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HALAMAN MOTTO
Barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan dan barang siapa
merendahkan diri ia akan ditinggikan
~Mat 23:39~
Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang
~Ams 23:18~
Percayalah bahwa hasil yang kamu dapatkan tidak akan pernah
menghianati segala perjuangan dan kerja kerasmu dan semuanya itu kamu
harus landaskan dengan Doa dan harapan kepada Yesus Kristus
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~neke~

Apapun yang kamu kerjakan, lakukanlah itu dengan sepenuh hati dan
tetaplah melangkah bersama Yesus
~neke~

Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya
pada Tuhan
~Yeremia 17:7~

Jangan pernah melupakan Tuhan Yesus dalam segala suka dan susahmu,
selalu berdoa dan membaca firman yang akan mengarahkanmu ke
rencanaNya
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~neke~

Mengapa engkau tertekan dan mengapa engkau gelisah dalam dirimu,
berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur pada-Nya adalah penolong
dan Allah ku
~Mzm 43:5~

Learn from the past, live for the today and plan for tomorrow
~neke~
Ketika merasa lelah dan putus asa akan segala sesuatu, maka berbaliklah ke
belakang dan lihatlah kerja keras orang tua mu yang sudah mengeluarkan
keringat dan air mata untuk membuatmu hidup berkecukupan dan sukses
dalam segala masa depanmu
~neke~
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FOOD AND BEVERAGES YANG TERDAFTAR DI BEI DARI PERIODE
TAHUN 2009-2014
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Faklutas Bisnis Universitas Kristen Duta Wacana
Abstrak
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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruhefisiensi modal kerja,
likuiditas, dan solvabilitas terhadap profitabilitas. Dalam penelitian ini
menggunakan populasi pada perusahaan food and beverages yang terdaftar di BEI
dari periode tahun 2009-2014. Dari 20 perusahaan selama 6 tahun, terdapat 120
observasi hanya 101observasi yang memenuhi kriteria sampel penelitian yang
telah ditetapkan. Pengujian hipotesis menggunakan regresi linear berganda dengan
bantuan SPSS IBM 22. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial
efisiensi modal kerja, likuiditas dan solvabilitas berpengaruh signifikan terhadap
profitabilitas, begitu juga secara simultan dalam penelitian ini menyatakan bahwa
efisiensi modal kerja, likuiditas dan solvabilitas berpengaruh signifikan terhadap
profitabilitas.
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Kata kunci : Efisiensi modal kerja, likuiditas, solvabilitas, profitabilitas.

xvi

ANALIYZE THE INFLUENCE OF EFFICIENCY WORKING CAPITAL,
LIQUIDITY, AND THE SOLVABILITY OF PROFITABILITY TO COMPANIES
FOOD ANDBEVERAGES LISTED ON BEI OF A PERIOD OF THE YEAR 20092014

Ineke Hastuti Ruku
Program Studi Akuntansi
Faklutas Bisnis Universitas Kristen Duta Wacana
Abstrack
This study aims to to analyze the influence of efficiency working capital, liquidity, and
the solvability of to profitability.In this research using population to companies food and
beverages listed on bei of a period of the year 2009-2014.Than 20 company for six years,
there are 120 observation only 101 observation that meet the criteria the sample that has
been set.The testing of hypotheses use linear regression multiple with the help of spss ibm
22.The result of this research shows that on partial efficiency working capital, liquidity
and solvability significant to profitability, so also simultaneously in this research stated
that efficiency working capital, liquidity and solvability significant to profitability.
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Keywords: efficiency working capital , liquidity , solvability , profitability .

