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ABSTRAK 
 

PENGARUH KEBIJAKAN MODAL KERJA TERHADAP 
PROFITABILITAS PADA PERUSAHAAN HOTEL DAN RESTORAN DI 

BURSA EFEK INDONESIA 
 
 

Tujuan utama perusahaan adalah untuk memaksimalkan kemakmuran  
bagi pemegang sahamnya. Salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut adalah 
dengan meningkatkan profitabilitas perusahaan. Seluruh sumber daya perusahaan 
harus digerakkan untuk memperoleh profitabilitas. Modal kerja merupakan bagian 
dari sumber daya yang dapat berdampak langsung pada profit perusahaan. Dalam 
meningkatkan efisiensi perusahaan untuk menghasilkan keuntungan yang 
diharapkan, investor dapat melihat dari sisi pengaruh modal kerja yang dimiliki 
perusahaan terhadap profitabilitas. Semakin efisien modal kerja yang digunakan 
perusahaan, maka semakin tinggi profitabilitas yang dapat dicapai. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui pengaruh kebijakan modal kerja yang terdiri dari 
variabel struktur aktiva, perputaran modal kerja, likuiditas dan pendanaan modal 
kerja terhadap profitabilitas pada perusahaan hotel dan restoran di Bursa Efek 
Indonesia. 

 
Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan hotel dan restoran yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebanyak 16 perusahaan periode tahun        
2008-2011. Seluruh perusahaan tersebut  dijadikan sampel sehingga metode yang 
digunakan adalah sensus. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik 
analisis regresi linier berganda yaitu menguji pengaruh antara variabel bebas dan 
variabel terikat. 

 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) Struktur aktiva berpengaruh 

positif signifikan terhadap profitabilitas; 2) Perputaran modal kerja berpengaruh 
positif signifikan terhadap profitabilitas; 3) Likuiditas berpengaruh positif tidak 
signifikan terhadap profitabilitas; 4) Pendanaan modal kerja berpengaruh positif 
signifikan terhadap profitabilitas dan 5) Modal kerja secara simultan berpengaruh 
signifikan terhadap profitabilitas. 

 
Profitabilitas menunjukkan keunggulan perusahaan dalam persaingan 

bisnis. Semakin tinggi tingkat profitabilitas maka kinerja perusahaan semakin 
baik. Kebijakan modal kerja sangat diperlukan untuk mencapai keunggulan 
persaingan tersebut sehingga para calon investor yang ingin berinvestasi pada 
perusahaan hotel dan restoran di Bursa Efek Indonesia hendaknya memperhatikan 
variabel modal kerja terutama yang memberikan profitabilitas tinggi. 
 
Kata kunci : struktur aktiva, perputaran modal kerja, likuiditas, pendanaan modal  
kerja dan profitabilitas. 
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ABSTRACT 
 

THE EFFECT OF WORKING CAPITAL POLICY TO PROFITABILITY 
IN HOTEL AND RESTAURANT COMPANIES IN                   

INDONESIAN   STOCK EXCHANGE 
 
 

The company’s main objective is to maximize prosperity for shareholders. 
One way to achieve this goal is to increase the profitability of the company. The 
entire company’s resources should be utilized to obtain profitability. Working 
capital is a part of resources that can have a direct impact on the company’s 
profitability.In increasing the efficiency of a company to generate expected 
profits, investors can notice the influence of the working capital owned by a 
company to profitability. The more efficient the working capital used by the 
companies, the higher the profitability that can be achieved. This study is aimed at 
determining the effect of policy of working capital variables that consists of asset 
structure, working capital turnover, liquidity and financial of working capital on 
profitability in the hotel and restaurant companies listed in Indonesian Stock 
Exchange.   

 
The population in this study are hotel and restaurant companies listed in 

Indonesian Stock Exchange there are 16 companies with periode of 2008-2011. 
Those companies serve as population to the applied method of census. The 
technique of analysis used was the multiple linier regression which testing the 
effects between independent variables and dependent variable. 

 
The results of this study are 1) Asset structure has significant positive 

effect on profitability; 2) Working capital turnover has significant positive effect 
on profitability; 3) Liquidity has no significant positive effect on profitability;     
4) Financial of working capital has significant positive effect on profitability; and   
5) Working Capital simultaneously has significant effect on profitability. 

                                   
Profitability indicates the companies excellence in business competition. 

The higher the profitability level, the better the company’s performance. The 
working capital policy is necessary in order to achieve the competitive advantage 
therefore,  potential investors who want to invest in hotel and restaurant 
companies in Indonesian Stock Exchange should consider the working capital 
variables, especially to provide high profitability. 

 
Key words : asset structure, working capital turnover, liquidity, financial of 
working     capital and profitability. 
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BAB I 
 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Dalam menjalankan operasinya setiap perusahaan selalu diarahkan pada 

pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan utama perusahaan menurut 

Brigham dan Houston (2009) adalah untuk memaksimalkan kekayaan bagi para 

pemegang sahamnya atau kepada pemilik perusahaan (stakeholder). Salah satu 

cara untuk mencapai tujuan perusahaan adalah dengan meningkatkan profitabilitas 

perusahaan tersebut. Profitabilitas atau kemampulabaan sangat penting bagi 

perusahaan karena dapat mencerminkan keberhasilan dan kelangsungan hidup 

suatu perusahaan. Profitabilitas menunjukkan keunggulan perusahaan dalam 

persaingan bisnis. Semakin tinggi tingkat profitabilitas maka kinerja perusahaan 

semakin baik.  

Profitabilitas perusahaan selalu menjadi perhatian utama bagi para pemilik 

perusahaan, manajemen perusahaan, investor atau calon kreditur. Profitabilitas 

menurut Riyanto (2011) adalah menggambarkan kemampuan perusahaan 

mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan sumber yang ada seperti 

penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang dan sebagainya. Brigham 

dan Daves (2010) menyatakan bahwa profitabilitas adalah hasil akhir dari 

sejumlah kebijakan dan keputusan yang dilakukan oleh perusahaan. Husnan dan 

Pudjiastuti (2012) menyatakan bahwa keberhasilan perusahaan salah satunya 

dapat diukur dari profitabilitasnya sehingga dalam penelitian ini digunakan 

profitabilitas yang merupakan ukuran kemampuan perusahaan untuk 



 2 

menghasilkan laba dari modal sendiri yang dimiliki perusahaan. Menurut Husnan 

(2012) investor atau calon investor akan tertarik dengan ukuran profitabilitas 

karena merupakan bagian dari total keuntungan yang dialokasikan kepada 

pemegang saham. Perusahaan besar yang sudah mapan dan mempunyai catatan 

profitabilitas yang baik dan laba yang stabil, akan mempunyai peluang yang lebih 

besar untuk masuk ke pasar modal dan dalam bentuk – bentuk pembiayaan 

eksternal lainnya dibandingkan dengan perusahaan kecil yang baru. Menurut 

Sawir (2008) pengukuran profitabilitas terdiri dari  Gross Profit Margin (GPM), 

Net Profit Margin (NPM), Return On Equity  (ROE), Return on Investment 

(ROI) dan Earning Power (EP). Dalam penelitian ini profitabilitas diukur dengan 

menggunakan Earning Power. 

Earning Power (EP) adalah merupakan kemampuan dari modal yang 

diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan keuntungan bagi 

semua investor (Riyanto, 2011). Rasio earning power yaitu perbandingan laba 

operasional dengan total aktiva. Penggunaan earning power ditujukan untuk 

mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan 

keseluruhan aktiva yang digunakan. Disamping itu earning power juga sering 

digunakan untuk menilai efisiensi perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. 

Semakin tinggi earning power mengindikasikan bahwa semakin efektif dan 

efisien perusahaan menggunakan aktiva. Pertumbuhan earning power 

menunjukkan prospek perusahaan yang semakin baik karena adanya potensi 

peningkatan keuntungan yang diperoleh perusahaan. Hal ini diartikan oleh 

manajemen sebagai sinyal positif dari perusahaan untuk meningkatkan 
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kepercayaan  investor, serta mempermudah manajemen perusahaan untuk menarik 

modal. Jadi dapat dikatakan bahwa selain memperhatikan efektivitas perusahaan 

untuk memperoleh keuntungan, manajemen juga harus memperhatikan modal 

kerja yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan. 

