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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis pengaruh struktur modal, 
efisiensi modal kerja, likuiditas dan inflasi terhadap kinerja keuangan perusahaan non 
bank indeks LQ-45 periode 2011- 2015. Variabel independen yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah struktur modal yang diukur dengan debt to equity ratio, efisiensi 
modal kerja yang diukur dengan working capital turnover, likuiditas yang diukur 
dengan current ratio dan inflasi yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia. Penelitian 
ini menggunakan variabel kontrol yaitu ukuran perusahaan yang diukur dengan 
logaritma dari total aktiva. Sedangkan untuk variabel dependen menggunakan kinerja 
keuangan yang diukur dengan return on asset. Pemilihan sampel menggunakan 
metode purposive sampling dan sampel dari penelitian ini adalah sebanyak 17 
perusahaan non bank yang pernah tergabung dalam indeks LQ-45 Bursa Efek 
Indonesia (BEI) periode 2011-2015. Data diperoleh dari data sekunder yaitu website 
Bursa Efek Indonesia dan website Bank Indonesia. Teknik analisis yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur modal berpengaruh negatif dan 
tidak signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan non bank, efisiensi modal 
kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan non 
bank, likuiditas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan 
perusahaan non bank dan inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja 
keuangan perusahaan non bank.  

Kata kunci : struktur modal, efisiensi modal kerja, likuiditas, inflasi. 
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ABSTRACT 

 

This research aims to determine the effect analysis of capital structure, working 
capital efficiency, liquidity and inflation on non bank financial performance in the 
LQ-45 index period 2011- 2015. The independent variables that are used in this study 
are capital structure measured by debt to equity ratio, working capital efficiency is 
measured by working capital turnover, liquidity is measured by current ratio and 
inflation which has been published by Bank Indonesia. This research uses a control 
variable: firm size that measured by the logarithm of total asset. Meanwhile, the 
dependent variable using financial performance which measured by return on asset. 
The sample selection using purposive sampling method and sample of this research 
are 17 non bank companies that had joined in LQ-45 index listed on the Indonesia 
Stock Exchange (BEI) period 2011-2015. Data obtained from secondary data on 
Indonesia Stock Exchange website and Bank Indonesia website. The analysis 
technique used in this research is multiple linear regression analysis. 

The results showed that the capital structure has a negative effect and not significant 
to non bank financial performance, working capital efficiency has a positive effect 
and significant to non bank financial performance, liquidity has a positive effect and 
significant to non bank financial performance and inflation has a negative effect and 
significant to non bank financial performance. 

Keywords: capital structure, working capital efficiency, liquidity, inflation. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Kinerja keuangan perusahaan merupakan suatu gambaran tentang kondisi 

keuangan suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat-alat analisis keuangan, 

sehingga dapat diketahui mengenai baik buruknya keadaan keuangan suatu 

perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu (Wati, 

2012). Hal ini sangat penting agar sumber daya digunakan secara optimal dalam 

menghadapi perubahan lingkungan. Penilaian kinerja keuangan merupakan salah 

satu cara yang dapat dilakukan oleh pihak manajemen untuk menilai kemajuan 

yang telah dicapai perusahaan agar tujuan perusahaan yang telah ditetapkan dapat 

tercapai dan juga untuk memenuhi kewajibannya terhadap para stakeholder dan 

shareholder (Pertiwi & Pratama, 2012). 

 Untuk mengetahui kinerja perusahaan dapat digunakan suatu ukuran atau 

tolak ukur tertentu. Alat analisis yang dapat digunakan adalah teknik rasio 

keuangan. Analisis rasio keuangan menghubungkan unsur-unsur neraca, laporan 

arus kas, perhitungan laba rugi satu dengan lainnya & memberikan gambaran 

tentang pola historical perusahaan serta penilaian posisinya saat ini (Fahmi, 2012: 

50). Analisis rasio keuangan memungkinkan para manajer keuangan 

memperkirakan reaksi para kreditur & investor serta memberikan pandangan ke 

dalam tentang bagaimana kira-kira dana dapat diperoleh. Salah satu rasio 
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keuangan yang dapat digunakan untuk pengukuran kinerja keuangan adalah 

Return on Asset. 

Sehubungan dengan penyajian laporan keuangan untuk pihak eksternal 

perusahaan (investor dan kreditor), maka setiap perusahaan harus mampu 

memanfaatkan sumber-sumber ekonomi yang dimiliki secara efektif dan efisien 

untuk dapat memenangkan persaingan tersebut melalui berbagai strategi aktivitas 

bisnis yang berdaya saing. Menurut Binangkit (2014) , salah satu langkah dalam 

menyelesaikan permasalahan tadi adalah dengan merangsang pertumbuhan 

ekonomi yang digerakkan melalui sektor riil. Hal tersebut dapat dicapai dengan 

menjaga kebijakan yang mendukung persaingan usaha yang sehat guna 

terciptanya alokasi sumber daya yang efektif dan efisien. Salah satu kebijakan 

yang dianggap paling penting adalah kebijakan pendanaan yang tercermin dalam 

struktur modal. Pengukuran struktur modal dapat diproxykan dengan Debt to 

Equity Ratio (Subramanyam & Wild, 2010: 271). Penelitian yang dilakukan 

(Taani, 2013) menemukan adanya pengaruh positif Debt to Equity Ratio terhadap 

Return on Asset. Tetapi hasil berbeda ditemukan dalam penelitian (Riaz, 2015) 

bahwa Debt to Equity Ratio berpengaruh negatif terhadap Return on Asset. 

Dalam menghadapi persaingan yang ketat, perusahaan membutuhkan 

persiapan agar memiliki nilai kompetitif di pasar sehingga perusahaan dituntut 

untuk mengelola sumber dana yang dianggap potensial untuk dirubah menjadi 

nilai tambah yang bersifat sustainable. Hal ini digunakan sebagai pendukung 

modal kerja perusahaan. Modal kerja dibutuhkan oleh setiap perusahaan untuk 
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membiayai kegiatan operasional sehari-hari sehingga pengelolaan modal kerja 

dalam suatu perusahaan sangat penting. 

 Penetapan besar kecilnya modal kerja yang dibutuhkan perusahaan 

berbeda-beda, salah satunya tergantung dari ukuran aktivitas bisnis yang dimiliki 

perusahaan. Semakin besar aktivitas bisnis suatu perusahaan maka semakin besar 

turnover yang dimiliki perusahaan tersebut & diikuti oleh aktivitas lain yang 

mempengaruhinya (Fahmi, 2012: 104). Pengelolaan modal kerja yang efektif 

perlu diperhatikan oleh setiap perusahaan untuk mencegah kegiatan usaha menjadi 

terhambat atau terhenti. Menurut Nugroho (2012), indikasi pengelolaan modal 

kerja yang baik adalah adanya efisiensi modal kerja yang dapat dilihat dari 

perputaran modal kerja perusahaan. Penelitian yang dilakukan (Arshad & Gondal, 

2013) menemukan adanya pengaruh negatif working capital turnover ratio 

terhadap Return on Asset. Tetapi hasil berbeda ditemukan dalam penelitian 

(Nugroho, 2012) bahwa working capital turnover berpengaruh positif terhadap 

Return on Asset. 

 Likuiditas mengacu kepada ketersediaan sumber daya yang dimiliki oleh 

perusahaan dalam rangka memenuhi kebutuhan kas jangka pendek. Baik 

kekurangan maupun kelebihan likuditas akan merugikan perusahaan. Kekurangan 

likuiditas akan menyebabkan perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban 

jangka pendeknya sehingga kegiatan operasional perusahaan terganggu, 

sedangkan kelebihan likuiditas mengindikasikan perusahaan tidak mampu 

mengelola sumber daya yang dimiliki sehingga kesempatan untuk mendapat 

keuntunganakan menurun. Pengukuran rasio likuiditas dapat diproxykan dengan 
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current ratio. Penelitian yang dilakukan oleh (Priya & Nimalathasan, 2013) 

menemukan adanya pengaruh negatif Current ratio terhadap Return on Asset. 

Tetapi hasil berbeda ditemukan dalam penelitian (A. Ajanthan, 2013) bahwa 

Current ratio berpengaruh positif terhadap Return on Asset. 

Faktor ekonomi makro merupakan faktor yang berada di luar perusahaan 

namun mempunyai pengaruh terhadap kenaikan atau penurunan kinerja baik 

secara langsung maupun tidak langsung (Samsul, 2006:200 dalam Rusliata dan 

Fathoni, 2011). Salah satu kondisi makroekonomi diindikasikan oleh inflasi. 

Inflasi merupakan salah satu faktor fundamental makro dari indikator 

makroekonomi yang mendapat perhatian khusus dari negara-negara di dunia 

karena menimbulkan dampak jangka pendek dan panjang serta mempengaruhi 

kestabilan ekonomi & kebijakan suatu negara. Sehingga inflasi secara langsung 

dan tak langsung berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Penelitian yang 

dilakukan (Cekrezi, 2015) menemukan adanya pengaruh negatif Inflasi terhadap 

Return on Asset. Tetapi hasil berbeda ditemukan dalam penelitian (Zulfiqar & 

Din, 2015) bahwa Inflasi berpengaruh positif terhadap Return on Asset. 

 Dengan adanya perbedaan dari hasil penelitian terdahulu maka penelitian 

ini akan diuji kembali dengan variabel-variabel sebelumnya yang pernah diteliti. 

Differensiasi penelitian yang akan dilakukan dari penelitian sebelumnya adalah 

dengan menggunakan objek penelitian pada saham perusahaan non bank yang 

terdaftar di Indeks LQ 45 BEI periode 2011-2015. Dipilihnya perusahaan dalam 

indeks LQ 45 sebagai objek penelitian karena indeks tersebut terdiri dari 45 

saham terpilih dari 525 perusahaan di BEI periode 2016 melalui berbagai kriteria 

Analisis pengaruh..., Muhammad Rafi Mahdi, Ma.-IBS, 2016



5 
 

 
Indonesia Banking School 

 
 

pemilihan, sehingga akan terdiri dari saham-saham dengan likuiditas (jumlah hari 

perdagangan dan frekuensi transaksi), dan kapitalisasi pasar (volume transaksi) 

yang tinggi. Kapitalisasi dari emiten anggota LQ 45 mencapai 70% dari 

kapitalisasi IHSG sehingga dianggap cukup mewakili pergerakan pasar saham. 

Selain itu, saham-saham emiten yang termasuk di dalam indeks LQ-45 terus 

dipantau dan setiap enam bulan akan diadakan review (awal Februari dan 

Agustus). Apabila ada emiten yang sudah tidak memenuhi kriteria akan diganti 

dengan emiten lain yang memenuhi syarat (Tandelilin, 2010:87).  

Perusahaan non bank dipilih menjadi sampel dalam penelitian ini didasarkan 

atas beberapa pertimbangan, yaitu: 

                         Tabel 1.1 

     1. Kapitalisasi pasar & volume perdagangan 

Indeks LQ 45 

Tahun 
Kapitalisasi Pasar (Dalam Trilyun 

Rp) 
Volume Perdagangan (Dalam 

Milyar) 
Bank Non Bank Bank Non Bank 

2011 648,990 1.722,700 58,690 544,459 
2012 725,923 1.879,756 36,573 450,235 
2013 710,564 1.854,689 36,096 347,847 
2014 1.021,947 2.343,867 40,691 321,882 

Sumber: Fact Book IDX, olahan penulis (2016). 
  
 Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa kapitalisasi pasar sektor non bank 

LQ 45 meningkat dari tahun ke tahun & secara konsisten nilainya lebih besar 

dibandingkan dengan sektor perbankan. Hal tersebut didukung oleh volume 

perdagangan sektor non bank yang lebih besar dibandingkan dengan sektor 

perbankan. Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan para investor terhadap sektor 
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non bank lebih tinggi. Kepercayaan ini merepresentasikan bahwa performance 

sektor non bank lebih baik sehingga kesempatan para investor mendapat 

keuntungan semakin besar dan mencegah dari resiko spekulasi saham. 

 

2. Kebijakan BI Rate 

BI Rate merupakan acuan suku bunga pasar uang yang mempengaruhi 

suku bunga perbankan. Sehingga kebijakan BI Rate sangat mempengaruhi sektor 

perbankan Indonesia. Hal ini menyebabkan resiko terhadap saham-saham 

perbankan secara tidak langsung lebih besar dibandingkan dengan saham-saham 

non bank. (Sumber: market.bisnis.com) 

 

                         Tabel 1.2 

      3. Kinerja Emiten Indeks LQ 45 

- Pertumbuhan laba emiten LQ 45 tertinggi periode 2015 (dalam milyar Rp) 

Emiten 2014 2015 Perubahan (%) 

WSKT 511,88 2.047,73 104,68 

TBIG 700,74 1.429,9 104,06 

BBTN 1.145,57 1.850,9 61,57 

ADHI 329,07 463,68 40,91 

SRIL 376,45 528,34 40,35 
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- Pertumbuhan Pendapatan emiten LQ 45 tertinggi periode 2015 (dalam milyar Rp) 

Emiten 2014 2015 Perubahan (%) 

WSKT 10.266 14.152 37,85 

SRIL 5.217 6.556 25,67 

SILO 3.340 4.144 24,07 

BBTN 12.807 14.966 16,86 

PTPP 14.217 14.217 14,40 

Sumber: market.bisnis.com 

 Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa saham-saham non bank 

mendominasi pertumbuhan laba dan pertumbuhan pendapatan. Hal ini 

menunjukkan bahwa kinerja keuangan non bank lebih baik dan menjadi referensi 

utama para investor untuk memperoleh keuntungan dibandingkan saham-saham 

perbankan. Kinerja keuangan saham-saham non bank dan saham-saham 

perbankan pada Indeks LQ 45 yang telah diuraikan sebelumnya sangat 

dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal berkaitan dengan 

kebijakan di dalam lingkungan internal perusahaan dan faktor eksternal 

merupakan faktor di luar perusahaan yang mempengaruhi perusahaan secara 

langsung dan tidak langsung. Sehingga hal ini menarik penulis untuk mengadakan 

penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Capital Structure, Working Capital 

Efficiency, Likuiditas dan Inflasi Terhadap Financial Performance (Studi 

Empiris Pada Perusahaan Non Bank yang Terdaftar di Indeks LQ 45 Bursa 

Efek Indonesia Periode 2011-2015).” 
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1.2 Ruang Lingkup Masalah 

Penelitian ini merupakan modifikasi penelitian yang dilakukan oleh Agus 

Wibowo & Sri Wartini yang berjudul “Efisiensi Modal Kerja, Likuiditas dan 

Leverage terhadap Profitabilitas” dengan penelitian Zulfiqar & Din yang berjudul 

“Inflation, Interest Rate and Firm’s Performance: The Evidence From Textile 

Industry of Pakistan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya:  

1. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian sebelumnya 

adalah Return on equity dan Return on investment untuk mengukur 

kinerja keuangan perusahaan. Sedangkan penelitian ini menggunakan 

variabel dependen Return on Asset untuk mengukur kinerja keuangan 

perusahaan. 

2. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian sebelumya 

adalah debt to total asset untuk mengukur struktur modal dan tingkat 

inflasi di negara Pakistan. Sedangkan penelitian ini menggunakan debt 

to equity ratio untuk mengukur struktur modal perusahaan dan tingkat 

inflasi yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia. 

3. Penelitian ini menggunakan ukuran perusahaan sebagai variabel 

kontrol. 

4. Periode pengamatan yang dilakukan dalam penelitian sebelumnya 

adalah tahun 2008-2009 dan tahun 2013. Sedangkan pada penelitian 

ini, tahun pengamatannya adalah 2011-2015.  

5. Sampel pada pengamatan yang dilakukan sebelumnya adalah 

perusahaan manufaktur yang terdaftar (listing) di Bursa Efek Indonesia 
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dan perusahaan textil, sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah 

perusahaan non-bank yang terdaftar di Indeks LQ 45. 

 

1.3 Identifikasi Masalah 

Kinerja keuangan dalam suatu perusahaan sangat dipengaruhi dan 

tergantung dari faktor internal dan eksternal. Beberapa contoh faktor yang berasal 

dari internal perusahaan adalah struktur modal, efisiensi modal kerja, likuiditas, 

ukuran perusahaan. Sedangkan salah satu faktor yang berasal dari eksternal adalah 

inflasi. 

Taani (2013), Nirajini & Priya (2013) menyatakan bahwa struktur modal 

berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Muhammad, Shah & Islam 

(2014), Akeem et al (2014) dan Riaz (2015) menyatakan struktur modal 

berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan. Sen & Oruc (2009), Ashraf 

(2012) dan Arshad & Gondal (2013) menyatakan efisiensi modal kerja 

berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan. Nugroho (2012) menyatakan 

efisiensi modal kerja berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Eljelly 

(2004), Saluja & Kumar (2012) dan Priya & Nimalatahasan (2013) menyatakan 

likuiditas berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan. A.Ajanthan (2013) 

menyatakan likuiditas berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Zulfiqar & 

Din (2015) dan Perdana (2015) menyatakan inflasi berpengaruh positif terhadap 

kinerja keuangan. Halim (2013), Irungu & Muturi (2015) dan Cekrezi (2015) 

menyatakan inflasi berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan. 
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Penelitian ini menggunakan capital structure, working capital efficiency, 

likuiditas dan inflasi sebagai variabel independen terhadap pengaruhnya bagi 

financial performance, sehingga variabel independen tersebut dapat 

mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kinerja keuangan 

yang bagus dan terhindar dari kemungkinan insolvabilitas & kebangkrutan serta 

dapat memberikan informasi kepada para pengguna laporan keuangan perusahaan 

tersebut. 

 

1.4 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka yang 

menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah struktur modal berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan 

perusahaan non bank yang terdaftar di Indeks LQ 45 BEI periode 2011-

2015? 

2. Apakah efisiensi modal kerja berpengaruh negatif terhadap kinerja 

keuangan perusahaan non bank yang terdaftar di Indeks LQ 45 BEI 

periode 2011-2015? 

3. Apakah likuiditas berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan 

perusahaan non bank yang terdaftar di Indeks LQ 45 BEI periode 2011-

2015? 

4. Apakah inflasi berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan perusahaan 

non bank yang terdaftar di Indeks LQ 45 BEI periode 2011-2015? 
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1.5 Pembatasan Masalah  

Terdapat pembatasan masalah dalam penelitian ini. Masalah yang diteliti 

dalam penelitian ini : 

1. Faktor yang menentukan atau mempengaruhi financial performance dari 

faktor internal perusahaan hanya capital structure, working capital 

efficiency, likuiditas dan ukuran perusahaan. Sedangkan dari beberapa 

faktor eksternal, yang digunakan dalam penelitian ini hanya inflasi yang 

menentukan atau mempengaruhi financial performance.  

2. Dalam penelitian ini financial performance diukur dengan menggunakan 

rasio profitabilitas yaitu return on asset serta tidak semua perusahaan 

diteliti namun hanya perusahaan pada industri non-bank yang terdaftar di 

Indeks LQ 45 Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2011-2015. 

 

1.6 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini, maka 

tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui, menguji dan menganalisis struktur modal memiliki 

pengaruh negatif terhadap terhadap kinerja keuangan perusahaan non bank 

yang terdaftar di Indeks LQ 45 BEI periode 2011-2015. 

2. Untuk mengetahui, menguji dan menganalisis efisiensi modal kerja 

memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja keuangan perusahaan non 

bank yang terdaftar di Indeks LQ 45 BEI periode 2011-2015. 
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3. Untuk mengetahui, menguji dan menganalisis likuiditas memiliki 

pengaruh negatif terhadap kinerja keuangan perusahaan non bank yang 

terdaftar di Indeks LQ 45 BEI periode 2011-2015. 

4. Untuk mengetahui, menguji dan menganalisis inflasi memiliki pengaruh 

negatif terhadap kinerja keuangan perusahaan non bank yang terdaftar di 

Indeks LQ 45 BEI periode 2011-2015. 

 

1.7 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara langsung 

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

1. Bagi Penulis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan wawasan 

tambahan mengenai hubungan struktur modal, efisiensi modal kerja, 

likuiditas, inflasi dan kinerja keuangan masing-masing saham pada 

perusahaan non bank yang terdaftar di Indeks LQ 45 serta meningkatkan 

kemampuan penulis dalam menganalisis. 

2. Bagi Investor 

Penelitian ini berguna untuk memberikan wawasan & informasi lebih 

mendalam kepada investor dalam menganalisis kinerja keuangan masing-

masing saham pada perusahaan non bank yang terdaftar di Indeks LQ 45 

sehingga penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan dalam pengambilan 

keputusan yang tepat untuk memilih saham yang paling menguntungkan 

pada perusahaan non bank yang terdaftar di Indeks LQ 45. 
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3. Bagi Masyarakat Umum 

Menambah referensi serta pemahaman tentang pengaruh stuktur modal, 

efisiensi modal kerja, likuiditas dan inflasi terhadap kinerja keuangan 

masing-masing saham pada perusahaan non bank yang terdaftar di Indeks 

LQ 45. 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan 

bagi kemajuan akademis dan dapat dijadikan acuan atau referensi untuk 

penelitian berikutnya. 

 

1.8 Sistematika Penulisan 

Sistematika penelitian empiris ini terdiri dari 5 (lima) bab yang masing-

masing berisi tentang: 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang penelitian, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, pembatasan masalah dan sistematika 

penulisan.  

BAB II LANDASAN TEORI 

Berisi tentang landasan teori dan penelitian terdahulu, kerangka penelitian dan 

hipotesis yang berguna sebagai dasar pemikiran dalam pembahasan masalah 

yang diteliti dan mendasari analisis yang digunakan dalam bab IV yang 

diambil dari berbagai macam literatur.  
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BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Komponen bab III berisi tentang variabel penelitian baik itu variabel 

dependen, variabel independen yang akan diambil dari operasional tentang 

semua variabel yang digunakan dalam penelitian, penentuan sampel, jenis dan 

sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berisi tentang deskripsi obyek penelitian dan analisis data serta pembahasan 

mengenai permasalahan dalam penelitian ini.  

BAB V PENUTUP 

Merupakan bab terakhir dan penutup dari penelitian ini. Dalam bab ini akan 

disampaikan pula kesimpulan, keterbatasan dan saran bagi pihak-pihak yang 

terkait mengenai permasalahan tersebut. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1.  Tinjauan Pustaka 
 
2.1.1. Struktur Modal 

Sehubungan dengan penyajian laporan keuangan untuk pihak eksternal 

perusahaan (investor dan kreditor), setiap perusahaan harus mampu 

memanfaatkan sumber daya yang ada secara efisien dan efektif dalam mengambil 

keputusan pembelanjaan. Keputusan pembelanjaan perusahaan akan menentukan 

kebijakan pendanaan yang tercermin dalam struktur modal perusahaan. Menurut 

Sudana (2011:143), struktur modal adalah keputusan pembelanjaan jangka 

panjang suatu perusahaan yang diukur dengan perbandingan utang jangka panjang 

dengan modal sendiri. Struktur modal menurut Sjahrial (2008:179) adalah 

perimbangan antara penggunaan modal pinjaman yang terdiri dari utang jangka 

pendek yang bersifat permanen & utang jangka panjang dengan modal sendiri 

yang terdiri dari saham preferen dan saham biasa. Menurut Brealey, Myers & 

Marcus (2007:4), struktur modal adalah bauran pendanaan utang jangka panjang 

dan ekuitas. Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

yang dimaksud dengan struktur modal adalah perimbangan dari seluruh sumber 

pembiayaan jangka panjang& jangka pendek dengan ekuitas yang digunakan 

untuk seluruh kegiatan perusahaan. 
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Pada tahun 1958, Franco Modigliani dan Merton Miller dalam hasil 

penelitiannya menyatakan bahwa nilai perusahaan tidak tergantung pada struktur 

modalnya. Dengan cara apapun sebuah perusahaan mendanai perusahaannya tidak 

akan berpengaruh terhadap nilai perusahaan (Amara dan Aziz, 2014). Teori MM 

merupakan awal dari teori struktur modal modern setelah teori struktur modal 

tradisional yang dikemukakan dan dikembangkan oleh David Durand pada tahun 

1952. 

 Menurut Brigham & Ehrhardt (2011:610) proposisi MM didasarkan pada 

beberapa asumsi penting sehingga membuat argumen MM bertahan : 

1. Tidak ada pajak 

2. Tidak ada biaya kebangkrutan 

3. Tidak ada biaya transaksi 

4. Semua pihak (investor & manajemen) memiliki informasi yang sama 

tentang peluang-peluang investasi perusahaan di masa depan 

5. Earning Before Interest and Taxes (EBIT) tidak berubah atas 

penggunaan utang 

6. Investor dapat berutang dengan tingkat suku bunga yang sama dengan 

perusahaan 

 

2.1.1.1 Teori-Teori Struktur Modal 

1. Traditional Approach  

Pendekatan tradisional berpendapat bahwa terdapat struktur modal yang 

optimal untuk setiap perusahaan. Dapat diartikan bahwa struktur modal 

Analisis pengaruh..., Muhammad Rafi Mahdi, Ma.-IBS, 2016



17 
 

 
Indonesia Banking School 

 
 

mempunyai pengaruh terhadap nilai perusahaan, dimana struktur modal 

dapat berubah-ubah agar tercapai nilai perusahaan yang optimal (Sudana, 

2011: 147). 

2. Net Income Approach  

Pendekatan laba bersih berpendapat bahwa penggunaan utang berbanding 

lurus terhadap nilai perusahaan dan berbanding terbalik terhadap biaya 

modal. Semakin besar penggunaan utang maka nilai perusahaan akan 

meningkat dan biaya modal perusahaan akan menurun. Namun jika 

semakin kecil penggunaan utang maka nilai perusahaan akan menurun dan 

biaya modal perusahaan akan meningkat. Dapat diartikan bahwa untuk 

mencapai nilai perusahaan yang maksimum maka sebaiknya perusahaan 

menggunakan utang yang maksimal untuk pembiayaannya (Sjahrial, 

2008:180). 

3. Net Operating Income 

Pendekatan laba operasi bersih berpendapat bahwa penggunaan utang 

berbanding lurus terhadap risiko perusahaan. Semakin besar penggunaan 

utang maka risiko perusahaan semakin meningkat dan semakin kecil 

penggunaan utang maka risiko perusahaan semakin kecil. Selain itu 

pendekatan laba bersih menjelaskan bahwa berapapun jumlah utang yang 

digunakan perusahaan maka nilai perusahaan tidak berubah. Hal ini 

menunjukkan bahwa struktur modal tidak mempengaruhi nilai perusahaan 

(Sudana, 2011: 146). 
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4. Modigliani – Miller (MM) Tanpa Pajak 
 

Teori ini berpendapat bahwa struktur modal tidak mempengaruhi nilai 

perusahaan. Dengan cara apapun sebuah perusahaan mendanai 

perusahaannya tidak akan berpengaruh terhadap nilai perusahaan (Ross, 

Westerfield & Jaffe, 2010:493). 

5. Modigliani – Miller (MM)Dengan Pajak 

Tahun 1963, MM melanjutkan teori yang dibuatnya pada tahun 1958, 

dalam hal ini telah dimasukkan faktor pajak. Sehingga nilai perusahaan 

dengan menggunakan utang lebih tinggi dibandingkan dengan nilai 

perusahan tanpa utang, kenaikan tersebut dikarenakan adanya 

penghematan pajak (Ross, Westerfield & Jaffe, 2010:493). 

6. Trade-Off 

Teori trade-off berpendapat bahwa dengan meningkatnya penggunaan 

utang maka keuntungan dari penggunaan utang yang berupa penghematan 

pajak juga akan semakin besar. Selain itu penggunaan utang akan 

meningkatkan nilai perusahaan sampai titik tertentu. Setelah titik tersebut, 

penggunaan utang akan menurunkan nilai perusahaan dikarenakan 

kenaikan keuntungan dari penggunaan utang tidak sebanding dengan 

kenaikan biaya financial distress dan agency costs (Ross, Westerfield & 

Jaffe, 2010:531). 

7. Pecking Order 

Teori pecking order berpendapat bahwa perusahaan lebih mengutamakan 

sumber dana internal. Apabila perusahaan membutuhkan dana dari pihak 
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eksternal maka pertama-tama yang dicari adalah pembiayaan yang paling 

aman seperti utang yang memiliki risiko rendah, kemudian risky debt, lalu 

convertible securities. Penerbitan saham hanya akan dilakukan sebagai 

langkah terakhir jika sudah tidak ada pilihan lain, misalnya tiba-tiba 

mengalami penurunan laba atau sahamnya overvalued (Ross, Westerfield 

& Jaffe, 2010:538). 

8. Signaling 

Teori Signaling berpendapat bahwa investor dan manajer tidak memiliki 

informasi yang sama tentang prospek perusahaan. Pihak internal 

perusahaan memiliki informasi yang lebih baik dan lebih cepat tentang 

prospek perusahaan dibandingkan dengan investor. Jika prospek 

perusahaan diprediksi positif maka perusahaan akan mengambil keputusan 

untuk menghindari menerbitkan saham dalam keputusan pembiayaannya 

tetapi perusahaan menggunakan utang yang melebihi target struktur modal 

optimal. Namun jika prospek perusahaan diprediksi negatif maka 

perusahaan akan menerbitkan saham dalam keputusan pembiayaannya 

dengan tujuan membagi kerugian dengan pemegang saham yang baru 

(Ross, Westerfield & Jaffe, 2010:533). 