©

xvii

ANALISIS PENGARUH EFISIENSI MODAL KERJA, LIKUIDITAS, DAN
SOLVABILITAS TERHADAP PROFITABILITAS PADA PERUSAHAAN
FOOD AND BEVERAGES YANG TERDAFTAR DI BEI DARI PERIODE
TAHUN 2009-2014

Ineke Hastuti Ruku
Program Studi Akuntansi
Faklutas Bisnis Universitas Kristen Duta Wacana
Abstrak

W
D
K
U

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruhefisiensi modal kerja,
likuiditas, dan solvabilitas terhadap profitabilitas. Dalam penelitian ini
menggunakan populasi pada perusahaan food and beverages yang terdaftar di BEI
dari periode tahun 2009-2014. Dari 20 perusahaan selama 6 tahun, terdapat 120
observasi hanya 101observasi yang memenuhi kriteria sampel penelitian yang
telah ditetapkan. Pengujian hipotesis menggunakan regresi linear berganda dengan
bantuan SPSS IBM 22. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial
efisiensi modal kerja, likuiditas dan solvabilitas berpengaruh signifikan terhadap
profitabilitas, begitu juga secara simultan dalam penelitian ini menyatakan bahwa
efisiensi modal kerja, likuiditas dan solvabilitas berpengaruh signifikan terhadap
profitabilitas.

©

Kata kunci : Efisiensi modal kerja, likuiditas, solvabilitas, profitabilitas.

xvi

ANALIYZE THE INFLUENCE OF EFFICIENCY WORKING CAPITAL,
LIQUIDITY, AND THE SOLVABILITY OF PROFITABILITY TO COMPANIES
FOOD ANDBEVERAGES LISTED ON BEI OF A PERIOD OF THE YEAR 20092014

Ineke Hastuti Ruku
Program Studi Akuntansi
Faklutas Bisnis Universitas Kristen Duta Wacana
Abstrack
This study aims to to analyze the influence of efficiency working capital, liquidity, and
the solvability of to profitability.In this research using population to companies food and
beverages listed on bei of a period of the year 2009-2014.Than 20 company for six years,
there are 120 observation only 101 observation that meet the criteria the sample that has
been set.The testing of hypotheses use linear regression multiple with the help of spss ibm
22.The result of this research shows that on partial efficiency working capital, liquidity
and solvability significant to profitability, so also simultaneously in this research stated
that efficiency working capital, liquidity and solvability significant to profitability.

W
D
K
U

Keywords: efficiency working capital , liquidity , solvability , profitability .

©

xvii

BAB I
PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang
Perkembangan perekonomian yang ada di Indonesia menyebabkan

semakin banyak bisnis yang berkembang salah satu nya di bidang industri.
Semakin berkembangnya industri yang ada di Indonesia menyebabkan
ketertarikan investor untuk melakukan investasi di Indonesia. Sebelum Investor
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melakukan investasi biasanya melihat dari analisis profitabilitas. Hal ini memaksa
perusahaan untuk menjaga tingkat profitabilitas perusahaan nya dengan baik.
Profitabilitas merupakan hasil akhir dari suatu keputusan atau kebijakan yang
dilakukan oleh perusahaan, dimana kebijakan dan keputusan ini berkaitan dengan
sumber dan penggunaan danadalam menjalankan operasional perusahaan yang
terangkum dalam laporan keuangan yang ditunjukkan oleh rasio-rasio keuangan
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Brigham dan Houston, (2010:167).

Kemampuan suatu perusahaan menghasilkan laba yang baik dapat
menjaga kelangsungan hidup perusahaan, tetapi jika perusahaan tidak mampu
menjaga atau menghasilkan laba yang cukup maka perusahaan tersebut
membutuhkan bantuan dana dari pihak luar atau eksternal, bisa berupa penerbitan
surat utang atau obligasi dan penerbitan saham. Meminjam uang dari pihak bank
atau kreditur. Perusahaan yang sumber dananya didapat dengan cara meminjam
atau utang akan sangat beresiko terhadap tingkat profitabilitas perusahaan,
sehingga jika pendanaan menggunakan utang lebih besar daripada dana sendiri
akan menyebabkan tingkat solvabilitas yang meningkat dikarenakan beban bunga

1

yang harus ditanggung meningkat yang menyebabkan tingkat profitabilitas
menurun (Pecking Order Theory dari Stewart C. Myers, 1984).
Perusahaan dalam mengelola aset perlu memberikan perhatian yang lebih
terhadap pengelolaan modal kerjanya agar dapat lebih efisien. Hal ini dikarenakan
proporsi modal kerja yang juga merupakan bagian yang cukup besar dari asset.
Modal kerja sangat dibutuhkan pada setiap perusahaan untuk membelanjai
operasinya sehari-hari, seperti untuk pembelian bahan mentah, membiayai upah
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gaji pegawai, dan lain-lain, dimana dana yang telah dikeluarkan tersebut
diharapkan dapat masuk atau kembali lagi dalam perusahaan dalam waku yang
singkat melalui hasil penjualan produksinya.

