunjukkan bahwa secara parsial hanya variabel efisiensi modal 

kerja (working capital turnover) dan solvabilitas (debt to total assets) yang 

berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (return on investment), sedangkan 

variabel likuiditas (current ratio) tidak berpengaruh signifikan terhadap 

profitabilitas (return on assets). Secara simultan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Hernawati (2007) menunjukkan bahwa efisiensi modal kerja, likuiditas, dan 

solvabilitas tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas. 

Wijayanti (2007) melakukan penelitian tentang pengaruh modal kerja dan 

perputaran modal kerja terhadap return on equity (ROE) pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta. Hasil analisis regresi 

menunjukkan bahwa secara parsial modal kerja berpengaruh terhadap ROE, 

sedangkan perputaran modal kerja tidak berpengaruh terhadap ROE. Secara 

simultan, penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh signifikan antara 

modal kerja dan perputaran modal kerja terhadap ROE. 

Putri (2006) melakukan penelitian tentang pengaruh efisiensi modal kerja 

terhadap profitabilitas PT terbuka di Indonesia. Sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebanyak 30 buah laporan keuangan perusahaan manufaktur 

yang diambil secara acak. Dari hasil uji statistik yang telah dilakukan dapat 

diperoleh kesimpulan bahwa efisiensi modal kerja mempunyai pengaruh yang PENGARUH EFISIENSI..., Isthi Pinasthika, Ak.-IBS, 2010
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signifikan terhadap profitabilitas perusahaan, yang mana hubungannya bersifat 

positif. Artinya, semakin efisien modal kerja suatu perusahaan yang dapat dilihat 

dari perputaran modal kerjanya yang semakin cepat, maka profitabilitas 

perusahaan akan semakin tinggi. Sebaliknya, semakin tidak efisien modal kerja 

suatu perusahaan yang dapat dilihat dari perputaran modal kerja yang lambat, 

maka profitabilitasnya akan semakin lambat. 

Tabel 2.1 

Ringkasan Penelitian Terdahulu 

No. Peneliti Tahun Judul Penelitian Hasil Penelitian 

1. 
Ima 

Hernawati 

2007 Analisis Pengaruh 

Efisiensi Modal Kerja, 

Likuiditas, dan 

Solvabilitas terhadap 

Profitabilitas (Studi 

kasus Pada Industri 

Barang Konsumsi di 

Bursa Efek Jakarta) 

Secara parsial hanya efisiensi 

modal kerja  dan solvabilitas 

yang berpengaruh signifikan 

terhadap profitabilitas, 

sedangkan likuiditas  tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap profitabilitas. Secara 

simultan, penelitian 

menunjukkan bahwa efisiensi 

modal kerja, likuiditas, dan 

solvabilitas tidak memiliki 

pengaruh signifikan terhadap 

profitabilitas. 

2. 
Ika Yuli 

Wijayanti 

2007 Pengaruh Modal Kerja 

dan Perputaran Modal 

Kerja terhadap Return 

On Equity Pada 

Perusahaan 

Manufaktur yang 

Terdaftar di Bursa 

Efek Jakarta 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa secara parsial modal 

kerja berpengaruh terhadap 

ROE, sedangkan perputaran 

modal kerja tidak 

berpengaruh terhadap ROE. 

Secara simultan, penelitian 

ini menunjukkan bahwa ada PENGARUH EFISIENSI..., Isthi Pinasthika, Ak.-IBS, 2010
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pengaruh signifikan antara 

modal kerja dan perputaran 

modal kerja terhadap ROE. 

3. 
Anne Putri 2006 Pengaruh Efisiensi 

Modal Kerja Terhadap 

Profitabilitas PT 

Terbuka di Indonesia 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa efisiensi modal kerja 

mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap 

profitabilitas perusahaan 

 

2.3. Kerangka Pemikiran dan Hipotesis Penelitian 

2.3.1. Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan masalah yang ada dan teori yang telah diuraikan sebelumnya, 

maka dapat dibuat suatu kerangka pemikiran mengenai pengaruh efisiensi modal 

kerja, likuiditas, dan solvabilitas terhadap profitabilitas seperti pada gambar 

berikut: 

Gambar 2.2 

Kerangka Pemikiran 

 

 

Efisensi Modal Kerja 

Working Capital Turnover (X1) 

Likuiditas 

Current Ratio (X2) 

Solvabilitas 

Debt to Total Assets (X3) 

Profitabilitas 

Return on Investment (Y) 
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2.3.2. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis adalah suatu anggapan logis tentang adanya hubungan antara dua 

variabel atau lebih yang digambarkan dalam bentuk pernyataan (Sekaran, 2009). 

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 

1) Hipotesis Pertama 

Efisiensi penggunaan modal kerja dapat diukur dengan rasio working 

capital turnover, yaitu rasio yang menunjukkan hubungan antara modal kerja 

dengan penjualan dan menunjukkan banyaknya penjualan yang diperoleh 

perusahaan (jumlah rupiah) untuk tiap rupiah modal kerja (Jumingan, 2008). 

Semakin efisien modal kerja suatu perusahaan yang dapat dilihat dari perputaran 

modal kerjanya yang semakin cepat, maka profitabilitas perusahaan akan semakin 

tinggi. Sebaliknya, semakin tidak efisien modal kerja suatu perusahaan yang 

dapat dilihat dari perputaran modal kerja yang lambat, maka profitabilitasnya 

akan semakin lambat (Putri, 2006). 

Ho1 : Efisiensi modal kerja secara parsial tidak berpengaruh terhadap 

profitabilitas. 

Ha1 : Efisiensi modal kerja secara parsial berpengaruh terhadap 

profitabilitas. 

 

2) Hipotesis Kedua 

Current ratio adalah rasio yang menunjukkan sejauh mana aktiva lancar 

mampu menutupi kewajiban lancarnya. Current ratio yang rendah dapat 

menunjukkan bahwa perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban jangka 

pendeknya, namun terkadang rasio yang rendah justru mengindikasikan bahwa PENGARUH EFISIENSI..., Isthi Pinasthika, Ak.-IBS, 2010
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perusahaan telah menggunakan aktiva lancar dengan efektif yang pada akhirnya 

akan meningkatkan profitabilitas. Sebaliknya, jika current ratio tinggi maka 

kinerja perusahaan dapat dikatakan sehat karena mengindikasikan tingkat 

keamanan  perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Selain itu, 

semakin besar dana yang tersedia, maka perusahaan dapat lebih leluasa untuk 

menjalankan dan mengembangkan bisnisnya. Namun, jika perusahaan tidak dapat 

memanfaatkan dana yang ada secara produktif, maka hal tersebut dapat 

berdampak pada menurunnya profitabilitas perusahaan. 

Ho2 : Likuiditas secara parsial tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. 

Ha2 : Likuiditas secara parsial berpengaruh terhadap profitabilitas. 

 

3) Hipotesis Ketiga 

Sumber modal kerja suatu perusahaan dalam menjalankan operasinya dapat 

berasal dari pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang. Penambahan modal 

kerja ini di satu sisi dapat meningkatkan produktifitas dan mendorong penjualan 

suatu perusahaan. Namun demikian, Arlaini (2006) menyebutkan pinjaman dari 

pihak ketiga tentu akan menimbulkan biaya/beban baru bagi perusahaan, antara 

lain beban bunga, yang pada akhirnya juga akan mempengaruhi tingkat 

profitabilitas perusahaan. Porsi utang yang lebih besar akan menambah biaya 

utang perusahaan dan dapat mengurangi profit perusahaan. 