9.     Agency 

Menurut Ross, Westerfield & Jaffe (2010:525), teori agency 

menggambarkan bahwa terdapat masalah dalam mengatur tindakan agent 

dalam rangka memaksimalkan kesejahteraan stockholders dan debtholders 

yang timbul karena konflik kepentingan. Kreditur memiliki hak atas 
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sebagian laba yang diperoleh perusahaan dan sebagian asset perusahaan 

terutama dalam kasus kebangkrutan. Sementara itu pemegang saham 

memegang pengendalian perusahaan yang mungkin akan sangat 

menentukan profitabilitas dan risiko perusahaan menjadi lebih besar dari 

pada perkiraan kreditur. Masalah keagenan yang terjadi pada akhirnya 

dapat meningkatkan agency cost. 

 

2.1.1.2 Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Struktur modal 

Menurut Sjahrial (2008:204), struktur modal suatu perusahaan 

mempertimbangkan beberapa faktor penting yaitu : 

1. Tingkat penjualan, perusahaan dengan penjualan yang relatif stabil 

maka memiliki aliran kas yang stabil. Jika kondisi aliran kas tidak stabil 

maka perusahaan sebaiknya tidak dibiayai dengan utang dalam jumlah 

yang besar 

2. Struktur asset, perusahaan yang memiliki asset tetap dalam jumlah 

besar dapat menggunakan utang dalam jumlah yang besar karena 

perusahaan yang memiliki usaha skala besar akan lebih mudah 

mendapatkan akses ke sumber dana dibandingkan dengan perusahaan 

kecil. 

3. Tingkat pertumbuhan perusahaan, semakin cepat pertumbuhan 

perusahaan maka semakin besar kebutuhan dana untuk pembiayaan 

ekspansi. Potensi tingkat pertumbuhan perusahaan dapat diukur dari 

biaya penelitian dan pengembangan. Semakin besar biaya penelitian 
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dan pengembangan maka prospek pertumbuhan perusahaan di masa 

datang akan semakin terjamin. 

4. Kemampuan menghasilkan retained earning, perusahaan yang memiliki 

retained earning yang besar maka akan menggunakan retained earning 

tersebut untuk pembiayaannya sebelum menggunakan utang atau 

menerbitkan saham baru. 

5. Variabilitas laba dan penghematan pajak, perusahaan dengan 

variabilitas laba yang kecil akan memiliki kemampuan lebih besar 

untuk menanggung beban tetap yang berasal dari utang. Dengan adanya 

penggunaan utang maka akan memberikan manfaat berupa 

penghematan pajak. 

6. Skala perusahaan, perusahaan yang memiliki skala usaha besar dan 

mapan akan lebih mudah memperoleh modal di pasar modal dibanding 

perusahaan kecil. Sehingga dengan adanya kemudahan akses maka 

perusahaan besar memiliki fleksibilitas yang lebih besar dibanding 

perusahaan kecil. 

7. Kondisi internal perusahaan dan ekonomi makro, perusahaan perlu 

mencari waktu yang tepat untuk menjual saham dan obligasi. Secara 

umum waktu yang tepat untuk menjual saham atau obligasi yaitu pada 

saat tingkat suku bunga pasar sedang rendah dan pasar modal sedang 

bullish (mengalami tren naik atau menguat).  
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2.1.1.3 Pengukuran Struktur Modal 

Menurut Subramanyam & Wild (2010:271), struktur modal dapat 

diukur melalui beberapa alat ukur yaitu : 

1. Debt ratio (DR) 

Rasio ini digunakan untuk mengukur hubungan antara total utang 

dengan total modal perusahaan. Debt ratio dapat diukur dengan : 

   Debt ratio =  

2. Debt to equity ratio (DER) 

Rasio ini mengukur hubungan antara total utang dengan modal ekuitas 

perusahaan. Debt to equity ratio dapat diukur dengan : 

  Debt to equity ratio =  

3. Long term debt to equity ratio (LTDER) 

Rasio ini mengukur hubungan antara utang jangka panjang dengan total 

ekuitas perusahaan. Long term debt to equity ratio dapat diukur dengan: 

Long term debt to equity ratio =  

2.1.1.3.1 Debt to Equity Ratio 

Dalam penelitian ini, struktur modal diukur dengan menggunakan debt 

to equity ratio (DER). Debt to Equity Ratio menggambarkan proporsi 

penggunaan hutang dengan ekuitas dalam pendanaan perusahaan & 

menunjukkan kemampuan modal sendiri perusahaan untuk memenuhi 

kewajibannya (Husnan & Pudjiastuti, 2012: 72). Semakin Besar DER 
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menandakan struktur permodalan perusahaan lebih banyak 

menggunakan hutang terhadap ekuitas sehingga risiko kebangkrutan 

perusahaan semakin tinggi (Prihadi, 2012: 263) 

 

2.2. Modal Kerja 

 Modal kerja dibutuhkan oleh setiap perusahaan untuk membiayai kegiatan 

operasional sehari-hari sehingga pengelolaan modal kerja dalam suatu perusahaan 

sangat penting bagi pihak internal dan eksternal perusahaan. Modal kerja yang 

tidak dikelola secara efektif dan efisien akan membuat perusahaan bermasalah 

dalam berkompetisi di pasar & menimbulkan masalah likuiditas yang merupakan 

sebab utama kegagalan suatu perusahaan. Menurut Filbeck & Krueger (2005), 

modal kerja adalah selisih antara aktiva lancar yaitu berupa kas atau sumber daya 

yang mudah dikonversi menjadi kasdengan kewajiban lancar perusahaan yaitu 

berupa kas yang siap untuk dibayarkan perusahaan. Modal kerja menurut Sen 

&Oruc (2009) adalah keseluruhan asset lancar yang dimiliki oleh perusahaan. 

Sedangkan modal kerja menurut Usama (2012) adalah selisih antara proses 

pengelolaan produksi suatu barang (dari mulai bahan baku menjadi barang jadi) & 

piutang dengan kewajiban lancar yang dimiliki oleh perusahaan. Berdasarkan 

beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan 

modal kerja adalah selisih antara asset lancar perusahaan dengan kewajiban 

lancar. 
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Menurut Riyanto (2001) dalam Fahmi (2012:105), terdapat 3 konsep 

modal kerja yang umum digunakan, yaitu : 

1. Konsep kuantitatif, yaitu konsep yang didasarkan atas kuantitas modal kerja 

perusahaan dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional perusahaan dalam 

jangka pendek. Sehingga modal kerja menurut konsep ini adalah jumlah 

keseluruhan aktiva lancar perusahaan atau dapat disebut juga modal kerja 

bruto (gross working capital) yang terdiri atas kas, piutang, persediaan dan 

surat-surat berharga (sekuritas). 

2. Konsep kualitatif, yaitu konsep yang didasarkan atas besarnya jumlah utang 

lancar yang harus segera dilunasi. Sebagian aktiva lancar perusahaan 

dialokasikan untuk melunasi hutang lancar seperti hutang dagang, hutang 

wesel, hutang pajak & sebagian aktiva lancar lainnya digunakan untuk 

membiayai kegiatan operasional perusahaan. Sehingga modal kerja menurut 

konsep ini adalah kelebihan aktiva lancar terhadap utang lancar atau dapat 

disebut juga modal kerja neto (net working capital). 

3. Konsep fungsional, yaitu konsep yang didasarkan atas fungsi dana yang 

dimiliki perusahaan untuk memperoleh pendapatan. Setiap dana yang 

dialokasikan perusahaan pada berbagai aktiva bertujuan untuk memperoleh 

pendapatan saat ini (current income) & pendapatan di masa yang akan datang 

(future income). Sehingga modal kerja menurut konsep ini adalah modal yang 

digunakan untuk menghasilkan current & future income. 
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2.2.1 Jenis - Jenis Modal Kerja 

 Menurut Jumingan (2014:71), modal kerja menurut jenisnya dapat 

digolongkan menjadi dua bentuk, yaitu : 

1. Modal kerja permanen (Permanen working capital), yaitu modal kerja yang 

harus tetap ada dalam perusahaan untuk menjalakan operasionalnya atau 

dengan kata lain modal kerja yang secara terus-menerus diperlukan suatu 

perusahaan untuk kelancaran usahanya. Modal kerja permanen dapat 

dibedakan menjadi : 

a. Modal kerja primer (Primary working capital), yaitu jumlah modal kerja 

minimum yang harus ada pada perusahaan untuk menjamin kontinuitas 

usahanya. 

b. Modal kerja normal (Normal working capital), yaitu jumlah modal kerja 

yang diperlukan perusahaan untuk 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), yaitu modal kerja yang 

jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan kondisi. 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 keja siklis (Cyclical working capital), yaitu modal kerja yang 

jumlahnya berubah-ubah disebabkan oleh fluktuasi siklus. 
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c. Modal kerja darurat (Emergency working capital), yaitu modal kerja yang 

jumlahnya berubah-ubah karena adanya keadaan darurat atau mendadak 

yang tidak dapat diprediksi terlebih dahulu. 

 

2.2.2 Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Modal Kerja 

 Menurut Jumingan (2014:69), untuk menentukan besarnya modal kerja 

yang diperlukan oleh suatu perusahaan terdapat beberapa faktor yang perlu 

diperhatikan yaitu: 

1. Sifat atau jenis perusahaan 

Modal kerja yang dibutuhkan perusahaan jasa relatif lebih kecil dibandingkan 

kebutuhan modal kerja perusahaan industri. Hal ini dikarenakan perusahaan 

industri memerlukan investasi yang besar dalam proses produksi (bahan baku, 

barang dalam proses dan barang jadi). Selain itu, keuntungan yang diperoleh 

perusahaan jasa relatif lebih kecil dibandingkan perusahaan industri & 

perusahaan keuangan. 

2. Jangka waktu untuk memproduksi barang yang akan dijual 

Modal kerja suatu perusahaan bervariasi dan sangat tergantung terhadap 

kuantitas dan harga beli per unit dari barang yang dijual. Semakin lama waktu 

yang diperlukan untuk memproduksi barang maka semakin besar modal kerja 

yang dibutuhkan. 

3. Syarat pembelian dan penjualan barang 

Jika perusahaan melakukan pembayaran atas pembelian barang, langsung 

setelah barang diterima maka kebutuhan kas perusahaan akan menjadi lebih 
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besar dibandingkan dengan menggunakan kredit pembelian barang. Di 

samping itu, semakin lama jangka waktu kredit yang diberikan perusahaan 

kepada customer maka akan semakin besar modal kerja yang harus 

ditanamkan dalam bentuk piutang. Untuk meminimalisir kebutuhan modal 

kerja dan timbulnya resiko kerugian karena adanya piutang yang tak tertagih, 

perusahaan dapat memberikan potongan harga tunai (cash discount) kepada 

para pelanggan. 

4. Tingkat perputaran persediaan 

Semakin tinggi tingkat perputaran persediaan maka jumlah modal kerja yang 

ditanamkan dalam bentuk persediaan (barang) akan semakin rendah. Untuk 

mencapai tingkat perputaran yang tinggi, maka diperlukan perencanaan dan 

pengawasan persediaan yang efisien. Semakin tinggi tingkat perputaran 

persediaan maka akan semakin rendah risiko kerugian yang disebabkan karena 

penurunan harga & perubahan demand atas barang. 

5. Tingkat perputaran piutang 

Semakin cepat tingkat perputaran piutang maka kebutuhan akan modal kerja 

akan semakin rendah. Untuk mencapai tingkat perputaran piutang yang tinggi, 

maka diperlukan pengawasan piutang yang efektif dan keputusan yang tepat 

terkait dengan perluasan kredit, syarat kredit penjualan, jumlah maksimum 

kredit bagi para customer serta penagihan piutang. 

6. Pengaruh siklus bisnis (business cycle) 

Pada saat kondisi perusahaan berada pada fase prosperity maka perusahaan 

cenderung membeli barang dalam jumlah banyak dengan harga yang rendah 
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sehingga membutuhkan modal kerja yang lebih banyak. Namun, jika kondisi 

perusahaan berada pada fase depresi maka perusahaan akan menjual 

barangnya dan menarik piutangnya dengan segera untuk melunasi utang atau 

menutup kerugian yang ditimbulkan. 

7. Fluktuasi nilai riil dari harga jual aktiva lancar 

Menurunnya nilai riil terhadap harga bukudari aktiva lancar (surat-surat 

berharga, persediaan & piutang) akan menurunkan modal kerja. Jika risiko 

kerugian ini semakin besar maka dibutuhkan tambahan modal kerja untuk 

melunasi utang jangka pendek yang jatuh tempo. 

8. Pengaruh musim 

Perusahaan yang dipengaruhi oleh musim, membutuhkan modal kerja yang 

maksimum pada periode waktu yang relatif pendek. Modal kerja yang 

ditanamkan dalam bentuk persediaan barang akan berangsur-angsur 

meningkat pada saat menjelang puncak penjualan. 

9. Credit rating dari perusahaan 

Jumlah modal kerja yang dibutuhkan perusahaan untuk membiayai kegiatan 

operasionalnya tergantung pada kemampuan perusahaan dalam menyediakan 

kas. Penyediaan kas ini tergantung pada credit rating dari perusahaan, 

perputaran persediaan & piutang serta discount harga pembelian barang.  

 

2.2.3 Fungsi Modal Kerja 

 Menurut Munawir (2014:116), modal kerja yang cukup akan 

menguntungkan dan berguna bagi perusahaan, diantaranya sebagai berikut : 
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1. Melindungi perusahaan terhadap krisis modal kerja yang diakibatkan oleh 

penurunan nilai aktiva lancar. 

2. Memungkinkan perusahaan untuk melunasi semua kewajiban-kewajibannya 

tepat pada waktunya. 

3. Menjamin perusahaan memiliki credit standing dan dapat mengatasi bahaya-

bahaya atau kesulitan keuangan yang mungkin terjadi. 

4. Memungkinkan untuk memiliki persediaan dalam jumlah yang cukup untuk 

melayani para customernya. 

5. Memungkinkan perusahaan untuk memberikan syarat kredit yang lebih 

menguntungkan kepada para customernya. 

6. Memungkinkan perusahaan untuk dapat beroperasi dengan lebih efisien 

karena tidak ada kesulitan untuk memperoleh barang ataupun jasa yang 

dibutuhkan. 

 

2.2.4 Sumber Modal Kerja 

 Menurut Kasmir (2010:309), modal kerja dapat berasal dari berbagai 

sumber, yaitu : 

1. Hasil operasi perusahaan 

Hasil operasi perusahaan merupakan pendapatan atau laba yang diperoleh 

perusahaan pada periode tertentu. Selama laba belum dibagi perusahaan dan 

belum atau tidak diambil pemegang saham maka modal kerja perusahaan akan 

bertambah. 
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2. Keuntungan penjualan surat berharga 

Besarnya selisih antara harga beli dengan harga jual surat berharga dapat 

digunakan perusahaan untuk keperluan modal kerja. Namun, jika perusahaan 

harus menjual surat berharga dalam keadaan rugi maka modal kerja 

perusahaan akan berkurang. 

3. Penjualan saham 

Perusahaan dapat menjual sejumlah saham yang dimilikinya kepada berbagai 

pihak. Hasil penjualan saham tersebut dapat digunakan perusahaan sebagai 

modal kerja meskipun prioritas dalam manjemen keuangan dimana hasil 

penjualan saham lebih diutamakan untuk kebutuhan investasi jangka panjang. 

4. Penjualan aktiva tetap 

Penjualan aktiva tetap yang dimaksud adalah aktiva tetap yang kurang 

produktif atau masih menganggur. Hasil penjualan aktiva tersebut dapat 

dijadikan uang kas atau piutang sebesar harga jual. 

5. Penjualan obligasi 

Perusahaan mengeluarkan sejumlah obligasi untuk dijual kepada pihak 

lainnya. Hasil penjualan obligasi dapat dijadikan modal kerja meskipun hasil 

penjualan obligasi tersebut lebih diutamakan untuk investasi jangka panjang 

sama seperti halnya penjualan saham. 

6. Memperoleh pinjaman 

Pinjaman dapat diperoleh dari bank atau lembaga lain. Dalam praktiknya, 

pinjaman terutama dari perbankan ada yang dikhususkan untuk digunakan 

sebagai modal kerja meskipun tidak menambah aktiva lancar. 
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7. Dana hibah 

Dana hibah dapat diperoleh dari berbagai lembaga. Dana hibah tersebut dapat 

digunakan sebagai modal kerja & biasanya tidak dikenakan beban biaya 

seperti halnya pinjaman dan tidak ada kewajiban pengembalian. 

 

2.2.5 Perput aran Modal Kerja 

 Perputaran modal kerja yang rendah menunjukkan adanya kelebihan 

modal kerja yang mungkin disebabkan tingginya modal kerja yang ditanamkan 

dalam persediaan dan piutang, adanya saldo kas & investasi modal kerja dalam 

bentuk surat-surat berharga yang terlalu besar, atau adanya pengelolaan modal 

kerja yang tidak efisien. Sebaliknya, perputaran modal kerja yang tinggi 

menunjukkan adanya kekurangan modal kerja atau dapat juga dikatakan 

perusahaan mengelola modal kerjanya secara efisien (Jumingan, 2014:133). 

Menurut Shim & Siegel (1998) dalam Arshad & Gondal (2013), working capital 

turnover menggambarkan hubungan antara modal kerja dengan penjualan bersih 

dan menunjukkan seberapa efisien perusahaan menggunakan modal kerja.  

 Mengacu pada pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa keefektifan 

modal kerja perusahaan dapat dinilai dengan menggunakan rasio perputaran 

modal kerja (working capital turnover). Rasio ini mengukur hubungan antara 

modal kerja dengan penjualan bersih, menunjukkan banyaknya penjualan yang 

dapat diperoleh perusahaan (dalam jumlah rupiah) untuk setiap rupiah modal kerja 

dan menunjukkan efisiensi penggunaan modal kerja. Rasio perputaran modal 

kerja dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut (Jumingan, 2014:132): 
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  Working Capital Turnover =  

2.3 Likuiditas 

 Tingkat likuiditas suatu perusahaan menunjukkan seberapa besar 

kemampuan perusahaan dalam menyelesaikan kewajibannya. Menurut Keown, 

Martin & Petty (2014:133), likuiditas mengacu kepada kemampuan perusahaan 

untuk membayar kewajiban keuangannya tepat waktu. Sedangkan likuiditas 

menurut Brigham & Ehrhardt (2011:110) menunjukkan kemampuan perusahaan 

untuk memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Likuiditas menurut Saluja 

& Kumar (2012) yaitu mengacu kepada kemampuan perusahaan mengelola 

persediaan kas yang dimilikinya untuk memenuhi kewajiban keuangan. 

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang 

dimaksud dengan likuiditas adalah kemampuan perusahaaan untuk memenuhi 

kewajiban jangka pendeknya secara tepat waktu. 

Perusahaan yang mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya secara 

tepat waktu berarti perusahaan tersebut dalam keadaaan likuid. Menurut 

Subramanyam & Wild (2010:241), kurangnya likuditas akan menghalangi 

perusahaan untuk memperoleh kesempatan untuk mendapat keuntungan. Jika 

perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban lancarnya maka kelangsungan 

usahanya akan terhambat dan berakibat kesempatan untuk mendapat keuntungan 

akan turun. Hal ini akan mengarahkan perusahaan kepada kemungkinan 

insolvabilitas dan kebangkrutan. Kurangnya likuditas perusahaan akan 

memberikan dampak bagi beberapa pihak. Bagi para investor, kesulitan likuiditas 

dapat meramalkan hilangnya kendali pemilik atau kerugian investasi modal. 
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Ketika pemilik perusahaan memiliki kewajiban yang sangat besar, kurangnya 

likuiditas akan membahayakan aset-aset yang dimiliki oleh perusahaan. 

Sedangkan bagi para kreditor perusahaan, kurangnya likuiditas dapat 

menyebabkan ditundanya pembayaran bunga dan pokok pinjaman atau bahkan 

tidak dapat ditagih, sehingga hal ini dapat merugikan kreditor. Selain itu dampak 

perusahaan yang kekurangan likuiditas berpengaruh kepada pelanggan dan 

pemasok. Bagi para pelanggan dan pemasok, kurangnya likuditas perusahaan 

mengindikasikan ketidakmampuan perusahan dalam memenuhi kontrak (default) 

& akan merusak hubungan antara pelanggan dan pemasok terhadap perusahaan.  

Di sisi lain, tidak hanya kekurangan likuiditas perusahaan yang akan 

memberikan dampak bagi beberapa pihak namun kelebihan likuiditas juga 

menjadi masalah. Kelebihan likuditas mengindikasikan perusahaan tidak mampu 

mengelola asset yang dimilikinya dikarenakan banyaknya sumber daya yang 

menganggur (Brigham & Ehrhardt, 2011:91). Sumber daya yang menganggur 

merupakan masalah yang cukup besar bagi para investor selaku penyokong dana 

bagi perusahaan & mengindikasikan kinerja manajemen perusahaan yang lemah. 

 

2.3.1 Trade Off Likuiditas & Profitabilitas 

Menurut Van Horne (1998) dalam Nugroho (2012), dalam penentuan 

kebijakan modal kerja yang efisien, perusahaan dihadapkan pada masalah adanya 

pertukaran (trade off) antara faktor likuiditas dan profitabilitas. Jika perusahaan 

memutuskan menetapkan modal kerja dalam jumlah yang besar, kemungkinan 

tingkat likuiditas akan terjaga namun kesempatan untuk memperoleh laba yang 
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besar akan menurun yang pada akhirnya berdampak pada menurunnya 

profitabilitas. Sebaliknya jika perusahaan ingin memaksimalkan profitabilitas, 

kemungkinan dapat mempengaruhi tingkat likuiditas perusahaan. Makin tinggi 

likuiditas, maka makin baiklah posisi perusahaan di mata kreditur, oleh karena 

terdapat kemungkinan yang lebih besar bahwa perusahaan akan dapat membayar 

kewajibannya tepat pada waktunya.  

Di lain pihak ditinjau dari segi sudut pemegang saham, likuiditas yang 

tinggi tak selalu menguntungkan karena berpeluang menimbulkan dana-dana yang 

menganggur yang sebenarnya dapat digunakan untuk berinvestasi dalam proyek-

proyek yang menguntungkan perusahaan (Tunggal, 1995 dalam Nugroho, 2012). 

Trade-off ini tidak dapat dihindari oleh setiap perusahaan sehingga diperlukan 

suatu pengelolaan likuiditas yang efisien yang menyangkut control atas aktiva 

lancar dan kewajiban lancar perusahaan. 

 

2.3.2 Unsur-Unsur Likuiditas 

Komponen-komponen yang berkaitan dengan likuiditas perusahaan antara 

lain meliputi (Subramanyam & Wild, 2010:242) : 

1. Aktiva Lancar (Current Assets) 

Aktiva lancar adalah kas dan aktiva perusahaan lainnya yang diharapkan dapat 

segera direalisasikan menjadi kas atau dapat dijual atau dikonsumsi selama 

satu tahun atau selama siklus normal perusahaan. Aktiva lancar terdiri atas kas 

dan setara kas, piutang, persediaan, surat berharga atau sekuritas dan aktiva 

lainnya yang dapat dikategorikan sebagai aktiva lancar. 
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2. Kewajiban lancar (Current Liabilities) 

Kewajiban lancar adalah kewajiban perusahaan yang harus dipenuhi dalam 

jangka waktu yang pendek, biasanya satu tahun. Dengan kata lain, kewajiban 

lancar adalah kewajiban perusahaan yang jatuh tempo paling lama satu tahun. 

Kewajiban lancar terdiri atas utang usaha, wesel bayar, pinjaman bank jangka 

pendek, utang pajak, beban yang masih harus dibayar dan kewajiban lancar 

lainnya. 

 

2.3.3 Pengukuran Likuiditas 

Menurut Brigham & Ehrhardt (2011:89), terdapat beberapa alat ukur untuk 

mengukur tingkat likuiditas perusahaan yaitu : 

1. Rasio Lancar (Current Ratio) 

Rasio ini mengukur hubungan antara aktiva lancar terhadap kewajiban lancar. 

Semakin besar perbandingan aktiva lancar terhadap kewajiban lancar maka 

semakin tinggi kemampuan perusahaan untuk menutupi kewajiban jangka 

pendeknya. Current ratio dapat diukur dengan : 

  Current ratio =  

2. Rasio Cepat (Quick Ratio) 

Rasio ini menunjukkan likuiditas perusahaan seperti yang diukur dengan 

membandingkan aktiva lancar kecuali persediaan terhadap kewajiban lancar. 

Quick ratio dapat diukur dengan : 

         Quick ratio =  
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2.3.3.1 Current ratio 

Dalam penelitian ini, likuiditas diukur dengan menggunakan 

current ratio. Menurut Subramanyam &Wild (2010:243), alasan 

digunakannya current ratio secara luas sebagai ukuran likuiditas karena 

mencakup kemampuannya untuk mengukur : 

 Kemampuan memenuhi kewajiban lancar 

Semakin tinggi jumlah asset lancar terhadap kewajiban lancar maka 

semakin besar keyakinan bahwa kewajiban lancar akan dibayar. 

 Penyangga kerugian 

Semakin besar penyangga, semakin kecil resikonya. Current ratio 

menunjukkan tingkat keamanan (margin safety) yang tersedia untuk 

menutup penurunan nilai aktiva lancar non-kas pada saat aktiva 

tersebut dilepas atau dilikuidasi. 

 Cadangan dana lancar 

Current ratio merupakan ukuran tingkat keamanan (margin of safety) 

terhadap ketidakpastian dan hal-hal yang tidak terduga atas arus kas 

perusahaan seperti pemogokan dan kerugian yang sangat besar yang 

dapat merugikan arus kas secara sementara dan tidak terduga. 

 

2.4. Inflasi 

 Menurut Nofiatin (2013), inflasi adalah peningkatan harga keseluruhan 

dalam suatu perekonomian. Sedangkan inflasi menurut Tandelilin (2010:342) 

adalah kecenderungan terjadinya peningkatan harga produk-produk secara 
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keseluruhan. Jika kenaikan harga barang dan jasa hanya satu atau beberapa 

macam maka tidak dapat dikatakan terjadi inflasi kecuali kenaikan tersebut 

membawa dampak terhadap kenaikan harga sebagian besar barang-barang lain. 

Menurut Astuti, Apriatni & Susanta (2013), pada dasarnya inflasi yang 

tinggi tidak disukai oleh para pelaku pasar modal karena akan meningkatkan 

biaya produksi. Kenaikan biaya produksi perusahaan menyebabkan kenaikan 

harga barang-barang dalam negeri sehingga berdampak pada kinerja perusahaan. 

Selain itu, tingkat inflasi yang tinggi biasanya dikaitkan dengan kondisi ekonomi 

yang overheated atau dapat dikatakan bahwa keadaan ekonomi mengalami 

kondisi dimana permintaan terhadap suatu barang melebihi kapasitas barangyang 

ditawarkan, sehingga membuat harga‐harga cenderung mengalami kenaikan. 

Inflasi yang terlalu tinggi juga akan menyebabkan penurunan daya beli uang 

(purchasing power of money) dan mengurangi tingkat pendapatan riil yang 

diperoleh investor dari investasinya (Kewal, 2012). Di sisi lain, ketika terjadi 

inflasi, harga-harga secara umum akan naik sehingga pembeli barang dan jasa 

akan mengeluarkan uang lebih banyak uang untuk memperoleh barang dan jasa 

yang mereka inginkan tetapi pada saat bersamaan para penjual barang dan jasa 

akan mendapatkan lebih banyak uang dari penjualan mereka sehingga penghasilan 

mereka meningkat seiring dengan kenaikan harga (Mankiw, 2012:646). 
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2.4.1 Jenis-Jenis Inflasi 

 2.4.1.1 Menurut Besarnya Inflasi 

Menurut Samuelson & Nordhaus (2001:685), inflasi menurut 

besarnya terbagi menjadi 3 yaitu: 

1. Inflasi ringan (Low Inflation) 

Inflasi ringan ditandai dengan laju inflasi yang rendah, biasanya 

bernilai satu digit per tahun (< 10%). Kenaikan harga pada jenis inflasi 

ini berjalan secara lambat dengan presentase yang kecil serta dalam 

jangka yang relatif lama. 

2. Inflasi menengah (Galopping Inflation) 

Inflasi menengah ditandai dengan kenaikan harga yang lebih besar dari 

inflasi ringan (biasanya double atau triple digit, yaitu diantara 20% - 

200% per tahun). Inflasi ini terjadi karena pemerintahan yang lemah, 

terjadi perang, revolusi atau kejadian lain yang menyebabkan tidak 

tersedianya produk dengan uang yang berlimpah, sehingga 

menyebabkan masyarakat tidak percaya dengan nilai uang. 

3. Inflasi tinggi (Hyper Inflation) 

Inflasi tinggi merupakan inflasi yang mempunyai efek paling besar 

(>200% per tahun). Pada kondisi ini, masyarakat lebih memilih untuk 

spending money dan menyimpannya dalam bentuk barang 

dibandingkan saving money. Hal ini dikarenakan sebagian besar 

komoditas seperti emas, tanah, bangunan mengalami kenaikan harga 

yang setara atau lebih tinggi dari inflasi. 
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 2.4.1.2 Menurut Sumber Inflasi 

Menurut Parkin (2014:702), inflasi menurut sumbernya terbagi 

menjadi 2 yaitu: 

1. Inflasi tarikan permintaan (Demand-Pull Inflation) 

Inflasi ini disebabkan oleh jumlah permintaan agregat dari masyarakat 

terhadap komoditas-komoditas hasil produksi melebihi kemampuan 

ekonomi suatu negara dalam menyediakan barang dan jasa sehingga 

hal ini memicu perubahan pada tingkat harga. 

2. Inflasi dorongan biaya (Cost Push Inflation) 

Inflasi ini disebabkan oleh bergesernya aggregate supply curve ke arah 

kiri atas atau mengalami penurunan. Faktor-faktor yang menyebabkan 

aggregate supply curve bergeser tersebut adalah meningkatnya harga 

faktor-faktor produksi (baik yang berasal dari dalam ataupun luar 

negeri). Meningkatnya harga faktor produksi akan menaikkan biaya 

produksi. 