 Modal kerja adalah keseluruhan aktiva lancar yang bisa dijadikan uang 

kas yang dimiliki perusahaan, atau dana yang harus tersedia untuk membiayai 

kegiatan operasi perusahaan sehari-hari, misalnya untuk membayar gaji pegawai, 

membeli bahan baku / barang, membayar ongkos angkutan, membayar hutang dan 

sebagainya (Sawir,2008). Kesalahan dalam mengelola modal kerja mengakibatkan 

kegiatan usaha dapat terhambat atau terhenti sama sekali.   

Alasan utama mengapa modal kerja penting dibahas dalam usaha 

meningkatkan profitabilitas perusahaan yaitu pertama, modal kerja merupakan 

bagian dari pembelanjaan jangka pendek perusahaan, yang sejalan dengan tujuan 

jangka pendek perusahaan adalah meningkatkan profitabilitas. Kedua, 

berdasarkan fungsi kerja, modal kerja bersifat fleksibel, relatif bervariasi, dan 

berputar cepat (Syamsuddin, 2007). Bersifat fleksibel karena modal kerja mudah 

untuk ditambahkan atau dikurangkan jumlahnya. Bersifat variatif karena modal 

kerja berasal dari sumber yang beragam. Bersifat berputar cepat karena perputaran 

modal kerja umumnya kurang dari satu tahun. Ketiga, modal kerja merupakan 

bidang aktivitas yang berkesinambungan sekaligus menjadi pendukung utama 

operasional perusahaan.  

Keberhasilan dalam pengelolaan  kebijakan modal kerja mencerminkan 

pengawasan maksimal terhadap aktiva lancar dan kewajiban lancar yang dapat 

meningkatkan profitabilitas. Investasi pada modal kerja berarti investasi dalam  
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kas, piutang, dan persediaan. Investasi tersebut bermanfaat maksimal apabila 

jumlah kas, piutang, dan persediaan optimal. Optimalisasi kas, piutang, persediaan 

berpengaruh pada kebutuhan dana untuk pembiayaan modal kerja dan 

berhubungan langsung dengan pertumbuhan penjualan (Sawir, 2008). Sehubungan 

dengan pembelanjaan modal kerja, khususnya kewajiban lancar perusahaan wajib 

dikelola secara efektif dan efisien agar diperoleh biaya dan risiko yang minimum.  

Manajemen dapat memilih komposisi pembelanjaan sesuai dengan 

kebijakan perusahaan. Ada tiga pendekatan pembelanjaan menurut Brigham dan 

Daves (2010) yaitu pendekatan agresif, hedging, dan konservatif. Tujuan pokok 

pendekatan agresif adalah peningkatan profitabilitas meskipun disertai dengan 

risiko yang tinggi. Tujuan pokok pendekatan rata-rata (hedging) adalah 

mendapatkan kombinasi optimal antara profitabilitas dan risiko sedangkan tujuan 

pokok pendekatan konservatif adalah terciptanya margin of safety yang besar 

meskipun profitabilitasnya rendah. Besar kecilnya modal kerja yang disediakan 

oleh perusahaan terutama tergantung pada sikap manajemen terhadap laba dan 

risiko. Penelitian ini mempergunakan variabel modal kerja untuk menghasilkan 

profitabilitas perusahaan diantaranya yaitu : struktur aktiva yang diukur dengan 

Current Assets to Total Assets Ratio, perputaran modal kerja diukur dengan 

Working Capital Turnover Ratio, likuiditas diukur dengan Quick Ratio dan 

pendanaan modal kerja diukur dengan struktur hutang. 

Struktur aktiva adalah perimbangan atau  perbandingan baik dalam artian 

absolut maupun dalam artian relatif antar aktiva lancar dan aktiva tetap (Riyanto, 

2011).  Sedangkan  struktur aktiva  menurut Syamsudin (2007) adalah penentuan 
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berapa besar alokasi untuk masing-masing komponen aktiva, baik dalam aktiva 

lancar maupun dalam aktiva tetap. Current assets to total assets ratio  

dipergunakan untuk mengukur struktur aktiva yaitu merupakan rasio aktiva lancar 

terhadap total aktiva. Perusahaan memerlukan dukungan aktiva lancar dalam 

upaya menciptakan penjualan, maka kecukupan aktiva lancar berperan penting 

untuk memaksimalkan profitabilitas. Tersedianya jumlah aktiva lancar yang besar 

memberikan kekuatan untuk melakukan penjualan yang banyak. Semakin banyak 

penjualan tercipta semakin besar profitabilitas yang dihasilkan. Penelitian yang 

dilakukan  Anand dan Gupta (2002), Lazaridis dan Tryfonidis (2006), Mohamad 

dan Saad (2008) menyatakan bahwa current assets to total assets berpengaruh 

positif signifikan terhadap profitabilitas.  

Tingkat perputaran modal kerja mengukur berapa kali aktiva lancar 

mampu berputar untuk menghasilkan penjualan. Semakin cepat modal kerja 

berputar semakin banyak penjualan yang berhasil tercipta. Dengan peningkatan 

penjualan dapat dipastikan terjadi peningkatan profitabilitas. Working capital 

turnover ratio digunakan untuk mengukur perputaran modal kerja yaitu rasio 

penjualan terhadap aktiva lancar. Penelitian yang dilakukan oleh Raheman dan 

Nasr (2007) yang menyatakan bahwa working capital turnover ratio berpengaruh 

positif signifikan terhadap tingkat profitabilitas perusahaan di Pakistan.  

Likuiditas menurut Riyanto (2011) adalah kemampuan suatu perusahaan 

untuk memenuhi kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi, atau 

kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya pada saat di 

tagih. Likuiditas perusahaan menggambarkan kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi kewajiban jangka pendeknya (Horne, 2012). Perusahaan yang mampu 
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memenuhi kewajiban keuangannya pada saat ditagih berarti perusahaan tersebut 

dalam keadaan likuid. Bagi perusahaan, tingkat likuiditas merupakan masalah 

penting karena mewakili kepentingan perusahaan dalam berhubungan dengan 

pihak dalam maupun pihak luar perusahaan. Secara umum semakin tinggi tingkat 

likuiditas, kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban – kewajiban 

jangka pendeknya akan semakin baik, hal ini mampu meningkatkan kredibilitas 

perusahaan di mata kreditur dan investor (Hanafi dan Halim, 2008).  

Pengukuran tingkat likuiditas menggunakan Quick Ratio (QR) yaitu rasio 

yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban yang 

akan  jatuh tempo. Quick ratio sama dengan rasio lancar (current ratio) hanya saja 

rasio tersebut tidak meliputi persediaan (Horne, 2012). Digunakannya quick ratio 

untuk mengukur likuiditas didasari oleh keyakinan bahwa perusahaan hotel dan 

restoran tidak memiliki persediaan seperti pada perusahaan manufaktur dimana 

persediaan pada perusahaan manufaktur digolongkan aktiva lancar yang dapat 

diperjual-belikan. Persediaan pada hotel dan restoran berupa perlengkapan atas 

jasa yang dijual dan jumlahnya relatif kecil sehingga perusahaan hotel dan 

restoran lebih banyak memerlukan aktiva tetap di bandingkan aktiva lancar. 

Menurut Horne (2012), likuiditas berbanding terbalik dengan profitabilitas, yaitu 

peningkatan likuiditas biasanya diikuti dengan penurunan profitabilitas karena 

adanya kelebihan aktiva produktif yang tidak di manfaatkan oleh perusahaan, 

maka diperlukan pengelolaan  kebijakan modal kerja yang optimal supaya 

perusahaan tetap likuid dan tidak terganggu profitabilitasnya.  



 7 

Pendanaan modal kerja menurut Riyanto (2011) adalah pendanaan hutang 

yang  dipergunakan oleh perusahaan  dengan  menunjukkan besarnya hutang 

jangka pendek terhadap seluruh pinjaman yang dimiliki perusahaan untuk 

meningkatkan profitabilitas. Struktur hutang digunakan untuk mengukur 

pendanaan modal kerja yaitu merupakan rasio kewajiban lancar terhadap total 

kewajiban. Struktur hutang menjelaskan suatu komposisi jangka waktu hutang 

yang dipergunakan oleh perusahaan, baik jangka pendek, menengah, ataupun 

jangka panjang dan dipengaruhi oleh besar kecilnya hutang tersebut (Riyanto, 

2011).  Semakin besar persentase pendanaan berasal dari ekuitas pemegang saham 

maka dari sudut  kreditur bermakna makin besar perlindungan bagi pemberi 

pinjaman. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar risiko keuangan yang 

dapat mengganggu pencapaian profitabilitas perusahaan. Semakin kecil rasio ini 

maka semakin baik atau semakin kecil risiko keuangan. Pendanaan modal kerja 

menjelaskan berapa besar jumlah pinjaman  yang digunakan untuk meningkatkan 

profitabilitas perusahaan.  