Ho3 : Solvabilitas secara parsial tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. 

Ha3 : Solvabilitas secara parsial berpengaruh terhadap profitabilitas. 
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4) Hipotesis Keempat 

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam 

hubungannya dengan penjualan, total aktiva, maupun modal sendiri. Profitabilitas 

merupakan hal yang penting bagi suatu perusahaan karena selain dapat menilai 

efisiensi kerja, juga merupakan alat untuk meramal laba di masa datang dan 

sebagai alat pengendali bagi manajemen. Analisa return on investment (ROI) 

merupakan teknik yang biasa digunakan oleh perusahaan dalam mengukur 

efektivitas dari keseluruhan operasi penjualan. Rasio ini membandingkan hasil 

yang diperoleh dari operasi perusahaan dengan jumlah investasi atau aktiva yang 

digunakan untuk menghasilkan keuntungan tersebut. 

Ho4 : Efisiensi modal kerja, likuiditas, dan solvabilitas secara simultan 

tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. 

Ha4 : Efisiensi modal kerja, likuiditas, dan solvabilitas secara simultan 

berpengaruh terhadap profitabilitas. 
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BAB 3 

Metodologi Penelitian 

 

3.1. Objek Penelitian 

Penelitian ini dikategorikan ke dalam jenis penelitian korelasional 

(correlational study). Penelitian korelasional bertujuan untuk menganalisis 

hubungan satu variabel dengan variabel lainnya atau bagaimana suatu variabel 

mempengaruhi variabel lainnya (Sekaran, 2009). Objek dari penelitian atau apa 

yang menjadi titik perhatian dalam skripsi ini adalah penggunaan laporan 

keuangan perusahaan untuk mengetahui pengaruh efisiensi modal kerja, 

likuiditas, dan solvabilitas terhadap profitabilitas pada perusahaan otomotif dan 

komponennya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2004-2008. Data 

yang akan diteliti dalam penelitian ini dianalisis menggunakan metode data 

pooling, yakni data dari beberapa entitas selama beberapa periode dibandingkan 

secara bersama-sama. 

 

3.2. Metode Pengumpulan Data 

3.2.1. Data yang Dihimpun 

Sumber data yang akan digunakan oleh penulis dalam melakukan 

penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dengan mempelajari literatur 

dan dokumen yang berhubungan dengan penelitian. Menurut Sekaran (2009), 

data sekunder merupakan informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah 

ada sebelumnya, bisa merupakan data internal ataupun eksternal dari organisasi 

dan dapat diakses melalui internet maupun informasi yang dipublikasikan. Data 
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yang akan diteliti berupa laporan keuangan perusahaan industri otomotif dan 

komponennya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2004-2008 

dan sudah dipublikasikan. Data ini diperoleh dengan mengakses situs internet 

Indonesian Stock Exchange dan dari Indonesian Capital Market Directory 

(ICMD). 

 

3.2.2. Metode Pengambilan Sampel 

Menurut Sekaran (2009), populasi adalah keseluruhan dari kelompok 

orang, kejadian, atau hal-hal lain yang ingin diinvestigasi oleh peneliti. 

Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi, yang anggotanya dipilih dari 

populasi tersebut.  

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan industri otomotif 

dan komponennya  yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2004-

2008 yang berjumlah 13 perusahaan. Pemilihan sampel dari penelitian ini 

dilakukan secara purposive sampling, dengan tujuan untuk mendapatkan sampel 

yang representatif sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Kriteria tersebut 

di antaranya adalah sebagai berikut: 

1. Perusahaan industri otomotif dan komponennya yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. 

2. Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2004-2008 dan menerbitkan 

laporan keuangan lengkap secara berturut-turut selama periode tersebut. 

3. Laporan keuangan perusahaan memiliki tahun buku yang berakhir pada 

tanggal 31 Desember. 
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Tabel 3.1 

Pengambilan Sampel 

Keterangan Jumlah 

Perusahaan otomotif dan komponennya yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia hingga akhir tahun 2008. 

13 

Perusahaan otomotif dan komponennya yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia yang tidak memenuhi kriteria 

pemilihan. 

(4) 

Perusahaan otomotif dan komponennya yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia yang dijadikan sampel. 

9 

Sumber: Data diolah 

Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan di atas, terpilih 9 perusahaan 

atau sekitar 69,23% dari 13 perusahaan otomotif dan komponennya yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang akan dijadikan sampel dalam penelitian 

ini. 

 

3.2.3. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini maka 

penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut: 

a. Metode Dokumentasi 

 Metode ini dilakukan dengan cara melihat dan mempelajari dokumen-

dokumen serta mencatat data tertulis yang ada hubungannya dengan objek 

penelitian. Dalam penelitian ini metode dokumentasi dilakukan dengan 

mengambil data laporan keuangan perusahaan industri otomotif dan 

komponennya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2004-2008 

melalui situs internet Indonesian Stock Exchange dan dari Indonesian 
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b. Metode Studi Kepustakaan 

Metode ini dilakukan dengan memahami literatur-literatur yang membahas 

tentang hal yang relevan dengan topik yang diteliti, misalnya buku dan 

jurnal-jurnal terkait, serta penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan. 

 

3.3. Metode Analisis Data 

3.3.1. Teknik Pengolahan Data 

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan untuk menguji hipotesis-

hipotesis yang telah dibuat sebelumnya. Langkah awal pengolahan data adalah 

dengan cara mengubah data mentah menjadi proksi-proksi yang telah ditentukan 

dengan menggunakan program microsoft excel. Setelah mendapatkan nilai proksi 

dari setiap variabel, selanjutnya dilakukan pengujian asumsi klasik agar model 

regresi yang dibangun memenuhi sifat BLUE (Best Linear Unbiased Estimator). 

Jika sifat BLUE tersebut telah terpenuhi, maka langkah berikutnya adalah 

mengolah data dengan menggunakan model regresi linier menggunakan program 

SPSS 16.0. 

 

3.3.2. Teknik Pengujian Hipotesis 

Langkah-langkah pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut:  

1. Uji Asumsi Klasik 

Salah satu metode pendugaan parameter dalam model regresi linear 

adalah Ordinary Least Square (OLS). Metode OLS digunakan berdasarkan 

pada sejumlah asumsi tertentu. Ada beberapa asumsi yang harus dipenuhi 

karena pada prinsipnya model regresi linier yang dibangun sebaiknya tidak PENGARUH EFISIENSI..., Isthi Pinasthika, Ak.-IBS, 2010
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menyimpang dari asumsi BLUE (Best Linear Unbiased Estimator). 

Pengujian asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji multikolinieritas, uji 

autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas. 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah variabel dependen dan 

variabel independen dalam model regresi mempunyai distribusi data 

normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki 

distribusi data normal atau mendekati normal (Ghozali, 2006). 

i. Analisis Grafik 

Deteksi normalitas dapat diketahui dengan melihat penyebaran data 

(titik) pada sumbu diagonal dari grafik normal P-P Plot atau dengan 

melihat histogram dari residualnya. Dasar pengambilan keputusan dari 

uji normalitas adalah sebagai berikut: 

• Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah 

garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola 

distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. 

• Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak 

mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak 

menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak 

memenuhi asumsi normalitas. 

ii. Analisis Statistik 

Uji statistik yang dapat digunakan dalam menguji normalitas data 

adalah uji statistik Kolmogorov-Smirnov. Uji Kolmogorov-smirnov 

dilakukan dengan membuat hipotesis: 
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Ho : data tidak terdistribusi normal 

Ha : data terdistribusi normal 

Uji Kolmogorov-Smirnov dalam penelitian ini menggunakan tingkat 

signifikansi (α) = 5%. Jika tingkat signifikansi lebih besar dari α maka 

data terdistribusi normal, namun jika tingkat signifikansi lebih kecil 

dari α maka data terdistribusi tidak normal. 

b. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas, sedangkan jika 

berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang 

tidak terjadi heteroskedastisitas. Namun, mayoritas data cross section 

mengandung situasi heteroskedastisitas karena data ini menghimpun data 

yang mewakili berbagai ukuran (Ghozali, 2006). 

Salah satu cara yang digunakan dalam mendetesi heteroskedastisitas 

adalah dengan uji glejser. Uji glejser dilakukan 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. 

c. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model 

regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan penganggu pada periode t PENGARUH EFISIENSI..., Isthi Pinasthika, Ak.-IBS, 2010
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dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, 

maka artinya terdapat masalah autokorelasi. Autokorelasi ini muncul 

karena observai yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. 

Salah satu cara yang dapat digunakan dalam mendeteksi ada atau 

tidaknya masalah autokorelasi adalah dengan uji Durbin-Watson (DW 

test). Hipotesis yang akan diuji adalah: 

Ho : tidak ada autokorelasi 

Ha : ada autokorelasi 

Tabel 3.2 

Pengambilan Keputusan Uji Autokorelasi 

dU < DW < 4-dU Tidak ada autokorelasi 

DW < dL Ada autokorelasi positif 

DW > 4-dL Ada autokorelasi negatif 

dU < DW < dL atau 4-dU < DW < 4-dL  Tidak dapat disimpulkan 

Sumber: Ghozali (2006) 

 

d. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen (Ghozali, 

2006). Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi korelasi diantara 

variabel independen. Masalah multikolinieritas dapat dilihat melalui nilai 

VIF (Variance Inflation Factor), jika VIF lebih besar dari 10, berarti 

masalah multikolinieritas yang dihadapi sangat serius. 
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2. Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran atau deskripsi 

suatu data yang dilihat dari rata-rata, standar deviasi, minimum, dan 

maksimum (Ghozali, 2006). 

3. Analisis Regresi Berganda 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis regresi berganda 

sebagai metode analisis data. Analisis regresi ini bertujuan untuk mengetahui 

hubungan dua atau lebih variabel independen (X) terhadap satu variabel 

dependen (Y). Dengan analisis regresi berganda ini dapat diketahui pengaruh 

working capital turnover, current ratio, dan debt to total assets ratio 

terhadap return on investment.  

Formulasi persamaan regresi berganda pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e 

Dimana: 

Y : Return on Investment 

a : Konstanta 

b1-b3 : Koefisien Regresi 

X1 : Working Capital Turnover 

X2 : Current Ratio 

X3 : Debt to Total Assets 

e : Variabel Penganggu 

4. Uji Signifikansi Simultan ( Uji statistik F) 

Uji statistik F digunakan untuk menguji apakah semua variabel 

independen yang dimasukkan dalam model regresi mempunyai pengaruh PENGARUH EFISIENSI..., Isthi Pinasthika, Ak.-IBS, 2010
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secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Uji statistik F pada 

penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tingkat keyakinan 

(significance level) sebesar 5%. Pengambilan keputusan didasarkan pada 

nilai probabilitas yang didapat dari hasil pengolahan ANOVA dengan 

hipotesa sebagai berikut: 

Ho : variabel independen secara simultan tidak memiliki pengaruh 

signifikan terhadap variabel dependen. 

Ha : variabel independen secara simultan memiliki pengaruh signifikan 

terhadap variabel dependen. 

Jika, 

Probabilitas > 0,05 maka H0 diterima. 

Probabilitas < 0,05 maka H0 ditolak. 

5. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji statistik t) 

Uji statistik t digunakan untuk menguji apakah masing-masing variabel 

independen yang dimasukkan dalam model memiliki pengaruh terhadap 

variabel dependennya. Sama halnya dengan uji hipotesis secara simultan, 

pengambilan keputusan uji hipotesis secara parsial juga didasarkan pada nilai 

probabilitas yang didapat dari hasil pengolahan data dengan kriteria sebagai 

berikut: 

Ho : variabel independen secara parsial tidak memiliki pengaruh signifikan 

terhadap variabel dependen. 

Ha : variabel independen secara parsial memiliki pengaruh signifikan 

terhadap variabel dependen. 
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Jika, 

Probabilitas > 0,05 maka H0 diterima. 

Probabilitas < 0,05 maka H0 ditolak. 

6. Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi (R
2
) digunakan untuk mengetahui besarnya 

presentase pengaruh semua variabel independen terhadap nilai variabel 

dependennya. Besarnya koefisien determinasi adalah 0 sampai dengan 1. 

Nilai R
2
 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam 

mempengaruhi variasi dependen sangat terbatas. Sebaliknya, nilai R
2
 yang 

mendekati 1 berarti semakin kuat kemampuan variabel-variabel independen 

dalam mempengaruhi variasi dependen. Secara umum koefisien determinasi 

untuk data silang (crossection) relatif rendah karena adanya variasi yang 

besar antara masing-masing pengamatan, sedangkan untuk data runtun waktu 

(time series) biasanya mempunyai nilai koefisien determinasi yang tinggi. 

Kelemahan penggunanaan koefisien determinasi adalah bias terhadap 

jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Setiap 

penambahan satu variabel independen  maka R
2
 pasti meningkat dengan 

tidak memperhatikan apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan 

terhadap variabel dependen. Oleh karena itu, banyak peneliti menganjurkan 

untuk menggunakan nilai adjusted R
2
 pada saat mengevaluasi mana model 

regresi terbaik. Tidak seperti R
2
, nilai adjusted R

2
 dapat naik atau turun 

apabila satu variabel independen ditambahkan ke dalam model. 
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BAB 4 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh efisiensi modal kerja, 

likuiditas, dan solvabilitas terhadap profitabilitas perusahaan. Objek penelitian 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan perusahaan industri 

otomotif dan komponennya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 

2004 sampai dengan tahun 2008. Data diperoleh dengan mengakses situs internet 

Indonesian Stock Exchange dan dari Indonesian Capital Market Directory 

(ICMD). 