 

2.4.1.3 Menurut Asal Inflasi 

 Menurut Djohanputro (2008:152), inflasi menurut asalnya, 

dikategorikan menjadi 2 yaitu: 

1. Inflasi yang bersumber dari dalam negeri (Domestic Inflation) 

Inflasi ini disebabkan oleh permintaan terhadap barang meningkat 

sehingga terjadi demand pull inflation yang bersumber dari dalam 
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negeri atau terjadi kenaikan harga-harga faktor produksi dalam negeri 

sehingga terjadi cost push inflation yang bersumber dari dalam negeri. 

2. Inflasi yang bersumber dari luar negeri (Foreign / Imported Inflation) 

Inflasi ini disebabkan lonjakan permintaan ekspor secara terus menerus 

sehingga terjadi demand pull inflation yang bersumber dari luar negeri 

atau terjadi kenaikan harga faktor produksi yang diimpor sehingga 

terjadi cosh push inflation yang bersumber dari luar negeri. 

 

2.4.2 Pengukuran Inflasi 

 Menurut Mankiw (2012:514), terdapat beberapa cara untuk mengukur 

tingkat inflasi : 

1. Indeks harga konsumen (Consumer Price Index), yaitu indeks yang 

mengukur harga keseluruhan barang dan jasa yang dibeli oleh 

konsumen 

2. Indeks harga produsen (Producer Price Index), yaitu indeks yang 

mengukur harga sekelompok barang dan jasa yang dibeli oleh 

perusahaan 

3. GDP Deflator menunjukkan harga seluruh barang dan jasa yang 

diproduksi di dalam negeri 

 

2.5 Kinerja Keuangan 

 Menurut Prasinta (2012), kinerja keuangan mengukur keberhasilan suatu 

perusahaan dalam menghasilkan laba.Sedangkan menurut Fabozzi (2000) dalam 
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Budialim (2013), kinerja keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan 

perkembangan perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan. Pengertian kinerja 

keuangan menunjukkan kondisi baik buruknya keadaan keuangan suatu 

perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja perusahaan. Semakin bagus kinerja 

keuangan perusahaan maka kesempatan perusahaan untuk memperoleh laba 

semakin tinggi dan mencerminkan keefektifan perusahaan menggunakan sumber 

daya yang dimilikinya secara optimal. Kinerja keuangan perusahaan sangat 

dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Menurut Fahmi (2012:57), 

faktor internal terlihat dari perhitungan rasio keuangan yang dapat digunakan 

dalam mengevaluasi kinerja dan kondisi keuangan dari suatu entitas. Indikator 

dari dari faktor internal yang paling dominan dan dijadikan rujukan dalam melihat 

kondisi kinerja keuangan perusahaan adalah likuiditas, solvabilitas dan 

profitabilitas. Menurut Tandelilin (2010:343), faktor ekonomi makro (eksternal) 

yang mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan dapat berasal dari produk 

domestik bruto, inflasi, tingkat bunga, kurs rupiah, anggaran defisit, investasi 

swasta serta neraca perdagangan dan neraca pembayaran. 

 

2.5.1 Profitabilitas 

Setiap perusahaan pada dasarnya didirikan untuk mensejahterakan para 

pemegang saham & memaksimalkan nilai perusahaan (Titman, Keown & Martin, 

2011: 9). Hal tersebut dapat terlaksana jika perusahaan berhasil meningkatkan 

profitabilitasnya. Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi menunjukkan 

bahwa perusahaan tersebut mampu mengelola sumber daya yang dimilikinya 
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secara efektif dan efisien sehingga dapat memperoleh laba yang tinggi. Sebaliknya 

jika sebuah perusahaan memiliki profitabilitas yang rendah menunjukkan bahwa 

perusahaan tersebut tidak mampu mengelola sumber daya yang dimilikinya 

sehingga tidak mampu menghasilkan laba yang tinggi (Orniati, 2009). Menurut 

Mandal, Mahavidyalaya & Goswami (2010), mendefinisikan profitabilitas sebagai 

kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan dengan sumber daya yang 

dimiliki perusahaan. Menurut Marantika (2012), profitabilitas adalah kemampuan 

perusahaan memperoleh laba dengan semua sumber daya yang ada seperti 

kegiatan penjualan, kas dan modal. Sedangkan menurut Kumar (2015), 

profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba bersih 

secara konsisten. Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa yang dimaksud dengan profitabilitas adalah kemampuan perusahaaan 

untuk memperoleh laba dengan semua sumber daya yang dimiliki oleh 

perusahaan. 

 

2.5.2 Pengukuran Profitabilitas 

Menurut Ross et al (2012:63), terdapat beberapa alat ukur untuk mengukur tingkat 

profitabilitas perusahaan yaitu : 

1. Net Profit Margin 

Rasio ini mengukur tingkat keuntungan perusahaan (net income) terhadap 

penjualan. Semakin besar tingkat penjualan maka semakin besar net income yang 

akan diperoleh perusahaan. Net profit margindapat diukur dengan : 

Net profit margin =  
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2. Return on Asset 

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari sumber daya 

yang tersedia dan melihat sejauh mana investasi yang ditanamkan perusahaan 

mampu memberikan tingkat pengembalian keuntungan. Return on asset dapat 

diukur dengan : 

Return on asset =  

3. Return on Equity 

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan menggunakan sumber daya yang 

dimiliki untuk mampu menghasilkan laba terhadap ekuitas. Return on equity dapat 

diukur dengan : 

Return on equity=  

2.5.2.1 Return on asset 

Dalam penelitian ini, profitabilitas diukur dengan menggunakan return on 

asset (ROA). Menurut Sartono (2001) dalam Marliana & Danica (2009), return 

on asset menunjukkan kemampuan modal yang diinvestasikan perusahaan dalam 

rangka memperoleh laba. Sedangkan menurut Pribadi & Sampurno (2012), return 

on asset adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba dengan asset yang dimiliki di masa lampau & kemudian 

dianalisis untuk memproyeksikan kemampuan perusahaan menghasilkan laba di 

masa mendatang. Menurut Bolek & Wilinski (2012), return on asset 

merefleksikan sumber daya yang dimiliki perusahaan, mencerminkan efektivitas 

total operasi dari suatu perusahaan dan paling banyak digunakan untuk mengukur 
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kinerja keuangan suatu perusahaan. Semakin besar ROA menunjukan kinerja 

keuangan perusahaan yang semakin bagus (Kurniasih & Sari, 2013). 

2.6 Penelitian Terdahulu 

Sebelum penelitian ini, telah banyak dilakukan penelitian serupa di 

berbagai negara termasuk Indonesia yang melibatkan berbagai variabel termasuk 

capital structure, working capital efficiency, likuiditas dan inflasi. Berikut adalah 

beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan dasar penelitian ini:  

 

Tabel 2.1 

Peneliti Terdahulu  

No. Nama Judul Variabel Metode Hasil 

1 Khalaf Al-
Taani  
(2013) 

 

The 
relationship 

between 
capital 

structure and 
firm 

performance
: evidence 

from Jordan  

 

 
 
 
 
 
 
 

Variabel 
Dependen : 

return on assets 
dan profit 

margin  
Variabel 

Independen: 
short-term debt 
to total assets, 
long-term debt 
to total assets, 
total debt to 

equity. 
 
 
 
 
 

Regresi Linier 
Berganda 

Total debt to equity 
berpengaruh positif terhadap 

return on assets 
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No Nama Judul Variabel Metode Hasil 

2 R.Kajanant
han dan 

P.Nimaltha
san (2013) 

 

Capital 
Structure 

and its 
impact on 

firm 
performance 
: A study on 
Sri Lankan 

listed 
manufacturi

ng 
companies  

Variabel 
Dependen: 
gross profit 

ratio,net profit 
ratio,return on 
equity,return on 
assets Variabel 
Independen: 

debt equity ratio 
dan debt assets 

ratio. 
 

Regresi Linier 
Berganda 

Debt equity ratio tidak 
berpengaruh signifikan 

terhadap return on assets 

3 Saad Riaz 
(2015)  

 

Impact of 
Capital 

Structure on 
Firm’s 

Financial 
Performance

: An 
Analysis of 
Chemical 
Sector of 
Pakistan 

 

Variabel 
Dependen: 

return on asset 
Variabel 

Independen: 
total debt 

ratio,debt to 
equity 

ratio,times 
interest earned 
ratio,short term 

debt to total 
assets,long term 

debt to total 
assets. 

 

Regresi Linier 
Berganda 

Debt to equity ratio 
berpengaruh negatif terhadap 

return on assets. 
 

4 Zubair 
Arshad dan 
Muhammad 

Yasir 
Gondal 
(2013) 

 

Impact of 
Working 
Capital 

Management 
on 

Profitability: 
A Case of 

The Pakistan 
Cement 
Industry 

 

Variabel 
Dependen: 

return on total 
assets Variabel 
Independen: 
current ratio, 

quick ratio, net 
current assets to 

total assets 
ratio, working 

capital turnover 
ratio dan 
inventory 

turnover ratio. 
 

Regresi Linier 
Berganda 

Working capital turnover 
berpengaruh negatif terhadap 

return on total assets. 
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No Nama Judul Variabel Metode Hasil 

5 Agus  
Wibowo & 
Sri Wartini 

(2012)  
 

Efisiensi 
modal kerja, 

likuiditas 
dan leverage 

terhadap 
profitabilitas 

pada 
perusahaan 
manufaktur 

di BEI 
 

Variabel 
Dependen: 

return on assets 
Variabel 

Independen: 
working capital 

turnover, 
current ratio 

dan debt to total 
assets.  

 

Regresi Linier 
Berganda 

Secara parsial variabel working 
capital turnover berpengaruh 
signifikan terhadap return on 

asset.  
 

6 Priya K. & 
Dr.Nimalat

ahasan 
(2013) 

 
 
 
 
 
 
 

Liquidity 
Management 

and 
Profitability: 

A Case of 
Listed 

Manufacturi
ng 

Companies 
in Sri Lanka  

 

Variabel 

Dependen: 
return on asset 
dan return on 

equity Variabel 

Independen: 
debtors 

collection 
period, creditor 
payment period, 

net profit to 
value added 
ratio, value 

added to stock 
ratio dan 

current ratio 
 

Regresi Linear 
Berganda 

Current ratio berpengaruh 
negatif terhadap return on 

asset. 

7 A. 
Nishanthini 

& J. 
Meerajancy 

(2015) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trade-off 
Liquidity and 
Profitability 

: A 
Comparative 

Study 
Between 

State Banks 
and Private 
Banks in Sri 

Lanka 
 

Variabel 
Dependen: 

return on asset, 
return on equity 

dan net profit 
margin 

Variabel 
Independen: 
current ratio 

dan quick ratio 
 

 
 
 

Regresi Linear 
Berganda 

Current ratio tidak 
berpengaruh signifikan 
terhadap return on asset 
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Sumber: kumpulan jurnal, olahan penulis (2016). 

 

2.7. Rerangka Pemikiran 

Berdasarkan masalah yang ada dan teori yang telah diuraikan sebelumnya, 

maka dapat dibuat suatu kerangka pemikiran mengenai analisa pengaruh capital 

structure, working capital efficiency, likuiditas dan inflasi terhadap financial 

performance. 

 

 

 

 

No Nama Judul Variabel Metode Hasil 

8 A. 
Ajanthan 
(2013) 

 

A Nexus 
Between 

Liquidity & 
Profitability 
: A Study of 

Trading 
companies In 

Sri Lanka 
 

Variabel 
Dependen: 

return on asset, 
return on equity 

dan net profit 
margin 

Variabel 
Independen: 
current ratio, 

quick ratio dan 
liquidity ratio 

 

Regresi Linear 
Berganda 

Current ratio berpengaruh 
positif terhadap return on 

asset. 

9 Zuhaib 
Zulfiqar & 
Nizam Ud 
Din (2015) 

 

Inflation, 
Interest Rate 
and Firm’s 

Performance
:The 

Evidence 
From 

Textille 
Industry of 
Pakistan 

 

Variabel 
Dependen: 

return on assets 
Variabel 

Independen: 
inflation dan 
interest rate 

 

Regresi Linear 
Berganda 

Inflation rate berpengaruh 
positif terhadap return on asset 
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2.8 Pengembangan Hipotesis 

2.8.1 Pengaruh Struktur Modal Terhadap Kinerja Keuangan 

Pemilik sebuah perusahaan dapat mempergunakan hutang dengan 

jumlah yang relatif besar untuk mengembangkan usahanya. Rasio hutang 

yang tinggi akan meningkatkan ancaman kebangkrutan bagi perusahaan 

sehingga perusahaan akan menjadi lebih berhati-hati dalam menggunakan 

Working Capital Efficiency 
Working Capital Turnover (X2) 

       (Jumingan, 2014:132) 
 

 

Capital Structure                 
Debt to Equity Ratio (X1)   

(Subramanyam & Wild, 
2010:271) 

Likuiditas                         
Current Ratio (X3)  

(Brigham & Ehrhardt, 2011:91)  

 

                               

 

                       
Return on assets 

Inflasi (X4) 
 

(Mankiw, 2012:514) 
 

Firm Size 
 

(Supriyanto & Falikhatun, 2008) 
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dana yang bersumber dari para pemegang saham. Bagi setiap perusahaan, 

keputusan dalam pemilihan sumber dana merupakan hal yang penting 

dikarenakan akan mempengaruhi struktur keuangan perusahaan dan 

berdampak pada kinerja keuangan perusahaan (Brigham & Houston, 

2009:322).  

Sumber dana perusahaan dicerminkan oleh modal asing dan modal 

sendiri yang diukur dengan debt to equity ratio. Tinggi rendah DER akan 

mempengaruhi tingkat pencapaian ROA yang dicapai oleh perusahaan. 

Jika biaya yang ditimbulkan oleh pinjaman lebih kecil daripada biaya 

modal sendiri maka sumber dana yang berasal dari pinjaman atau hutang 

akan lebih efektif dalam mengahasilkan laba (meningkatkan return on 

asset) demikian sebaliknya. Hutang mempunyai dampak buruk terhadap 

kinerja keuangan karena tingkat hutang yang semakin tinggi membuat 

beban bunga juga semakin besar dan berdampak pada menurunnya kinerja 

keuangan perusahaan. Semakin tinggi DER menunjukkan semakin besar 

beban perusahaan terhadap pihak luar sehingga hal ini memungkinkan 

kinerja keuangan akan turun, maka pengaruh antara DER dengan ROA 

adalah negatif (Brigham & Houston, 2009:93). 

Beberapa peneliti telah menggambarkan hubungan antara struktur 

modal dan kinerja keuangan. Penelitian yang dilakukan Taani (2013) & 

Nirajini dan Priya (2013) berpendapat bahwa struktur modal berpengaruh 

positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Namun penelitian mereka 

tidak menghasilkan hasil yang sesuai dengan penelitian Muhammad, Shah 
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& Islam (2014), Akeem et al (2014) & Riaz (2015) yang menyatakan 

bahwa struktur modal berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan 

perusahaan. 

H1: Struktur modal berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan 

perusahaan non bank yang terdaftar di Indeks LQ 45 BEI periode 

2011-2015. 

 

2.8.2 Pengaruh Efisiensi Modal Kerja Terhadap Kinerja Keuangan 

Efisiensi dalam modal kerja sangat diperlukan untuk menjamin 

kelangsungan atau keberhasilan jangka panjang dan untuk mencapai 

tujuan perusahaan secara keseluruhan yang dalam hal ini memperbesar 

kekayaan bagi pemilik. Efisiensi dalam modal kerja dapat dilihat dari 

perputaran modal kerja perusahaan. Kondisi perputaran modal kerja dalam 

suatu perusahaan dipengaruhi oleh modal kerja (aktiva lancar dan hutang 

lancar) dalam menghasilkan penjualan. Jika perusahaan memutuskan 

menetapkan kebijakan modal kerja yang efisien maka perusahaan harus 

memiliki persediaan yang diperlukan untuk melakukan proses produksi 

dan penjualan secara lancar, persediaan bahan mentah dan barang dalam 

proses diperlukan untuk dapat melakukan proses produksi serta persediaan 

barang jadi harus selalu tersedia untuk memungkinkan perusahaan 

memenuhi permintaan yang timbul. Hal tersebut mengindikasikan 

diperlukan modal kerja yang besar agar tercapai efisiensi dalam 

pengelolaan modal kerja (Syamsuddin, 2011: 200). Jika perusahaan 
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memiliki modal kerja dalam jumlah yang besar maka kesempatan untuk 

memperoleh laba akan menurun dan berdampak pada menurunnya 

profitabilitas (Mahulae, 2015).   

Beberapa peneliti telah menggambarkan hubungan antara efisiensi 

modal kerja dan kinerja keuangan. Penelitian yang dilakukan Sen & Oruc 

(2009) dan Arshad & Gondal (2013) berpendapat bahwa efisiensi modal 

kerja berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Namun 

penelitian mereka tidak menghasilkan hasil yang sesuai dengan penelitian 

Nugroho (2012) yang menyatakan bahwa efisiensi modal kerja 

berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. 

H2 :  Efisiensi modal kerja berpengaruh negatif terhadap kinerja 

keuangan perusahaan non bank yang terdaftar di Indeks LQ 45 BEI 

periode 2011-2015. 

 

2.8.3 Pengaruh Likuiditas Terhadap Kinerja Keuangan 

Rasio lancar merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 

seberapa besar likuiditas perusahaan. Rasio lancar merupakan 

perbandingan antara aktiva lancar dengan hutang lancar. Rasio ini dapat 

menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka 

pendeknya (Horne & Wachowicz, 2009:313).  

Sebuah perusahaan dalam menjalankan operasinya membutuhkan 

dana yang sangat besar, baik untuk produksi maupun untuk investasi. 

Kebutuhan dana ini tidak dapat sepenuhnya dipenuhi menggunakan modal 
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sendiri. Oleh karena itu, perusahaan harus melakukan peminjaman dana ke 

pihak lain ataupun melakukan penundaan pembayaran beberapa 

kewajiban. Utang yang dimiliki oleh perusahaan harus dikelola 

sedemikian rupa sehingga tidak menambah beban bagi perusahaan yang 

pada akhirnya dapat menyebabkan kerugian. Rasio utang dalam sebuah 

laporan keuangan menunjukkan seberapa besar aset yang dibiayai dengan 

utang. Rasio ini menekankan pada peran penting pendanaan utang bagi 

perusahaan dengan menunjukkan persentase aktiva perusahaan yang 

didukung oleh pendanaan utang (Horne dan Wachowicz, 2009:313). 

Dengan mengetahui seberapa besar persentase utang yang dimiliki, 

perusahaan dapat mencegah terjadinya gagal bayar.  

Perusahaan yang memiliki rasio lancar yang semakin besar, maka 

menunjukkan semakin besar kemampuan perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban jangka pendeknya. Hal ini menunjukkan perusahaan melakukan 

penempatan dana yang besar pada sisi aktiva lancar. Penempatan dana 

yang terlalu besar pada sisi aktiva memiliki dua efek yang sangat 

berlainan. Di satu sisi, likuiditas perusahaan semakin baik. Namun di sisi 

lain, perusahaan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan tambahan 

laba, karena dana yang seharusnya digunakan untuk investasi yang 

menguntungkan perusahaan, dicadangkan untuk memenuhi likuiditas. 

Semakin besar rasio ini, semakin besar likuiditas perusahaan. 
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Setiap perusahaan dihadapkan pada masalah adanya pertukaran 

(trade off) antara faktor likuiditas dan profitabilitas. Jika perusahaan 

memutuskan ingin menjaga tingkat likuiditas maka kesempatan untuk 

memperoleh laba yang besar akan menurun yang pada akhirnya 

berdampak pada menurunnya profitabilitas. Sehingga semakin tinggi 

likuiditas maka kemampuan perusahaan menghasilkan laba semakin 

rendah (Nugroho, 2012). 

Beberapa peneliti telah menggambarkan hubungan antara likuiditas 

dan kinerja keuangan. Penelitian yang dilakukan Eljelly (2004), Saluja & 

Kumar (2012) dan Priya & Nimalatahasan (2013) berpendapat bahwa 

likuiditas berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan perusahaan. 

Namun penelitian mereka tidak menghasilkan hasil yang sesuai dengan 

penelitian A. Ajanthan (2013) yang menyatakan bahwa likuiditas 

berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. 

H3 :  Likuiditas berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan 

perusahaan non bank yang terdaftar di Indeks LQ 45 BEI periode 

2011-2015. 

 

2.8.4 Pengaruh Inflasi Terhadap Kinerja Keuangan 

Inflasi menunjukkan kenaikan harga-harga barang dan jasa secara 

umum dan terus-menerus pada periode waktu tertentu (Mankiw, 

2012:514). Inflasi yang terjadi di suatu negara akan mengakibatkan harga-

harga yang diproduksi perusahaan akan mengalami peningkatan. Dengan 

Analisis pengaruh..., Muhammad Rafi Mahdi, Ma.-IBS, 2016



54 
 

 
Indonesia Banking School 

 
 

meningkatnya harga sedangkan daya beli masyarakat yang tetap/menurun 

akan menyebabkan keuntungan yang diperoleh perusahaan akan 

mengalami penurunan. Sehingga semakin tinggi tingkat inflasi maka 

kinerja keuangan perusahaan akan semakin turun. 

Beberapa peneliti telah menggambarkan hubungan antara inflasi 

dan kinerja keuangan. Penelitian yang dilakukan Halim (2013), Irungu & 

Muturi (2015) serta Cekrezi (2015) berpendapat bahwa inflasi 

berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Namun 

penelitian mereka tidak menghasilkan hasil yang sesuai dengan penelitian 

Zulfiqar & Din (2015) serta Perdana (2015) yang menyatakan bahwa 

inflasi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. 

H4: Inflasi berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan perusahaan 

non bank yang terdaftar di Indeks LQ 45 BEI periode 2011-2015. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Objek Penelitian 

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan non-

bank yang terdaftar di Indeks LQ 45 Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015. 

Bursa Efek Indonesia (BEI) merupakan tempat beraktivitasnya pasar modal di 

Indonesia yang terletak di Sudirman Central Business Distric (SCBD) Jl. Jendral 

Sudirman Kav 52-53, Jakarta Selatan. 

 

3.2. Desain Penelitian 

 Menurut tujuannya, penelitian dibagi menjadi exploratory study, deskriptif 

dan pengujian hipotesis (Sekaran & Bougie, 2010:102). Penelitian ini dilakukan 

dengan tujuan pengujian hipotesis yang merupakan suatu tes dengan maksud 

untuk menguji apakah pernyataan yang dihasilkan dari kerangka teoritis berlaku 

berdasarkan penelitian yang ada (Sekaran & Bougie, 2010:108). Penelitian ini 

bertujuan untuk menguji hipotesis pengaruh variabel debt to equity ratio, working 

capital turnover, current ratio dan inflasi terhadap return on asset pada 

perusahaan non-bank yang terdaftar di Indeks LQ 45 Bursa Efek Indonesia (BEI) 

periode 2011-2015. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif 

kuantitatif. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk menjelaskan karakteristik 

suatu event atau situasi (Sekaran & Bougie, 2010:105). Penelitian ini 

menunjukkan metode kuantitatif, yaitu data kuantitatif dan analisis statistik untuk 
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menunjukkan bagaimana pengaruh variabel independen yang terdiri dari debt to 

equity ratio, working capital turnover, current ratio dan inflasi terhadap variabel 

dependen yaitu return on asset. 

 

3.3. Metode Pengambilan Sampel 

3.3.1.  Jenis dan Sumber Data 

 Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel yaitu 

gabungan antara data seksi silang (cross sectional) dan runtut waktu (time 

series), sehingga terdiri atas beberapa variabel dan meliputi beberapa 

periode waktu (Winarno W.W., 2011:39). Jenis penelitian ini berupa 

penelitian kuantitatif sehingga sumber data berupa data sekunder yang 

diperoleh dari publikasi dokumen yang tersedia, situs web perusahaan, 

dokumentasi perusahaan dan sumber lain. Data sekunder merupakan data 

yang sudah tersedia sehingga tidak perlu dikumpulkan lagi oleh peneliti 

(Sekaran & Bougie, 2010:184). Data sekunder secara umum berisi bukti, 

catatan atau laporan yang terkumpul dalam suatu arsip yang dipublikasikan. 

Perolehan Data tersebut diperoleh dari web Bursa Efek Indonesia yaitu 

www.idx.co.id, web perusahaan yang terdaftar dalam sampel penelitian 

periode 2011-2015 dan website Bank Indonesia yaitu www.bi.go.id tentang 

tingkat inflasi. 
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3.3.2. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 

metode studi pustaka dan dokumentasi. Metode studi pustaka adalah metode 

yang dilakukan dengan cara menelaah informasi dari artikel, jurnal 

penelitian, literatur dan hasil penelitian terdahulu sebagai referensi yang 

memuat pembahasan yang berkaitan dengan penelitian guna mendukung 

penelitian ini. Data yang dikumpulkan dengan metode dokumentasi berupa 

data sekunder yang dipublikasikan oleh www.idx.co.id, web perusahaan non 

bank yang tergabung dalam Indeks LQ 45 Bursa Efek Indonesia pada 

periode 2011-2015 dan website Bank Indonesia yaitu www.bi.go.id. 

 

3.3.3. Populasi 

 Pengertian populasi menurut Sekaran & Bougie (2010:262) mengacu 

pada kelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang menarik untuk 

diteliti. Populasi yang dijadikan objek pada penelitian ini merupakan 

perusahaan non-bank yang tergabung dalam Indeks LQ 45 periode 2011-

2015 di Bursa Efek Indonesia yaitu 45 perusahaan. 

 

3.3.4. Metode Sampling 

 Sampel dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan metode 

purposive sampling, yaitu pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu. 

Kriteria sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 
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1. Perusahaan non bank yang pernah terdaftar di Indeks LQ 45 BEI periode 

Februari 2011-Februari 2016. 

2. Perusahaan telah menerbitkan laporan keuangan dan memiliki 

kelengkapan data selama periode 2011-2015. 

3. Perusahaan tersebut menyajikan laporan keuangannya dalam mata uang 

rupiah. 

 

3.3.5. Sampel 

 Berdasarkan metode purposive sampling dengan kriteria yang telah 

disebutkan diatas maka peneliti mendapatkan 17 perusahaan non bank yang 

pernah tergabung dalam Indeks LQ 45 periode laporan keuangan antara 

tahun 2011-2015. 

 

3.4. Variabel dan Operasionalisasi Variabel 

3.4.1. Variabel Dependen 

 Menurut Sekaran & Bougie (2010:70), variabel dependen adalah 

variabel utama yang menarik perhatian peneliti untuk melakukan sebuah 

penelitian. Hal ini menjadi tujuan peneliti untuk memahami, 

mendeskripsikan, menjelaskan atau memprediksikan variabel tersebut. 

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : 
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1. Return On Asset 

  Return on Asset (ROA) mengukur kemampuan perusahaan 

menghasilkan laba dari sumber daya yang tersedia dan melihat sejauh 

mana investasi yang ditanamkan perusahaan mampu memberikan tingkat 

pengembalian keuntungan (Ross et al, 2012:63). 

  Dalam penelitian ini peneliti menggunakan ROA karena semakin 

tinggi nilai ROA, semakin bagus kinerja keuangan perusahaan dan 

semakin efisien perusahaan dalam menggunakan sumber daya yang 

dimilikinya secara optimal yang akan menghasilkan keuntungan bagi 

perusahaan. 

Return on asset (ROA) =  

 Dimana net income adalah laba bersih perusahaan i tahun t dan 

total asset adalah jumlah aktiva perusahaan i tahun t 

 

3.4.2. Variabel Independen 

 Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel 

dependen baik pengaruh positif ataupun negatif (Sekaran & Bougie, 

2010:72). Perubahan yang ada pada variabel ini akan berpengaruh terhadap 

variabel dependen. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah struktur modal yang diukur dengan debt to equity ratio (DER), 

efisiensi modal kerja yang diukur dengan working capital turnover (WCT), 

likuiditas yang diukur dengan current ratio (CR) dan Inflasi. 
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a. Debt to Equity Ratio (X1) 

Debt to equity ratio mengukur hubungan antara total utang terhadap 

modal ekuitas perusahaan. Adapun debt to equity ratio dihitung 

dengan menggunakan rumus (Subramanyam & Wild, 2010:271): 

DER it =  

Dimana total debt adalah total utang atau liabilitas perusahaan i tahun t 

dan stockholder’s equity adalah ekuitas pemegang saham perusahaan i 

tahun t 

b. Working Capital Turnover (X2) 

Working capital turnover mengukur hubungan antara modal kerja 

dengan penjualan bersih, menunjukkan banyaknya penjualan yang 

dapat diperoleh perusahaan (dalam jumlah rupiah) untuk setiap rupiah 

modal kerja dan menunjukkan efisiensi penggunaan modal kerja. 

Adapun Working capital turnover dihitung dengan menggunakan 

rumus (Jumingan, 2014:132): 

WCT it =  

Dimana net sales adalah penjualan bersih perusahaan i tahun t dan 

working capital adalah modal kerja perusahaan i tahun t 

c. Current Ratio (X3) 

Current ratio merupakan salah satu ukuran likuiditas yang bertujuan 

untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban 

jangka pendeknya dengan aktiva lancar yang dimilikinya. Adapun 
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current ratio dihitung dengan menggunakan rumus (Brigham & 

Ehrhardt, 2011:91) 

   CR it =  
 

Dimana current assets adalah jumlah asset lancar perusahaan i tahun t 

dan current liabilities adalah jumlah kewajiban lancar perusahaan i 

tahun t 

d. Inflasi (X4) 

Inflasi merupakan proses kenaikan harga-harga barang dan jasa secara 

umum dan terus menerus pada periode waktu tertentu. Ketika terjadi 

inflasi maka nilai mata uang suatu negara akan terdepresiasi terhadap 

nilai mata uang negara lain. Hal ini akan menyebabkan harga barang-

barang dan jasa akan meningkat. Adapun tingkat inflasi dihitung 

dengan menggunakan rumus (Mankiw, 2012:514) : 

Inflasi =  

Dimana IHK t adalah indeks harga konsumen tahun berjalan dan IHK 

t-1 adalah indeks harga konsumen tahun sebelumnya (tahun dasar) 

 

3.4.3. Variabel Kontrol 

 Variabel kontrol adalah variabel yang dapat dikendalikan sehingga 

pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen tidak 

dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti (Sugiyono, 2006:4). 