Penelitian tentang kebijakan modal kerja terhadap profitabilitas telah 

banyak dilakukan antara lain : Penelitian yang dilakukan oleh Filbeck (2005) dan 

Nugraha (2009) menyatakan bahwa current assets to total assets berpengaruh 

positif signifikan dengan profitabilitas. Berbeda dengan penelitian Shin dan 

Soenen (1998) menemukan current assets to total assets ratio berpengaruh negatif 

signifikan terhadap profitabilitas.  

Penelitian yang dilakukan oleh Falope dan Ajilore (2009) menemukan 

bahwa working capital turnover ratio berpengaruh positif signifikan terhadap 



 8 

profitabilitas perusahaan di Nigeria. Didukung oleh penelitian Bhayani (2004), 

Hanun (2008), Nugraha (2009), Sasmita Dewi (2003) dan Pinondang (2004) 

menyatakan bahwa perputaran modal berpengaruh positif signifikan terhadap 

profitabilitas. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Rajesh dan Reddy 

(2011) dan Narware (2001) menemukan bahwa working capital turover 

berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas. 

Gosh dan Maji (2004) menyatakan bahwa adanya hubungan yang negatif 

signifikan antara likuiditas dengan profitabilitas pada perusahaan di India. 

Didukung oleh hasil penelitian Rajesh dan Reddy (2011), Ganesan (2007), 

Lazaridis dan Tryfonidis (2006), Singh (2004), Ejelly (2004), Howorth dan 

Westhead (2003) dan Bagemann (1997) yang menguji pengaruh manajemen 

modal kerja terhadap profitabilitas yang ditinjau dari variabel likuiditas 

menyatakan bahwa adanya pengaruh yang negatif signifikan antara likuiditas 

dengan profitabilitas, sebaliknya bertentangan dengan penelitian Enyi (2005) dan 

Zubairi (2009) menemukan adanya hubungan yang positif signifikan antara 

likuiditas dan profitabilitas. Penelitian Nugraha (2009) menemukan bahwa 

likuiditas berpengaruh positif tidak signifikan terhadap profitabilitas. 

Penelitian yang dilakukan oleh Danuletio (2010) dan Mathuva (2009) 

menemukan bahwa struktur hutang berpengaruh negatif signifikan terhadap 

profitabilitas. Didukung oleh penelitian Nugraha (2009) menyatakan bahwa 

variabel pendanaan modal kerja berkolerasi negatif signifikan terhadap 

profitabilitas dan penelitian Hanum (2008) menyatakan bahwa pendanaan modal 

kerja berpengaruh  tidak  signifikan terhadap profitabilitas. Berbeda dengan Utwal 

(2011) bahwa pendanaan modal kerja berpengaruh secara positif signifikan 
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terhadap profitabilitas. Khan dkk (2006) menemukan pendanaan modal kerja 

berpengaruh positif tidak signifikan terhadap profitabilitas perusahaan. 

Hasil - hasil penelitian tersebut menunjukkan masih adanya 

ketidakkonsistenan mengenai pengaruh kebijakan modal kerja terhadap 

profitabilitas. Salah satu faktor penyebab ketidakkonsistenan tersebut adalah 

belum optimalnya para manajer mengelola kebijakan modal kerja untuk 

meningkatkan profitabilitas perusahaan. Modal kerja sangat penting dikelola 

untuk menghindari perusahaan dari risiko kebangkrutan. Manajemen perusahaan 

yang mampu mengelola kebijakan modal kerja akan memperlihatkan tingkat 

profitabilitas yang stabil sehingga diharapkan semakin banyak perusahaan yang 

mampu masuk ke pasar modal terutama perusahaan hotel dan restoran yang 

jumlahnya masih sedikit. 

Perusahaan hotel dan restoran merupakan perusahaan yang bergerak 

dibidang jasa. Perusahaan jasa memerlukan modal kerja relatif lebih rendah bila 

dibandingkan dengan kebutuhan modal kerja perusahaan industri karena untuk 

perusahaan jasa tidak memerlukan investasi yang besar dalam kas, piutang dan 

persediaan. Biasanya perusahaan jasa memiliki sifat atau harus menginvestasikan 

modal-modalnya sebagian besar pada aktiva tetap yang digunakan untuk 

memberikan pelayanan kepada pelanggan. Perusahaan industri sebaliknya harus 

mengadakan investasi yang besar dalam aktiva lancar agar perusahaan tidak 

mengalami kesulitan dalam operasi sehari-hari. Sejarah perkembangan industri 

perhotelan dan restoran di Indonesia  dimulai sejak dioperasikan hotel bertaraf 

Internasional di Indonesia yaitu Hotel Indonesia pada tahun 1962, serta 

dioperasikan restoran didalamnya untuk mendukung kegiatan hotel. Selain itu  ada 

juga restoran yang mandiri adalah restoran yang secara operasional menawarkan 
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makanan dan minuman yang merupakan suatu entitas yang tidak menjadi bagian 

atau unit dari suatu hotel atau usaha lain (Wiyasha, 2006). Setelah pengoperasian 

Hotel Indonesia, dioperasikan pula beberapa hotel yang bertaraf Internasional di 

Yogyakarta, Pelabuhan Ratu dan Bali.  

 Seiring berjalannya waktu, industri perhotelan dan restoran di Indonesia 

mengalami perkembangan yang sangat pesat, dikarenakan kondisi pariwisata yang 

semakin baik dan banyaknya wisatawan yang datang ke Indonesia terutama Bali 

sehingga kebutuhan akan penginapan seperti hotel juga meningkat. Industri 

perhotelan dan restoran secara ekonomi dapat memberikan kontribusi yang berarti  

bagi pendapatan daerah dan pusat sehingga dari sisi ketenagakerjaan juga 

memberikan peluang kerja yang sangat signifikan (Wiyasha, 2010). Sebuah situs 

internet www.knhotelmanagement.com menyebutkan bahwa pada tahun 2012, 

bisnis properti di tanah air sangat menggairahkan tidak terkecuali bisnis hotel. 

Banyak sekali hotel-hotel baru bermunculan di berbagai penjuru kota di tanah air 

maupun di kawasan wisata termasuk Bali, investasi di bidang properti seperti 

hotel, apartement, gedung perkantoran, ruko dan lain-lainnya memang banyak 

diminati oleh berbagai kalangan investor mengingat nilainya yang terus 

meningkat. Investasi ini di prediksi akan terus bertambah hingga tahun 2013 

sampai 2014  terlihat masih banyaknya pembangunan hotel di berbagai daerah.  

Hotel dan restoran juga memberikan peluang bisnis yang sangat 

menguntungkan yaitu hotel sebagai suatu unit bisnis menawarkan jasa kamar, 

makanan dan minuman, serta berbagai jasa lain yang kesemuanya dimaksudkan 

untuk melayani tamu. Pendapatan dari jasa kamar memberikan kontribusi kurang 

lebih sebesar 65% dari total pendapatan hotel. Pendapatan kedua terbesar setelah 

pendapatan dari jasa kamar adalah pendapatan restoran dari makanan dan 
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minuman yang memberikan kontribusi kurang lebih sebesar 30% dari total 

pendapatan hotel (Wiyasha, 2008). Dengan demikian para investor dan calon 

investor bisa memilih berinvestasi pada perusahaan hotel dan restoran yang 

memiliki ukuran profitabilitas yang besar yang merupakan bagian dari total 

keuntungan yang dialokasikan kepada pemegang saham. 

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang telah 

dilakukan oleh Siswanto (2001), Hanum (2008), dan Nugraha (2009). Perbedaan 

penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah periode penelitian, variabel 

penelitian, pengukuran yang digunakan dan perusahaan yang diteliti. Penelitian ini 

dilakukan pada perusahaan hotel dan restoran di Bursa Efek Indonesia, 

berdasarkan laporan keuangan tahunan emiten terdapat 16 perusahaan yang terdiri 

dari 10 hotel dan 6 restoran.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang, 

maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1) Apakah struktur aktiva berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas?  