Pengelolaan modal kerja merupakan hal yang sangat penting dalam suatu
perusahaan, karena meliputi pengambilan keputusan mengenai jumlah dan
komposisi asset lancar dan bagaimana membiayai asset ini.Perusahaan yang tidak
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mampu atau dapat memperhitungkan tingkat modal kerja dengan baik atau yang
memuaskan, dapat menyebabkan perusahaan tersebuttidak mampu memenuhi
kewajiban jatuh tempo atau mengalami illikuid dan bahkan dapat menyebabkan
perusahaan harus dilikuidasi.Asset lancar harus cukup besar sehingga mampu
menutupi hutang lancar, hal ini menggambarkan bahwa dalam perusahaan
memiliki tingkat keamanan (margin safety) yang memuaskan. Tetapi, Jika
perusahaan menetapkan modal kerja yang berlebihan makadapat menyebabkan
perusahaan overlikuid sehingga menimbulkan dana menganggur yang dapat
mengakibatkaninefisiensi

perusahaan,

dan

perusahaan untuk memperoleh laba.

2

membuang

kesempatan

bagi

Penentuan kebijakan efesiensi modal kerja pada perusahaan dihadapkan
pada pilihan adanya trade off atau pertukaran dimana perusahaan akan dihadapkan
pada pilihan antara likuiditas atau profitabilitas. Dimana jika perusahaan
melakukan atau menetapkan modal kerja yang besar menyebabkan tingkat
likuiditas terjaga, jika hal lainnya sama. Dengan tingkat likuiditas yang lebih besar
resiko semakin kecil, tetapi kesempatan untuk memperoleh laba yang besar
menurun

yang

menyebabkan

tingkat

profitabilitas

menurun,Van

Horne
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(2012:262). Sedangkan jika sebaliknya maka tingkat likuiditas yang menurun.
Likuiditas yang tinggi akan semakin baik di mata kreditur karena ini menunjukkan
perusahaan akan dapat membayar kewajiban tepat pada waktunya. Akan tetapi
dari

sudut

pandang

investor

likuiditas

yang

tinggi

tidak

selamanya

menguntungkan karena dapat berpeluang atau menimbulkan dana-dana yang
menganggur yang seharusnya dapat digunakan untuk investasi proyek yang
menguntungkan perusahaan.
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Perusahaan di Indonesia yang berkembang salah satu nya adalah food and
beverages dimana jumlah penduduk yang semakin meningkat tiap tahun menjadi
salah satu indikator penyebab meningkat atau berkembang nya perusahaan food
and beverages. Oleh karena itu peneliti melakukan penelitian dengan judul
“Analisis Pengaruh Efesiensi Modal Kerja, Likuiditas, Dan Solvabilitas
Terhadap ProfitabilitasPada Perusahaan Food and Beverages yang Terdaftar
di BEI Periode Tahun 2009-2014”

3

1.2

RumusanMasalah
Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian

ini adalah :
a. Bagaimana pengaruh efesiensi modal kerja terhadap profitabilitas pada
Perusahaan Food and Beverages yang Terdaftar di BEI Periode Tahun
2009-2014?
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b. Bagaimana pengaruh likuiditas terhadap profitabilitas pada Perusahaan
Food and Beverages yang Terdaftar di BEI Periode Tahun 2009-2014?
c. Bagaimana

pengaruh

solvabilitas

terhadap

profitabilitaspada

Perusahaan Food and Beverages yang Terdaftar di BEI Periode Tahun
2009-2014?

d. Bagaimana pengaruh efisiensi modal kerja, likuiditas, dan solvabilitas
terhadap profitabilitas pada Perusahaan Food and Beverages yang
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Terdaftar di BEI Periode Tahun 2009-2014?