Variabel kontrol adalah variabel lain diluar variabel utama yang diteliti 
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dengan syarat variabel tersebut selalu mempengaruhi secara signifikan dari 

variabel dependen yang diteliti (Cooper & Schindler, 2008 dalam Sparta, 

2011). Variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini adalah ukuran 

perusahaan. Ukuran perusahaan (firm size) menggambarkan besar kecilnya 

suatu perusahaan yang ditunjukkan oleh total aktiva yang dimiliki 

perusahaan dan diukur dengan logaritma dari total aktiva (Supriyanto & 

Falikhatun, 2008). 

Firm Size = Ln (total asset) 

 

Tabel 3.1 

Operasionalisasi Variabel 

Variabel Definisi Measurment 

ROA Kemampuan perusahaan 

menghasilkan laba dari sumber 

daya yang tersedia dan melihat 

sejauh mana investasi yang 

ditanamkan perusahaan mampu 

memberikan tingkat 

pengembalian keuntungan 

(Ross et al, 2012:63) 

ROA=  

 

DER Rasio yang mengukur 

hubungan antara total utang 

dengan modal ekuitas 

DER = 
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perusahaan 

(Subramanyam & Wild, 

2010:271) 

WCT Mengukur hubungan antara 

modal kerja dengan penjualan 

bersih, menunjukkan 

banyaknya penjualan yang 

dapat diperoleh perusahaan 

(dalam jumlah rupiah) untuk 

setiap rupiah modal kerja dan 

menunjukkan efisiensi 

penggunaan modal kerja  

(Jumingan, 2014:132) 

WCT = 

 

 

CR Kemampuan perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban jangka 

pendek (Brigham & Ehrhardt, 

2011:91) 

 

CR= 

 

INFLASI Menggambarkan kenaikan 

harga-harga barang dan jasa 

secara umum dan terus 

menerus pada periode waktu 

tertentu 

INF t=  
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(Mankiw, 2012:514) 

Ukuran 

Perusahaan 

(Size) 

Menggambarkan besar 

kecilnya suatu perusahaan 

yang ditunjukkan oleh total 

aktiva yang dimiliki 

perusahaan (Supriyanto 

& Falikhatun, 2008) 

Size Perusahaan = 

Ln(Total Asset) 

 

3.5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

3.5.1. Teknik Pengolahan Data 

  Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan analisis 

statistik yaitu dengan program Eviews versi 9.0. Data dalam penelitian ini 

termasuk ke dalam data panel sehingga Eviews merupakan program yang 

tepat karena dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang 

berbentuk time series, cross section maupun data panel (Winarno W.W., 

2011:3) 

 

3.5.2. Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah 

dengan memakai metode analisis regresi berganda yaitu pendekatan yang 

digunakan untuk mengetahui hubungan antara beberapa variabel 

independen dengan suatu variabel dependen (Sekaran & Bougie, 

2010:350). Dengan analisis regresi akan diketahui variabel independen 
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yang benar-benar signifikan mempengaruhi variabel dependen dan dengan 

variabel yang signifikan tadi dapat digunakan untuk memprediksi nilai 

variabel dependen. 

Model dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 ROAit= α + β1DERit + β2WCTit+ β3CRit +β4INFt +β5LNSIZEit+eit 

Dimana: 

ROAit  = Return on asset pada perusahaan i periode t 

α  = Konstanta 

β1,β2,β3,β4,β5 = Koefisien regresi 

DERit  = Debt to equity ratio pada perusahaan i periode t 

WCTit  = Working capital turnover pada perusahaan i periode t 

CRit  = Current ratio pada perusahaan i periode t 

INFt  = Inflasi periode t 

LNSIZEit = Logaritma dari total aktiva pada perusahaan i periode t 

eit  = Error 

3.5.2.1. Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu 

data yang dilihat dari nilai rata–rata (mean), standar deviasi, nilai 

maksimum, nilai minimum, skewness, kurtosis, dan probability 

Jarque-Bera (Winarno, 2011:71). 
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3.5.2.2. Analisis Regresi Data Panel 

Dalam analisis regresi data panel terdapat tiga macam 

pendekatan yang digunakan, yaitu (Winarno, 2011:262): 

1. Pendekatan Common Effect 

Pengujian ini merupakan pengujian paling sederhana. Teknik ini 

mengasumsikan bahwa data gabungan yang ada, menunjukkan kondisi 

yang sesungguhnya. Sehingga, hasil dari regresi ini dianggap sama 

untuk semua objek pada semua waktu.  

2. Pendekatan Fixed Effect 

Pengujian ini dilakukan untuk mengatasi kelemahan yang terdapat 

dalam pengujian common effect yaitu terdapat ketidaksesuaian model 

dengan keadaan yang sesungguhnya. Dalam pengujian ini 

mendefinisikan bahwa satu objek memiliki konstanta yang tetap 

besarnya untuk berbagai periode waktu. Demikian juga dengan 

koefisien regresinya, tetap besarnya dari waktu ke waktu.  

3. Pendekatan Random Effect 

Metode ini digunakan untuk mengatasi kelemahan metode efek tetap. 

Tanpa menggunakan variabel semu, metode random effect 

menggunakan residual yang diduga memiliki hubungan antarwaktu 

dan antarobjek. Namun, untuk melakukan pengujian menggunakan 

metode ini ada satu syarat yaitu objek data silang harus lebih besar 

daripada banyaknya koefisien. 
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 3.5.2.2.1 Uji Chow 

Uji chow merupakan uji untuk membandingkan model common effect 

dengan fixed effect (Ghozali, 2013:181). Uji chow dalam penelitian ini 

menggunakan program Eviews. Hipotesis yang dibentuk dalam Chow 

test adalah sebagai berikut : 

H0 : Model Common Effect 

H1 : Model Fixed Effect 

H0 ditolak jika P-value lebih kecil dari nilai a. Sebaliknya, H0 diterima 

jika P-value lebih besar dari nilai a. Nilai a yang digunakan sebesar ≥ 

5%. 

3.5.2.2.2 Uji Hausman 

Uji hausman dilakukan untuk memilih model terbaik dari penelitian. 

Sehingga, dalam pengujian ini akan menghasilkan penggunaan model 

terbaik dengan menggunakan fixed random atau random effect. Oleh 

karena itu, pengujian ini dilakukan dengan mengajukan beberapa 

hipotesa sebagai berikut: 

H0 :  random effect model 

H1 : fixed effect model 

Kriteria penilaian atas pengujian ini dengan menggunakan tingkat 

signifikansi sebesar 5% adalah: 

Jika nilai p-value ≥ 5%, maka Ho diterima (model random effect) 

Jika nilai p-value < 5%, maka Ho ditolak (model fixed effect) 
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3.5.2.3.  Uji Asumsi Klasik 

 Dalam sebuah penelitian, peneliti terkadang menghadapi 

beberapa permasalahan dalam modelnya. Oleh karena itu, untuk 

menghindari permasalahan tersebut, perlu dilakukan uji asumsi klasik 

terlebih dahulu yang meliputi: 

1. Uji Normalitas 

Salah satu asumsi dalam analisis estetika adalah data berdistribusi 

normal. Dalam melakukan pengujian normalitas ini diperlukan alat 

analisis dengan menggunakan salah satu cara yaitu uji Jarque-Bera. 

Jarque-Bera adalah uji statistik untuk mengetahui apakah data 

terdistribusi normal. Hipotesis yang akan diuji pada uji Jarque-Bera 

pada penelitian ini yaitu : (Winarno,2011:153) 

- H0 = Nilai uji berdistribusi normal 

- Ha = Nilai uji tidak berdistribusi normal 

Kriteria pengujian yang dilakukan adalah: 

- H0 diterima bila nilai probability pada hasil pengujian ≥ 0.05 

- Ha diterima bila nilai probability pada hasil pengujian < 0.05 

2. Uji Multikolinieritas  

 Uji multikolinieritas dilakukan untuk menguji kondisi adanya 

hubungan linier antarvariabel independen. Multikolinieritas tidak akan 

terjadi pada persamaan regresi yang sederhana (yang terdiri atas satu 

variabel dependen dan satu variabel independen) (Winarno, 2011:117). 

Multikolinieritas adalah pertanyaan tentang derajat dan bukan tentang 
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jenis karena multikoneraritas merupakan kondisi variabel penjelas 

yang diasumsikan nonstokhastik, multikonearitas merupakan fitur dari 

sampel bukan populasi (Gujarati, 2010:254). Menurut Gujarati 

(2010:251) beberapa cara untuk mendeteksi keberadaan 

Multikolinearitas dalam model regresi Ordinary Least Square / OLS 

yaitu:  

a. Mendeteksi nilai koefisien determinasi (R2) dan nilai thitung. Jika 

R2 tinggi (>0,8) dan uji F yang signifikan, tetapi banyak koefisien 

regresi dalam uji t yang tidak signifikan, maka dicurigai adanya 

masalah multikoliniearitas (Nachrowi & Usman, 2006:100) 

b. Melakukan uji Eigenvalues dan Conditional Index (CI), apabila 

multikolinieritas ditengarai ada di dalam persamaan regresi bila 

nilai Eigenvalues mendekati 0. Jika CI berada antara nilai 10 – 30, 

maka dicurigai adanya masalah multikoliniearitas. Bila CI>30 

persamaan regresi mempunyai kolinieritas yang kuat antar variabel 

bebasnya (Nachrowi & Usman, 2006:101) 

c. Mendeteksi tolerance value atau variance inflation factor (VIF). 

Sebagai dasar acuannya dapat disimpulkan:  

- Jika nilai TOL = 1 dan nilai VIF = 1, maka dapat disimpulkan 

bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel independen dalam 

model regresi.  
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- Jika nilai TOL = 0 dan nilai VIF < 1, maka dapat disimpulkan 

bahwa ada multikolinearitas antar variabel independen dalam 

model regresi (Nachrowi & Usman, 2006:102) 

3. Uji Autokorelasi 

Autokorelasi merupakan pelonggaran asumsi klasik yang 

menyatakan bahwa dalam pengamatan-pengamatan yang berbeda tidak 

terdapat korelasi antar eror term (Sarwoko, 2005:127). Autokorelasi 

dapat terjadi pada setiap penelitian dimana urutan pada pengamatan-

pengamatan memiliki arti. Olehkarenanya, autokorelasi atau sering 

disebut dengan korelasi serial (serial correlation) terjadi kebanyakan 

pada serangkaian data runtut waktu. Intisari otokorelasi adalah bahwa 

eror term pada suatu periode waktu secara sistematik tergantung 

kepada eror term pada periode-periode waktu yang lain, misalnya, 

korelasi antara u1, u2, ... , u10 dan u2, u3, ... , u11. (Sarwoko, 2005:127).   

Gambar 3.1   

Statistik Pengambilan Keputusan Durbin-Watson 
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(Sumber : Sarwoko, 2005:143) 

Ketentuan dalam pengujian ini adalah apabila d berada diantara 

1,54 dan 2,46 maka tidak terdapat autokorelasi. Jika nilai d didapatkan 

di bawah 1,54 atau di atas 2,46 maka dapat disimpulkan bahwa model 

tersebut mengandung gejala autokorelasi (Winarno, 2011:144). 

4. Uji Heteroskedastisitas 

Pengujian heteroskedastisitas dilakukan untuk mendeteksi model 

regresi linear memiliki nilai residual yang berbeda. Asumsi model 

regresi adalah: (1) residual (ei) memiliki nilai rata-rata nol, (2) residual 

memiliki varian yang konstan atau var(ei) = σ2, dan (3) residual suatu 

observasi lainnya atau cov(ei, ej) = 0, sehingga menghsailkan estimator 

yang BLUE. Apabila asumsi (1) tidak terpenuhi, yang terpengaruh 

hanyalah slope estimator dan ini tidak membawa konsekuensi serius 

dalam analisis ekonometris. Sedangkan apabila asumsi (2) dan (3) 

dilanggar, maka akan membawa dampak serius bagi prediksi dengan 

model yang dibangun (Winarno,2011:124). 

Salah  satu pengujian yang digunakan untuk mendeteksi gejala 

heteroskedastisitas adalah dengan menggunakan metode grafik. 

Metode ini relatif mudah, yaitu dengan menampilkan scatte plot dari 

variabel residual kuadrat dan variabel independen. Jika grafik tersebut 

menunjukkan bahwa data tersebar secara acak dan tidak menunjukkan 

pola tertentu, sehingga hal tersebut diduga terdapat masalah 

heteroskedastisitas. Pengujian lain yang digunakan untuk mendeteksi 
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masalah ini adalah dengan melakukan uji white. Uji white dengan 

kemudian melihat nilai chi-square (R2) yang diperoleh dengan 

hipotesis untuk dasar pengambilan keputusan sebagai berikut : 

- H0 : Tidak ada heterokedastisitas 

- Ha : Ada heterokedastisitas 

Ketentuan dalam pengambilan keputusan tersebut yaitu jika nilai 

probabilitas chi-squares lebih besar dari α = 5% maka H0 diterima dan 

jika  yaitu jika nilai probabilitas chi-squares lebih kecil dari α = 5% 

maka Ha diterima (Winarno, 2011:125). Selain itu, pengujian untuk 

mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas dengan 

menggunakan Uji Park. Uji Park dapat dilihat melalui probabilitas 

koefisien masing-masing variabel independen. Hipotesis yang akan 

diuji yaitu : 

- H0 = Tidak terdapat masalah heteroskedastisitas di dalam model 

- Ha = Terdapat masalah heteroskedastisitas di dalam model 

Kriteria pengujian yang dilakukan yakni, H0 diterima apabila nilai 

probabilitas signifikan ≥ 0.05. Ha diterima apabila nilai probabilitas 

signifikan lebih kecil dari 0.05. Langkah perbaikan yang perlu 

dilakukan jika ditemukan adanya heteroskedastisitas pada data adalah 

dengan menggunakan metode Generalized Least Square (GLS) dan 

Transformasi (Nachrowi & Usman, 2006:122). 
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3.5.3. Uji Hipotesis 

 Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat signifikansi 

variabel-variabel independen dan variabel dependen. Pengujian ini 

dilakukan dengan beberapa langkah sebagai berikut: 

1. Koefisien Determinasi (Goodness of Fit) 

Uji Determinasi atau yang biasa disebut Adjusted R2 menunjukkan 

kemampuan model untuk menjelaskan hubungan antara variabel 

independen dan variabel dependen. Uji Determinasi R2 digunakan 

untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan 

variasi variable independen. Nilai koefisien determinasi adalah berada 

di antara 0 dan 1. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel-

variabel independen dalam menjelaskan variasi variable independen 

amat terbatas. Nilai yang semakin mendekati 1, berarti semakin besar 

kemampuan variabel independen untuk menjelaskan pengaruhnya 

kepada variabel dependen atau memberikan hampir semua informasi 

yang dibutukan untuk memprediksi variasi variable dependen. 

Adjusted R2 menyatakan proporsi atau persentase dari total variasi 

variabel tak bebas Y yang dijelaskan oleh sebuah variabel penjelas X 

(Winarno, 2011:96). 

Dengan menggunakan nilai adjusted R2 dapat dievaluasi model 

regresi mana yang terbaik. Tidak seperti nilai R2, nilai adjusted R2 

dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan 

kedalam model. Dalam kenyataan, nilai adjusted R2 dapat bernilai 
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negatif, walaupun dikehendaki harus bernilai postif. Menurut Gujarati 

(2010:114), jika dalam uji empiris didapatkan nilai adjusted R2 negatif, 

maka nilai adjusted R2 dianggap bernilai nol. 

2. Uji signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t) 

Uji t dilakukan untuk mengetahui seberapa besar variabel 

independen secara individual atau secara parsial berpengaruh terhadap 

variabel dependen. Uji t dilakukan dengan membandingkan nilai t 

hitung dengan nilai t tabel (nilai kritis) sesuai dengan tingkat 

signifikasi yang digunakan. Kriteria pengambilan keputusannya 

berdasarkan probabilitas adalah sebagai berikut (Ghozali, 2013:98): 

a) Jika t hitung > t tabel atau probabilitas < tingkat signifikasi 

(Sig<0,05) maka Ho ditolak dan Ha diterima. Hal ini berarti 

variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. 

b) Jikat hitung < t tabel atau probabilitas > tingkat signifikasi 

(Sig≥0,05) maka Ho diterima dan Ha ditolak. Hal ini berarti 

variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel 

dependen. 

 

3.5.4. Forecasting 

 Forecasting atau peramalan di dalam analisis regresi berfungsi 

untuk melihat lebih jelas apakah model yang digunakan dapat menjelaskan 

kondisi objektif lebih baik. Beberapa analisis seperti t-test, F-test, 

koefisien korelasi dan lain-lain tidak mampu menelusuri lebih mendalam 
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seberapa jauh model regresi bias dari data yang sebenarnya. Hal tersebut 

dapat ditelusuri dengan menghitung nilai error dari model dengan 

menggunakan RMSE (root mean square error), MAE (mean absolut 

error) dan Theil Inequality Percent Error. Semakin kecil nilai error dari 

RMSE, MAE dan Theil Inequality Percent Error maka semakin baik 

model dalam menjelaskan kondisi riil yang terjadi. Untuk mendukung 

hasil dari forecasting dapat menggunakan diagram garis data aktual dan 

data forecasting. Apabila garis data aktual dan data forecasting tampak 

berdekatan sepanjang runtut waktu maka model regresi yang digunakan 

cukup signifikan untuk menggambarkan kondisi riil sepanjang waktu 

pengamatan (Daryanto & Hafizrianda, 2012:242). 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian 

Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan non bank. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan non bank yang terdaftar 

di Indeks LQ 45 Bursa Efek Indonesia pada periode 2011-2015. Berdasarkan 

kriteria yang telah ditetapkan (purposive sampling), maka jumlah observasi yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 20 perusahaan. Berikut adalah 

rincian pengambilan sampel penelitian: 

Tabel 4.1 

Pemilihan Sampel dan Observasi Penelitian 
 

Kriteria Sampel Jumlah 
Perusahaan non bank yang pernah terdaftar di Indeks 

LQ 45 BEI periode Februari 2011-Februari 2016. 
 

45 

Perusahaan telah menerbitkan laporan keuangan dan 
memiliki kelengkapan data selama periode 2011-2015. 

 

(25) 

Perusahaan tersebut menyajikan laporan keuangannya 
dalam mata uang rupiah. 

 

(3) 

Periode Penelitian (Tahun 2011 sampai 2015) 5 
Jumlah Pengamatan Awal 100 

Outliers (3) 
Jumlah Pengamatan Setelah Outliers 85 

Sumber: Data diolah Penulis (2016) 
 

Berdasarkan tabel 4.1 dijelaskan bahwa terdapat 17 sampel perusahaan non 

bank yang dijadikan penelitian, berikut ini nama–nama perusahaan non bank yang 

digunakan sebagai sampel: 
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Tabel 4.2  

Perusahaan Sampel 

No. Nama Perusahaan Kode Listing 

1 PT Astra Agro Lestari Tbk. AALI 

2. PT Aneka Tambang Tbk. ANTM 

3. PT Astra International Tbk. ASII 

4. PT Alam Sutera Realty Tbk. ASRI 

5. PT Bumi Serpong Damai Tbk. BSDE 

6. PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk. CPIN 

7. PT XL Axiata Tbk. EXCL 

8. PT Gudang Garam Tbk. GGRM 

9. PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. ICBP 

10. PT Indofood Sukses Makmur Tbk. INDF 

11. PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. INTP 

12. PT Jasa Marga Tbk. JSMR 

13. PT Kalbe Farma Tbk. KLBF 

14. PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk. PTBA 

15. PT Semen Indonesia Tbk. SMGR 

16. PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. TLKM 

17. PT United Tractors Tbk. UNTR 

 

4.2. Analisis Hasil Penelitian 

4.2.1. Statistik Deskriptif 

 Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran 

umum atas variabel-variabel independen dalam penelitian yang meliputi nilai 

rata-rata (mean), nilai maksimum (max), nilai minimum (min), serta nilai 

standar deviasi dari masing-masing variabel. Berikut adalah tabel yang 

menampilkan statistik deskriptif dalam penelitian ini:  
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Tabel 4.3 

Statistik Deskriptif 

Sumber: Output Eviews diolah (2016) 

a. Return on Asset (ROA) 

Return on asset merupakan variabel dependen dalam penelitian ini 

yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan. 

Berdasarkan Tabel 4.3 diatas, diketahui bahwa perusahaan sampel 

memiliki nilai rata-rata return on asset sebesar 11,71% pada periode tahun 

2011-2015. Nilai ROA maksimum dimiliki oleh PT Tambang Batubara 

Bukit Asam Tbk (PTBA) sebesar 26,84% yang berarti bahwa perusahaan 

tersebut memiliki kinerja keuangan tertinggi dibandingkan dengan 

perusahaan sampel lainnya. Di sisi lain, Nilai ROA minimum dimiliki oleh 

PT XL Axiata Tbk (EXCL) sebesar 0,04% yang berarti bahwa perusahaan 

tersebut memiliki kinerja keuangan terendah dibandingkan dengan 

perusahaan sampel lainnya. Selain itu, nilai median dari variabel ROA 

adalah sebesar 11,44%. Standar deviasi dari variabel ROA ini sebesar 

6,03% yang berarti bahwa perusahaan sampel memiliki ROA dengan 

penyimpangan 6,03% dari nilai rata-ratanya. Berdasarkan hal tersebut 

dapat diketahui bahwa standar deviasi lebih kecil dibandingkan nilai rata-

rata. Sehingga, hal ini mengindikasikan bahwa pergerakan kinerja 

 ROA DER WCT CR INF LNSIZE 
 Mean  0.117088  0.804401  0.783227  2.220889  0.056360  31.05244 
 Median  0.114379  0.652601  3.293680  1.909528  0.043000  30.91115 
 Maximum  0.268362  3.529542  45.39271  10.64233  0.083800  33.13405 
 Minimum  0.000431  0.153641 -89.13868  0.388079  0.033500  29.42404 
 Std. Dev.  0.060283  0.584586  15.28336  1.623670  0.022658  0.848364 
 Observations  85  85  85  85  85  85 
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keuangan relatif stabil (pergerakan naik turunnya sangatlah kecil atau 

sedikit). 

b. Debt to Equity Ratio (DER)  

Debt to equity ratio merupakan variabel independen dalam 

penelitian ini yang digunakan untuk mengukur kemampuan modal sendiri 

perusahaan untuk memenuhi kewajibannya. Tabel 4.3 menunjukkan 

bahwa nilai rata-rata DER perusahaan sampel dari tahun 2011-2015 adalah 

sebesar 80,44% yang berarti bahwa dalam periode tersebut, secara rata-

rata struktur permodalan perusahaan sampel lebih banyak menggunakan 

hutang terhadap ekuitas. Nilai DER maksimum dimiliki oleh PT XL 

Axiata Tbk (EXCL) yaitu sebesar 352,95% yang berarti bahwa struktur 

modal perusahaan tersebut sangat didominasi oleh hutang dibandingkan 

dengan perusahaan sampel lainnya. Nilai DER minimum dimiliki oleh PT 

Indocement Tunggal Prakarsa Tbk (INTP) sebesar 15,36% yang berarti 

bahwa struktur modal perusahaan yang berasal dari hutang sangat kecil. 

Selain itu, nilai median dari variabel DER adalah sebesar 65,26%. Standar 

deviasi dari variabel DER ini sebesar 58,46% yang berarti bahwa 

perusahaan sampel memiliki DER dengan penyimpangan 58,46% dari 

nilai rata-ratanya. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa standar 

deviasi lebih kecil dibandingkan nilai rata-rata. Sehingga, dapat 

disimpulkan bahwa variabel debt to equity ratio memiliki tingkat 

pergerakan yang kecil atau relatif stabil. 
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c. Working Capital Turnover (WCT) 

Working capital turnover merupakan variabel independen dalam 

penelitian ini yang digunakan untuk mengetahui banyaknya penjualan 

yang dapat diperoleh perusahaan (dalam jumlah rupiah) untuk setiap 

rupiah modal kerja. Tabel 4.3 menunjukkan bahwa nilai rata-rata WCT 

perusahaan sampel dari tahun 2011-2015 adalah sebesar 0,78 yang berarti 

bahwa dalam periode tersebut, secara rata-rata sebagian besar perusahaan 

sampel belum menggunakan modal kerjanya secara efisien. Nilai WCT 

maksimum dimiliki oleh PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM) yaitu 

sebesar 45,39 yang berarti bahwa setiap 1 rupiah modal kerja dapat 

menghasilkan 45,39 rupiah penjualan yang diperoleh perusahaan tersebut 

sehingga perusahaan tersebut sangat efisien dalam mengelola modal 

kerjanya dibandingkan dengan perusahaan sampel lainnya. Nilai WCT 

minimum dimiliki oleh PT Jasa Marga Tbk (JSMR) sebesar -89,14 yang 

berarti bahwa setiap 1 rupiah modal kerja dapat menghasilkan -89,14 

rupiah penjualan yang diperoleh perusahaan tersebut sehingga perusahaan 

tersebut tidak efisien dalam mengelola modal kerjanya dibandingkan 

dengan perusahaan sampel lainnya. Selain itu, nilai median dari variabel 

WCT adalah sebesar 3,29. Standar deviasi dari variabel WCT ini sebesar 

15,28 yang berarti bahwa perusahaan sampel memiliki WCT dengan 

penyimpangan 15,28 dari nilai rata-ratanya. Berdasarkan hal tersebut dapat 

diketahui bahwa standar deviasi lebih besar dibandingkan nilai rata-rata. 
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Sehingga, dapat disimpulkan bahwa variabel working capital turnover 

memiliki tingkat pergerakan yang besar atau relatif tidak stabil. 

d. Current Ratio (CR) 

Current ratio merupakan variabel independen dalam penelitian ini 

yang digunakan untuk mengukur likuiditas perusahaan. Tabel 4.3 

menunjukkan bahwa nilai rata-rata CR perusahaan sampel dari tahun 

2011-2015 adalah sebesar 2,22 yang berarti bahwa dalam periode tersebut, 

secara rata-rata perusahaan sampel mampu memenuhi kewajiban jangka 

pendeknya secara tepat waktu. Nilai CR maksimum dimiliki oleh PT 

Aneka Tambang Tbk (ANTM) sebesar 10,64 yang berarti bahwa setiap 1 

rupiah kewajiban lancar ditanggung oleh 10,64 rupiah aktiva lancar 

sehingga perusahaan tersebut memiliki tingkat likuiditas yang sangat 

tinggi dibandingkan dengan perusahaan sampel lainnya. Di sisi lain, Nilai 

CR minimum dimiliki oleh PT XL Axiata Tbk (EXCL) sebesar 0,39 yang 

berarti bahwa setiap 1 rupiah kewajiban lancar ditanggung oleh 0,39 

rupiah aktiva lancar sehingga perusahaan tersebut memiliki tingkat 

likuiditas yang terendah dibandingkan dengan perusahaan sampel lainnya. 

Selain itu, nilai median dari variabel CR adalah sebesar 1,91. Standar 

deviasi dari variabel CR ini sebesar 1,62 yang berarti bahwa perusahaan 

sampel memiliki CR dengan penyimpangan 1,62 dari nilai rata-ratanya. 

Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa standar deviasi lebih kecil 

dibandingkan nilai rata-rata. Sehingga, hal ini mengindikasikan bahwa 
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pergerakan kinerja keuangan relatif stabil (pergerakan naik turunnya 

sangatlah kecil atau sedikit). 

e. Inflasi 

Inflasi merupakan salah satu faktor fundamental makro dari 

indikator makroekonomi yang secara langsung dan tak langsung 

berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan dan merupakan 

variabel independen dalam penelitian ini. Tabel 4.3 menunjukkan bahwa 

rata-rata inflasi dari tahun 2011-2015 adalah sebesar 5,64% yang berarti 

bahwa dalam periode tersebut, secara rata-rata tingkat inflasi termasuk 

kategori inflasi rendah dan stabil serta dapat dikendalikan oleh Bank 

Indonesia. Nilai inflasi maksimum dari periode 2011-2015 yaitu 8,38% 

pada tahun 2013 yang berarti bahwa terjadi kenaikan tertinggi beberapa 

harga barang dan jasa pada masa-masa tersebut sebesar 8,38%. Nilai 

Inflasi minimum dari periode 2011-2015 yaitu 3,35% pada tahun 2015 

yang berarti bahwa terjadi penurunan beberapa harga barang dan jasa pada 

masa-masa tersebut sebesar 3,35%. Selain itu, nilai median dari variabel 

inflasi adalah sebesar 4,3%. Standar deviasi dari variabel inflasi ini sebesar 

2,27% lebih rendah dibandingkan dengan nilai rata-rata. Sehingga, dapat 

disimpulkan bahwa variabel inflasi memiliki tingkat pergerakan yang kecil 

atau relatif stabil. 
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f. Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan merupakan variabel kontrol dalam penelitian 

ini yang digunakan untuk mengetahui besar kecilnya suatu perusahaan 

yang ditunjukkan oleh total aktiva yang dimiliki perusahaan dan diukur 

dengan logaritma dari total aktiva. Tabel 4.3 menunjukkan bahwa nilai 

rata-rata size perusahaan sampel dari tahun 2011-2015 adalah sebesar 

31,05. Nilai ukuran perusahaan maksimum dimiliki oleh PT Astra 

International Tbk (ASII) yaitu sebesar 33,13 yang berarti bahwa 

perusahaan tersebut memiliki asset tertinggi & merupakan perusahaan 

dengan ukuran terbesar dibandingkan dengan perusahaan sampel lainnya. 