Gambaran umum perusahaan-perusahaan yang menjadi sampel objek 

penelitian dapat dilihat pada Tabel 4.1 di bawah ini: 

Tabel 4.1 

Ringkasan Profil Perusahaan Industri Otomotif dan Komponennya 

No. Nama Perusahaan Kode Tanggal 

Berdiri 

Tanggal 

Listing 

1. PT Astra Internasional Tbk. ASII 20-Feb-1957 4-Apr-1990 

2. PT Astra Otoparts Tbk. AUTO 20-Sep-1991 15-Juni-1998 

3. PT Gajah Tunggal Tbk. GJTL 24-Agu-1951 8-Mei-1990 

4. PT Goodyear Indonesia Tbk. GDYR 11-Jan-1901 22-Des-1980 

5. PT Indo Kordsa Tbk. BRAM 8-Jul-1981 5-Sep-1990 

6. PT Indospring Tbk. INDS 5-Mei-1978 10-Agu-1990 

7. PT Multi Prima Sejahtera Tbk. LPIN 11-Jan-1901 5-Feb-1990 

8. PT Prima Alloy Steel Universal Tbk. PRAS 20-Feb-1984 12-Jul-1990 

9. PT Selamat Sempurna Tbk. SMSM 19-Jan-1976 9-Sep-1996 

Sumber: www.idx.co.id PENGARUH EFISIENSI..., Isthi Pinasthika, Ak.-IBS, 2010
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4.2. Hasil Pengolahan Data 

4.2.1. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik merupakan prasyarat analisis regresi berganda. Uji 

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

dan uji multikolinearitas. 

4.2.1.1. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah variabel dependen dan 

variabel independen dalam model regresi mempunyai distribusi data normal atau 

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

mendekati normal (Ghozali, 2006). Salah satu alat uji yang dapat digunakan 

untuk menguji normalitas adalah uji statistik Kolmogorov-Smirnov. Uji 

Kolmogorov-Smirnov dilakukan dengan membuat hipotesis : 

Ho : data tidak terdistribusi normal 

Ha : data terdistribusi normal 

  Pada hasil uji normalitas awal disimpulkan bahwa data variabel working 

capital turnover tidak terdistribusi normal. Untuk mengatasi hal tersebut penulis 

menghilangkan data-data outlier agar data terdistribusi normal. 

Hasil uji Kolmogorov-Smirnov tampak pada Tabel 4.2 di bawah ini : 
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Tabel 4.2 

Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  
ROI WCT CR DTA 

N 40 40 40 40 

Normal Parameters
a
 Mean .0419 5.5376 1.7870 .5280 

Std. Deviation .05607 7.81716 .82050 .19429 

Most Extreme Differences Absolute .095 .214 .154 .176 

Positive .077 .195 .154 .175 

Negative -.095 -.214 -.110 -.176 

Kolmogorov-Smirnov Z .602 1.352 .974 1.110 

Asymp. Sig. (2-tailed) .861 .052 .299 .170 

a. Test distribution is Normal. 

Sumber : Output SPSS 16.0 

 

Berdasarkan hasil uji normalitas pada Tabel 4.2 di atas, tampak bahwa 

nilai signifikansi dari semua variabel lebih besar dari tingkat signifikansi α = 5%. 

Hal ini menunjukkan bahwa Ha tidak dapat ditolak, yang artinya variabel 

dependen dan variabel independen dalam model regresi mempunyai distribusi 

data normal. 

 

4.2.1.2. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Salah satu cara yang digunakan dalam mendeteksi 

heteroskedastisitas adalah dengan menggunakan uji glejser. Deteksi ada atau 
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tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat nilai signifikan 

variabel bebas. Jika variabel bebas signifikan secara statistik mempengaruhi 

variabel terikat, maka ada indikasi terjadinya heteroskedastisitas. Hasil uji 

heteroskedastisitas dapat dilihat pada Tabel 4.3. 

Tabel 4.3 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .039 .021 
 

1.853 .072 

WCT .000 .001 -.276 -1.544 .131 

CR -.003 .006 -.085 -.467 .643 

DTA .005 .027 .037 .186 .853 

a. Dependent Variable: Abresid    

Sumber : Output SPSS 16.0 

 

Berdasarkan hasil uji glejser pada Tabel 4.3 di atas, tampak bahwa tidak 

ada satupun variabel bebas yang signifikan secara statistik mempengaruhi 

variabel terikat nilai Absolut Ut (abresid). Hal tersebut dapat terlihat dari nilai 

signifikan masing-masing variabel bebas yang lebih besar dari 0,05. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung adanya 

heteroskedastisitas. 
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4.2.1.3. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model 

regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan penganggu pada periode t dengan 

kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Deteksi ada atau tidaknya masalah 

autokorelasi dapat dilakukan dengan menggunakan uji Durbin-Watson (DW test). 

Hasil uji autokorelasi dapat dilihat pada Tabel 4.4. 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Autokorelasi 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .678
a
 .460 .415 .04289 1.171 

a. Predictors: (Constant), DTA, WCT, CR   

b. Dependent Variable: ROI   

Sumber : Output SPSS 16.0 

 

Dari Tabel 4.4 diketahui bahwa nilai Durbin-Watson (DW) adalah 

sebesar 1,171. Nilai tersebut dibandingkan dengan DW tabel menggunakan nilai 

signifikansi 5%, jumlah sampel 40 (n=40), dan jumlah variabel bebas 3 (k=3), 

sehingga didapat nilai batas bawah (dL) sebesar 1,25 dan nilai batas atas (dU) 

sebesar 1,57. Dari hasil perbandingan diketahui bahwa nilai DW < dL, yaitu 

1,171 < 1,25. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terjadi autokorelasi 

positif pada model regresi. Oleh karena itu, perlu dilakukan cara untuk mengatasi 

masalah autokorelasi tersebut. Salah satu caranya adalah mentransformasi seluruh 

data dengan menggunakan prosedur “Cochrane-Orcutt”. Transformasi data ini 
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akan mengurangi jumlah sampel menjadi 39 (n=39). Metode ini merupakan 

metode untuk mencari koefisien autokorelasi (ρ) yang diperoleh dari persamaan : 

Ut =  Ut-1 + et 

Dengan menggunakann program EVIEWS 6, maka dapat langsung 

diperoleh nilai koefisien autokorelasi (ρ), yaitu diperlihatkan pada tabel berikut 

ini : 

Tabel 4.5 

Hasil Estimasi Nilai Residual (ρ) 

Dependent Variable: U   

Method: Least Squares   

Date: 08/12/10   Time: 09:19   

Sample (adjusted): 2 40   

Included observations: 39 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     U(-1) 0.472904 0.137663 3.435240 0.0014 
     
     R-squared 0.231140     Mean dependent var 0.004421 

Adjusted R-squared 0.231140     S.D. dependent var 0.051280 

S.E. of regression 0.044965     Akaike info criterion -3.340568 

Sum squared resid 0.076830     Schwarz criterion -3.297912 

Log likelihood 66.14107     Hannan-Quinn criter. -3.325263 

Durbin-Watson stat 2.170615    
     
     

Sumber : Output Eviews 6.0 

 

Nilai yang didapat dari metode ini kemudian digunakan untuk 

transformasi seluruh data yang ada di dalam model penelitian. Bentuk 

transformasi data yang digunakan sebagai berikut : 

(ROIt - (ρ*ROIt-1)) = (WCTt – (ρ*WCTt-1)) + (CRt – (ρ*CRt-1)) + (DTAt – 

(ρ*DTAt-1)) 

Seluruh data yang telah ditransformasi kemudian diuji kembali untuk 

melihat apakah masih terdapat masalah autokorelasi atau tidak. Hasil uji 
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autokorelasi setelah dilakukan transformasi data menggunakan metode 

Cochrane-Orcutt adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Autokorelasi Setelah Menggunakan Metode Cochrane-Orcutt 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .676
a
 .457 .411 .03820 2.039 

a. Predictors: (Constant), DTA, CR, WCT   

b. Dependent Variable: ROI   

Sumber : Output SPSS 16.0 

 

Berdasarkan hasil transformasi dengan menggunakan metode Cochrane-

Orcutt maka nilai DW yang diperoleh menjadi sebesar 2,039. Nilai ini 

dibandingkan dengan DW tabel menggunakan nilai signifikansi 5%, jumlah sapel 

39 (n=39), dan jumlah variabel bebas 3 (k=3), sehingga diperoleh nilai batas 

bawah (dL) sebesar 1,24 dan nilai batas atas (dU) sebesar 1,56. Dari 

perbandingan antara nilai DW dengan DW tabel diketahui jika dU < DW < 4-dU, 

yaitu 1,56 < 2,039 < 2,44. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada 

masalah autokorelasi. 