1.3

TujuanPenelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan maka tujuan dari
penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh antara efesiensi modal kerja,
likuiditas dan solvabilitas terhadap profitabilitas pada Perusahaan Food and
Beverages yang Terdaftar di BEI Periode Tahun 2009-2014 baik secara parsial
maupun secara simultan?
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1.4

Manfaat Penelitian
a. Manfaat Teoritis
Bagi para akademisi dan peneliti-peneliti selanjutnya, penelitian ini
diharapkan dapat lebih memperdalam pengetahuan mengenai pengaruh
antara efesiensi modal kerja, likuiditas, dan solvabilitas terhadap
profitabilitas.
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b. Manfaat Praktis

Dapat digunakan perusahaan sebagai bahan masukan sehingga dapat
digunakan untuk bahan pertimbangan bagi penentuan kebijakan
perusahaan dimasa yang akan datang khususnya pada aspek efesiensi
modal kerja.

1.5
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Batasan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis akan membatasi ruang lingkup penelitian
dengan menggunakan sampel perusahaan Food and Beverages yang terdaftar di
BEI dari periode tahun 2009-2014.

5

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil pengujian dan analisis yang telah didasari oleh hipotesis
yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat diperoleh beberapa
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kesimpulan sebagai berikut :

1. Efisiensi modal kerja (working capital turnover) secara parsial
berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (return on
investment) pada perusahaan food and beverages yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia pada periode 2009-2014. Efisiensi modal kerja
memperoleh nilai sig lebih kecil dari 0,10 atau 0,060 < 0,10 dan nilai t
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hitung dan t tabel yaitu 1,906 > 1,660 sehingga dapat dilihat jika nilai sig
< 0,10 maka H0 ditolak dan Ha diterima, maka dapat disimpulkan variabel
efisiensi modal kerja berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas
perusahaan.

2. Likuiditas (current ratio) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan
terhadap profitabilitas (return on investment) pada perusahaan food and
beverages yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 20092014. Likuiditas memperoleh nilai sig lebih kecil dari 0,05 atau 0,000 <
0,05 dan nilai t hitung dan t tabel yaitu 4,346 > 1,985 sehingga dapat
dilihat jika nilai sig < 0,05 maka H0 ditolak dan Ha diterima, maka dapat
disimpulkan

variabel

likuiditas
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berpengaruh

signifikan

terhadap

profitabilitas perusahaan.
3. Solvabilitas (debt to assets ratio) secara parsial berpengaruh negative dan
signifikan terhadap profitabilitas (return on investment) pada perusahaan
food and beverages yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode
2009-2014. Solvabilitas memperoleh nilai sig lebih kecil dari 0,05 atau
0,010 < 0,05 dan nilai t hitung dan t tabel yaitu 2,644 > 1,985 sehingga
dapat dilihat jika nilai sig < 0,05 maka H0 ditolak dan Ha diterima, maka
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dapat disimpulkan variabel solvabilitas berpengaruh signifikan terhadap
profitabilitas perusahaan.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan hasil dari pengujian asumsi klasik pada uji autokolerasi, data yang
telah diolah menggunakan SPSS pada penelitian ini terjadi autokolerasi dan dalam

©

penelitian ini perhitungan working capital turnover tidak dihitung berdasarkan
modal kerja rata-rata, hal ini disebabkan karena tidak tersedianya data sepanjang
tahun penelitian sehingga mengalami kesulitan dalam menghitung rata-rata
working capital turnover.

5.3 Saran
Berdasarkan hasil pengujian dan analisis yang telah didasari oleh hipotesis
yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka penulis akan menyampaikan
beberapa saran untuk penelitian selanjutnya dengan harapan dapat menjadi suatu
bentuk sumbangan pemikiran yang dapat diambil manfaatnya, diantaranya :
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1. Peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel bebas selain efisiensi
modal kerja, likuiditas, dan solvabilitas sehingga dapat enambah
informasi yang lebih lengkap dan akurat tentang perusahaan food and
beverages yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Peneliti selanjutnya juga dapat menambah periode penelitian, karena
penelitian yang dilakukan pada perusahaan food and beverages yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia hanya selama enam tahun yaitu tahun
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2009-2014.
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