Di sisi lain, Nilai ukuran perusahaan minimum dimiliki oleh PT Alam 

Sutra Realty Tbk (ASRI) sebesar 29,42 yang berarti bahwa perusahaan 

tersebut memiliki asset terendah & merupakan perusahaan dengan ukuran 

terkecil dibandingkan dengan perusahaan sampel lainnya. Selain itu, nilai 

median dari variabel firm size adalah sebesar 30,91. Standar deviasi dari 

variabel firm size ini sebesar 0,85 yang berarti bahwa perusahaan sampel 

memiliki ukuran perusahaan dengan penyimpangan 0,85 dari nilai rata-

ratanya. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa standar deviasi 

lebih kecil dibandingkan nilai rata-rata. Sehingga, hal ini mengindikasikan 

bahwa pergerakan ukuran perusahaan relatif stabil (pergerakan naik 

turunnya sangatlah kecil atau sedikit). 
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4.2.2. Penentuan Model Regresi Data Panel 

Penentuan model estimasi regresi data panel antara model common 

effect, fixed effect atau random effect dilakukan dengan melakukan uji Chow 

dan uji Hausman. 

 

4.2.2.1.  Uji Chow 

Uji Chow dilakukan untuk mengetahui apakah model 

penelitian menggunakan common effect atau fixed effect. Hasil dari uji 

Chow adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Chow 

Redundant Fixed Effects Tests   
Equation: Untitled   
Test cross-section fixed effects  

     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     Cross-section F 6.236277 (16,63) 0.0000 

Cross-section Chi-square 80.687737 16 0.0000 
     
     Sumber: data diolah penulis menggunakan EViews 9 (2016) 

Berdasarkan tabel 4.4 diatas, nilai probabilitas cross section 

Chi-square adalah sebesar 0.0000. Nilai tersebut lebih rendah dari 

nilai kritis Chi-Square 0.05, sehingga dapat dikatakan bahwa hasil 

regresi model dalam penelitian ini menggunakan model fixed effect 

dan dilanjutkan ke uji Hausman. 
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4.2.2.2. Uji Hausman 

Uji Hausman dilakukan untuk menentukan model estimasi 

regresi data panel antara fixed effect dan random effect. Hasil dari uji 

Hausman adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Hausman 

Correlated Random Effects - Hausman Test  
Equation: Untitled   
Test cross-section random effects  

     
     

Test Summary 
Chi-Sq. 
Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

     
     Cross-section random 13.326255 5 0.0205 
     
     Sumber: data diolah penulis menggunakan EViews 9 (2016) 

Berdasarkan tabel 4.5 diatas, nilai probabilitas Chi-square hasil 

uji hausman pada hasil persamaan model regresi dengan random 

effect lebih kecil dari tingkat signifikasi 5%, sehingga dapat dikatakan 

bahwa hasil regresi model dalam penelitian ini menggunakan model 

fixed effect. 
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4.2.3. Uji Asumsi Klasik 

4.2.3.1. Uji Normalitas 

Gambar 4.1 

Hasil Uji Normalitas 
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Series: Standardized Residuals
Sample 2011 2015
Observations 85

Mean      -1.14e-18
Median   0.001725
Maximum  0.077771
Minimum -0.075356
Std. Dev.   0.026025
Skewness   0.071304
Kurtosis   4.092659

Jarque-Bera  4.300433
Probability  0.116459

 
    Sumber: data diolah penulis menggunakan EViews 9 (2016). 

Untuk menguji data yang berdistribusi normal adalah dengan menganalisis 

nilai Jarque-Bera. Data yang terdistribusi normal apabila memiliki nilai Jarque-

Bera di bawah 2. Selain dengan menggunakan analisis Jarque-Bera dapat juga 

dianalisis melalui nilai probabilitas. Data yang menunjukkan terdistribusi normal 

apabila memiliki probabilitas ≥ 5%. Berdasarkan hasil pengolahan data 

menggunakan Eviews dapat diketahui bahwa nilai probabilitas sebesar 0.116459 

yang berarti bahwa nilai ini lebih besar dari 5%, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa data ini telah terdistribusi secara normal dengan jumlah observasi sebanyak 

85.  
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4.2.3.2. Uji Multikolinieritas  

                                 Tabel 4.6 

          Uji Multikolinieritas 

 DER WCT CR INF LNSIZE 
DER  1.000000 -0.233960 -0.509846  0.071718  0.234930 
WCT -0.233960  1.000000  0.125732  0.123989  0.112014 
CR -0.509846  0.125732  1.000000 -0.115878 -0.341450 
INF  0.071718  0.123989 -0.115878  1.000000  0.076713 

LNSIZE  0.234930  0.112014 -0.341450  0.076713  1.000000 
Sumber: data diolah penulis menggunakan EViews 9 (2016). 

Pengujian ini dilakukan untuk mengidentifikasi adanya hubungan atau 

korelasi antar variabel. Sehingga, untuk mengidentifikasi adanya hubungan antar 

variabel independen ini dibutuhkan pengujian multikolinieritas. Ketentuan yang 

menentukan adanya multikolinieritas apabila terdapat variabel yang bernilai lebih 

dari 0.80. Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan, dapat dilihat pada 

tabel di atas bahwa nilai tersebut tidak ada yang melebihi nilai 0.80, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak ditemukan adanya 

multikolinieritas antar variabel independen. 

 

4.2.3.3. Uji Autokorelasi 

Tabel 4.7 

Uji Autokorelasi 

F-statistic 249.5931     Durbin-Watson stat 1.993069 
Prob(F-statistic) 0.000000    

 Sumber: data diolah penulis menggunakan EViews 9 (2016). 

Pengujian autokorelasi ini dilakukan untuk menguji adanya hubungan 

antara residual satu observasi dengan residual observasi lainnya. 

Pengidentifikasian yang paling banyak digunakan adalah dengan menggunakan 
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Uji Durbin-Watson (Uji D-W). Ketentuan yang ditetapkan dalam pengujian ini 

adalah apabila nilai D-W berada di antara 1,54 – 2,46 maka tidak terdapat 

autokorelasi. Berdasarkan pengolahan data yang sudah dilakukan bahwa nilai D-

W pada model penelitian ini sebesar 1.993069 yang artinya bahwa nilai D-W 

sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

model penelitian ini tidak mengalami autokorelasi. 

 

4.2.3.4. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apabila muncul 

kesalahan dan residual dari model regresi yang dianalisis tidak memiliki varian 

yang konstan dari suatu observasi. Dalam penelitian ini, uji heteroskedastisitas 

dilakukan dengan menggunakan uji Park. 

 
 

Tabel 4.8 

Uji Heteroskedastisitas 

Dependent Variable: ROA?   
Method: Pooled EGLS (Cross-section weights)  
Date: 09/21/16   Time: 12:31   
Sample: 2011 2015   
Included observations: 5   
Cross-sections included: 17   
Total pool (balanced) observations: 85  
Iterate weights to convergence  
White cross-section standard errors & covariance (no d.f. correction) 
Convergence achieved after 16 weight iterations 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 1.854935 0.145641 12.73638 0.0000 

DER? -0.009866 0.005464 -1.805702 0.0757 
WCT? 0.000193 1.36E-05 14.13805 0.0000 
CR? 0.003101 0.001460 2.124145 0.0376 
INF? -0.141369 0.027049 -5.226465 0.0000 

LNSIZE? -0.055679 0.004791 -11.62269 0.0000 
     
      Sumber: data diolah penulis menggunakan EViews 9 (2016). 
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 Hasil Uji Park diatas menunjukkan bahwa probabilitas koefisien masing-

masing variabel independen bernilai 0.0757, 0.0000, 0.0376, 0.0000 dan 0.0000. 

Terdapat 4 koefisien variabel independen yang bernilai lebih kecil dari nilai 

signifikan 0.05. Hal ini mengindikasikan bahwa pada model tersebut mempunyai 

masalah heteroskedastisitas. Namun, sesuai dengan Gujarati (2010:326) dan 

penilitian yang dilakukan oleh Sutrisno (2014), jika menggunakan metode GLS 

(Generalized Least-Square) yaitu cross-section weight dan white-cross section 

covariance dalam penelitian ini maka hasil output tidak memiliki masalah 

heteroskedastisitas. Pada penelitian ini, semua model regresi yang digunakan 

adalah menggunakan metode GLS, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

permasalahan heteroskedastisitas sudah dapat teratasi. 

 

4.2.4. Regresi Data Pool 

 Pengujian atas analisis regresi linier berganda (multiple linear 

regression) dilakukan dengan menggunakan data panel sebanyak 85 

sampel yang terdiri atas 17 perusahaan dengan periode waktu 5 tahun 

yaitu selama tahun 2011-2015. Penelitian ini menggunakan fixed effect 

sesuai dengan hasil uji Hausman yang telah dilakukan sebelumnya 

yaitu menerima Ho yang artinya dalam penelitian ini menggunakan 

pendekatan model fixed effect. Hasil pengolahan data uji statistik 

multiple regression dapat dilihat pada Tabel 4.9 Hasil uji regresi linier 

berganda dibawah. 
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Tabel 4.9 

Hasil Regresi Data Pool 

Dependent Variable: ROA?   
Method: Pooled EGLS (Cross-section weights)  
Date: 09/21/16   Time: 12:31   
Sample: 2011 2015   
Included observations: 5   
Cross-sections included: 17   
Total pool (balanced) observations: 85  
Iterate weights to convergence  
White cross-section standard errors & covariance (no d.f. correction) 
Convergence achieved after 16 weight iterations 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 1.854935 0.145641 12.73638 0.0000 

DER? -0.009866 0.005464 -1.805702 0.0757 
WCT? 0.000193 1.36E-05 14.13805 0.0000 
CR? 0.003101 0.001460 2.124145 0.0376 
INF? -0.141369 0.027049 -5.226465 0.0000 

LNSIZE? -0.055679 0.004791 -11.62269 0.0000 
Fixed Effects (Cross)     

_AALI—C -0.004740    
_ANTM—C -0.068348    
_ASII—C 0.096097    
_ASRI—C -0.081187    
_BSDE—C -0.039041    
_CPIN—C 0.001197    
_EXCL—C -0.035240    
_GGRM—C 0.010076    
_ICBP—C -0.026525    
_INDF—C -0.004169    
_INTP—C 0.040293    
_JSMR—C -0.056814    
_KLBF—C -0.010586    
_PTBA--C 0.013835    
_SMGR--C 0.044225    
_TLKM--C 0.117196    
_UNTR--C 0.003731    

     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
      Weighted Statistics   
     
     R-squared 0.988123     Mean dependent var 0.328134 

Adjusted R-squared 0.984164     S.D. dependent var 0.373940 
S.E. of regression 0.032361     Akaike info criterion -5.028767 
Sum squared resid 0.065977     Schwarz criterion -4.396552 
Log likelihood 235.7226     Hannan-Quinn criter. -4.774473 
F-statistic 249.5931     Durbin-Watson stat 1.993069 
Prob(F-statistic) 0.000000    
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 Unweighted Statistics   
     
     R-squared 0.783863     Mean dependent var 0.117088 

Sum squared resid 0.065977     Durbin-Watson stat 1.358235 
     
        Sumber: data diolah penulis menggunakan EViews 9 (2016). 

Berdasarkan hasil pengolahan data pool pada tabel regresi diatas, dapat 

diinterpretasikan bahwa jika DER, WCT, CR, INF dan LNSIZE selama tahun 

2011-2015 adalah konstan maka return on asset perusahaan yang termasuk dalam 

kategori non bank yang dijadikan sampel dalam penelitian ini selama 2011-2015 

akan meningkat sebesar 1.854935 %. 

 Interpretasi model regresi untuk masing-masing perusahaan adalah : 

1. ROA_AALI = 1.850195 – 0.009866 DER + 0.000193 WCT + 0.003101 CR 

– 0.141369 INF – 0.055679 LNSIZE 

   Interpretasi dari persamaan model regresi diatas adalah apabila 

DER, WCT, CR, INF dan LNSIZE PT. Astra Agro Lestari Tbk. mengalami 

penurunan sebesar 1% maka PT. Astra Agro Lestari Tbk akan mendapat 

pengaruh individu terhadap Return on Asset sebesar 1.850195 %  (1.854935 – 

0.004740) yang merupakan penjumlahan dari konstanta dan efek individu per 

perusahaan sampel. 

2. ROA_ANTM = 1.786587 – 0.009866 DER + 0.000193 WCT + 0.003101 

CR – 0.141369 INF – 0.055679 LNSIZE 

   Interpretasi dari persamaan model regresi diatas adalah apabila 

DER, WCT, CR, INF dan LNSIZE PT. Aneka Tambang Tbk. mengalami 

penurunan sebesar 1% maka PT. Aneka Tambang Tbk akan mendapat 

pengaruh individu terhadap Return on Asset sebesar 1.786587 % (1.854935 – 
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0.068348) yang merupakan penjumlahan dari konstanta dan efek individu per 

perusahaan sampel. 

3. ROA_ASII = 1.951032 – 0.009866 DER + 0.000193 WCT + 0.003101 CR 

– 0.141369 INF – 0.055679 LNSIZE 

   Interpretasi dari persamaan model regresi diatas adalah apabila 

DER, WCT, CR, INF dan LNSIZE PT. Astra International Tbk. mengalami 

kenaikan sebesar 1% maka PT. Astra International Tbk akan mendapat 

pengaruh individu terhadap Return on Asset sebesar 1.951032 % (1.854935 + 

0.096097) yang merupakan penjumlahan dari konstanta dan efek individu per 

perusahaan sampel. 

4. ROA_ASRI = 1.773748 – 0.009866 DER + 0.000193 WCT + 0.003101 CR 

– 0.141369 INF – 0.055679 LNSIZE 

   Interpretasi dari persamaan model regresi diatas adalah apabila 

DER, WCT, CR, INF dan LNSIZE PT. Alam Sutera Realty Tbk. mengalami 

penurunan sebesar 1% maka PT. Alam Sutera Realty Tbk akan mendapat 

pengaruh individu terhadap Return on Asset sebesar 1.773748 % (1.854935 – 

0.081187) yang merupakan penjumlahan dari konstanta dan efek individu per 

perusahaan sampel. 

5. ROA_BSDE = 1.815894 – 0.009866 DER + 0.000193 WCT + 0.003101 

CR – 0.141369 INF – 0.055679 LNSIZE    

  Interpretasi dari persamaan model regresi diatas adalah apabila 

DER, WCT, CR, INF dan LNSIZE PT. Bumi Serpong Damai Tbk. 

mengalami penurunan sebesar 1% maka PT. Bumi Serpong Damai Tbk akan 
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mendapat pengaruh individu terhadap Return on Asset sebesar 1.815894 % 

(1.854935 – 0.039041) yang merupakan penjumlahan dari konstanta dan efek 

individu per perusahaan sampel. 

6. ROA_CPIN = 1.856132 – 0.009866 DER + 0.000193 WCT + 0.003101 CR 

– 0.141369 INF – 0.055679 LNSIZE 

   Interpretasi dari persamaan model regresi diatas adalah apabila 

DER, WCT, CR, INF dan LNSIZE PT. Charoen Pokphand Indonesia Tbk. 

mengalami kenaikan sebesar 1% maka PT. Charoen Pokphand Indonesia Tbk 

akan mendapat pengaruh individu terhadap Return on Asset sebesar 1.856132 

% (1.854935 + 0.001197) yang merupakan penjumlahan dari konstanta dan 

efek individu per perusahaan sampel. 

7. ROA_EXCL = 1.819695 – 0.009866 DER + 0.000193 WCT + 0.003101 

CR – 0.141369 INF – 0.055679 LNSIZE 

   Interpretasi dari persamaan model regresi diatas adalah apabila 

DER, WCT, CR, INF dan LNSIZE PT. XL Axiata Tbk. mengalami 

penurunan sebesar 1% maka PT. XL Axiata Tbk akan mendapat pengaruh 

individu terhadap Return on Asset sebesar 1.819695 % (1.854935 – 

0.035240) yang merupakan penjumlahan dari konstanta dan efek individu per 

perusahaan sampel. 

8. ROA_GGRM = 1.865011 – 0.009866 DER + 0.000193 WCT + 0.003101 

CR – 0.141369 INF – 0.055679 LNSIZE 

   Interpretasi dari persamaan model regresi diatas adalah apabila 

DER, WCT, CR, INF dan LNSIZE PT. Gudang Garam Tbk. mengalami 
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kenaikan sebesar 1% maka PT. Gudang Garam Tbk akan mendapat pengaruh 

individu terhadap Return on Asset sebesar 1.865011 % (1.854935 + 

0.010076) yang merupakan penjumlahan dari konstanta dan efek individu per 

perusahaan sampel. 

9. ROA_ICBP = 1.828410 – 0.009866 DER + 0.000193 WCT + 0.003101 CR 

– 0.141369 INF – 0.055679 LNSIZE 

   Interpretasi dari persamaan model regresi diatas adalah apabila 

DER, WCT, CR, INF dan LNSIZE PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. 

mengalami penurunan sebesar 1% maka PT. Indofood CBP Sukses Makmur 

Tbk akan mendapat pengaruh individu terhadap Return on Asset sebesar 

1.828410 % (1.854935 – 0.026525) yang merupakan penjumlahan dari 

konstanta dan efek individu per perusahaan sampel. 

10. ROA_INDF = 1.850766 – 0.009866 DER + 0.000193 WCT + 0.003101 CR 

– 0.141369 INF – 0.055679 LNSIZE 

   Interpretasi dari persamaan model regresi diatas adalah apabila 

DER, WCT, CR, INF dan LNSIZE PT. Indofood Sukses Makmur Tbk. 

mengalami penurunan sebesar 1% maka PT. Indofood Sukses Makmur Tbk 

akan mendapat pengaruh individu terhadap Return on Asset sebesar 1.850766 

% (1.854935 – 0.004169) yang merupakan penjumlahan dari konstanta dan 

efek individu per perusahaan sampel. 

11. ROA_INTP = 1.895228 – 0.009866 DER + 0.000193 WCT + 0.003101 CR 

– 0.141369 INF – 0.055679 LNSIZE 
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   Interpretasi dari persamaan model regresi diatas adalah apabila 

DER, WCT, CR, INF dan LNSIZE PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. 

mengalami kenaikan sebesar 1% maka PT. Indocement Tunggal Prakarsa 

Tbk akan mendapat pengaruh individu terhadap Return on Asset sebesar 

1.895228 % (1.854935 + 0.040293) yang merupakan penjumlahan dari 

konstanta dan efek individu per perusahaan sampel. 

12. ROA_JSMR = 1.798121 – 0.009866 DER + 0.000193 WCT + 0.003101 

CR – 0.141369 INF – 0.055679 LNSIZE 

   Interpretasi dari persamaan model regresi diatas adalah apabila 

DER, WCT, CR, INF dan LNSIZE PT. Jasa Marga Tbk. mengalami 

penurunan sebesar 1% maka PT. Jasa Marga Tbk akan mendapat pengaruh 

individu terhadap Return on Asset sebesar 1.798121 % (1.854935 – 

0.056814) yang merupakan penjumlahan dari konstanta dan efek individu per 

perusahaan sampel. 

13. ROA_KLBF = 1.844349 – 0.009866 DER + 0.000193 WCT + 0.003101 

CR – 0.141369 INF – 0.055679 LNSIZE 

   Interpretasi dari persamaan model regresi diatas adalah apabila 

DER, WCT, CR, INF dan LNSIZE PT. Kalbe Farma Tbk. mengalami 

penurunan sebesar 1% maka PT. Kalbe Farma Tbk akan mendapat pengaruh 

individu terhadap Return on Asset sebesar 1.844349 % (1.854935 – 

0.010586) yang merupakan penjumlahan dari konstanta dan efek individu per 

perusahaan sampel. 
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14. ROA_PTBA = 1.868770 – 0.009866 DER + 0.000193 WCT + 0.003101 

CR – 0.141369 INF – 0.055679 LNSIZE 

   Interpretasi dari persamaan model regresi diatas adalah apabila 

DER, WCT, CR, INF dan LNSIZE PT. Tambang Batubara Bukit Asam Tbk. 

mengalami kenaikan sebesar 1% maka PT. Tambang Batubara Bukit Asam 

Tbk akan mendapat pengaruh individu terhadap Return on Asset sebesar 

1.868770 % (1.854935 + 0.013835) yang merupakan penjumlahan dari 

konstanta dan efek individu per perusahaan sampel. 

15. ROA_SMGR = 1.899160 – 0.009866 DER + 0.000193 WCT + 0.003101 

CR – 0.141369 INF – 0.055679 LNSIZE 

   Interpretasi dari persamaan model regresi diatas adalah apabila 

DER, WCT, CR, INF dan LNSIZE PT. Semen Indonesia Tbk. mengalami 

kenaikan sebesar 1% maka PT. Semen Indonesia Tbk akan mendapat 

pengaruh individu terhadap Return on Asset sebesar 1.899160 % (1.854935 + 

0.044225) yang merupakan penjumlahan dari konstanta dan efek individu per 

perusahaan sampel. 

16. ROA_TLKM = 1.972131 – 0.009866 DER + 0.000193 WCT + 0.003101 

CR – 0.141369 INF – 0.055679 LNSIZE 

   Interpretasi dari persamaan model regresi diatas adalah apabila 

DER, WCT, CR, INF dan LNSIZE PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. 

mengalami kenaikan sebesar 1% maka PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk 

akan mendapat pengaruh individu terhadap Return on Asset sebesar 1.972131 
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% (1.854935 + 0.117196) yang merupakan penjumlahan dari konstanta dan 

efek individu per perusahaan sampel. 

17. ROA_UNTR = 1.858666 – 0.009866 DER + 0.000193 WCT + 0.003101 

CR – 0.141369 INF – 0.055679 LNSIZE 

   Interpretasi dari persamaan model regresi diatas adalah apabila 

DER, WCT, CR, INF dan LNSIZE PT. United Tractors Tbk. mengalami 

kenaikan sebesar 1% maka PT. United Tractors Tbk akan mendapat pengaruh 

individu terhadap Return on Asset sebesar 1.858666 % (1.854935 + 

0.003731)  yang merupakan penjumlahan dari konstanta dan efek individu 

per perusahaan sampel. 

 

4.2.5. Hasil Uji Hipotesis 

4.2.5.1. Koefisien Determinasi (Adjusted R2) 

Koefisien determinasi adalah salah satu nilai statistik yang dapat 

digunakan untuk mengukur seberapa jauh model yang digunakan untuk 

menghubungkan antara variabel independen dengan variabel dependen di 

dalam mengestimasi persamaan regresi. Berdasarkan hasil regresi berganda di 

atas, koefisien determinasi (Adjusted R-Squared) adalah sebesar 0.984164 atau 

98.4164 %. 

Hal ini menunjukkan bahwa Debt to Equity Ratio (DER), Working 

Capital Turnover (WCT), Current Ratio (CR), Inflasi (INF), Ukuran 

Perusahaan (LNSIZE) mampu menjelaskan pengaruh terhadap kinerja 

keuangan sebesar 98.4164 %, sisanya yaitu sebesar 1.5836 % dijelaskan oleh 
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variabel lain yang tidak digunakan dalam model penelitian ini. Variabel 

lainnya dapat berupa faktor internal dan eksternal lain yang tidak digunakan 

dalam penelitian ini yaitu kebijakan dividen, nilai tukar, produk domestik 

bruto dan lain-lain. Penelitian ini hanya menggunakan beberapa faktor internal 

dan satu faktor eksternal untuk mengukur pengaruhnya terhadap kinerja 

keuangan. 

4.2.5.2. Uji t (Parsial) 

  Dalam pengujian parsial ini digunakan untuk melihat seberapa 

besar pengaruh yang ditimbulkan variabel independen dan variabel 

dependen secara parsial. Pengujian ini dilakukan untuk menjawab 

hipotesis yang merupakan dugaan sementara peneliti. Dengan adanya 

pengujian ini, maka akan dapat menjawan dan memberi kesimpulan atas 

perumusan yang telah diajukan sebelumnya. Jika P-value < 0.05 dapat 

diambil kesimpulan bahwa H0 ditolak. Sehingga, dapat diambil 

kesimpulan apabila H0 ditolak maka terdapat hubungan yang signifikan 

antara variabel dependen dan variabel independen. 

4.2.5.2.1. Hubungan Antara Struktur Modal dan Return on Asset 

  Berdasarkan tabel 4.9 menunjukkan bahwa probabilitas DER 

lebih besar dari tingkat signifikasi sebesar (0.0757 > 0.05) dengan 

nilai koefisien regresi sebesar -0.009866. Sehingga, dapat disimpulkan 

bahwa H0 diterima yang berarti bahwa debt to equity ratio tidak 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROA dan akan 

berdampak pada menurunnya kinerja keuangan perusahaan. 
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 Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang telah 

dilakukan Muhammad, Shah & Islam (2014), Akeem et al (2014) dan 

Riaz (2015). Hal ini sesuai dengan hipotesis peneliti yang menduga 

bahwa struktur modal berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan. 

Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian Taani (2013), 

Nirajini & Priya (2013) yang menyatakan bahwa struktur modal 

berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Struktur modal 

merupakan keputusan pembelanjaan jangka panjang suatu perusahaan 

yang diukur dengan perbandingan utang dengan ekuitas. Apabila 

struktur pemodalan perusahaan lebih banyak menggunakan hutang 

terhadap ekuitas maka resiko kebangkrutan perusahaan akan semakin 

tinggi sehingga kinerja keuangan perusahaan akan menurun. Hasil 

yang tidak signifikan dalam penelitian ini kemungkinan disebabkan 

oleh variabel sturktur modal bukan merupakan salah satu faktor yang 

menentukan tingginya kinerja keuangan suatu perusahaan. Hal ini 

disebabkan bahwa keuntungan dari penggunaan utang oleh 

perusahaan sektor non bank tidak sebanding dengan kenaikan biaya 

financial distress dan agency cost sehingga berdampak pada 

menurunnya kinerja keuangan perusahaan (Ross, Westerfield & Jaffe, 

2010:531).  
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4.2.5.2.2. Hubungan Antara Efisiensi Modal Kerja dan Return on 

Asset 

 Berdasarkan tabel 4.9 menunjukkan bahwa probabilitas WCT 

lebih kecil dari tingkat signifikasi sebesar (0.0000 < 0.05) dengan nilai 

koefisien regresi sebesar 0.000193. Sehingga, dapat disimpulkan 

bahwa H0 ditolak yang berarti bahwa working capital turnover 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROA dan akan 

meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. 

 Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang telah 

dilakukan Nugroho (2012). Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan 

penelitian Sen & Oruc (2009), Ashraf (2012) dan Arshad & Gondal 

(2013) yang menyatakan efisiensi modal kerja berpengaruh negatif 

terhadap kinerja keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan 

sektor non bank yang terdaftar di Indeks LQ 45 BEI memiliki 

perputaran modal kerja yang cepat sehingga dana yang diinvestasikan 

oleh perusahaan akan lebih cepat kembali menjadi kas dan berdampak 

pada meningkatnya kinerja keuangan perusahaan. Hal tersebut 

didukung oleh Jumingan (2014:133) yang menyatakan bahwa 

perputaran modal kerja yang tinggi menunjukkan adanya kekurangan 

modal kerja yang disebabkan rendahnya modal kerja yang  

ditanamkan dalam persediaan dan piutang, adanya saldo kas & 

investasi modal kerja dalam bentuk surat-surat berharga yang kecil 
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atau dapat juga dikatakan perusahaan mengelola modal kerjanya 

secara efisien. 

 

4.2.5.2.3. Hubungan Antara Likuiditas dan Return on Asset 

  Berdasarkan tabel 4.5 menunjukkan bahwa probabilitas CR 

lebih kecil dari tingkat signifikasi sebesar (0.0376 < 0.05) dengan nilai 

koefisien regresi sebesar 0.003101. Sehingga, dapat disimpulkan 

bahwa H0 ditolak yang berarti bahwa current ratio memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap ROA dan akan berdampak pada 

meningkatnya kinerja keuangan perusahaan. 

 Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang telah 

dilakukan A.Ajanthan (2013). Hasil penelitian ini tidak konsisten 

dengan penelitian Eljelly (2004), Saluja & Kumar (2012) dan Priya & 

Nimalatahasan (2013) yang menyatakan likuiditas berpengaruh 

negatif terhadap kinerja keuangan. Likuiditas mengacu kepada 

ketersediaan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dalam 

rangka memenuhi kebutuhan kas jangka pendek. Jika perusahaan 

tidak dapat memenuhi kewajiban lancarnya maka kelangsungan 

usahanya akan terhambat dan berakibat kesempatan untuk mendapat 

keuntungan akan turun. Hal ini akan mengarahkan perusahaan kepada 

kemungkinan insolvabilitas dan kebangkrutan. Sehingga semakin 

rendah likuiditas maka berdampak pada menurunnya kinerja 

keuangan perusahaan (Subramanyam & Wild (2010:241).  
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4.2.5.2.4. Hubungan Antara Inflasi dan Return on Asset 

  Berdasarkan tabel 4.9 menunjukkan bahwa probabilitas inflasi 

lebih kecil dari tingkat signifikasi sebesar (0.0000 < 0.05) dengan nilai 

koefisien regresi sebesar -0.141369. Sehingga, dapat disimpulkan 

bahwa H0 ditolak yang berarti bahwa inflasi memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap ROA dan akan berdampak pada menurunnya 

kinerja keuangan perusahaan. 

 Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang telah 

dilakukan Halim (2013), Irungu & Muturi (2015) dan Cekrezi (2015). 

Hal ini sesuai dengan hipotesis peneliti yang menduga bahwa inflasi 

berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan. Hasil penelitian ini 

tidak konsisten dengan penelitian Zulfiqar & Din (2015) dan Perdana 

(2015) yang menyatakan inflasi berpengaruh positif terhadap kinerja 

keuangan.  

 Inflasi adalah kenaikan harga barang-barang yang bersifat 

umum dan terus-menerus. Ketika terjadi inflasi, harga-harga secara 

umum akan naik sehingga pembeli barang dan jasa akan 

mengeluarkan uang lebih banyak uang untuk memperoleh barang dan 

jasa (Mankiw, 2012:646). Hal ini mengakibatkan daya beli 

masyarakat menurun dan kenaikan tingkat bunga. Tingginya inflasi 

mengakibatkan turunnya profitabilitas perusahaan sehingga 

mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk memberikan laba bagi 

pemegang saham. Selain itu, Kenaikan harga faktor produksi akan 
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meningkatkan biaya modal perusahaan sehingga pengaruh dari 

kenaikan laju inflasi yang tidak diantisipasi akan menurunkan kinerja 

keuangan perusahaan (Suryanto, 2013).  

 

4.2.6. Forecasting 

 Forecasting atau peramalan di dalam analisis regresi berfungsi 

untuk melihat lebih jelas apakah model yang digunakan dapat menjelaskan 

kondisi objektif lebih baik.  

 

Gambar 4.2 

Hasil Forecasting 
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Included observations: 85
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Mean Abs. Percent Error 37.66326
Theil Inequality Coefficient  0.099317
     Bias Proportion         0.000000
     Variance Proportion  0.051520
     Covariance Proportion  0.948480

 

 Berdasarkan gambar 4.2 diatas, nilai RMSE, MAE dan MAPE sangat rendah 

yaitu 2.5872 %, 1.8852 % dan 37.6633 % yang berada dibawah 85% sehingga 

dapat dikatakan model yang digunakan cukup realistis untuk menggambarkan 

kondisi riil yang terjadi. Untuk mendukung hal tersebut, kita dapat menggunakan 
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Nilai Theil. Nilai Theil dari gambar diatas menunjukkan nilai yang sangat rendah 

yaitu sebesar 0,0993. Nilai Theil  dibawah 0,40 dianggap model yang sangat baik 

digunakan sebagai forecasting. Selain angka Theil yang rendah, nilai bias 

proportion dan variance proportion dari model yang ditaksir sangat kecil, 

masing-masing sebesar 0,000000 dan 0,051520 yang berada dibawah 1.00 

(Daryanto & Hafizrianda, 2012:245). Sehingga dapat dikemukakan bahwa model 

yang digunakan secara signifikan dapat dijadikan sebagai forecasting dari 

perilaku variabel ROA berdasarkan perubahan-perubahan dari variabel-variabel 

independen DER, WCT, CR, INF dan LNSIZE. 

 Untuk mendukung hasil forecasting diatas maka dilakukan analisis dengan 

diagram garis variabel ROA dan ROAF sebagai berikut: 

Gambar 4.3 

Diagram Garis ROA &ROAF 
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 Berdasarkan gambar 4.3 diatas, dapat dilihat bahwa garis ROA dan 

ROAF tampak berdekatan sepanjang runtut waktu, perbedaan diantara 

keduanya relatif kecil. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi 

ROA yang digunakan cukup signifikan untuk menggambarkan kondisi riil 

variabel return on asset sepanjang waktu pengamatan. 

 

4.2.7. Implikasi Manajerial 

  Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai “Analisis 

Pengaruh Capital Structure, Working Capital Efficiency, Likuiditas dan 

Inflasi Terhadap Financial Performance (Studi Empiris Pada Perusahaan Non 

Bankyang Terdaftar di Indeks LQ 45 Bursa Efek Indonesia Periode 2011-

2015)”, terdapat beberapa hal yang bisa dijadikan bahan pertimbangan dan 

bisa dimanfaatkan bagi pihak investor, pihak manajerial, dan pihak-pihak 

yang berkepentingan.  

1. PT Telekomunikasi Indonesia 

 Posisi keuangan jangka pendek menunjukkan perkembangan yang 

menguntungkan walaupun hutang jangka pendek naik namun kenaikan itu 

telah diimbangi dengan kenaikan aktiva lancar dengan tingkatan yang 

lebih besar. Aktiva lancar rata-rata naik sebesar 23% per tahun sedangkan 

hutang lancar rata-rata naik sebesar 10% per tahun. Kenaikan penjualan 

rata-rata naik sebesar 11% per tahun yang diimbangi dengan kenaikan 

piutang rata-rata sebesar 8% per tahun, hal ini menunjukkan bahwa bagian 

penagihan bekerja lebih efektif atau adanya syarat-syarat penjualan yang 
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mendorong para pelanggan membeli dengan tunai atau membayar 

hutangnya dalam jangka pendek, hal ini terbukti pula adanya kenaikan 

tingkat perputaran piutang dari tahun 2011-tahun 2015. 

 Dalam jangka waktu 5 tahun, perusahaan cenderung tidak melakukan 

pengeluaran investasi, hal ini terbukti adanya pertambahan rata-rata aktiva 

tetap yang sangat kecil yaitu 6% per tahun. Kenaikan aktiva tetap ini 

hampir setengah dari rata-rata kenaikan penjualan sebesar 11% per tahun; 

Sehingga kenaikan penjualan yang terjadi diindikasikan adanya kenaikan 

harga-harga pada umumnya. 

 Rata-rata kenaikan persediaan selama kurun waktu 5 tahun adalah -6% per 

tahun. Hal tersebut menunjukkan perkembangan yang menguntungkan 

bagi perusahaan karena rata-rata kenaikan persediaan -6 % per tahun 

diimbangi dengan rata-rata kenaikan penjualan sebesar 11% per tahun. Hal 

ini menunjukkan tidak terdapat investasi yang besar dalam persediaan. 

 Ditinjau dari faktor solvabilitas menunjukkan bahwa para kreditor semakin 

terjamin, margin of safety para kreditor naik karena modal sendiri 

perusahaan lebih besar dibandingkan utangnya sehingga mampu 

mengcover utang dan biaya bunga yang harus dibayar kepada kreditor. 

Rata-rata kenaikan utang per tahun sebesar 10% diimbangi dengan rata-

rata kenaikan modal sendiri per tahun sebesar 11%. 

 Ditinjau dari faktor profitabilitas menunjukkan bahwa PT Telekomunikasi 

Indonesia semakin kredibel, karena rata-rata laba bersih atas total aktiva 
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per tahun sebesar 15% sedangkan aktiva tetap hanya mengalami kenaikan 

6% per tahun 

 Ditinjau dari segi efisiensi menunjukkan bahwa perusahaan berangsur 

angsur dan secara konsisten mampu mengelola modal kerjanya secara 

efisien dengan rata-rata perputaran modal kerja sebesar Rp 5 yang berarti 

bahwa setiap 1 rupiah modal kerja dapat menghasilkan 5 rupiah penjualan 

yang diperoleh perusahaan tersebut sehingga perusahaan tersebut sangat 

efisien dalam mengelola modal kerjanya. 

2. PT Astra International 

 Posisi keuangan jangka pendek menunjukkan perkembangan yang kurang 

menguntungkan meskipun hutang jangka pendek naik namun kenaikan itu 

tidak diimbangi dengan kenaikan aktiva lancar dengan tingkatan yang 

lebih besar. Aktiva lancar rata-rata naik sebesar 9% per tahun sedangkan 

hutang lancar rata-rata naik sebesar 13% per tahun. Kenaikan penjualan 

rata-rata naik sebesar 4% per tahun yang diimbangi dengan kenaikan 

piutang rata-rata sebesar 14% per tahun, hal ini menunjukkan bahwa 

bagian kredit lebih efektif atau adanya syarat-syarat penjualan yang 

mendorong para pelanggan membeli dengan kredit atau membayar 

hutangnya dalam jangka waktu tertentu. 

 Dalam jangka waktu 5 tahun, perusahaan cenderung melakukan 

pengeluaran investasi, hal ini terbukti adanya pertambahan rata-rata aktiva 

tetap sebesar 8% per tahun. Kenaikan aktiva tetap ini lebih besar dua kali 
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dari rata-rata kenaikan penjualan sebesar 4% per tahun; Sehingga kenaikan 

penjualan yang terjadi diindikasikan adanya perubahan volume penjualan 

 Rata-rata kenaikan persediaan selama kurun waktu 5 tahun adalah 12% per 

tahun. Hal tersebut menunjukkan perkembangan yang kurang 

menguntungkan bagi perusahaan karena rata-rata kenaikan persediaan 12 

% per tahun tidak diimbangi dengan rata-rata kenaikan penjualan sebesar 

4% per tahun. Hal ini menunjukkan terdapat investasi yang cukup besar 

dalam persediaan. 

 Ditinjau dari faktor solvabilitas menunjukkan bahwa para kreditor semakin 

terjamin, margin of safety para kreditor naik karena modal sendiri 

perusahaan lebih besar dibandingkan utangnya sehingga mampu 

mengcover utang dan biaya bunga yang harus dibayar kepada kreditor. 

Rata-rata kenaikan utang per tahun sebesar 9% diimbangi dengan rata-rata 

kenaikan modal sendiri per tahun sebesar 12%. 

 Ditinjau dari faktor profitabilitas menunjukkan bahwa PT Astra 

Internasional semakin kredibel, karena rata-rata laba bersih atas total 

aktiva per tahun sebesar 10% sedangkan aktiva tetapnya hanya mengalami 

kenaikan 8% per tahun 

 Ditinjau dari segi efisiensi menunjukkan bahwa perusahaan secara 

konsisten mampu mengelola modal kerjanya secara efisien dengan rata-

rata perputaran modal kerja sebesar Rp 9 yang berarti bahwa setiap 1 

rupiah modal kerja dapat menghasilkan 9 rupiah penjualan yang diperoleh 
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perusahaan tersebut sehingga perusahaan tersebut sangat efisien dalam 

mengelola modal kerjanya. 

 

3. PT Semen Indonesia 

 Posisi keuangan jangka pendek menunjukkan perkembangan yang kurang 

menguntungkan walaupun hutang jangka pendek naik namun kenaikan itu 

tidak diimbangi dengan kenaikan aktiva lancar dengan tingkatan yang 

lebih besar. Aktiva lancar rata-rata naik sebesar 19% per tahun sedangkan 

hutang lancar rata-rata naik sebesar 25% per tahun. Kenaikan penjualan 

rata-rata naik sebesar 14% per tahun yang diimbangi dengan kenaikan 

piutang rata-rata sebesar 15% per tahun, hal ini menunjukkan bahwa 

bagian kredit lebih efektif atau adanya syarat-syarat penjualan yang 

mendorong para pelanggan membeli dengan kredit atau membayar 

hutangnya dalam jangka waktu tertentu. 

 Dalam jangka waktu 5 tahun, perusahaan melakukan pengeluaran investasi 

cukup besar, hal ini terbukti adanya pertambahan rata-rata aktiva tetap 

yaitu 20% per tahun. Kenaikan aktiva tetap ini lebih besar 43% dari rata-

rata kenaikan penjualan yaitu sebesar 14% per tahun ; Sehingga kenaikan 

penjualan yang terjadi diindikasikan adanya perubahan biaya per unit dari 

barang yang dijual 

 Rata-rata kenaikan persediaan selama kurun waktu 5 tahun adalah -4% per 

tahun. Hal tersebut menunjukkan perkembangan yang menguntungkan 

bagi perusahaan karena rata-rata kenaikan persediaan -4 % per tahun 
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diimbangi dengan rata-rata kenaikan penjualan sebesar 14% per tahun. Hal 

ini menunjukkan tidak terdapat investasi yang besar dalam persediaan. 

 Ditinjau dari faktor solvabilitas menunjukkan bahwa para kreditor kurang 

terjamin, margin of safety para kreditor turun karena modal sendiri 

perusahaan lebih kecil dibandingkan utangnya sehingga tidak mampu 

mengcover utang dan biaya bunga yang harus dibayar kepada kreditor. 

Rata-rata kenaikan utang per tahun sebesar 22% diimbangi dengan rata-

rata kenaikan modal sendiri per tahun sebesar 15%. 

 Ditinjau dari faktor profitabilitas menunjukkan bahwa PT Semen 

Indonesia semakin kredibel, karena rata-rata laba bersih atas total aktiva 

per tahun sebesar 17% sedangkan aktiva tetapnya mengalami kenaikan 

20% per tahun 

 Ditinjau dari segi efisiensi menunjukkan bahwa perusahaan mampu 

mengelola modal kerjanya secara efisien dengan rata-rata perputaran 

modal kerja sebesar Rp 5 yang berarti bahwa setiap 1 rupiah modal kerja 

dapat menghasilkan 5 rupiah penjualan yang diperoleh perusahaan tersebut 

sehingga perusahaan tersebut sangat efisien dalam mengelola modal 

kerjanya. 

 

4. PT Indocement Tunggal Prakarsa 

 Posisi keuangan jangka pendek menunjukkan perkembangan yang cukup 

menguntungkan walaupun hutang jangka pendek naik namun kenaikan itu 

diimbangi dengan kenaikan aktiva lancar dengan tingkatan yang sedikit 
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lebih besar. Aktiva lancar rata-rata naik sebesar 20% per tahun sedangkan 

hutang lancar rata-rata naik sebesar 19% per tahun. Kenaikan penjualan 

rata-rata naik sebesar 7% per tahun yang diimbangi dengan kenaikan 

piutang rata-rata sebesar 8% per tahun, hal ini menunjukkan bahwa bagian 

penagihan bekerja lebih efektif atau adanya syarat-syarat penjualan yang 

mendorong para pelanggan membeli dengan kredit atau membayar 

hutangnya dalam jangka tertentu, hal ini terbukti pula adanya kenaikan 

tingkat perputaran piutang dari tahun 2011-tahun 2015. 

 Dalam jangka waktu 5 tahun, perusahaan cenderung melakukan 

pengeluaran investasi, hal ini terbukti adanya pertambahan rata-rata aktiva 

tetap yang cukup besar yaitu 15% per tahun. Kenaikan aktiva tetap ini 2 

kali lebih besar dari rata-rata kenaikan penjualan sebesar 7% per tahun; 

Sehingga kenaikan penjualan yang terjadi diindikasikan adanya perubahan 

harga jual. 

 Rata-rata kenaikan persediaan selama kurun waktu 5 tahun adalah 5% per 

tahun. Hal tersebut menunjukkan perkembangan yang menguntungkan 

bagi perusahaan karena rata-rata kenaikan persediaan 5 % per tahun 

diimbangi dengan rata-rata kenaikan penjualan sebesar 7% per tahun. Hal 

ini menunjukkan tidak terdapat investasi yang besar dalam persediaan. 

 Ditinjau dari faktor solvabilitas menunjukkan bahwa para kreditor kurang 

terjamin, margin of safety para kreditor turun karena modal sendiri 

perusahaan lebih kecil dibandingkan utangnya sehingga tidak mampu 

mengcover utang dan biaya bunga yang harus dibayar kepada kreditor. 
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Rata-rata kenaikan utang per tahun sebesar 13% diimbangi dengan rata-

rata kenaikan modal sendiri per tahun sebesar 11%. 

 Ditinjau dari faktor profitabilitas menunjukkan bahwa PT Indocement 

Tunggal Prakarsa semakin kredibel, karena rata-rata kenaikan laba bersih 

atas total aktiva per tahun sebesar 19% sedangkan aktiva tetapnya hanya 

mengalami kenaikan 15% per tahun 

 Ditinjau dari segi efisiensi menunjukkan bahwa perusahaan cukup mampu 

mengelola modal kerjanya secara efisien dengan rata-rata perputaran 

modal kerja sebesar Rp 1,4 yang berarti bahwa setiap 1 rupiah modal kerja 

dapat menghasilkan 1,4 rupiah penjualan yang diperoleh perusahaan 

tersebut sehingga perusahaan tersebut cukup efisien dalam mengelola 

modal kerjanya. 

 

5. PT Tambang Batubara Bukit Asam  

 Posisi keuangan jangka pendek menunjukkan perkembangan yang tidak 

menguntungkan. Hal ini disebabkan kenaikan hutang jangka yang tidak 

diimbangi dengan kenaikan aktiva lancar dengan tingkatan yang lebih 

besar. Aktiva lancar rata-rata turun sebesar 3% per tahun sedangkan 

hutang lancar rata-rata naik sebesar 29% per tahun. Kenaikan penjualan 

rata-rata naik sebesar 7% per tahun yang diimbangi dengan kenaikan 

piutang rata-rata sebesar 9% per tahun, hal ini menunjukkan bahwa bagian 

kredit bekerja lebih efektif atau adanya syarat-syarat penjualan yang 

mendorong para pelanggan membeli dengan kredit atau membayar 
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hutangnya dalam jangka waktu tertentu, hal ini terbukti pula adanya 

kenaikan tingkat perputaran piutang dari tahun 2011-tahun 2015. 

 Dalam jangka waktu 5 tahun, perusahaan melakukan pengeluaran investasi 

yang cukup besar, hal ini terbukti adanya pertambahan rata-rata aktiva 

tetap yaitu 49% per tahun. Kenaikan aktiva tetap ini 7 kali lebih besar dari 

rata-rata kenaikan penjualan sebesar 7% per tahun; Sehingga kenaikan 

penjualan yang terjadi diindikasikan adanya perubahan biaya per unit dari 

barang yang dijual 

 Rata-rata kenaikan persediaan selama kurun waktu 5 tahun adalah 285% 

per tahun. Hal tersebut menunjukkan perkembangan yang tidak 

menguntungkan bagi perusahaan karena rata-rata kenaikan persediaan 285 

% per tahun diimbangi dengan rata-rata kenaikan penjualan sebesar 7% 

per tahun. Hal ini menunjukkan terdapat investasi yang terlalu besar dalam 

persediaan. 

 Ditinjau dari faktor solvabilitas menunjukkan bahwa para kreditor semakin 

tidak terjamin, margin of safety para kreditor turun karena modal sendiri 

perusahaan lebih kecil dibandingkan utangnya sehingga tidak mampu 

mengcover utang dan biaya bunga yang harus dibayar kepada kreditor. 

Rata-rata kenaikan utang per tahun sebesar 24% diimbangi dengan rata-

rata kenaikan modal sendiri per tahun sebesar 4%. 

 Ditinjau dari faktor profitabilitas menunjukkan bahwa PT Tambang 

Batubara Bukit Asam kurang kredibel, karena rata-rata kenaikan laba 
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bersih atas total aktiva per tahun sebesar 18% sedangkan aktiva tetapnya 

hanya mengalami kenaikan 49% per tahun. 

 Ditinjau dari segi efisiensi menunjukkan bahwa perusahaan mampu 

mengelola modal kerjanya secara efisien dengan rata-rata perputaran 

modal kerja sebesar Rp 3 yang berarti bahwa setiap 1 rupiah modal kerja 

dapat menghasilkan 3 rupiah penjualan yang diperoleh perusahaan tersebut 

sehingga perusahaan tersebut sangat efisien dalam mengelola modal 

kerjanya. 

 

6. PT Gudang Garam 

 Posisi keuangan jangka pendek menunjukkan perkembangan yang kurang 

menguntungkan walaupun hutang jangka pendek naik namun kenaikan itu 

tidak diimbangi dengan kenaikan aktiva lancar dengan tingkatan yang 

lebih besar. Aktiva lancar rata-rata naik sebesar 9% per tahun sedangkan 

hutang lancar rata-rata naik sebesar 16% per tahun. Kenaikan penjualan 

rata-rata naik sebesar 19% per tahun yang diimbangi dengan kenaikan 

piutang rata-rata sebesar 8% per tahun, hal ini menunjukkan bahwa bagian 

penagihan bekerja lebih efektif atau adanya syarat-syarat penjualan yang 

mendorong para pelanggan membeli dengan tunai atau membayar 

hutangnya dalam jangka pendek, hal ini terbukti pula adanya kenaikan 

tingkat perputaran piutang dari tahun 2011-tahun 2015. 

 Dalam jangka waktu 5 tahun, perusahaan cenderung melakukan 

pengeluaran investasi, hal ini terbukti adanya pertambahan rata-rata aktiva 
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tetap yang cukup besar yaitu 26% per tahun. Kenaikan aktiva tetap ini 

lebih besar dari rata-rata kenaikan penjualan sebesar 19% per tahun; 

Sehingga kenaikan penjualan yang terjadi diindikasikan adanya perubahan 

harga jual. 

 Rata-rata kenaikan persediaan selama kurun waktu 5 tahun adalah 7% per 

tahun. Hal tersebut menunjukkan perkembangan yang menguntungkan 

bagi perusahaan karena rata-rata kenaikan persediaan 7 % per tahun 

diimbangi dengan rata-rata kenaikan penjualan sebesar 19% per tahun. Hal 

ini menunjukkan tidak terdapat investasi yang besar dalam persediaan. 

 Ditinjau dari faktor solvabilitas menunjukkan bahwa para kreditor semakin 

tidak terjamin, margin of safety para kreditor turun karena modal sendiri 

perusahaan lebih kecil dibandingkan utangnya sehingga tidak mampu 

mengcover utang dan biaya bunga yang harus dibayar kepada kreditor. 

Rata-rata kenaikan utang per tahun sebesar 16% diimbangi dengan rata-

rata kenaikan modal sendiri per tahun sebesar 12%. 

 Ditinjau dari faktor profitabilitas menunjukkan bahwa PT Gudang Garam 

kurang kredibel, karena rata-rata kenaikan laba bersih atas total aktiva per 

tahun sebesar 10% sedangkan aktiva tetapnya hanya mengalami kenaikan 

26% per tahun. 

 Ditinjau dari segi efisiensi menunjukkan bahwa perusahaan mampu 

mengelola modal kerjanya secara efisien dengan rata-rata perputaran 

modal kerja sebesar Rp 3,4 yang berarti bahwa setiap 1 rupiah modal kerja 

dapat menghasilkan 3,4 rupiah penjualan yang diperoleh perusahaan 
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tersebut sehingga perusahaan tersebut sangat efisien dalam mengelola 

modal kerjanya. 

 

7. PT United Tractor 

 Posisi keuangan jangka pendek menunjukkan perkembangan yang 

menguntungkan walaupun hutang jangka pendek naik namun kenaikan itu 

telah diimbangi dengan kenaikan aktiva lancar dengan tingkatan yang 

lebih besar. Aktiva lancar rata-rata naik sebesar 13% per tahun sedangkan 

hutang lancar rata-rata naik sebesar 8% per tahun. Penurunan penjualan 

rata-rata turun sebesar 3% per tahun yang diimbangi dengan kenaikan 

piutang rata-rata sebesar 6% per tahun, hal ini menunjukkan bahwa bagian 

kredit bekerja lebih efektif atau adanya syarat-syarat penjualan yang 

mendorong para pelanggan membeli dengan kredit atau membayar 

hutangnya dalam jangka waktu tertentu. Hal ini terbukti pula adanya 

kenaikan tingkat perputaran piutang dari tahun 2011-tahun 2015. 

 Dalam jangka waktu 5 tahun, perusahaan tidak melakukan pengeluaran 

investasi, hal ini terbukti adanya penurunan rata-rata aktiva tetap yaitu 6% 

per tahun. Penurunan aktiva tetap ini 2 kali lebih besar dari rata-rata 

penurunan penjualan sebesar 3% per tahun; Sehingga penurunan penjualan 

yang terjadi diindikasikan adanya penurunan volume penjualan. 

 Rata-rata kenaikan persediaan selama kurun waktu 5 tahun adalah 12% per 

tahun. Hal tersebut menunjukkan perkembangan yang tidak 

menguntungkan bagi perusahaan karena rata-rata kenaikan persediaan 12 
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% per tahun diimbangi dengan rata-rata penurunan penjualan sebesar 3% 

per tahun. Hal ini menunjukkan terdapat investasi yang cukup besar dalam 

persediaan. 

 Ditinjau dari faktor solvabilitas menunjukkan bahwa para kreditor semakin 

terjamin, margin of safety para kreditor naik karena modal sendiri 

perusahaan lebih besar dibandingkan utangnya sehingga mampu 

mengcover utang dan biaya bunga yang harus dibayar kepada kreditor. 

Rata-rata kenaikan utang per tahun sebesar 5% diimbangi dengan rata-rata 

kenaikan modal sendiri per tahun sebesar 9%. 

 Ditinjau dari faktor profitabilitas menunjukkan bahwa PT United Tractor 

semakin kredibel, karena rata-rata kenaikan laba bersih atas total aktiva 

per tahun sebesar 9% sedangkan aktiva tetapnya mengalami penurunan 6% 

per tahun. 

 Ditinjau dari segi efisiensi menunjukkan bahwa perusahaan mampu 

mengelola modal kerjanya secara efisien dengan rata-rata perputaran 

modal kerja sebesar Rp 3,8 yang berarti bahwa setiap 1 rupiah modal kerja 

dapat menghasilkan 3,8 rupiah penjualan yang diperoleh perusahaan 

tersebut sehingga perusahaan tersebut sangat efisien dalam mengelola 

modal kerjanya. 

 

8. PT Charoen Pokphand Indonesia 

 Posisi keuangan jangka pendek menunjukkan perkembangan yang kurang 

menguntungkan walaupun hutang jangka pendek naik namun kenaikan itu 
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tidak diimbangi dengan kenaikan aktiva lancar dengan tingkatan yang 

lebih besar. Aktiva lancar rata-rata naik sebesar 23% per tahun sedangkan 

hutang lancar rata-rata naik sebesar 41% per tahun. Kenaikan penjualan 

rata-rata naik sebesar 14% per tahun yang diimbangi dengan kenaikan 

piutang rata-rata sebesar 26% per tahun, hal ini menunjukkan bahwa 

bagian kredit bekerja lebih efektif atau adanya syarat-syarat penjualan 

yang mendorong para pelanggan membeli dengan kredit atau membayar 

hutangnya dalam jangka waktu tertentu, hal ini terbukti pula adanya 

kenaikan tingkat perputaran piutang dari tahun 2011-tahun 2015. 

 Dalam jangka waktu 5 tahun, perusahaan melakukan pengeluaran investasi 

yang cukup besar, hal ini terbukti adanya pertambahan rata-rata aktiva 

tetap yaitu 37% per tahun. Kenaikan aktiva tetap ini hampir setengah dari 

rata-rata kenaikan penjualan sebesar 14% per tahun; Sehingga kenaikan 

penjualan yang terjadi diindikasikan adanya kenaikan harga-harga pada 

umumnya. 

 Rata-rata kenaikan persediaan selama kurun waktu 5 tahun adalah 19% per 

tahun. Hal tersebut menunjukkan perkembangan yang kurang 

menguntungkan bagi perusahaan karena rata-rata kenaikan persediaan 

19% per tahun diimbangi dengan rata-rata kenaikan penjualan sebesar 

14% per tahun. Hal ini menunjukkan terdapat investasi yang cukup besar 

dalam persediaan. 

 Ditinjau dari faktor solvabilitas menunjukkan bahwa para kreditor semakin 

tidak terjamin, margin of safety para kreditor turun karena modal sendiri 
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perusahaan lebih kecil dibandingkan utangnya sehingga tidak mampu 

mengcover utang dan biaya bunga yang harus dibayar kepada kreditor. 

Rata-rata kenaikan utang per tahun sebesar 47% diimbangi dengan rata-

rata kenaikan modal sendiri per tahun sebesar 20%. 

 Ditinjau dari faktor profitabilitas menunjukkan bahwa PT Charoen 

Pokphand Indonesia kurang kredibel, karena rata-rata kenaikan laba bersih 

atas total aktiva per tahun sebesar 16% sedangkan aktiva tetapnya 

mengalami kenaikan 37% per tahun. 

 Ditinjau dari segi efisiensi menunjukkan bahwa perusahaan mampu 

mengelola modal kerjanya secara efisien dengan rata-rata perputaran 

modal kerja sebesar Rp 4,6 yang berarti bahwa setiap 1 rupiah modal kerja 

dapat menghasilkan 4,6 rupiah penjualan yang diperoleh perusahaan 

tersebut sehingga perusahaan tersebut sangat efisien dalam mengelola 

modal kerjanya. 

 

9. PT Indofood Sukses Makmur 

 Posisi keuangan jangka pendek menunjukkan perkembangan yang kurang 

menguntungkan walaupun hutang jangka pendek naik namun kenaikan itu 

tidak diimbangi dengan kenaikan aktiva lancar dengan tingkatan yang 

lebih besar. Aktiva lancar rata-rata naik sebesar 15% per tahun sedangkan 

hutang lancar rata-rata naik sebesar 19% per tahun. Kenaikan penjualan 

rata-rata naik sebesar 9% per tahun yang diimbangi dengan kenaikan 

piutang rata-rata sebesar 11% per tahun, hal ini menunjukkan bahwa 
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bagian kredit bekerja lebih efektif atau adanya syarat-syarat penjualan 

yang mendorong para pelanggan membeli dengan kredit atau membayar 

hutangnya dalam jangka waktu tertentu, hal ini terbukti pula adanya 

kenaikan tingkat perputaran piutang dari tahun 2011-tahun 2015. 

 Dalam jangka waktu 5 tahun, perusahaan melakukan pengeluaran investasi 

yang cukup besar, hal ini terbukti adanya pertambahan rata-rata aktiva 

tetap yaitu 20% per tahun. Kenaikan aktiva tetap ini hampir setengah dari 

rata-rata kenaikan penjualan sebesar 9% per tahun; Sehingga kenaikan 

penjualan yang terjadi diindikasikan adanya kenaikan harga-harga pada 

umumnya. 