2) Apakah tingkat perputaran modal kerja berpengaruh signifikan terhadap 

profitabilitas?  

3) Apakah likuiditas berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas?  

4) Apakah pendanaan modal kerja berpengaruh signifikan terhadap 

profitabilitas?  
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5) Apakah struktur aktiva, tingkat perputaran modal kerja, likuiditas dan 

pendanaan modal kerja secara simultan berpengaruh signifikan terhadap 

profitabilitas? 

 
1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan 

penelitian ini adalah sabagai berikut: 

1) Untuk mengetahui signifikansi pengaruh struktur aktiva terhadap 

profitabilitas. 

2) Untuk mengetahui signifikansi pengaruh tingkat perputaran modal kerja 

terhadap profitabilitas. 

3) Untuk mengetahui signifikansi pengaruh likuiditas terhadap profitabilitas. 

4) Untuk mengetahui signifikansi pengaruh pendanaan modal kerja terhadap 

profitabilitas. 

5) Untuk mengetahui signifikansi pengaruh struktur aktiva, tingkat 

perputaran modal kerja, likuiditas dan pendanaan modal kerja secara 

simultan terhadap profitabilitas. 

 

1.4  Manfaat Hasil Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, manfaat dari 

penelitian ini di bedakan sebagai berikut: 

1) Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam bentuk bukti 

empiris terhadap teori manajemen keuangan yang berhubungan dengan 

pengaruh manajemen modal kerja terhadap profitabilitas dan sumbangan 
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pemikiran bagi berbagai pihak yang berminat untuk melakukan penelitian 

lebih lanjut tentang masalah modal kerja. 

2) Manfaat Praktis 

a) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi tentang 

adanya pengaruh modal kerja terhadap profitabilitas sehingga dapat 

dijadikan bahan pertimbangan bagi para investor atau calon investor untuk 

mengambil keputusan berinvestasi. 

b) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pihak manajemen 

perusahaan untuk meningkatkan operasional perusahaan dalam mengambil 

kebijakan  modal kerja untuk memaksimalkan profitabilitas  perusahaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

BAB II  
 

KAJIAN PUSTAKA  
 

 2.1 Profitabilitas 

Profitabilitas menurut Riyanto (2011) adalah menggambarkan kemampuan 

perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan sumber yang ada 

seperti penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang dan sebagainya. 

Sedangkan Brigham dan Daves (2010) menyatakan bahwa profitabilitas adalah 

hasil akhir dari sejumlah kebijakan dan keputusan yang dilakukan oleh 

perusahaan. Ada beberapa pengukuran terhadap profitabilitas perusahaan dimana 

masing-masing pengukuran dihubungkan dengan volume penjualan, total 

aktiva dan modal sendiri. Secara keseluruhan pengukuran ini akan 

memungkinkan untuk mengevaluasi tingkat earning dalam hubungannya 

dengan volume penjualan, jumlah aktiva dan investasi tertentu dari pemilik 

perusahaan. Tanpa adanya keuntungan akan sangat sulit bagi perusahaan untuk 

menarik modal dari luar. Husnan (2012) menyatakan bahwa rasio profitabilitas 

digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan aktiva perusahaan yang dapat 

dikaitkan dengan tingkat penjualan yang dapat diciptakan. 

Cara menilai profitabilitas perusahaan adalah bermacam – macam 

tergantung pada laba dan aktiva atau model mana yang akan diperbandingkan 

satu dengan lainnya, menurut Sawir (2008) mengungkapkan bahwa rasio 

profitabilitas atau rasio rentabilitas dapat dibagi atas lima jenis yaitu :  Margin 

Laba Kotor (Gross Profit Margin - GPM), Margin Laba Bersih (Net Profit 
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Margin - NPM), Return On Equity  (ROE), Return on Investment (ROI) dan 

Earning Power (EP). 

1) Margin Laba Kotor (Gross Profit Margin – GPM) 

Gross Profit Margin (GPM) berfungsi untuk mengukur tingkat pengembalian 

keuntungan kotor terhadap penjualan bersihnya. GPM dapat diketahui dengan 

perhitungan sebagai berikut (Riyanto, 2011) : 

         Gross Profit        
GPM  =    ..........................................................................   (1)   
                     Net Sales 

Gross profit adalah net sales dikurangi dengan harga pokok penjualan, net sales 

adalah total penjualan bersih selama satu tahun. Nilai GPM berada diantara           

0 dan 1. Nilai GPM semakin mendekati satu, maka berarti semakin efisien biaya 

yang dikeluarkan untuk penjualan dan semakin besar juga tingkat pengembalian 

keuntungan. 

2) Margin Laba Bersih (Net Profit Margin – NPM) 

Net Profit Margin (NPM) berfungsi untuk mengukur tingkat kembalian 

keuntungan bersih terhadap penjualan bersihnya (Riyanto, 2011). 

    Net Income After Tax    
NPM  =     .........................................................................    (2)   
                    Net Sales 

Nilai NPM ini juga berada diantara 0 dan 1, semakin besar mendekati satu, maka 

berarti semakin efisien biaya yang dikeluarkan dan semakin besar pula tingkat 

kembalian keuntungan bersih. 
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3) Return On Equity  (ROE) 

Return On Equity (ROE) merupakan tingkat pengembalian atas ekuitas pemilik 

perusahaan. Ekuitas pemilik adalah jumlah aktiva bersih perusahaan. Return on 

equity atau return on net worth mengukur kemampuan perusahaan memperoleh 

laba yang tersedia bagi pemegang saham perusahaan. ROE dapat diketahui 

dengan perhitungan sebagai berikut (Sartono, 2011): 

  Laba Setelah Pajak     
ROE  =   x 100 %................................................................   (3)   
                  Modal Sendiri 

4) Return on Investment (ROI) 

Return On Invesment (ROI) sering disebut juga dengan Return On Total Assets 

(ROA). Menurut Tandelilin (2010) ROI dipergunakan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan penggunaan 

seluruh aktiva perusahaan yang dimiliki, dapat dihitung dengan rumus :  

        Laba Setelah Pajak 
ROI =     x 100% ....................................................... (4) 
                       Total Aktiva 

Pengukuran profitabilitas dengan cara-cara tersebut mempunyai keunggulan dan 

kelemahan (Munawir, 2007). Keunggulannya adalah: 

a) Apabila perusahaan telah menjalankan prinsip akuntansi  dengan baik 

maka  teknik  analisis tersebut  dapat  dipakai   oleh  manajemen  untuk 

mengukur   efisiensi   pengunaan   modal   kerja,   efisiensi   produksi,   

dan efisiensi penjualan. Apabila perusahaan pada suatu periode telah 

mencapai operating   assets   turn   over   sesuai   dengan   standar,   maka   

perhatian manajemen dapat dicurahkan pada usaha peningkatan efisiensi 
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sektor produksi dan penjualan. Bila profit margin telah mencapai yang 

ditetapkan sedangkan operating asset turn over masih dibawah target yang 

ditetapkan maka perhatian manajemen terfokus pada usaha memperbaiki 

kebijakan investasi dalam modal kerja maupun aktiva tetap. 

b) Apabila perusahaan memiliki data industri sehingga dapat diperoleh rasio 

industri, maka analisis tersebut dapat dipakai sebagai pembanding efisiensi 

modal  kerja  perusahaan  dengan  perusahaan  yang  lain  yang  sejenis, 

sehingga dapat diketahui apakah perusahaan berada di dalam atau di 

bawah standar industri. Jadi dengan demikian akan dapat diketahui di 

mana kelemahan dan apa kekuatan perusahaan bila dibandingkan dengan 

perusahaan dalam industri. 

c) Analisis ini dapat digunakan untuk mengukur efisiensi tindakan-tindakan 

yang dilakukan oleh divisi atau bagian, yaitu dengan mengalokasikan 

semua biaya dan modal ke dalam bagian yang bersangkutan. 

d) Analisis ini dapat juga digunakan untuk mengukur profitabilitas dari 

masing-masing produk yang dihasilkan perusahaan. 

e) Selain berguna untuk keperluan kontrol juga berguna untuk keperluan 

perencanaan,   misalnya   sebagai   dasar   pengambilan   keputusan   jika 

perusahaan akan melakukan ekspansi. 