 

4.2.1.4. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang 

baik adalah yang tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Pengujian 

multikolinearitas salah satunya dapat dilihat nilai tolerance dan variance inflation PENGARUH EFISIENSI..., Isthi Pinasthika, Ak.-IBS, 2010
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factor (VIF). Apabila nilai tolerance > 0,10 dan VIF <10 dapat disimpulkan 

bahwa asumsi adanya multikolinearitas ditolak. Hasil uji multikolinearitas dapat 

dilihat pada Tabel 4.7. 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Multikolinearitas 

Coefficients
a
 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 WCT 
.757 1.321 

CR .824 1.213 

DTA .639 1.564 

a. Dependent Variable: ROI 

 Sumber : Output SPSS 16.0 

 

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada Tabel 4.7 diketahui bahwa 

masing-masing variabel bebas memiliki nilai tolerance > 0,10 dan nilai VIF < 10. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada masalah multikolinearitas 

antar variabel bebas dalam model regresi. 

 

4.2.2. Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran atau deskripsi 

suatu data yang dilihat dari rata-rata, standar deviasi, minimum, dan maksimum 

(Ghozali, 2006). Gambaran umum dari variabel return on investment, working 

capital turnover, current ratio, dan debt to total assets yang digunakan dalam 

penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.8 berikut : 
PENGARUH EFISIENSI..., Isthi Pinasthika, Ak.-IBS, 2010



55 

 

Tabel 4.8 

Statistik Deskriptif 

Descriptive Statistics 

 
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

 
Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic 

ROI 39 -.08 .13 .0222 .00797 .04977 

WCT 39 -32.38 19.46 3.3501 1.27870 7.98547 

CR 39 -.17 3.12 .9681 .10119 .63191 

DTA 39 -.03 .65 .2761 .02586 .16150 

Valid N (listwise) 39 
     

Sumber : Output SPSS 16.0 

 

Dari tabel statistik deskriptif di atas, dapat diketahui bahwa rata-rata dari 

variabel return on investment adalah sebesar 0,0222 atau 2,22%, dengan standar 

deviasi sebesar 0,04977. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan dapat 

menghasilkan laba sebesar 2,22% dari total aktiva yang digunakan. Semakin 

tinggi return on investment suatu perusahaan, maka artinya perusahaan semakin 

efisien dalam menggunakan aset-asetnya. 

Variabel working capital turnover memiliki rata-rata sebesar 3,3501 

dengan standar deviasi 7,98547. Jika perputaran modal kerja semakin tinggi maka 

semakin cepat dana atau kas yang diinvestasikan dalam modal kerja kembali 

menjadi kas, hal itu berarti keuntungan perusahaan dapat lebih cepat diterima. 

Variabel current ratio memiliki rata-rata sebesar 0,9681 dengan standar 

deviasi 0,63191. Rata-rata current ratio yang mendekati angka 1 ini 

menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan dalam industri otomotif dan 

komponennya mampu memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek yang harus 
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segera dipenuhi. Semakin tinggi current ratio suatu perusahaan, maka semakin 

baik karena artinya kemampuan perusahaan dalam menutupi kewajiban jangka 

pendeknya semakin tinggi. 

Rata-rata variabel debt to total assets adalah sebesar 0,2761 dengan 

standar deviasi 0,16150. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan 

menggunakan utang sebesar 27,61% dari total aktivanya sebagai sumber 

kebutuhan modal kerja. 

 

4.2.3. Analisis Regresi Berganda 

Analisis regresi digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh 

antara variabel bebas dengan variabel terikat. Berdasarkan pengolahan data 

dengan program SPSS 16.0, maka diperoleh hasil analisis regresi berganda untuk 

mengetahui pengaruh efisiensi modal kerja, likuiditas, dan solvabilitas terhadap 

profitabilitas sebagai berikut : 

Tabel 4.9 

Hasil Analisis Regresi 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .078 .020 
 

3.920 .000 

WCT .003 .001 .503 3.519 .001 

CR -.001 .011 -.019 -.137 .892 

DTA -.236 .048 -.766 -4.922 .000 

a. Dependent Variable: ROI     

Sumber : Output SPSS 16.0 
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Berdasarkan hasil analisis regresi seperti tertera pada Tabel 4.9 di atas 

diperoleh persamaan model regresi linear berganda sebagai berikut : 

ROI = 0,078 + 0,003WCT – 0,001CR – 0,236DTA + e 

Dari persamaan tersebut di atas dapat diinterpretasikan : 

a. Koefisien konstanta sebesar 0,078 menyatakan bahwa jika nilai working 

capital turnover, current ratio, dan debt to total assets diasumsikan sama 

dengan nol, maka nilai return on investment akan meningkat sebesar 0,078%. 

b. Koefisien working capital turnover sebesar 0,003 bertanda positif, hal ini 

berarti bahwa setiap perubahan satu satuan pada working capital turnover 

dimana current ratio dan debt to total assets diasumsikan tetap, maka 

besarnya return on investment akan mengalami perubahan sebesar 0,003 

dengan arah yang sama. 

c. Koefisien current ratio sebesar 0,001 bertanda negatif, hal ini berarti bahwa 

setiap perubahan satu satuan pada current ratio dimana working capital 

turnover dan debt to total assets diasumsikan tetap, maka besarnya return on 

investment akan mengalami perubahan sebesar 0,001 dengan arah yang 

berlawanan. 

d. Koefisien debt to total assets sebesar 0,236 bertanda negatif, hal ini berarti 

bahwa setiap perubahan satu satuan pada debt to total assets dimana working 

capital turnover dan current ratio diasumsikan tetap, maka besarnya return 

on investment akan mengalami perubahan sebesar 0,236 dengan arah yang 

berlawanan. 
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4.2.4. Uji Hipotesis 

4.2.4.1. Uji Signifikansi Secara Parsial (Uji Statistik t) 

Uji statistik t digunakan untuk menguji apakah masing-masing variabel 

independen yang dimasukkan dalam model memiliki pengaruh terhadap variabel 

dependennya. 

a. Uji Hipotesis Pertama 

Hipotesis pertama (Ha1) penelitian ini menduga bahwa working 

capital turnover (X1) berpengaruh terhadap return on investment (Y), hipotesis 

ini dapat dituliskan sebagai berikut : 

Ho1 : Efisiensi modal kerja secara parsial tidak berpengaruh terhadap 

profitabilitas. 

Ha1 : Efisiensi modal kerja secara parsial berpengaruh terhadap 

profitabilitas. 

Berdasarkan hasil analisis regresi yang disajikan dalam Tabel 4.9 

nilai signifikansi untuk variabel working capital turnover adalah 0,001. 