 Rata-rata kenaikan persediaan selama kurun waktu 5 tahun adalah 5% per 

tahun. Hal tersebut menunjukkan perkembangan yang menguntungkan 

bagi perusahaan karena rata-rata kenaikan persediaan 5% per tahun 

diimbangi dengan rata-rata kenaikan penjualan sebesar 9% per tahun. Hal 

ini menunjukkan tidak terdapat investasi yang besar dalam persediaan. 

 Ditinjau dari faktor solvabilitas menunjukkan bahwa para kreditor semakin 

tidak terjamin, margin of safety para kreditor turun karena modal sendiri 

perusahaan lebih kecil dibandingkan utangnya sehingga tidak mampu 

mengcover utang dan biaya bunga yang harus dibayar kepada kreditor. 

Rata-rata kenaikan utang per tahun sebesar 24% diimbangi dengan rata-

rata kenaikan modal sendiri per tahun sebesar 8%. 

 Ditinjau dari faktor profitabilitas menunjukkan bahwa PT Indofood Sukses 

Makmur kurang kredibel, karena rata-rata kenaikan laba bersih atas total 
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aktiva per tahun sebesar 6% sedangkan aktiva tetapnya mengalami 

kenaikan 20% per tahun 

 Ditinjau dari segi efisiensi menunjukkan bahwa perusahaan mampu 

mengelola modal kerjanya secara efisien dengan rata-rata perputaran 

modal kerja sebesar Rp 3,8 yang berarti bahwa setiap 1 rupiah modal kerja 

dapat menghasilkan 3,8 rupiah penjualan yang diperoleh perusahaan 

tersebut sehingga perusahaan tersebut sangat efisien dalam mengelola 

modal kerjanya. 

 

10. PT Astra Agro Lestari 

 Posisi keuangan jangka pendek menunjukkan perkembangan yang kurang 

menguntungkan walaupun hutang jangka pendek naik namun kenaikan itu 

tidak diimbangi dengan kenaikan aktiva lancar dengan tingkatan yang 

lebih besar. Aktiva lancar rata-rata naik sebesar 12% per tahun sedangkan 

hutang lancar rata-rata naik sebesar 30% per tahun. Kenaikan penjualan 

rata-rata naik sebesar 6% per tahun yang diimbangi dengan kenaikan 

piutang rata-rata sebesar 91% per tahun, hal ini menunjukkan bahwa 

bagian kredit bekerja lebih efektif atau adanya syarat-syarat penjualan 

yang mendorong para pelanggan membeli dengan kredit atau membayar 

hutangnya dalam jangka waktu tertentu, hal ini terbukti pula adanya 

kenaikan tingkat perputaran piutang dari tahun 2011-tahun 2015. 

 Dalam jangka waktu 5 tahun, perusahaan melakukan pengeluaran investasi 

yang cukup besar, hal ini terbukti adanya pertambahan rata-rata aktiva 
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tetap yaitu 29% per tahun. Kenaikan aktiva tetap lebih besar dari rata-rata 

kenaikan penjualan sebesar 6% per tahun; Sehingga kenaikan penjualan 

yang terjadi diindikasikan adanya perubahan biaya per unit dari barang 

yang dijual. 

 Rata-rata kenaikan persediaan selama kurun waktu 5 tahun adalah 29% per 

tahun. Hal tersebut menunjukkan perkembangan yang kurang 

menguntungkan bagi perusahaan karena rata-rata kenaikan persediaan 29 

% per tahun diimbangi dengan rata-rata kenaikan penjualan sebesar 6% 

per tahun. Hal ini menunjukkan terdapat investasi yang cukup besar dalam 

persediaan. 

 Ditinjau dari faktor solvabilitas menunjukkan bahwa para kreditor semakin 

tidak terjamin, margin of safety para kreditor turun karena modal sendiri 

perusahaan lebih kecil dibandingkan utangnya sehingga tidak mampu 

mengcover utang dan biaya bunga yang harus dibayar kepada kreditor. 

Rata-rata kenaikan utang per tahun sebesar 54% diimbangi dengan rata-

rata kenaikan modal sendiri per tahun sebesar 9%. 

 Ditinjau dari faktor profitabilitas menunjukkan bahwa PT Astra Agro 

Lestari kurang kredibel, karena rata-rata kenaikan laba bersih atas total 

aktiva per tahun sebesar 15% sedangkan aktiva tetapnya mengalami 

kenaikan 29% per tahun 

 Ditinjau dari segi efisiensi menunjukkan bahwa perusahaan tidak mampu 

mengelola modal kerjanya secara efisien dengan rata-rata perputaran 

modal kerja sebesar Rp -4,6 yang berarti bahwa setiap 1 rupiah modal 
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kerja dapat menghasilkan -4,6 rupiah penjualan yang diperoleh perusahaan 

tersebut sehingga perusahaan tersebut tidak efisien dalam mengelola 

modal kerjanya. 

 

11. PT Kalbe Farma 

 Posisi keuangan jangka pendek menunjukkan perkembangan yang kurang 

menguntungkan walaupun hutang jangka pendek naik namun kenaikan itu 

tidak diimbangi dengan kenaikan aktiva lancar dengan tingkatan yang 

lebih besar. Aktiva lancar rata-rata naik sebesar 10% per tahun sedangkan 

hutang lancar rata-rata naik sebesar 12% per tahun. Kenaikan penjualan 

rata-rata naik sebesar 13% per tahun yang diimbangi dengan kenaikan 

piutang rata-rata sebesar 11% per tahun, hal ini menunjukkan bahwa 

bagian penagihan bekerja lebih efektif atau adanya syarat-syarat penjualan 

yang mendorong para pelanggan membeli dengan tunai atau membayar 

hutangnya dalam jangka pendek, hal ini terbukti pula adanya kenaikan 

tingkat perputaran piutang dari tahun 2011-tahun 2015. 

 Dalam jangka waktu 5 tahun, perusahaan melakukan pengeluaran investasi 

yang cukup besar, hal ini terbukti adanya pertambahan rata-rata aktiva 

tetap yaitu 21% per tahun. Kenaikan aktiva tetap ini lebih besar dari rata-

rata kenaikan penjualan sebesar 13% per tahun; Sehingga kenaikan 

penjualan yang terjadi diindikasikan adanya kenaikan harga-harga pada 

umumnya. 
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 Rata-rata kenaikan persediaan selama kurun waktu 5 tahun adalah 17% per 

tahun. Hal tersebut menunjukkan perkembangan yang kurang 

menguntungkan bagi perusahaan karena rata-rata kenaikan persediaan 

17% per tahun diimbangi dengan rata-rata kenaikan penjualan sebesar 

13% per tahun. Hal ini menunjukkan terdapat investasi yang cukup besar 

dalam persediaan. 

 Ditinjau dari faktor solvabilitas menunjukkan bahwa para kreditor semakin 

terjamin, margin of safety para kreditor naik karena modal sendiri 

perusahaan lebih besar dibandingkan utangnya sehingga mampu 

mengcover utang dan biaya bunga yang harus dibayar kepada kreditor. 

Rata-rata kenaikan utang per tahun sebesar 13% diimbangi dengan rata-

rata kenaikan modal sendiri per tahun sebesar 14%. 

 Ditinjau dari faktor profitabilitas menunjukkan bahwa PT Kalbe Farma 

kurang kredibel, karena rata-rata kenaikan laba bersih atas total aktiva per 

tahun sebesar 17% sedangkan aktiva tetapnya mengalami kenaikan 21% 

per tahun 

 Ditinjau dari segi efisiensi menunjukkan bahwa perusahaan mampu 

mengelola modal kerjanya secara efisien dengan rata-rata perputaran 

modal kerja sebesar Rp 3 yang berarti bahwa setiap 1 rupiah modal kerja 

dapat menghasilkan 3 rupiah penjualan yang diperoleh perusahaan tersebut 

sehingga perusahaan tersebut sangat efisien dalam mengelola modal 

kerjanya. 
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12. PT Indofood CBP Sukses Makmur 

 Posisi keuangan jangka pendek menunjukkan perkembangan yang kurang 

menguntungkan walaupun hutang jangka pendek naik namun kenaikan itu 

tidak diimbangi dengan kenaikan aktiva lancar dengan tingkatan yang 

lebih besar. Aktiva lancar rata-rata naik sebesar 13% per tahun sedangkan 

hutang lancar rata-rata naik sebesar 20% per tahun. Kenaikan penjualan 

rata-rata naik sebesar 13% per tahun yang diimbangi dengan kenaikan 

piutang rata-rata sebesar 10% per tahun, hal ini menunjukkan bahwa 

bagian penagihan bekerja lebih efektif atau adanya syarat-syarat penjualan 

yang mendorong para pelanggan membeli dengan tunai atau membayar 

hutangnya dalam jangka pendek, hal ini terbukti pula adanya kenaikan 

tingkat perputaran piutang dari tahun 2011-tahun 2015. 

 Dalam jangka waktu 5 tahun, perusahaan melakukan pengeluaran investasi 

yang cukup besar, hal ini terbukti adanya pertambahan rata-rata aktiva 

tetap yaitu 27% per tahun. Kenaikan aktiva tetap ini lebih besar dari rata-

rata kenaikan penjualan sebesar 13% per tahun; Sehingga kenaikan 

penjualan yang terjadi diindikasikan adanya perubahan harga jual. 

 Rata-rata kenaikan persediaan selama kurun waktu 5 tahun adalah 14% per 

tahun. Hal tersebut menunjukkan perkembangan yang kurang 

menguntungkan bagi perusahaan karena rata-rata kenaikan persediaan 14 

% per tahun diimbangi dengan rata-rata kenaikan penjualan sebesar 13% 

per tahun. Hal ini menunjukkan terdapat investasi yang sedikit lebih besar 

dalam persediaan. 
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 Ditinjau dari faktor solvabilitas menunjukkan bahwa para kreditor semakin 

tidak terjamin, margin of safety para kreditor turun karena modal sendiri 

perusahaan lebih kecil dibandingkan utangnya sehingga tidak mampu 

mengcover utang dan biaya bunga yang harus dibayar kepada kreditor. 

Rata-rata kenaikan utang per tahun sebesar 23% diimbangi dengan rata-

rata kenaikan modal sendiri per tahun sebesar 11%. 

 Ditinjau dari faktor profitabilitas menunjukkan bahwa PT Indofood CBP 

Sukses Makmur kurang kredibel, karena rata-rata kenaikan laba bersih atas 

total aktiva per tahun sebesar 12% sedangkan aktiva tetapnya mengalami 

kenaikan 27% per tahun 

 Ditinjau dari segi efisiensi menunjukkan bahwa perusahaan mampu 

mengelola modal kerjanya secara efisien dengan rata-rata perputaran 

modal kerja sebesar Rp 3,6 yang berarti bahwa setiap 1 rupiah modal kerja 

dapat menghasilkan 3,6 rupiah penjualan yang diperoleh perusahaan 

tersebut sehingga perusahaan tersebut sangat efisien dalam mengelola 

modal kerjanya. 

 

13. PT XL Axiata 

 Posisi keuangan jangka pendek menunjukkan perkembangan yang 

menguntungkan walaupun hutang jangka pendek naik namun kenaikan itu 

telah diimbangi dengan kenaikan aktiva lancar dengan tingkatan yang 

lebih besar. Aktiva lancar rata-rata naik sebesar 47% per tahun sedangkan 

hutang lancar rata-rata naik sebesar 22% per tahun. Kenaikan penjualan 
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rata-rata naik sebesar 9% per tahun yang diimbangi dengan kenaikan 

piutang rata-rata sebesar 128% per tahun, hal ini menunjukkan bahwa 

bagian kredit bekerja lebih efektif atau adanya syarat-syarat penjualan 

yang mendorong para pelanggan membeli dengan kredit atau membayar 

hutangnya dalam jangka waktu tertentu, hal ini terbukti pula adanya 

kenaikan tingkat perputaran piutang dari tahun 2011-tahun 2015. 

 Dalam jangka waktu 5 tahun, perusahaan cenderung tidak melakukan 

pengeluaran investasi, hal ini terbukti adanya pertambahan rata-rata aktiva 

tetap yang kecil yaitu 8% per tahun. Kenaikan aktiva tetap ini lebih kecil 

dari rata-rata kenaikan penjualan sebesar 9% per tahun; Sehingga kenaikan 

penjualan yang terjadi diindikasikan adanya kenaikan harga-harga pada 

umumnya. 

 Rata-rata kenaikan persediaan selama kurun waktu 5 tahun adalah 7% per 

tahun. Hal tersebut menunjukkan perkembangan yang menguntungkan 

bagi perusahaan karena rata-rata kenaikan persediaan 7% per tahun 

diimbangi dengan rata-rata kenaikan penjualan sebesar 9% per tahun. Hal 

ini menunjukkan tidak terdapat investasi yang besar dalam persediaan. 

 Ditinjau dari faktor solvabilitas menunjukkan bahwa para kreditor semakin 

tidak terjamin, margin of safety para kreditor turun karena modal sendiri 

perusahaan lebih kecil dibandingkan utangnya sehingga tidak mampu 

mengcover utang dan biaya bunga yang harus dibayar kepada kreditor. 

Rata-rata kenaikan utang per tahun sebesar 34% diimbangi dengan rata-

rata penurunan modal sendiri per tahun sebesar 1%. 
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 Ditinjau dari faktor profitabilitas menunjukkan bahwa PT XL Axiata 

kurang kredibel, karena rata-rata kenaikan laba bersih atas total aktiva per 

tahun sebesar 4% sedangkan aktiva tetapnya mengalami kenaikan 8% per 

tahun 

 Ditinjau dari segi efisiensi menunjukkan bahwa perusahaan tidak mampu 

mengelola modal kerjanya secara efisien dengan rata-rata perputaran 

modal kerja sebesar Rp -5 yang berarti bahwa setiap 1 rupiah modal kerja 

dapat menghasilkan -5 rupiah penjualan yang diperoleh perusahaan 

tersebut sehingga perusahaan tersebut tidak efisien dalam mengelola 

modal kerjanya. 

 

14. PT Bumi Serpong Damai 

 Posisi keuangan jangka pendek menunjukkan perkembangan yang kurang 

menguntungkan walaupun hutang jangka pendek naik namun kenaikan itu 

tidak diimbangi dengan kenaikan aktiva lancar dengan tingkatan yang 

lebih besar. Aktiva lancar rata-rata naik sebesar 28% per tahun sedangkan 

hutang lancar rata-rata naik sebesar 29% per tahun. Kenaikan penjualan 

rata-rata naik sebesar 24% per tahun yang diimbangi dengan kenaikan 

piutang rata-rata sebesar 19% per tahun, hal ini menunjukkan bahwa 

bagian penagihan bekerja lebih efektif atau adanya syarat-syarat penjualan 

yang mendorong para pelanggan membeli dengan tunai atau membayar 

hutangnya dalam jangka pendek, hal ini terbukti pula adanya kenaikan 

tingkat perputaran piutang dari tahun 2011-tahun 2015. 
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 Dalam jangka waktu 5 tahun, perusahaan melakukan pengeluaran investasi 

yang cukup besar, hal ini terbukti adanya pertambahan rata-rata aktiva 

tetap yaitu 16% per tahun. Kenaikan aktiva tetap lebih kecil dari kenaikan 

penjualan sebesar 24% per tahun; Sehingga kenaikan penjualan yang 

terjadi diindikasikan adanya pertambahan volume penjualan. 

 Rata-rata kenaikan persediaan selama kurun waktu 5 tahun adalah 22% per 

tahun. Hal tersebut menunjukkan perkembangan yang menguntungkan 

bagi perusahaan karena rata-rata kenaikan persediaan 22% per tahun 

diimbangi dengan rata-rata kenaikan penjualan sebesar 24% per tahun. Hal 

ini menunjukkan tidak terdapat investasi yang besar dalam persediaan. 

 Ditinjau dari faktor solvabilitas menunjukkan bahwa para kreditor semakin 

tidak terjamin, margin of safety para kreditor turun karena modal sendiri 

perusahaan lebih kecil dibandingkan utangnya sehingga tidak mampu 

mengcover utang dan biaya bunga yang harus dibayar kepada kreditor. 

Rata-rata kenaikan utang per tahun sebesar 34% diimbangi dengan rata-

rata kenaikan modal sendiri per tahun sebesar 28%. 

 Ditinjau dari faktor profitabilitas menunjukkan bahwa PT Bumi Serpong 

Damai kurang kredibel, karena rata-rata kenaikan laba bersih atas total 

aktiva per tahun sebesar 10% sedangkan aktiva tetapnya hanya mengalami 

kenaikan 16% per tahun 

 Ditinjau dari segi efisiensi menunjukkan bahwa perusahaan belum mampu 

mengelola modal kerjanya secara efisien dengan rata-rata perputaran 

modal kerja sebesar Rp 0,7 yang berarti bahwa setiap 1 rupiah modal kerja 
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dapat menghasilkan 0,7 rupiah penjualan yang diperoleh perusahaan 

tersebut sehingga perusahaan tersebut belum efisien dalam mengelola 

modal kerjanya. 

 

15. PT Jasa Marga 

 Posisi keuangan jangka pendek menunjukkan perkembangan yang kurang 

menguntungkan walaupun hutang jangka pendek naik namun kenaikan itu 

tidak diimbangi dengan kenaikan aktiva lancar dengan tingkatan yang 

lebih besar. Aktiva lancar rata-rata turun sebesar 1% per tahun sedangkan 

hutang lancar rata-rata naik sebesar 30% per tahun. Kenaikan penjualan 

rata-rata naik sebesar 23% per tahun yang diimbangi dengan kenaikan 

piutang rata-rata sebesar 36% per tahun, hal ini menunjukkan bahwa 

bagian kredit bekerja lebih efektif atau adanya syarat-syarat penjualan 

yang mendorong para pelanggan membeli dengan kredit atau membayar 

hutangnya dalam jangka waktu tertentu, hal ini terbukti pula adanya 

kenaikan tingkat perputaran piutang dari tahun 2011-tahun 2015. 

 Dalam jangka waktu 5 tahun, perusahaan cenderung tidak melakukan 

pengeluaran investasi, hal ini terbukti adanya penurunan rata-rata aktiva 

tetap yaitu 2% per tahun. Penurunan aktiva tetap ini lebih kecil dari rata-

rata kenaikan penjualan sebesar 23% per tahun; Sehingga kenaikan 

penjualan yang terjadi diindikasikan adanya kenaikan harga-harga pada 

umumnya. 
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 Rata-rata kenaikan persediaan selama kurun waktu 5 tahun adalah 31% per 

tahun. Hal tersebut menunjukkan perkembangan yang kurang 

menguntungkan bagi perusahaan karena rata-rata kenaikan persediaan 

31% per tahun diimbangi dengan rata-rata kenaikan penjualan sebesar 

23% per tahun. Hal ini menunjukkan terdapat investasi yang cukup besar 

dalam persediaan. 

 Ditinjau dari faktor solvabilitas menunjukkan bahwa para kreditor semakin 

tidak terjamin, margin of safety para kreditor turun karena modal sendiri 

perusahaan lebih kecil dibandingkan utangnya sehingga tidak mampu 

mengcover utang dan biaya bunga yang harus dibayar kepada kreditor. 

Rata-rata kenaikan utang per tahun sebesar 19% diimbangi dengan rata-

rata kenaikan modal sendiri per tahun sebesar 8%. 

 Ditinjau dari faktor profitabilitas menunjukkan bahwa PT Jasa Marga 

semakin kredibel, karena rata-rata kenaikan laba bersih atas total aktiva 

per tahun sebesar 5% sedangkan aktiva tetapnya mengalami penurunan 2% 

per tahun 

 Ditinjau dari segi efisiensi menunjukkan bahwa perusahaan tidak mampu 

mengelola modal kerjanya secara efisien dengan rata-rata perputaran 

modal kerja sebesar Rp -24 yang berarti bahwa setiap 1 rupiah modal kerja 

dapat menghasilkan -24 rupiah penjualan yang diperoleh perusahaan 

tersebut sehingga perusahaan tersebut tidak efisien dalam mengelola 

modal kerjanya. 
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16. PT Aneka Tambang 

 Posisi keuangan jangka pendek menunjukkan perkembangan yang kurang 

menguntungkan walaupun hutang jangka pendek naik namun kenaikan itu 

tidak diimbangi dengan kenaikan aktiva lancar dengan tingkatan yang 

lebih besar. Aktiva lancar rata-rata naik sebesar 11% per tahun sedangkan 

hutang lancar rata-rata naik sebesar 74% per tahun. Kenaikan penjualan 

rata-rata naik sebesar 1% per tahun yang diimbangi dengan penurunan 

piutang rata-rata sebesar 14% per tahun, hal ini menunjukkan bahwa 

bagian penagihan bekerja lebih efektif atau adanya syarat-syarat penjualan 

yang mendorong para pelanggan membeli dengan tunai atau membayar 

hutangnya dalam jangka pendek, hal ini terbukti pula adanya kenaikan 

tingkat perputaran piutang dari tahun 2011-tahun 2015. 

 Dalam jangka waktu 5 tahun, perusahaan melakukan pengeluaran investasi 

yang besar, hal ini terbukti adanya pertambahan rata-rata aktiva tetap yaitu 

43% per tahun. Kenaikan aktiva tetap ini lebih besar dari rata-rata 

kenaikan penjualan sebesar 1% per tahun; Sehingga kenaikan penjualan 

yang terjadi diindikasikan adanya perubahan harga jual. 

 Rata-rata kenaikan persediaan selama kurun waktu 5 tahun adalah 7% per 

tahun. Hal tersebut menunjukkan perkembangan yang kurang 

menguntungkan bagi perusahaan karena rata-rata kenaikan persediaan 7% 

per tahun diimbangi dengan rata-rata kenaikan penjualan sebesar 1% per 

tahun. Hal ini menunjukkan terdapat investasi yang cukup besar dalam 

persediaan. 
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 Ditinjau dari faktor solvabilitas menunjukkan bahwa para kreditor semakin 

tidak terjamin, margin of safety para kreditor turun karena modal sendiri 

perusahaan lebih kecil dibandingkan utangnya sehingga tidak mampu 

mengcover utang dan biaya bunga yang harus dibayar kepada kreditor. 

Rata-rata kenaikan utang per tahun sebesar 29% diimbangi dengan rata-

rata kenaikan modal sendiri per tahun sebesar 16%. 

 Ditinjau dari faktor profitabilitas menunjukkan bahwa PT Aneka Tambang 

kurang kredibel, karena rata-rata kenaikan laba bersih atas total aktiva per 

tahun sebesar 8% sedangkan aktiva tetapnya hanya mengalami kenaikan 

43% per tahun 

 Ditinjau dari segi efisiensi menunjukkan bahwa perusahaan mampu 

mengelola modal kerjanya secara efisien dengan rata-rata perputaran 

modal kerja sebesar Rp 3 yang berarti bahwa setiap 1 rupiah modal kerja 

dapat menghasilkan 3 rupiah penjualan yang diperoleh perusahaan tersebut 

sehingga perusahaan tersebut sangat efisien dalam mengelola modal 

kerjanya. 

 

17. PT Alam Sutera Realty 

 Posisi keuangan jangka pendek menunjukkan perkembangan yang tidak 

menguntungkan walaupun hutang jangka pendek naik namun kenaikan itu 

tidak diimbangi dengan kenaikan aktiva lancar dengan tingkatan yang 

lebih besar. Aktiva lancar rata-rata turun sebesar 10% per tahun sedangkan 

hutang lancar rata-rata naik sebesar 46% per tahun. Kenaikan penjualan 
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rata-rata naik sebesar 26% per tahun yang diimbangi dengan kenaikan 

piutang rata-rata sebesar 83% per tahun, hal ini menunjukkan bahwa 

bagian kredit bekerja lebih efektif atau adanya syarat-syarat penjualan 

yang mendorong para pelanggan membeli dengan kredit atau membayar 

hutangnya dalam jangka waktu tertentu, hal ini terbukti pula adanya 

kenaikan tingkat perputaran piutang dari tahun 2011-tahun 2015. 

 Dalam jangka waktu 5 tahun, perusahaan melakukan pengeluaran investasi 

yang cukup besar, hal ini terbukti adanya pertambahan rata-rata aktiva 

tetap yaitu 39% per tahun. Kenaikan aktiva tetap lebih besar dari rata-rata 

kenaikan penjualan sebesar 26% per tahun; Sehingga kenaikan penjualan 

yang terjadi diindikasikan adanya pertambahan volume penjualan. 

 Rata-rata kenaikan persediaan selama kurun waktu 5 tahun adalah -13% 

per tahun. Hal tersebut menunjukkan perkembangan yang menguntungkan 

bagi perusahaan karena rata-rata kenaikan persediaan -13% per tahun 

diimbangi dengan rata-rata kenaikan penjualan sebesar 26% per tahun. Hal 

ini menunjukkan tidak terdapat investasi yang besar dalam persediaan. 

 Ditinjau dari faktor solvabilitas menunjukkan bahwa para kreditor semakin 

tidak terjamin, margin of safety para kreditor turun karena modal sendiri 

perusahaan lebih kecil dibandingkan utangnya sehingga tidak mampu 

mengcover utang dan biaya bunga yang harus dibayar kepada kreditor. 

Rata-rata kenaikan utang per tahun sebesar 42% diimbangi dengan rata-

rata kenaikan modal sendiri per tahun sebesar 26%. 
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 Ditinjau dari faktor profitabilitas menunjukkan bahwa PT Alam Sutera 

Realty kurang kredibel, karena rata-rata kenaikan laba bersih atas total 

aktiva per tahun sebesar 8% sedangkan aktiva tetapnya mengalami 

kenaikan 39% per tahun 

 Ditinjau dari segi efisiensi menunjukkan bahwa perusahaan cukup mampu 

mengelola modal kerjanya secara efisien dengan rata-rata perputaran 

modal kerja sebesar Rp 1,3 yang berarti bahwa setiap 1 rupiah modal kerja 

dapat menghasilkan 1,3 rupiah penjualan yang diperoleh perusahaan 

tersebut sehingga perusahaan tersebut cukup efisien dalam mengelola 

modal kerjanya. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1.  Kesimpulan  

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab 

sebelumnya maka hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan 

sebagai berikut : 

1. Struktur modal memiliki pengaruh yang negatif dan tidak signifikan 

terhadap kinerja keuangan perusahaan non bank yang terdaftar di indeks 

LQ 45 BEI periode 2011-2015. Hubungan negatif menunjukkan bahwa 

jika struktur modal perusahaan non bank meningkat maka kinerja 

keuangan perusahaan non bank akan menurun dengan asumsi variabel 

lain bersifat konstan. 

2. Efisiensi modal kerja memiliki pengaruh yang positif dan signifikan 

terhadap kinerja keuangan perusahaan non bank yang terdaftar di indeks 

LQ 45 BEI periode 2011-2015. Hubungan positif menunjukkan bahwa 

jika efisiensi modal kerja perusahaan non bank meningkat maka kinerja 

keuangan perusahaan non bank akan meningkat dengan asumsi variabel 

lain bersifat konstan. 

3. Likuiditas memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja 

keuangan perusahaan non bank yang terdaftar di indeks LQ 45 BEI 

periode 2011-2015. Hubungan positif menunjukkan bahwa jika likuiditas 
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perusahaan non bank meningkat maka kinerja keuangan perusahaan non 

bank akan meningkat dengan asumsi variabel lain bersifat konstan. 

4. Inflasi memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap kinerja 

keuangan perusahaan non bank yang terdaftar di indeks LQ 45 BEI 

periode 2011-2015. Hubungan negatif menunjukkan bahwa jika inflasi 

meningkat maka kinerja keuangan perusahaan non bank akan menurun 

dengan asumsi variabel lain bersifat konstan. 

 

5.2. Saran 

Dalam menyusun penelitian ini masih banyak keterbatasan yang dialami 

peneliti. Oleh karena keterbatasan itu, terdapat beberapa saran yang dapat 

diberikan berdasarkan hasil penelitian ini: 

1. Bagi Investor 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan oleh investor dalam 

pengambilan keputusan yang tepat untuk memilih saham yang paling 

menguntungkan pada perusahaan non bank yang terdaftar di Indeks LQ 

45. Dimana hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa saham yang 

paling menguntungkan adalah saham  PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. 

Selain itu hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efisiensi modal kerja 

yang ditunjukkan oleh working capital turnover, likuiditas yang 

ditunjukkan oleh current ratio dan tingkat inflasi berpengaruh secara 

signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan non bank. 
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2. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi perusahaan non 

bank mengenai faktor-faktor yang berpotensi mempengaruhi kinerja 

keuangan perusahaan non bank, dimana dalam penelitian ini menunjukkan 

bahwa faktor yang dapat mempengaruhi secara signifikan adalah efisiensi 

modal kerja yang ditunjukkan oleh working capital turnover sehingga 

perusahaan dapat lebih memperhatikan perputaran modal kerja, rasio 

lancar dan tingkat inflasi. Perputaran modal kerja yang tinggi 

menunjukkan bahwa perusahaan mampu mengelola modal kerjanya secara 

efisien. Semakin tinggi rasio lancar maka semakin yakin bahwa kewajiban 

lancar akan dibayar dan menandakan perusahaan mampu mengelola 

sumber dayanya dengan baik. Tingkat inflasi yang tinggi menyebabkan 

harga faktor produksi meningkat sehingga berdampak pada menurunnya 

kinerja keuangan perusahaan. 

3. Bagi akademisi dan penelitian selanjutnya 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, maka berikut ini beberapa 

saran dari penulis sebagai upaya perbaikan maupun peningkatan bagi 

penelitian selanjutnya, yaitu: 

 Periode pengamatan ini hanya selama 5 (lima) tahun terakhir. Sehingga, 

untuk peneliti selanjutnya agar dapat melakukan penelitian yang memiliki 

periode lebih lama. 