Disamping keunggulan tersebut di atas, pengukuran tersebut memiliki beberapa 

kelemahan, yaitu: 

a) Kelemahan yang prinsip adalah kesukarannya dalam membandingkan rate 

of return suatu perusahaan dengan perusahaan lain yang sejenis, 
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mengingat   bahwa   praktek   akuntansi   yang   digunakan   oleh   setiap 

perusahaan adalah berbeda. 

b) Kelemahan lain terletak pada adanya fluktuasi nilai uang (daya beli). Suatu 

peralatan tertentu yang dibeli dalam keadaan inflasi nilainya berbeda 

dengan keadaan pada waktu tidak inflasi, hal ini akan berpengaruh dalam 

menghitung investment turnover dan profit margin. 

c) Dengan  menggunakan analisis  tersebut  saja tidak  akan  dapat digunakan 

untuk menganalisis perbandingan antara dua perusahaan atau lebih dengan 

mendapat kesimpulan yang memuaskan. 

5) Earning Power (EP) 

Pada penelitian ini, profitabilitas dihitung dengan Earning Power  (EP) adalah 

merupakan tolak ukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan 

aktiva yang digunakan. Rasio ini menunjukkan pula tingkat efisiensi investasi 

yang tampak pada tingkat perputaran aktiva. Profitabilitas yang dihitung dengan 

Earnig Power adalah laba operasi atau laba sebelum pajak. Menurut Riyanto 

(2011) Earning Power dihitung dengan membandingkan laba operasi dengan 

modal sendiri dan modal asing yang dipergunakan untuk menghasilkan laba 

tersebut. Rasio ini menunjukkan seberapa besar laba operasi yang bisa diperoleh 

dan seluruh aktiva yang dimiliki perusahaan.  

Bagi perusahaan pada umumnya, masalah rentabilitas adalah lebih penting dari 

masalah laba, karena laba yang besar saja belumlah merupakan ukuran bahwa 

perusahaan telah bekerja secara efisien. Efisien baru dapat diketahui setelah 
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membandingkan laba yang diperoleh dengan modal yang dipergunakan untuk 

memperoleh laba tersebut. 

 

2.2 Pengertian Modal Kerja 

Modal kerja  adalah investasi total perusahaan pada aktiva lancar atau 

aktiva yang diharapkan dapat dikonversi menjadi kas dalam waktu satu tahun atau 

kurang dari satu tahun (Keown et al, 2010). Modal kerja juga didefinisikan 

sebagai modal yang digunakan untuk membiayai operasional perusahaan     

sehari-hari, terutama yang memiliki jangka waktu pendek. Apabila perusahaan 

kekurangan modal kerja untuk memperluas penjualan dan meningkatkan 

produksinya, maka besar kemungkinan akan kehilangan pendapatan dan 

keuntungan. Perusahaan yang tidak memiliki modal kerja yang cukup, tidak dapat 

membayar kewajiban jangka pendek tepat pada waktunya dan akan menghadapi 

masalah likuiditas. Investasi modal kerja merupakan proses terus-menerus selama 

perusahaan beroperasi. Mengenai pengertian modal kerja ini dapat dikemukaan 

adanya beberapa konsep, yaitu (Riyanto, 2011) :  

1)  Konsep Kuantitatif 

Konsep ini berdasarkan pada kuantitas dari dana yang tertanam pada unsur–unsur 

aktiva lancar di mana aktiva ini merupakan aktiva yang sekali berputar kembali 

dalam bentuk semula atau aktiva di mana dana yang tertanam di dalamnya akan 

dapat bebas lagi dalam waktu yang pendek. Modal kerja menurut konsep ini 

adalah keseluruhan dari jumlah aktiva lancar dan sering disebut sebagai modal 

kerja bruto (gross working capital). 
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2) Konsep Kualitatif 

Pengertian modal kerja ini dikaitkan dengan besarnya jumlah hutang lancar atau 

hutang yang segera harus dibayar. Dengan demikian maka sebagian dari aktiva 

lancar harus disediakan untuk memenuhi kewajiban finansial yang segera harus 

dilakukan, di mana bagian aktiva lancar ini tidak boleh digunakan untuk 

membiayai operasi perusahaan untuk menjaga likuiditasnya. Modal kerja menurut 

konsep ini adalah sebagian dari aktiva lancar yang benar–benar dapat digunakan 

untuk membiayai operasi perusahaan tanpa mengganggu likuiditasnya, yaitu yang 

merupakan kelebihan aktiva lancar di atas utang lancarnya, sering disebut modal 

kerja neto (net working capital). 

3) Konsep Fungsionil 

Konsep fungsionil mendasarkan pada fungsi dari dana dalam menghasilkan 

pendapatan. Setiap dana yang digunakan dalam perusahaan adalah dimaksudkan 

untuk menghasilkan pendapatan. Modal kerja dalam konsep ini adalah 

keseluruhan aktiva lancar ditambah penyusutan dari aktiva tetap pada tahun 

bersangkutan. 

Taylor dan Riyanto ( 2011)  mengklasifikasikan modal kerja menjadi dua yaitu : 

A) Modal Kerja Permanen (Permanent Working Capital) yaitu modal kerja yang 

harus tetap ada pada perusahaan untuk dapat menjalankan fungsinya, atau modal 

kerja yang secara terus menerus diperlukan untuk kelancaran usaha. Modal kerja 

ini dapat dibedakan menjadi: 

1) Modal Kerja Primer (Primary Working Capital) yaitu jumlah modal kerja 

minimum yang harus ada pada perusahaan untuk menjamin kontinuitas usahanya. 
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2)  Modal Kerja Normal (Normal Working Capital) yaitu jumlah modal kerja 

yang diperlukan untuk menyelenggarakan luas produksi yang normal atau 

dinamis. 

B) Modal Kerja Variabel (Variable Working Capital) yaitu modal kerja yang 

jumlahnya berubah–ubah sesuai dengan perubahan keadaan. Modal kerja ini 

dibedakan antara lain : 

1) Modal Kerja Musiman (Seasonal Working Capital) yaitu modal kerja yang 

jumlahnya berubah–ubah disebabkan karena fluktuasi musiman. 

2) Modal Kerja Siklis (Cyclical Working Capital) yaitu modal kerja yang 

jumlahnya berubah–ubah disebabkan karena fluktuasi konjungtur. 

3) Modal Kerja Darurat (Emergency Working Capital) yaitu modal kerja yang 

jumlahnya berubah–ubah disebabkan karena adanya keadaan darurat yang tidak 

diketahui sebelumnya (misalnya adanya pemogokan buruh, banjir, perubahan 

keadaan ekonomi yang mendadak). 

Pada penelitian ini modal kerja yang dimaksudkan adalah modal kerja 

menurut konsep kuantitatif atau modal kerja bruto yaitu keseluruhan aktiva lancar 

yang dimiliki oleh perusahaan atau dana yang harus tersedia untuk membiayai 

kegiatan operasi perusahaan. Elemen-elemen modal  kerja  bruto  terdiri  dari  kas,  

piutang dan  persediaan  (Husnan, 2012).  Masing-masing elemen modal kerja 

tersebut wajib dikelola agar berada pada keadaan optimal.  

1)  Kas (Cash) 

Kas dan surat berharga lazim disebut alat likuid. Investasi pada alat likuid 

adalah karena adanya ketidakpastian antara arus kas masuk dan keluar. Kas dan 
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surat berharga merupakan jenis aktiva yang paling likuid bagi perusahaan. 

Pengertian kas adalah seluruh uang tunai yang ada di tangan (cash on hand) dan 

dana tersimpan di bank  dalam berbagai bentuk seperti deposito, rekening koran. 

Kas menggambarkan kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban pada 

saat jatuh tempo. Jadi kas sangat diperlukan bagi perusahaan untuk menjalankan 

operasi usahanya. Tujuan dasar pengelolaan kas adalah untuk meminimurnkan 

saldo kas dengan tetap memperhatikan kemampuan perusahaan untuk memenuhi 

kewajibannya. Untuk menentukan kas yang optimal sangat tergantung atas     

trade off antara tingkat bunga dengan biaya transaksi. Jika kondisi yang akan 

datang diketahui dengan pasti, maka akan sangat mudah menentukan jumlah kas 

yang optimal. 

 Investasi berupa kas dan surat berharga merupakan investasi pada aktiva 

dengan risiko lebih kecil dari pada investasi berupa barang atau proyek, maka 

hasil pengembalian (return) yang diperoleh pun lebih kecil. Perusahaan yang 

mempunyai investasi dalam kas yang cukup besar mungkin akan terhindar dari 

kesulitan keuangan, tetapi kas yang berlebihan menyebabkan nilai perusahaan 

berkurang karena hilangnya kesempatan memperoleh pendapatan (Weston, 2008). 