Dengan menggunakan tingkat signifikansi α = 5% atau 0,05 maka nilai 

probabilitas (0,001) < 0,05 sehingga Ha1 tidak dapat ditolak dan Ho1 ditolak. 

Hasil pengujian hipotesis ini menunjukkan bahwa, pada tingkat signifikansi 

5% efisiensi modal kerja (working capital turnover) secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (return on investment). 

b. Uji Hipotesis Kedua 

Hipotesis kedua (Ha2) penelitian ini menduga bahwa current ratio 

(X2) berpengaruh terhadap return on investment (Y), hipotesis ini dapat 

dituliskan sebagai berikut : 
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Ho2 : Likuiditas secara parsial tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. 

Ha2 : Likuiditas secara parsial berpengaruh terhadap profitabilitas. 

Berdasarkan hasil analisis regresi yang disajikan dalam Tabel 4.9 

nilai signifikansi untuk variabel current ratio adalah 0,892. Dengan 

menggunakan tingkat signifikansi α = 5% atau 0,05 maka nilai probabilitas 

(0,892) > 0,05 sehingga Ha2 ditolak dan Ho2 tidak dapat ditolak. Hasil 

pengujian hipotesis ini menunjukkan bahwa, pada tingkat signifikansi 5% 

likuiditas (current ratio) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap 

profitabilitas (return on investment). 

c. Uji Hipotesis Ketiga 

Hipotesis ketiga (Ha3) penelitian ini menduga bahwa debt to total 

assets (X3) berpengaruh terhadap return on investment (Y), hipotesis ini dapat 

dituliskan sebagai berikut : 

Ho3 : Solvabilitas secara parsial tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. 

Ha3 : Solvabilitas secara parsial berpengaruh terhadap profitabilitas. 

Berdasarkan hasil analisis regresi yang disajikan dalam Tabel 4.9 

nilai signifikansi untuk variabel debt to total assets adalah 0,000. Dengan 

menggunakan tingkat signifikansi α = 5% atau 0,05 maka nilai probabilitas 

(0,000) < 0,05 sehingga Ha3 tidak dapat ditolak dan Ho3 ditolak. Hasil 

pengujian hipotesis ini menunjukkan bahwa, pada tingkat signifikansi 5% 

solvabilitas (debt to total assets) secara parsial berpengaruh signifikan 

terhadap profitabilitas (return on investment). 
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4.2.4.2. Uji Signifikansi Secara Simultan (Uji Statistik F) 

Uji statistik F digunakan untuk menguji apakah semua variabel 

independen yang dimasukkan dalam model regresi mempunyai pengaruh secara 

bersama-sama terhadap variabel dependen. Hipotesis keempat (Ha4) penelitian 

ini menduga bahwa working capital turnover (X1), current ratio (X2), dan debt to 

total assets (X3) secara bersama-sama berpengaruh terhadap return on investment 

(Y), hipotesis ini dapat dituliskan sebagai berikut : 

Ho4 : Efisiensi modal kerja, likuiditas, dan solvabilitas secara simultan tidak 

berpengaruh terhadap profitabilitas. 

Ha4 : Efisiensi modal kerja, likuiditas, dan solvabilitas secara simultan 

berpengaruh terhadap profitabilitas. 

Tabel 4.10 

Hasil Uji Statistik F 

ANOVA
b
 

Model 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 
.043 3 .014 9.838 .000

a
 

Residual .051 35 .001   

Total .094 38    

a. Predictors: (Constant), DTA, CR, WCT    

b. Dependent Variable: ROI     

Sumber : Output SPSS 16.0 
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Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan program SPSS 

16.0, diperoleh F hitung = 9,838 dengan nilai signifikansi 0,000. Dengan 

menggunakan tingkat signifikansi α = 5% maka nilai probabilitas (0,000) < 0,05 

sehingga Ha4 tidak dapat ditolak dan Ho4 ditolak. Hasil uji statistik F dalam 

penelitian ini menunjukkan bahwa efisiensi modal kerja, likuiditas, dan 

solvabilitas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. 

 

4.2.4.3. Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi (R
2
) digunakan untuk mengetahui besarnya 

presentase pengaruh semua variabel independen terhadap nilai variabel 

dependennya. 

Koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 

Tabel 4.11 

Koefisien determinasi (R
2
) 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .676
a
 .457 .411 .03820 

a. Predictors: (Constant), DTA, CR, WCT   

b. Dependent Variable: ROI   

Sumber : Output SPSS 16.0 

 

Berdasarkan hasil pada Tabel 4.11 di atas, koefisien determinasi (R
2
) 

adalah sebesar 0,457 atau 45,70%, sedangkan adjusted R square sebesar 0,411 

atau 41,10%. Hal ini menunjukkan kemampuan variabel bebas working capital 

turnover, current ratio, dan debt to total assets ratio dalam mempengaruhi 
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variabel terikat return on investment adalah sebesar 41,10%. Sisanya, yaitu 

sebesar 58,90% dijelaskan oleh faktor lain di luar model. 

Secara umum koefisien determinasi untuk data silang (crossection) 

relatif rendah karena adanya variasi yang besar antara masing-masing 

pengamatan, sedangkan untuk data runtun waktu (time series) biasanya 

mempunyai nilai koefisien determinasi yang tinggi (Ghozali, 2006). 

 

4.3. Pembahasan Hasil Pengujian Hipotesis 

Hipotesis pertama dalam penelitian ini menyebutkan efisiensi modal kerja 

secara parsial berpengaruh terhadap profitabilitas. Berdasarkan hasil pengujian 

hipotesis yang dilakukan, dapat dilihat bahwa variabel working capital turnover 

yang digunakan untuk mengukur efisiensi modal kerja secara parsial berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROI). Hal ini dapat terlihat dari 

hasil uji statistik t yang menunjukkan nilai probabilitas (0,001) < 0,05. Koefisien 

working capital turnover sebesar 0,003, artinya setiap perubahan satu satuan pada 

working capital turnover dimana current ratio dan debt to total assets 

diasumsikan tetap, maka besarnya return on investment akan mengalami 

perubahan sebesar 0,003 dengan arah yang sama. Hasil penelitian ini sejalan 

dengan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hernawati (2007) dan 

Putri (2006). Kedua penelitian tersebut  menyebutkan jika efisiensi modal kerja 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Efisiensi penggunaan 

modal kerja dapat diukur dengan rasio working capital turnover, yaitu rasio yang 

menunjukkan hubungan antara modal kerja dengan penjualan dan menunjukkan 

banyaknya penjualan yang diperoleh perusahaan (jumlah rupiah) untuk tiap 

rupiah modal kerja (Jumingan, 2008). Semakin efisien modal kerja suatu PENGARUH EFISIENSI..., Isthi Pinasthika, Ak.-IBS, 2010
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perusahaan yang dapat dilihat dari perputaran modal kerjanya yang semakin 

cepat, maka profitabilitas perusahaan akan semakin tinggi. Sebaliknya, semakin 

tidak efisien modal kerja suatu perusahaan yang dapat dilihat dari perputaran 

modal kerja yang lambat, maka profitabilitasnya akan semakin lambat (Putri, 

2006).  Jika perputaran modal kerja semakin tinggi maka semakin cepat dana atau 

kas yang diinvestasikan dalam modal kerja kembali menjadi kas, hal itu berarti 

keuntungan perusahaan dapat lebih cepat diterima. 