 Penelitian ini menggunakan metode rata-rata pemeringkatan dalam 

menelaah kandungan informasi untuk menentukan sektor industri yang 
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paling menguntungkan. Oleh karena itu, selanjutnya agar para peneliti 

menggunakan metode lain yang lebih terperinci untuk menghindari adanya 

bias dan dapat meminimalisir adanya tingkat subjektivitas dalam 

penelitian. 

 Penelitian ini hanya menggunakan beberapa faktor internal dan satu faktor 

eksternal. Oleh karena itu, selanjutnya agar para peneliti dapat 

menambahkan faktor-faktor internal dan eksternal lain seperti kebijakan 

dividen, nilai tukar, produk domestik bruto dan lain-lain. 
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LAMPIRAN I 

TABEL DATA PENELITIAN  

 

No Perusahaan Tahun ROA DER WCT CR INF LNSIZE 
1 _AALI 2011 0.244849451 0.211049567 24.15182183 1.30967174 0.0379 29.95384943 
 _AALI 2012 0.202922909 0.326137209 -14.1003347 0.684625116 0.043 30.1503147 
 _AALI 2013 0.127184644 0.457284328 -6.130381496 0.450006584 0.0838 30.3366143 
 _AALI 2014 0.141245206 0.567937222 -9.550429909 0.58468531 0.0836 30.55193981 
 _AALI 2015 0.032338788 0.838854832 -18.44495982 0.798982605 0.0335 30.69964928 
2 _ANTM 2011 0.126824695 0.411174677 1.253780289 10.64232875 0.0379 30.3523978 
 _ANTM 2012 0.151868966 0.535852208 2.269028384 2.514248607 0.043 30.61207321 
 _ANTM 2013 0.018748921 0.709081854 3.503436394 1.836445548 0.0838 30.71591367 
 _ANTM 2014 0.035169623 0.83939508 3.798346495 1.642051696 0.0836 30.72407075 
 _ANTM 2015 0.047463846 0.657330167 1.523325468 2.593217288 0.0335 31.04404334 
3 _ASII 2011 0.137290664 1.024328173 9.232918726 1.36399909 0.0379 32.66485848 
 _ASII 2012 0.124768206 1.029460886 8.697701309 1.399073425 0.043 32.83653217 
 _ASII 2013 0.10419451 1.015237127 11.26357985 1.241962918 0.0838 32.99696909 
 _ASII 2014 0.093764696 0.963831363 8.769608696 1.309801862 0.0836 33.09496732 
 _ASII 2015 0.063613584 0.939691622 6.369376534 1.37930537 0.0335 33.13405326 
4 _ASRI 2011 0.100329885 1.155659921 0.418342091 2.395991145 0.0379 29.42403781 
 _ASRI 2012 0.111094937 1.313336227 3.293679531 1.234828774 0.043 30.02403333 
 _ASRI 2013 0.061655912 1.706051237 -4.010998196 0.752992855 0.0838 30.3001976 
 _ASRI 2014 0.069542047 1.656388603 9.431412992 1.137340629 0.0836 30.45977553 
 _ASRI 2015 0.036573624 1.833794188 -2.642210842 0.719238145 0.0335 30.56007231 
5 _BSDE 2011 0.075117486 0.548628894 0.797153324 1.956348959 0.0379 30.17947962 
 _BSDE 2012 0.08825468 0.591073713 0.673838927 2.902040871 0.043 30.44982037 
 _BSDE 2013 0.128727094 0.682568588 0.776313571 2.667121835 0.0838 30.74773838 
 _BSDE 2014 0.142047375 0.5229833 0.885218006 2.181077924 0.0836 30.96802571 
 _BSDE 2015 0.065275953 0.630205596 0.583433499 2.731607325 0.0335 31.2151551 
6 _CPIN 2011 0.267002999 0.42955762 4.886931235 3.33232099 0.0379 29.81123562 
 _CPIN 2012 0.217098792 0.510264951 4.250930237 3.312750386 0.043 30.144566 
 _CPIN 2013 0.160835664 0.579977389 3.949457759 3.792315414 0.0838 30.38609465 
 _CPIN 2014 0.083721946 0.901313359 5.259475537 2.240683285 0.0836 30.66897148 
 _CPIN 2015 0.074239591 0.965136206 4.771845003 2.106175802 0.0335 30.83721344 
7 _EXCL 2011 0.090793764 1.27647447 -3.542624708 0.388079139 0.0379 31.07049819 
 _EXCL 2012 0.077974673 1.306806894 -4.12709321 0.418648361 0.043 31.19930529 
 _EXCL 2013 0.02564245 1.632499283 -10.18962764 0.736865478 0.0838 31.32681724 
 _EXCL 2014 0.012630879 3.529541698 -11.23278813 0.864366126 0.0836 31.78412007 
 _EXCL 2015 0.000430594 3.175833393 -4.087493755 0.644618241 0.0335 31.70591643 
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8 _GGRM 2011 0.126842319 0.592147759 2.486096667 2.244793698 0.0379 31.29685467 
 _GGRM 2012 0.098019204 0.560165856 3.03551229 2.170216856 0.043 31.35693922 
 _GGRM 2013 0.086348441 0.725924098 3.820634642 1.722079337 0.0838 31.55833169 
 _GGRM 2014 0.092669828 0.754257742 4.419539663 1.620164945 0.0836 31.69526036 
 _GGRM 2015 0.101610771 0.670847323 3.798750874 1.770358858 0.0335 31.78214626 
9 _ICBP 2011 0.135740945 0.421398661 3.46351004 2.871071158 0.0379 30.35381916 
 _ICBP 2012 0.128559077 0.481183936 3.41971037 2.762529938 0.043 30.50760267 
 _ICBP 2013 0.105091955 0.603188697 3.787800907 2.41062811 0.0838 30.68819979 
 _ICBP 2014 0.101632258 0.676773196 4.072206285 2.183202303 0.0836 30.84629892 
 _ICBP 2015 0.110055697 0.620843855 3.987997471 2.326007973 0.0335 30.91045093 

10 _INDF 2011 0.091286514 0.695208845 3.884368956 1.909527979 0.0379 31.61230771 
 _INDF 2012 0.080476408 0.739572136 3.737795617 2.048854372 0.043 31.71513696 
 _INDF 2013 0.043750967 1.035090467 4.443251187 1.667299153 0.0838 31.98891884 
 _INDF 2014 0.059883521 1.110152684 3.472440667 1.807437772 0.0836 32.08465752 
 _INDF 2015 0.040394635 1.129594934 3.617437359 1.705334271 0.0335 32.15097678 

11 _INTP 2011 0.198416083 0.153641002 1.571388291 6.985367707 0.0379 30.52976501 
 _INTP 2012 0.209332213 0.171814564 1.421828115 6.02762901 0.043 30.75581305 
 _INTP 2013 0.188380825 0.157959937 1.32504433 6.148065993 0.0838 30.91220451 
 _INTP 2014 0.183260616 0.175270363 1.558942749 4.933930041 0.0836 30.99433091 
 _INTP 2015 0.157630952 0.158066618 1.703797231 4.886573605 0.0335 30.95022578 

12 _JSMR 2011 0.0563821 1.50174827 -89.13867523 0.982120543 0.0379 30.6715303 
 _JSMR 2012 0.062044115 1.529024698 -4.284372546 0.681559132 0.043 30.83999009 
 _JSMR 2013 0.043636941 1.6103246 -8.752558967 0.761470206 0.0838 30.97622453 
 _JSMR 2014 0.038148462 1.854047202 -13.66299876 0.844294459 0.0836 31.09230801 
 _JSMR 2015 0.035921067 1.969195469 -2.453020856 0.481553344 0.0335 31.23447836 

13 _KLBF 2011 0.184053038 0.269895117 2.522661559 3.652744476 0.0379 29.74420615 
 _KLBF 2012 0.188480242 0.277592579 2.996951075 3.405397412 0.043 29.87363932 
 _KLBF 2013 0.174144214 0.331190262 3.294836843 2.839259175 0.0838 30.05715581 
 _KLBF 2014 0.170711071 0.267055481 3.028575455 3.403636661 0.0836 30.15073429 
 _KLBF 2015 0.15023595 0.252153893 2.802530797 3.697774102 0.0335 30.24815541 

14 _PTBA 2011 0.268361788 0.409320414 1.523221288 4.632479321 0.0379 30.0739857 
 _PTBA 2012 0.228566686 0.496617057 1.668777985 4.923744426 0.043 30.17490248 
 _PTBA 2013 0.158795614 0.546321698 2.656951565 2.865948298 0.0838 30.08865548 
 _PTBA 2014 0.136322635 0.720366547 3.403347563 2.075136348 0.0836 30.32646033 
 _PTBA 2015 0.120581616 0.818999462 5.132640541 1.543548269 0.0335 30.45798219 

15 _SMGR 2011 0.201167349 0.345294034 3.443087534 2.646514975 0.0379 30.60968875 
 _SMGR 2012 0.185357776 0.463214779 5.753880163 1.705895962 0.043 30.9111457 
 _SMGR 2013 0.173654224 0.416512155 5.243372245 1.882385562 0.0838 31.05960999 
 _SMGR 2014 0.162172684 0.372996234 4.232188175 2.209541036 0.0836 31.16708951 
 _SMGR 2015 0.118612611 0.390379331 6.840438313 1.596969403 0.0335 31.27262862 

16 _TLKM 2011 0.150115473 0.68993621 -76.53383459 0.958042273 0.0379 32.26627424 
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 _TLKM 2012 0.164875324 0.662769865 19.95421624 1.160368358 0.043 32.34387013 
 _TLKM 2013 0.15857633 0.652601261 17.88852954 1.163097373 0.0838 32.48266849 
 _TLKM 2014 0.150004936 0.649246442 45.39271255 1.061142397 0.0836 32.58559387 
 _TLKM 2015 0.140317621 0.77862097 8.19825586 1.352949482 0.0335 32.74405053 

17 _UNTR 2011 0.127034843 0.688487122 5.147259658 1.716373715 0.0379 31.46918361 
 _UNTR 2012 0.114379117 0.557268285 5.219118621 1.946481485 0.043 31.54903878 
 _UNTR 2013 0.083657432 0.609088842 3.848985646 1.910223737 0.0838 31.68040743 
 _UNTR 2014 0.080275451 0.563599717 3.074980921 2.060386435 0.0836 31.73022106 
 _UNTR 2015 0.045247038 0.572353834 2.352184757 2.14765295 0.0335 31.75355459 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analisis pengaruh..., Muhammad Rafi Mahdi, Ma.-IBS, 2016



1 
 

 
                                                                                        Indonesia Banking School 

 
 

LAMPIRAN II 

HASIL UJI PENELITIAN 

 

1. Output Statistik Deskriptif 

 ROA DER WCT CR INF LNSIZE 
 Mean  0.117088  0.804401  0.783227  2.220889  0.056360  31.05244 
 Median  0.114379  0.652601  3.293680  1.909528  0.043000  30.91115 
 Maximum  0.268362  3.529542  45.39271  10.64233  0.083800  33.13405 
 Minimum  0.000431  0.153641 -89.13868  0.388079  0.033500  29.42404 
 Std. Dev.  0.060283  0.584586  15.28336  1.623670  0.022658  0.848364 
 Skewness  0.325344  2.265193 -3.654783  2.336604  0.354425  0.649840 
 Kurtosis  2.602973  9.851648  23.38818  10.95468  1.195418  2.818097 

       
 Jarque-Bera  2.057801  238.9544  1661.422  301.4520  13.31307  6.099663 
 Probability  0.357400  0.000000  0.000000  0.000000  0.001286  0.047367 

       
 Sum  9.952456  68.37407  66.57431  188.7756  4.790600  2639.457 
 Sum Sq. Dev.  0.305256  28.70627  19620.80  221.4496  0.043126  60.45667 

       
 Observations  85  85  85  85  85  85 

 

2. Output Uji Chow 

Redundant Fixed Effects Tests   
Equation: Untitled   
Test cross-section fixed effects  

     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     Cross-section F 6.236277 (16,63) 0.0000 

Cross-section Chi-square 80.687737 16 0.0000 
     
          

Cross-section fixed effects test equation:  
Dependent Variable: ROA   
Method: Panel Least Squares   
Date: 06/22/16   Time: 22:02   
Sample: 2011 2015   
Periods included: 5   
Cross-sections included: 17   
Total panel (balanced) observations: 85  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.533229 0.189028 2.820909 0.0061 

DER -0.057002 0.009619 -5.925750 0.0000 
WCT 0.000317 0.000326 0.973724 0.3332 
CR 0.004814 0.003514 1.369999 0.1746 
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INF -0.136153 0.211450 -0.643901 0.5215 
LNSIZE -0.012030 0.006024 -1.996903 0.0493 

     
     R-squared 0.518427     Mean dependent var 0.117088 

Adjusted R-squared 0.487948     S.D. dependent var 0.060283 
S.E. of regression 0.043137     Akaike info criterion -3.380898 
Sum squared resid 0.147003     Schwarz criterion -3.208476 
Log likelihood 149.6882     Hannan-Quinn criter. -3.311545 
F-statistic 17.00914     Durbin-Watson stat 0.668509 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      

3. Output Uji Hausman 

Correlated Random Effects - Hausman Test  
Equation: Untitled   
Test cross-section random effects  

     
     

Test Summary 
Chi-Sq. 
Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

     
     Cross-section random 13.326255 5 0.0205 
     
          

Cross-section random effects test comparisons: 
     

Variable Fixed   Random  Var(Diff.)  Prob.  
     
     DER -0.024407 -0.048584 0.000104 0.0179 

WCT 0.000385 0.000327 0.000000 0.1807 
CR 0.007555 0.008145 0.000003 0.7101 
INF 0.009247 -0.083502 0.000835 0.0013 

LNSIZE -0.077691 -0.026431 0.000224 0.0006 
     
          

Cross-section random effects test equation:  
Dependent Variable: ROA   
Method: Panel Least Squares   
Date: 06/22/16   Time: 22:03   
Sample: 2011 2015   
Periods included: 5   
Cross-sections included: 17   
Total panel (balanced) observations: 85  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 2.531610 0.540483 4.683975 0.0000 

DER -0.024407 0.014867 -1.641656 0.1056 
WCT 0.000385 0.000246 1.563307 0.1230 
CR 0.007555 0.003644 2.073532 0.0422 
INF 0.009247 0.152220 0.060749 0.9518 

LNSIZE -0.077691 0.017585 -4.417923 0.0000 
     
      Effects Specification   
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Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.813619     Mean dependent var 0.117088 

Adjusted R-squared 0.751493     S.D. dependent var 0.060283 
S.E. of regression 0.030051     Akaike info criterion -3.953695 
Sum squared resid 0.056894     Schwarz criterion -3.321480 
Log likelihood 190.0321     Hannan-Quinn criter. -3.699401 
F-statistic 13.09610     Durbin-Watson stat 1.709552 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      

4. Output Uji Normalitas 

1. Sebelum Outlier 

0

4

8

12

16

20

24

-0.1 0.0 0.1 0.2 0.3

Series: Standardized Residuals
Sample 2011 2015
Observations 100

Mean      -6.99e-17
Median  -0.010925
Maximum  0.282046
Minimum -0.141335
Std. Dev.   0.088134
Skewness   1.359539
Kurtosis   5.352166

Jarque-Bera  53.85864
Probability  0.000000

 

2. Setelah Outlier 

0

2

4

6

8

10

12

-0.08 -0.06 -0.04 -0.02 0.00 0.02 0.04 0.06 0.08

Series: Standardized Residuals
Sample 2011 2015
Observations 85

Mean      -1.14e-18
Median   0.001725
Maximum  0.077771
Minimum -0.075356
Std. Dev.   0.026025
Skewness   0.071304
Kurtosis   4.092659

Jarque-Bera  4.300433
Probability  0.116459
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5. Output Uji Multikolinieritas 

 DER WCT CR INF LNSIZE 
DER  1.000000 -0.233960 -0.509846  0.071718  0.234930 
WCT -0.233960  1.000000  0.125732  0.123989  0.112014 
CR -0.509846  0.125732  1.000000 -0.115878 -0.341450 
INF  0.071718  0.123989 -0.115878  1.000000  0.076713 

LNSIZE  0.234930  0.112014 -0.341450  0.076713  1.000000 
 

6. Output Uji Autokorelasi  

Dependent Variable: ROA?   
Method: Pooled EGLS (Cross-section weights)  
Date: 09/21/16   Time: 12:31   
Sample: 2011 2015   
Included observations: 5   
Cross-sections included: 17   
Total pool (balanced) observations: 85  
Iterate weights to convergence  
White cross-section standard errors & covariance (no d.f. correction) 
Convergence achieved after 16 weight iterations 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 1.854935 0.145641 12.73638 0.0000 

DER? -0.009866 0.005464 -1.805702 0.0757 
WCT? 0.000193 1.36E-05 14.13805 0.0000 
CR? 0.003101 0.001460 2.124145 0.0376 
INF? -0.141369 0.027049 -5.226465 0.0000 

LNSIZE? -0.055679 0.004791 -11.62269 0.0000 
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
      Weighted Statistics   
     
     R-squared 0.988123     Mean dependent var 0.328134 

Adjusted R-squared 0.984164     S.D. dependent var 0.373940 
S.E. of regression 0.032361     Akaike info criterion -5.028767 
Sum squared resid 0.065977     Schwarz criterion -4.396552 
Log likelihood 235.7226     Hannan-Quinn criter. -4.774473 
F-statistic 249.5931     Durbin-Watson stat 1.993069 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      Unweighted Statistics   
     
     R-squared 0.783863     Mean dependent var 0.117088 

Sum squared resid 0.065977     Durbin-Watson stat 1.358235 
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7. Output Uji Heteroskedastisitas  

1. Sebelum treatment Cross-Section Weight & White-Cross  Section Covariance 

Dependent Variable: LOG(RESID2)  
Method: Panel Least Squares   
Date: 07/25/16   Time: 18:52   
Sample: 2011 2015   
Periods included: 5   
Cross-sections included: 17   
Total panel (balanced) observations: 85  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 24.42801 10.40004 2.348839 0.0213 

DER -0.256336 0.529240 -0.484348 0.6295 
WCT 0.009063 0.017916 0.505863 0.6144 
CR 0.036389 0.193337 0.188216 0.8512 
INF -13.72625 11.63367 -1.179872 0.2416 

LNSIZE -1.048715 0.331446 -3.164056 0.0022 
     
     R-squared 0.167762     Mean dependent var -9.029031 

Adjusted R-squared 0.115089     S.D. dependent var 2.522958 
S.E. of regression 2.373339     Akaike info criterion 4.634446 
Sum squared resid 444.9864     Schwarz criterion 4.806869 
Log likelihood -190.9640     Hannan-Quinn criter. 4.703799 
F-statistic 3.184960     Durbin-Watson stat 1.885488 
Prob(F-statistic) 0.011361    

     
      

2. Setelah treatment Cross-Section Weight & White-Cross  Section Covariance 

Dependent Variable: ROA?   
Method: Pooled EGLS (Cross-section weights)  
Date: 09/21/16   Time: 12:31   
Sample: 2011 2015   
Included observations: 5   
Cross-sections included: 17   
Total pool (balanced) observations: 85  
Iterate weights to convergence  
White cross-section standard errors & covariance (no d.f. correction) 
Convergence achieved after 16 weight iterations 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 1.854935 0.145641 12.73638 0.0000 

DER? -0.009866 0.005464 -1.805702 0.0757 
WCT? 0.000193 1.36E-05 14.13805 0.0000 
CR? 0.003101 0.001460 2.124145 0.0376 
INF? -0.141369 0.027049 -5.226465 0.0000 

LNSIZE? -0.055679 0.004791 -11.62269 0.0000 
Fixed Effects (Cross)     

_AALI--C -0.004740    
_ANTM--C -0.068348    
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_ASII--C 0.096097    
_ASRI--C -0.081187    
_BSDE--C -0.039041    
_CPIN--C 0.001197    
_EXCL--C -0.035240    
_GGRM--C 0.010076    
_ICBP--C -0.026525    
_INDF--C -0.004169    
_INTP--C 0.040293    
_JSMR--C -0.056814    
_KLBF--C -0.010586    
_PTBA--C 0.013835    
_SMGR--C 0.044225    
_TLKM--C 0.117196    
_UNTR--C 0.003731    

     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
      Weighted Statistics   
     
     R-squared 0.988123     Mean dependent var 0.328134 

Adjusted R-squared 0.984164     S.D. dependent var 0.373940 
S.E. of regression 0.032361     Akaike info criterion -5.028767 
Sum squared resid 0.065977     Schwarz criterion -4.396552 
Log likelihood 235.7226     Hannan-Quinn criter. -4.774473 
F-statistic 249.5931     Durbin-Watson stat 1.993069 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      Unweighted Statistics   
     
     R-squared 0.783863     Mean dependent var 0.117088 

Sum squared resid 0.065977     Durbin-Watson stat 1.358235 
     
      

8. Output Regresi Fixed Effect Data Pool Sebelum Cross-Section Weight & White-Cross 

Section Covariance 

Dependent Variable: ROA?   
Method: Pooled Least Squares   
Date: 06/22/16   Time: 22:45   
Sample: 2011 2015   
Included observations: 5   
Cross-sections included: 17   
Total pool (balanced) observations: 85  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 2.531610 0.540483 4.683975 0.0000 

DER? -0.024407 0.014867 -1.641656 0.1056 
WCT? 0.000385 0.000246 1.563307 0.1230 
CR? 0.007555 0.003644 2.073532 0.0422 
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INF? 0.009247 0.152220 0.060749 0.9518 
LNSIZE? -0.077691 0.017585 -4.417923 0.0000 

Fixed Effects (Cross)     
_AALI--C -0.017611    

_ANTM--C -0.086421    
_ASII--C 0.142906    
_ASRI--C -0.086142    
_BSDE--C -0.050757    
_CPIN--C -0.019698    
_EXCL--C 0.001453    
_GGRM--C 0.019552    
_ICBP--C -0.040539    
_INDF--C 0.017882    
_INTP--C 0.009975    
_JSMR--C -0.034621    
_KLBF--C -0.046721    
_PTBA--C -0.012187    
_SMGR--C 0.037363    
_TLKM--C 0.151402    
_UNTR--C 0.014162    

     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.813619     Mean dependent var 0.117088 

Adjusted R-squared 0.751493     S.D. dependent var 0.060283 
S.E. of regression 0.030051     Akaike info criterion -3.953695 
Sum squared resid 0.056894     Schwarz criterion -3.321480 
Log likelihood 190.0321     Hannan-Quinn criter. -3.699401 
F-statistic 13.09610     Durbin-Watson stat 1.709552 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      

9. Output Regresi Fixed Effect Data Pool Setelah Cross-Section Weight & White-Cross  

Section Covariance 

Dependent Variable: ROA?   
Method: Pooled EGLS (Cross-section weights)  
Date: 09/21/16   Time: 12:31   
Sample: 2011 2015   
Included observations: 5   
Cross-sections included: 17   
Total pool (balanced) observations: 85  
Iterate weights to convergence  
White cross-section standard errors & covariance (no d.f. correction) 
Convergence achieved after 16 weight iterations 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 1.854935 0.145641 12.73638 0.0000 

DER? -0.009866 0.005464 -1.805702 0.0757 
WCT? 0.000193 1.36E-05 14.13805 0.0000 
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CR? 0.003101 0.001460 2.124145 0.0376 
INF? -0.141369 0.027049 -5.226465 0.0000 

LNSIZE? -0.055679 0.004791 -11.62269 0.0000 
Fixed Effects (Cross)     

_AALI--C -0.004740    
_ANTM--C -0.068348    
_ASII--C 0.096097    
_ASRI--C -0.081187    
_BSDE--C -0.039041    
_CPIN--C 0.001197    
_EXCL--C -0.035240    
_GGRM--C 0.010076    
_ICBP--C -0.026525    
_INDF--C -0.004169    
_INTP--C 0.040293    
_JSMR--C -0.056814    
_KLBF--C -0.010586    
_PTBA--C 0.013835    
_SMGR--C 0.044225    
_TLKM--C 0.117196    
_UNTR--C 0.003731    

     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
      Weighted Statistics   
     
     R-squared 0.988123     Mean dependent var 0.328134 

Adjusted R-squared 0.984164     S.D. dependent var 0.373940 
S.E. of regression 0.032361     Akaike info criterion -5.028767 
Sum squared resid 0.065977     Schwarz criterion -4.396552 
Log likelihood 235.7226     Hannan-Quinn criter. -4.774473 
F-statistic 249.5931     Durbin-Watson stat 1.993069 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      Unweighted Statistics   
     
     R-squared 0.783863     Mean dependent var 0.117088 

Sum squared resid 0.065977     Durbin-Watson stat 1.358235 
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LAMPIRAN III 

TABEL DATA PERINGKAT 

 
 

Kode Emiten 
Nama Perusahaan Sektor Jumlah 

Perusahaan Peringkat 

ASII Astra International Aneka Industri 1 Perusahaan 2 

GGRM Gudang Garam 

Industri Barang 
Konsumsi 4 Perusahaan  

6 

ICBP Indofood CBP 
Sukses Makmur 12 

INDF Indofood Sukses 
Makmur 9 

KLBF Kalbe Farma 11 

CPIN 
Charoen 

Pokphand 
Indonesia Industri Dasar dan 

Kimia 3 Perusahaan 

8 

INTP Indocement 
Tunggal Prakarsa 4 

SMGR Semen Indonesia 3 

EXCL XL Axiata 
Infrastruktur, 
utilitas dan 
transportasi 

3 Perusahaan 

13 

JSMR Jasa Marga 15 

TLKM Telekomunikasi 
Indonesia 1 

UNTR United Tractors Perdagangan, jasa 
dan investasi 1 Perusahaan 7 

ANTM Aneka Tambang 

Pertambangan 2 Perusahaan 

16 

PTBA 
Tambang 

Batubara Bukit 
Asam 

5 

AALI Astra Agro Lestari Pertanian 1 Perusahaan 10 

ASRI Alam Sutera 
Realty 

Properti, Real 
Estate dan 
Konstruksi 
Bangunan 

2 Perusahaan 
17 

BSDE Bumi Serpong 
Damai 14 
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CURRICULUM VITAE  

 

PERSONAL INFORMATION                                                                       

Name    :    Muhammad Rafi Mahdi 

Place, Date of Birth :    Jakarta, July 27th 1995 

Religion   :    Islam 

Address :  Jl. Kirai 1 RT 01, RW 05 No 56, Pisangan, Ciputat Timur, 

Tangerang Selatan 

Phone   :   085664070902 

Email   :   muhammadrafimahdi@gmail.com 

 

EDUCATIONAL BACKGROUND 

Formal 

 2001-2007 : SDN Pengadilan 5 Bogor 

 2007-2010 :  SMP Assalaam Solo 

 2010-2012 : SMA RSBI Assalaam Solo 

 2012-present : STIE Indonesia Banking School Jakarta (Majoring at 

Financial Management) 
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Informal 

 2015-present : Wall Street English Jakarta 

ORGANIZATIONAL EXPERIENCES 

 OSIS SMP Assalaam  Solo,2008-2009 

 OSIS SMA RSBI Assalaam Solo,2011-2012 

 Senat Mahasiswa STIE Indonesia Banking School Jakarta,2012-2013 

 President of Himpunan Mahasiswa Program Studi Manajemen STIE Indonesia 

Banking School Jakarta,2013-2014 

 Dewan Perwakilan Mahasiswa STIE Indonesia Banking School Jakarta,2014-

2015 

INTERNSHIPS & TRAININGS 

 Training Rindam Jaya Military Jakarta,2014 

 Internship at KPw Bank Indonesia Semarang,2015 

 Training Mini Banking STIE Indonesia Banking School Jakarta ,2015 

 Training Analisis Kredit, Basic Treasury, Trade Financing and Effective Selling 

Skill STIE Indonesia Banking School Jakarta,2015 

 Internship at Bank Rakyat Indonesia Bumi Serpong Damai Tangerang,2016 
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ABILITIES 

 Able to operate Microsoft Office (Microsoft Word, Microsoft Power Point and 

Microsoft Excel) 

ACTIVITES & ACHIEVEMENTS  

 The 1st Champion of Arabic speech competition Assalaam Solo,2009 

 The 1st Champion of Paper competition Assalaam Solo,2009 

 The 1st Champion of Student Model Assalaam Solo,2009 

 Participant of Arabic speech competition in Java Region,2010 

 Paralel Rank of Acceleration class SMA RSBI Assalaam Solo,2010-2012 

 Scholarship Recipient from Ministry of Education Solo,2011 

 The Best graduate of SMA RSBI Assalaam Solo,2012 

 Participant of Young On Top National Conference Jakarta,2013 

 The Most Favourite Champion of Best Student STIE Indonesia Banking School 

Jakarta,2013 

 Participant of Workshop Pengembangan Penalaran Kopertis III Jakarta,2013 

 Lecturer’s Assistance of Statistic 1 STIE Indonesia Banking School Jakarta,2013 

 Participant of Qu’ran Olympiad Kopertis III Jakarta,2013-2014 

 Scholarship Recipient from Kopertis III Jakarta,2013-2015 

 Participant of National Management Brainstorming Competition Bakrie 

University Jakarta,2014 

 Participant of Accounting Goes to STIE Indonesia Banking School Jakarta,2014 

 The 1st Champion of Best Student STIE Indonesia Banking School Jakarta,2014 
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 Lecturer’s assistance of Financial Management STIE Indonesia Banking School 

Jakarta,2014-2015 

 The 2nd Favourite Champion of Best Student STIE Indonesia Banking School 

Jakarta,2015 

 Lecturer’s assistance of Investment Management Indonesia Banking School 

Jakarta,2015 

 Participant of Kompetisi Pengetahuan Pasar Modal Atma Jaya University 

Yogyakarta,2016  

 Participant of Indonesia Investment Banking Competition Prasetiya Mulya 

University Tangerang,2016  
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