Manajemen modal kerja yang sehat memerlukan pengelolaan jumlah kas yang 

cukup untuk kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu: 

a.   Perusahaan perlu memiliki jumlah kas agar bisa memanfaatkan potongan 

harga dalam pembelian barang. 

b.   Jumlah   kas   yang   memadai   sangat  berguna   bagi   perusahaan   untuk 

mengambil peluang bisnis yang menguntungkan. 
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c.    Karena dalam analisis kredit, rasio lancar (current ratio) dan rasio cair (acid 

ratio) merupakan tolok ukur yang pokok, perusahaan perlu mencapai standar 

rasio yang berlaku. 

d.    Perusahaan   harus   memiliki   tingkat   likuiditas   yang   cukup   untuk 

menanggulangi keadaan darurat. 

2)  Piutang (Account Receivable) 

Piutang adalah hak atau tuntutan terhadap debitur yang timbul karena 

penjualan barang atau jasa dilakukan secara kredit. Pemberian kredit kepada 

konsumen umumnya dilakukan untuk memperbesar penjualan. Peningkatan 

penjualan dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan. Peningkatan piutang juga 

membutuhkan tambahan biaya untuk analisis kredit dan penagihan piutang serta 

kemungkinan piutang yang macet tidak dapat tertagih. Piutang harus dikelola 

dengan baik, oleh karenanya diperlukan analisis ekonomi yang bertujuan untuk 

menilai apakah manfaat memiliki piutang lebih besar ataukah lebih kecil dari 

biayanya. Apabila manfaat lebih besar dari biaya, maka memiliki piutang dapat 

dibenarkan secara ekonomi. Mengendalikan piutang, perusahaan perlu 

menetapkan kebijaksanaan kreditnya. Kebijaksanaan ini akan berfungsi sebagai 

standar pengendalian kredit. 

Banyaknya dana perusahaan yang terikat dalam piutang sangat ditentukan 

oleh volume penjualan kredit, syarat pembayaran kredit, ketentuan pembatasan 

kredit, kebijaksanaan pengumpulan piutang, dan kebiasaan membayar dari para 

langganan (Riyanto, 2011). Semakin longgar persyaratan pembayaran yang 
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diberikan maka jumlah piutang yang tertanam dalam operasionalnya akan 

semakin besar.  

3)  Persediaan (inventory) 

Investasi yang paling besar dalam aktiva lancar untuk sebagian besar 

perusahaan industri adalah persediaan. Dikatakan investasi karena terikatnya 

modal dalam persediaan sehingga tidak dapat dipergunakan untuk      

kepentingan-kepentingan lain. Perputaran persediaan sangat menentukan jumlah 

modal yang terikat didalamnya. Semakin cepat perputaran persediaan berarti 

semakin kecil modal yang harus diinvestasikan dalam persediaan. 

Persediaan dapat diklasifikasikan menjadi empat, yaitu: Perlengkapan 

(supplies), bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi (Brigham, 2009). 

Besarnya nilai persediaan ditentukan oleh kebijakan pengelolaan persediaan dan 

proses produksi perusahaan. 

Persediaan diperlukan agar perusahaan dapat memenuhi pesanan 

konsumen dalam waktu yang cepat dan juga menjaga kelancaran operasi usaha 

perusahaan. Jika perusahaan menyimpan persediaan dalam jumlah yang besar, 

berarti perusahaan akan menanggung biaya penyimpanannya. Jika perusahaan 

menyimpan persediaan dalam jumlah yang kecil, berarti perusahaan akan 

menanggung biaya pemesanan yang berulang-ulang. Kesalahan penetapan jumlah 

investasi dalam persediaan akan mengurangi profit perusahaan. Ditinjau dari segi 

neraca, maka persediaan akan berupa barang atau bahan yang tersisa, atau  

barang-barang yang siap dijual dalam periode normal perusahaan. 
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2.3 Manajemen Modal Kerja 

Manajemen modal kerja adalah administrasi aktiva lancar perusahaan dan 

pendanaan yang dibutuhkan untuk mendukung aktiva lancar (Horne dan 

Wachowicz, 2012). Manajemen modal kerja melibatkan sebagian besar jumlah 

aktiva perusahaan. Bahkan terkadang bagi perusahaan tertentu jumlah aktiva 

lancar lebih dari setengah jumlah investasinya tertanam di dalam perusahaan. 

Manajemen Modal kerja adalah pengaturan total dan jumlah masing-masing 

komponen modal kerja dan pembelanjaan yang dibutuhkan untuk mendukung 

aktiva lancar. Seorang manajer diharapkan mampu mengelola agar pemenuhan 

modal kerja dapat berjalan dengan baik. Manajemen modal kerja menunjukkan 

ukuran besarnya investasi dalam aktiva lancar yang sensitif terhadap tingkat 

penjualan dan klaim atas perusahaan yang diwakili oleh pasiva lancar. Beberapa 

sasaran yang ingin dicapai oleh manajemen modal kerja adalah (Sawir, 2008) : 

a)   Memaksimalkan   nilai   perusahaan   dengan   mengelola   aktiva   lancar 

sehingga tingkat pengembalian investasi marjinal adalah sama atau lebih 

besar dari biaya modal yang digunakan untuk membiayai aktiva tersebut. 

b)    Meminimalkan biaya yang digunakan untuk membiayai aktiva lancar. 

c)    Pengawasan terhadap arus dana dalam aktiva lancar dari ketersediaan dana 

dari sumber utang sehingga perusahaan selalu dapat memenuhi kewajiban 

keuangannya ketika jatuh tempo. 

Pentingnya manajemen modal kerja perusahaan, terutama bagi kesehatan 

keuangan dan kinerja perusahaan adalah (Khasmir, 2010): 
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1) Bahwa kegiatan seorang manajer keuangan lebih banyak dihabiskan di dalam  

kegiatan operasional perusahaan dari waktu kewaktu. 

2) Keputusan modal kerja dapat berpengaruh secara berarti terhadap risiko, return 

dan harga saham. 

3) Investasi dalam aktiva lancar, cepat sekali berubah. Perubahan tersebut akan 

berpengaruh terhadap modal kerja perusahaan.  

4) Dalam praktiknya sering kali bahwa lebih dari separuh dari total aktiva 

merupakan bagian dari aktiva lancar (modal kerja perusahaan). 

5) Khusus bagi perusahaan kecil manajemen modal kerja sangat penting karena 

investasi dalam aktiva tetap dapat ditekan dengan menyewa, tetapi investasi lancar 

dalam piutang dan persedian tidak dapat dihindarkan harus segera terpenuhi.  

6) Bagi perusahaan yang relatif kecil fungsi modal kerja juga amat penting. Hal 

ini disebabkan perusahaan kecil, relative terbatas untuk memasuki pasar dengan 

modal besar dan jangka panjang. Pendanaan perusahaan lebih mengandalkan pada 

utang jangka pendek, yang tentunya dapat mempengaruhi modal kerja. 

7) Terdapat hubungan yang sangat erat antara pertumbuhan penjualan dengan 

kebutuhan modal kerja. Kenaikan penjualan berkaitan dengan tambahan piutang, 

persedian, dan juga saldo kas, demikian pula sebaliknya. 

Tujuan manajemen modal kerja bagi perusahaan adalah sebagai berikut 

(Khasmir, 2010): 

1) Modal kerja digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas perusahaan, 

artinya likuiditas perusahaan sangat tergantung kepada manajemen modal kerja. 
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2) Dengan modal kerja yang cukup perusahaan memiliki kemampuan untuk 

memenuhi kewajiban pada waktunya. Pemenuhan kewajiban yang sudah jatuh 

tempo dan segera harus dibayar secara tepat waktu merupakan ukuran 

keberhasilan manajemen modal kerja. 

3) Memungkinkan perusahaan untuk memiliki persediaan yang cukup dalam  

memenuhi kebutuhan pelanggannya. 

4) Memungkinkan perusahaan untuk memperoleh tambahan dana dari para 

kreditur, apabila rasio keuangannya, memenuhi syarat seperti likuiditas yang 

terjamin. 

5) Guna memaksimalkan penggunaan aktiva lancar guna meningkatkan penjualan 

dan laba. 