Hipotesa kedua dalam penelitian ini menyebutkan likuiditas secara parsial 

berpengaruh terhadap profitabilitas. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang 

dilakukan, dapat dilihat bahwa variabel current ratio yang digunakan untuk 

mengukur likuiditas secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap 

profitabilitas (ROI). Hal ini dapat terlihat dari hasil uji statistik t yang 

menunjukkan  nilai probabilitas (0,892) > 0,05. Koefisien current ratio sebesar -

0,001, hal ini berarti bahwa setiap perubahan satu satuan pada current ratio 

dimana working capital turnover dan debt to total assets diasumsikan tetap, maka 

besarnya return on investment akan mengalami perubahan sebesar 0,001dengan 

arah yang berlawanan. Current ratio adalah rasio yang menunjukkan sejauh mana 

aktiva lancar mampu menutupi kewajiban lancarnya. Semakin besar current 

ratio, maka semakin tinggi kemampuan perusahaan menutupi kewajiban jangka 

pendek yang harus segera dipenuhi. Hubungan yang tidak signifikan antara 

likuiditas dan profitabilitas menunjukkan bahwa likuiditas (current ratio) yang 

tinggi tidak selalu menguntungkan perusahaan. Di satu sisi, likuiditas yang tinggi 

mengindikasikan tingkat keamanan perusahaan untuk memenuhi kewajiban 

jangka pendeknya. Namun di sisi lain, jika perusahaan tidak dapat memanfaatkan 

dana yang ada secara produktif, maka hal tersebut dapat berdampak pada PENGARUH EFISIENSI..., Isthi Pinasthika, Ak.-IBS, 2010
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menurunnya profitabilitas perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil 

penelitian Hernawati (2007) yang menyatakan bahwa secara parsial likuiditas 

(current ratio) tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. 

Hipotesis ketiga menyebutkan solvabilitas yang diukur dengan debt to 

total assets ratio, secara parsial berpengaruh terhadap profitabilitas. Dari hasil 

pengujian hipotesis yang dilakukan, diketahui bahwa solvabilitas secara parsial 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas. Hal ini dapat terlihat 

dari hasil uji statistik t yang menunjukkan  nilai probabilitas (0,000) < 0,05. 

Koefisien debt to total assets sebesar -0,236, hal ini berarti bahwa setiap 

perubahan satu satuan pada debt to total assets dimana working capital turnover 

dan current ratio diasumsikan tetap, maka besarnya return on investment akan 

mengalami perubahan sebesar 0,236 dengan arah yang berlawanan. Sumber 

modal kerja suatu perusahaan dalam menjalankan operasinya dapat berasal dari 

pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang. Penambahan modal kerja ini di 

satu sisi dapat meningkatkan produktifitas dan mendorong penjualan suatu 

perusahaan. Namun demikian, pinjaman dari pihak ketiga tersebut tentunya juga 

akan menimbulkan biaya/beban baru bagi perusahaan. Porsi utang yang besar dan 

pengelolaan utang yang kurang baik akan menambah biaya/beban utang 

perusahaan dan dapat mengurangi profit perusahaan. Hal tersebut inilah yang 

dapat menyebabkan adanya hubungan negatif antara solvabilitas (debt to total 

assets ratio) dengan profitabilitas (ROI). Hasil penelitian ini sejalan dengan 

penelitian Hernawati (2007) yang menyatakan bahwa secara parsial solvabilitas 

berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. 

Hipotesis keempat pada penelitian ini menyebutkan efisiensi modal kerja, 

likuiditas, dan solvabilitas secara simultan berpengaruh terhadap profitabilitas. PENGARUH EFISIENSI..., Isthi Pinasthika, Ak.-IBS, 2010
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Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh F hitung = 9,838 dengan nilai 

signifikansi 0,000. Dengan demikian maka nilai probabilitas (0,000) < 0,05, 

artinya setiap variabel bebas, yaitu efisien modal kerja, likuiditas, dan solvabilitas 

secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Nilai 

adjusted R square pada model regresi sebesar 0,411 atau 41,10%. Hal ini 

menunjukkan kemampuan variabel bebas working capital turnover, current ratio, 

dan debt to total assets ratio dalam mempengaruhi variabel terikat return on 

investment adalah sebesar 41,10%. Sisanya, yaitu sebesar 58,90% dijelaskan oleh 

faktor lain di luar model. Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian 

Hernawati (2007) yang menyatakan bahwa secara simultan variabel efisiensi 

modal kerja (WCT), likuiditas (CR), dan solvabilitas (DTA) tidak berpengaruh 

signifikan terhadap profitabilitas (ROI). Perbedaan hasil penelitian ini dapat 

disebabkan karena perbedaan periode tahun penelitian dan sampel industri yang 

digunakan. Karakteristik tiap industri berbeda-beda antara industri yang satu 

dengan yang lainnya. Adanya perbedaan tersebut dapat mengakibatkan pada 

perbedaan hasil penelitian ini dengan hasil penelitian sebelumnya. 
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BAB 5 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengujian model regresi dan pembahasan pada Bab 4, 

maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 

1. Efisiensi modal kerja secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 

profitabilitas perusahaan otomotif dan komponennya yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia tahun 2004-2008. 

2. Likuiditas secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas 

perusahaan otomotif dan komponennya yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2004-2008. 

3. Solvabilitas secara parsial berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas 

perusahaan otomotif dan komponennya yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2004-2008. 

4. Efisiensi modal kerja, likuiditas, dan solvabilitas secara bersama-sama 

berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas perusahaan otomotif dan 

komponennya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2004-2008. 

 

5.2. Saran 

Saran yang berhubungan dengan penelitian, guna melengkapi dan 

memperbaiki penelitian serupa di masa yang akan datang, antara lain : 

1. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini hanya perusahaan-perusahaan 

industri otomotif dan komponennya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
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Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya dapat menggunakan lebih dari satu 

jenis industri ke dalam penelitian agar dapat digunakan untuk perbandingan. 

2. Bagi pihak manajemen perusahaan diharapkan dapat mempertahankan 

pengelolaan modal kerja secara efisien karena hal tersebut dapat 

meningkatkan profitabilitas perusahaan. Likiuditas harus dipelihara sebaik 

mungkin karena likuiditas yang tinggi tidak selalu menguntungkan bagi 

suatu perusahaan. Diperlukan pengelolaan likuiditas yang tepat agar 

operasional perusahaan dapat terus berjalan dan agar perusahaan terhindar 

dari masalah kebangkrutan. Selain itu, perusahaan juga diharapkan dapat 

mengelola pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang dari pihak ketiga 

yang digunakan untuk menambah modal perusahaan. Hal ini dikarenakan 

porsi utang yang besar dan pengelolaan utang yang kurang baik akan 

menambah biaya/beban utang perusahaan dan dapat mengurangi profit 

perusahaan. 
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Lampiran 1 

 

Ringkasan Profil Perusahaan Industri Otomotif dan Komponennya 

No. Nama Perusahaan Kode Tanggal 

Berdiri 

Tanggal 

Listing 

1. PT Astra Internasional Tbk. ASII 20-Feb-1957 4-Apr-1990 

2. PT Astra Otoparts Tbk. AUTO 20-Sep-1991 15-Juni-1998 

3. PT Gajah Tunggal Tbk. GJTL 24-Agu-1951 8-Mei-1990 

4. PT Goodyear Indonesia Tbk. GDYR 11-Jan-1901 22-Des-1980 

5. PT Indo Kordsa Tbk. BRAM 8-Jul-1981 5-Sep-1990 

6. PT Indospring Tbk. INDS 5-Mei-1978 10-Agu-1990 

7. PT Multi Prima Sejahtera Tbk. LPIN 11-Jan-1901 5-Feb-1990 

8. PT Prima Alloy Steel 

Universal Tbk. 