6)  Perusahaan mampu melindungi diri apabila terjadi krisis modal kerja akibat 

turunnya nilai aktiva lancar. 

Dalam manajemen modal kerja ada dua prinsip mendasar dari pendanaan 

operasional yaitu (Horne, 2012) :  

a. Kemampuan memperoleh laba berbanding terbalik dengan likuiditas  

b. Kemampuan memperoleh laba searah dengan risiko. 

 

2.4 Kebijakan Modal Kerja 

 Kebijakan modal kerja adalah sebuah keputusan yang diambil oleh 

manajemen perusahaan. Menurut Brigham dan Daves (2010) kebijakan modal 

kerja adalah menyangkut keputusan yang berkaitan dengan aktiva lancar dan 

pembiayaannya. Besar kecilnya modal kerja yang disediakan oleh perusahaan 
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terutama tergantung terhadap sikap manajemen terhadap laba dan risiko. 

Kebijakan modal kerja adalah bagian dari manajemen modal kerja yang 

merupakan salah satu aspek penting dari keseluruhan manajemen pembelanjaan 

perusahaan. Aktiva lancar harus cukup untuk dapat menutup hutang lancar 

sedemikian rupa sehingga menggambarkan tingkat keamanan (margin of safety) 

yang memuaskan.  

 

2.4.1 Struktur aktiva      

Struktur aktiva  adalah penggolongan aset atau aktiva menjadi berbagai 

macam aktiva seperti aktiva lancar, aktiva tetap, dan aktiva lain-lain (Weston dan 

Copeland, 2008). Struktur aktiva adalah perimbangan atau perbandingan baik 

dalam artian absolut maupun dalam artian relatif antar aktiva lancar dan aktiva 

tetap (Riyanto, 2011).  Sedangkan  struktur aktiva  menurut Syamsudin (2007) 

adalah penentuan berapa besar alokasi untuk masing-masing komponen aktiva, 

baik dalam aktiva lancar maupun dalam aktiva tetap. Rasio struktur aktiva diukur 

dengan Current Assets to Total Assets Ratio yang merupakan perbandingan 

jumlah aktiva lancar terhadap total aktiva yang terdapat di perusahaan yang 

dinyakan dalam persen (Syamsuddin, 2007).  

 Semakin besar rasio semakin baik karena menunjukkan tersedianya kas, piutang 

dan persediaan yang merupakan harta lancar yang paling likuid dibanding dengan 

keseluruhan aktiva yang dimiliki perusahaan. Adanya aktiva yang likuid dapat 

digunakan sewaktu – waktu untuk membiayai kebutuhan operasional perusahaan 

dalam menghasilkan laba. 
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Rasio ini menggunakan dasar pemikiran pengukuran penjualan dari setiap 

aktiva lancar perusahaan. Semakin besar kemampuan aktiva lancar menghasilkan 

penjualan semakin efisien manajemen modal kerja tersebut. Kemampuan   

elemen-elemen aktiva lancar menghasilkan penjualan yang ditunjukkan oleh 

tingkat perputaran kas, piutang, persediaan yang dihitung dengan rasio penjualan 

terhadap rata-rata kas, rata-rata piutang, dan rata-rata persediaan. 

 

2.4.2 Perputaran modal kerja 

Perputaran modal kerja (Working Capital Turnover) adalah kemampuan 

modal kerja berputar dalam suatu periode siklus kas dari perusahaan (Riyanto, 

2011). Perputaran modal kerja mengukur efektifitas penggunaan aktiva lancar 

untuk menghasilkan penjualan. Perputaran modal kerja diukur dengan Working 

Capital Turnover Ratio yang berdasarkan perbandingan penjualan yang dihasilkan 

dengan aktiva lancar. 

Semakin tinggi rasio perputaran modal kerja maka semakin baik kinerja suatu 

perusahan dimana persentase modal kerja yang ada mampu menghasilkan 

penjualan dengan jumlah tertentu. Semakin besar rasio ini menunjukkan 

efektifnya pemanfaatan modal kerja yang tersedia dalam meningkatkan 

profitabilitas perusahaan.  

 

2.4.3 Likuiditas 

Likuiditas menurut Riyanto (2011) adalah kemampuan suatu perusahaan 

untuk memenuhi kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi, atau 

kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya pada saat di 
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tagih. Likuiditas perusahaan menggambarkan kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi kewajiban jangka pendeknya (Utomo, 2006).  Likuiditas juga sering 

disebut dengan rasio modal kerja yang menunjukkan jumlah aktiva lancar yang 

tersedia yang dimiliki oleh perusahaan untuk merespon kebutuhan – kebutuhan 

bisnis dan meneruskan kegiatan bisnis perusahaan.  

Menurut Hanafi dan Halim (2008), likuiditas mengukur kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi hutang jangka pendek dengan menggunakan aktiva 

lancarnya (aktiva yang akan berubah menjadi kas dalam waktu satu tahun atau 

satu siklus bisnis), semakin tinggi tingkat likuiditas maka dapat dikatakan bahwa 

perusahaan mempunyai kemampuan yang lebih besar dalam memenuhi 

kewajiban- kewajiban jangka pendeknya.  

Likuiditas diukur dengan quick ratio (QR) atau sering juga disebut dengan 

acid test ratio. Quick ratio sama dengan rasio lancar (current ratio) hanya saja 

rasio tersebut tidak meliputi persediaan (Horne, 2012). Quick ratio berkonsentrasi 

terutama hanya pada aktiva lancar yang lebih liquid (kas, sekuritas yang dapat 

diperjualbelikan) dan piutang, yang hubungannya dengan obligasi jangka pendek.  

Dipergunakannya quick ratio untuk mengukur likuiditas didasari oleh keyakinan 

bahwa persediaan pada perusahaan hotel dan restoran berupa perlengkapan atas 

jasa yang dijual dan jumlahnya relatif kecil. Berpegang pada pengertian bahwa 

aktiva likuid (kas dan piutang) disediakan untuk mengatasi risiko kebangkrutan 

tetapi jika menahan aktiva likuid melebihi kebutuhan dapat menurunkan 

profitabilitas.  

Quick Ratio merupakan rasio yang dihitung dengan mengurangi persediaan dari 

aktiva lancar dan dibandingkan dengan hutang lancar (Brigham dan Daves, 2010).  
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Menurut Hanafi (2008), rasio yang rendah menunjukkan likuiditas jangka 

pendek yang rendah, sebaliknya rasio yang tinggi menunjukkan kelebihan aktiva 

lancar (likuiditas tinggi dan risiko rendah). Tingkat likuiditas yang semakin tinggi 

maka kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangan jangka 

pendeknya semakin besar. Hal ini dapat meningkatkan kredibilitas perusahaan 

yang akan menimbulkan reaksi positif dari investor dan menyebabkan 

bertambahnya permintaan terhadap saham. Menurut Horne (2012), likuiditas 

berbanding terbalik dengan profitabilitas, yaitu peningkatan likuiditas biasanya 

diikuti dengan penurunan profitabilitas, karena adanya kelebihan aktiva produktif 

yang tidak di manfaatkan oleh perusahaan sehingga dapat mengurangi 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan profitabilitas. 

Indikasi yang diperoleh dari quick ratio tersebut adalah: 

1) Bila nilai rasio ini turun berarti perusahaan akan mengalami kesulitan untuk 

memenuhi  kewajiban jangka pendek  bahkan  dapat  mengalami kebangkrutan. 

2) Bila nilai rasio ini naik berarti ada dana berlebih yang tidak terpakai yang dapat 

menurunkan   profitabilitas   karena   aktiva   lancar   memberikan kontribusi yang 

lebih kecil terhadap profitabilitas dibandingkan dengan aktiva tetap.  