PRAS 20-Feb-1984 12-Jul-1990 

9. PT Selamat Sempurna Tbk. SMSM 19-Jan-1976 9-Sep-1996 

 Sumber: www.idx.co.id 

  



Lampiran 2 

Data Perusahaan Industri Otomotif dan Komponennya 

No. Perusahaan Tahun ROI WCT CR DTA 

1 ASII 2008 0,08 17,77 0,95 0,24 

2 AUTO 2004 0,04 2,72 0,81 0,12 

3 AUTO 2005 0,05 4,51 1,03 0,21 

4 AUTO 2006 0,05 1,95 0,94 0,17 

5 AUTO 2007 0,09 2,89 1,37 0,15 

6 AUTO 2008 0,08 2,91 1,09 0,15 

7 GJTL 2004 0,01 5,55 0,41 0,59 

8 GJTL 2005 0,01 0,95 1,66 0,38 

9 GJTL 2006 -0,01 1,88 0,84 0,36 

10 GJTL 2007 0,00 2,50 1,23 0,38 

11 GJTL 2008 -0,08 3,63 0,45 0,47 

12 GDYR 2004 0,09 3,34 1,61 -0,03 

13 GDYR 2005 -0,04 2,57 1,19 0,23 

14 GDYR 2006 0,06 3,14 1,07 0,19 

15 GDYR 2007 0,05 5,96 0,33 0,30 

16 GDYR 2008 -0,03 6,64 0,85 0,48 

17 BRAM 2004 0,02 -1,94 2,00 0,15 

18 BRAM 2005 0,06 1,50 1,58 0,19 

19 BRAM 2006 -0,02 1,00 2,58 0,13 

20 BRAM 2007 0,02 1,14 3,12 0,14 

21 BRAM 2008 0,04 1,52 -0,17 0,15 

22 INDS 2004 -0,08 1,98 0,71 0,65 

23 INDS 2005 0,01 4,76 0,38 0,48 

24 INDS 2006 0,01 14,66 0,41 0,46 

25 INDS 2008 0,03 18,76 0,61 0,47 

26 LPIN 2004 -0,04 -32,38 0,39 0,00 

27 LPIN 2005 -0,08 3,95 0,36 0,27 

28 LPIN 2006 0,04 -0,37 0,43 0,21 

29 LPIN 2007 0,13 4,42 1,32 0,24 

30 LPIN 2008 -0,04 0,23 0,50 0,34 

31 PRAS 2004 0,02 4,72 0,83 0,45 

32 PRAS 2005 0,00 5,33 0,55 0,43 

33 PRAS 2006 -0,01 9,89 0,50 0,43 

34 PRAS 2007 0,01 19,46 0,54 0,39 

35 SMSM 2004 0,09 -9,05 1,33 0,02 

36 SMSM 2005 0,06 3,15 1,09 0,16 

37 SMSM 2006 0,05 2,26 1,06 0,17 

38 SMSM 2007 0,05 3,18 0,77 0,22 

39 SMSM 2008 0,05 3,56 1,01 0,19 

  (Sumber: Data diolah) 



Lampiran 3 

Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  
ROI WCT CR DTA 

N 40 40 40 40 

Normal Parameters
a
 Mean .0419 5.5376 1.7870 .5280 

Std. Deviation .05607 7.81716 .82050 .19429 

Most Extreme Differences Absolute .095 .214 .154 .176 

Positive .077 .195 .154 .175 

Negative -.095 -.214 -.110 -.176 

Kolmogorov-Smirnov Z .602 1.352 .974 1.110 

Asymp. Sig. (2-tailed) .861 .052 .299 .170 

a. Test distribution is Normal. 

Sumber : Output SPSS 16.0 

 



 

 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .039 .021 
 

1.853 .072 

WCT .000 .001 -.276 -1.544 .131 

CR -.003 .006 -.085 -.467 .643 

DTA .005 .027 .037 .186 .853 

a. Dependent Variable: Abresid    

Sumber : Output SPSS 16.0 

 

 



Hasil Uji Autokorelasi 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .678
a
 .460 .415 .04289 1.171 

a. Predictors: (Constant), DTA, WCT, CR   

b. Dependent Variable: ROI   

Sumber : Output SPSS 16.0 

 

Hasil Estimasi Nilai Residual (ρ) 

Dependent Variable: U   

Method: Least Squares   

Date: 08/12/10   Time: 09:19   

Sample (adjusted): 2 40   

Included observations: 39 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     U(-1) 0.472904 0.137663 3.435240 0.0014 
     
     R-squared 0.231140     Mean dependent var 0.004421 

Adjusted R-squared 0.231140     S.D. dependent var 0.051280 

S.E. of regression 0.044965     Akaike info criterion -3.340568 

Sum squared resid 0.076830     Schwarz criterion -3.297912 

Log likelihood 66.14107     Hannan-Quinn criter. -3.325263 

Durbin-Watson stat 2.170615    
     
     

Sumber : Output Eviews 6.0 

 

Hasil Uji Autokorelasi Setelah Menggunakan Metode Cochrane-Orcutt 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .676
a
 .457 .411 .03820 2.039 

a. Predictors: (Constant), DTA, CR, WCT   

b. Dependent Variable: ROI   

Sumber : Output SPSS 16.0 



Hasil Uji Multikolinearitas 

Coefficients
a
 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 WCT 
.757 1.321 

CR .824 1.213 

DTA .639 1.564 

a. Dependent Variable: ROI 

 Sumber : Output SPSS 16.0 

 

Statistik Deskriptif 

                                                 Descriptive Statistics 

 
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

 
Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic 

ROI 39 -.08 .13 .0222 .00797 .04977 

WCT 39 -32.38 19.46 3.3501 1.27870 7.98547 

CR 39 -.17 3.12 .9681 .10119 .63191 

DTA 39 -.03 .65 .2761 .02586 .16150 

Valid N (listwise) 39 
     

Sumber : Output SPSS 16.0 

 

  



Lampiran 4 

Hasil Analisis Regresi 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .078 .020 
 

3.920 .000 

WCT .003 .001 .503 3.519 .001 

CR -.001 .011 -.019 -.137 .892 

DTA -.236 .048 -.766 -4.922 .000 

a. Dependent Variable: ROI     

Sumber : Output SPSS 16.0 

Hasil Uji Statistik F 

ANOVA
b
 

Model 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 
.043 3 .014 9.838 .000

a
 

Residual .051 35 .001   

Total .094 38    

a. Predictors: (Constant), DTA, CR, WCT    

b. Dependent Variable: ROI     

Sumber : Output SPSS 16.0 

Koefisien determinasi (R
2
) 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .676
a
 .457 .411 .03820 

a. Predictors: (Constant), DTA, CR, WCT   

b. Dependent Variable: ROI   
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