 

2.4.4 Pendanaan modal kerja    

Pendanaan modal kerja menurut Riyanto (2011) adalah pendanaan hutang 

yang  dipergunakan oleh perusahaan  dengan jalan menunjukkan besarnya hutang 

jangka pendek terhadap seluruh pinjaman yang dimiliki perusahaan. Struktur 

hutang digunakan untuk mengukur pendanaan modal kerja yaitu merupakan rasio 
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kewajiban lancar terhadap total kewajiban. Struktur hutang menjelaskan suatu 

komposisi jangka waktu hutang yang dipergunakan oleh perusahaan, baik jangka 

pendek, menengah, ataupun jangka panjang, dan dipengaruhi oleh besar kecilnya 

hutang tersebut (Riyanto, 2011).  Hutang jangka pendek biasanya akan jatuh 

tempo dalam waktu kurang dari satu tahun, dan sebaliknya hutang jangka panjang 

akan jatuh tempo lebih dari satu tahun. Hutang jangka panjang lebih fleksibel jika 

dibandingkan dengan hutang jangka pendek, tetapi konsekuensinya adalah bahwa 

biaya hutang jangka panjang akan lebih besar jika dibandingkan dengan biaya 

hutang jangka pendek (Brigham, 2009). Karena itu dalam pengaruhnya terhadap 

kebutuhan modal juga akan berbeda. Kombinasi biaya hutang yang minimal 

dengan manfaat pinjaman menjadikan komposisi pendanaan modal kerja 

perusahaan optimal. Pendanaan modal kerja menjelaskan berapa besar jumlah 

pinjaman  yang digunakan untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan.  

Untuk menentukan sumber dana yang membiayai investasi baik aktiva 

lancar atau aktiva tetap dapat ditentukan dengan tiga pendekatan yaitu (Brigham 

dan Daves 2010) : 

a)   Pendekatan agresif 

Pendekatan agresif adalah pendekatan dalam pemenuhan kebutuhan dana 

dengan menggunakan proporsi hutang jangka pendek yang lebih besar. 

Pendekatan agresif memenuhi sebagian aktiva lancar permanen dan semua aktiva 

lancar variabel dengan hutang jangka pendek. Memenuhi aktiva tetap dan 

sebagian aktiva lancar permanen dengan  hutang jangka panjang. Strategi seperti 

ini adalah sangat berisiko karena jumlah net working capital yang disediakan 



 33 

sangat rendah. Perusahaan menaruh beban yang berat pada modal jangka pendek 

untuk menutup fluktuasi kebutuhan dana apabila misalnya kebutuhan dana lebih 

besar dari yang diperkirakan. Perusahaan disulitkan oleh karena kemampuan 

untuk mendapatkan pinjaman secara cepat yang terbatas. Pendanaan secara agresif 

berani menanggung risiko dengan harapan mendapatkan keuntungan yang lebih 

besar. 

b)   Pendekatan konservatif 

Pendekatan konservatif membiayai investasi aktiva tetap dan aktiva lancar 

permanen serta sebagian aktiva lancar yang berfluktuasi dengan hutang jangka 

panjang   atau   modal   sendiri.   Pembelanjaan   perusahaan   dengan  pendekatan 

konservatif bukanlah merupakan cara pembelanjaan yang murah, karena sejumlah 

dana yang sesungguhnya tidak dibutuhkan dipinjam oleh perusahaan dan harus 

membayar bunga atas modal yang tidak digunakan tersebut. Adanya net working 

capital yang relatif besar berarti rendahnya tingkat risiko yang dihadapi 

perusahaan. Pendekatan ini memberikan tingkat keamanan yang cukup tinggi.  

c)   Pendekatan rata-rata (self-liquidating) 

Pendekatan rata-rata berada diantara pendekatan agresif yang memiliki 

tingkat risiko dan keuntungan yang tinggi dengan pendekatan konservatif yang 

memiliki tingkat risiko dan keuntungan yang rendah.  Pendekatan ini menghadapi 

risiko yang lebih kecil dibandingkan, dengan pendekatan agresif tetapi memiliki 

risiko yang lebih besar dibandingkan dengan pendekatan konservatif. Strategi 

pendanaan ini membiayai setiap aktiva dengan dana yang jangka waktunya 

kurang lebih sama dengan jangka waktu (maturitas) aktiva. Dengan 
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menyelaraskan antara struktur aktiva dan struktar hutang perusahaan maka risiko 

yang dihadapi adalah penyimpangan aliran kas dari yang diharapkan. 

Pendanaan modal kerja diukur dengan struktur hutang merupakan 

perbandingan jumlah hutang lancar terhadap total  hutang yang terdapat pada 

perusahaan yang  digunakan untuk menghasilkan profit perusahaan.  

Rasio ini menekankan pentingnya pendanaan hutang bagi perusahaan 

untuk meningkatkan profitabilitas. Semakin besar persentase pendanaan berasal 

dari ekuitas pemegang saham maka dari sudut  kreditur bermakna makin besar 

perlindungan bagi pemberi pinjaman. Semakin tinggi rasio ini maka semakin 

besar risiko keuangan yang dapat mengganggu pencapaian profitabilitas 

perusahaan. Semakin kecil rasio ini maka semakin baik atau semakin kecil risiko 

keuangan. 

 

2.5    Pengaruh Struktur Aktiva Terhadap Profitabilitas 

Struktur aktiva  adalah penggolongan  aktiva menjadi berbagai macam 

aktiva seperti aktiva lancar, aktiva tetap, dan aktiva lain-lain (Weston dan 

Copeland, 2008). Struktur aktiva adalah perimbangan atau perbandingan baik 

dalam artian absolut  maupun dalam artian relatif antar aktiva lancar dan aktiva 

tetap (Riyanto, 2011).  Sedangkan  struktur aktiva  menurut Syamsudin (2007) 

adalah penentuan berapa besar alokasi untuk masing-masing komponen aktiva, 

baik dalam aktiva lancar maupun dalam aktiva tetap. Struktur aktiva diukur 

dengan Current Assets to Total Assets Ratio adalah rasio perbandingan jumlah 

aktiva lancar dengan total aktiva (Syamsuddin, 2007). Semakin besar rasio 
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semakin baik karena menunjukkan tersedianya kas, piutang dan persediaan yang 

merupakan  harta lancar yang paling likuid dibanding dengan keseluruhan aktiva 

yang dimiliki perusahaan. Adanya aktiva yang likuid dapat digunakan         

sewaktu – waktu membiayai kebutuhan operasional perusahaan untuk 

menghasilkan laba (Syamsuddin, 2007).  

Penelitian Lazaridis dan Tryfonidis (2006) dan Filbeck (2005) menyatakan 

bahwa adanya pengaruh yang positif signifikan antara struktur aktiva dengan 

profitabilitas. Gill, Biger dan Mathur (2007) menemukan bahwa struktur aktiva 

mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas. Didukung oleh 

penelitian Anand dan Gupta (2002) dan Nugraha (2009) menyatakan bahwa 

current assets to total assets berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas. 

Berbeda dengan penelitian Shin dan Soenen (1998) menyatakan bahwa struktur 

aktiva mempunyai pengaruh yang negatif signifikan terhadap profitabilitas serta 

penelitian Rajesh dan Reddy (2011) menemukan current assets to total assets 

ratio berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas.  

 

2.6  Pengaruh Perputaran Modal Kerja Terhadap Profitabilitas 

 Riyanto (2011) menyatakan perputaran modal kerja adalah kemampuan 

modal kerja berputar dalam suatu periode siklus kas dari perusahaan. Perputaran 

modal kerja mengukur efektifitas penggunaan aktiva lancar untuk menghasilkan 

penjualan. Diukur dengan menggunakan rasio penjualan terhadap aktiva lancar 

(Working Capital Turnover Ratio) yaitu membandingan antara penjualan dengan 

jumlah keseluruhan total aktiva lancar perusahaan pada periode tertentu. Semakin 
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tinggi tingkat perputaran tersebut semakin efektif penggunaan modal kerja. Hal 

tersebut menunjukkan banyaknya penjualan yang diperoleh perusahaan. Penjualan 

yang tinggi meningkatkan profitabilitas perusahaan sebaliknya tingkat perputaran    

yang rendah menunjukkan adanya kelebihan modal kerja.  

Penggunaan modal kerja yang tidak efektif menurunkan profitabilitas 

perusahaan. Jadi dapat dikatakan bahwa pengaruh perputaran modal kerja 

memiliki hubungan yang positif dan searah dengan profitabilitas. Penelitian yang 

dilakukan oleh Raheman dan Nasr (2007) menyatakan bahwa working capital 

turnover ratio berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat profitabilitas 

perusahaan di Pakistan. Falope dan Ajilore (2009) menemukan bahwa working 

capital turnover berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas perusahaan 

di Nigeria. Didukung oleh penelitian Hanun (2008), Nugraha (2009), Sasmita 

Dewi (2003) dan Pinondang (2004) menyatakan bahwa perputaran modal kerja 

berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas. Berbeda dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Rajesh dan Reddy (2011) dan Narware (2001) menemukan 

bahwa working capital turover berpengaruh negatif signifikan terhadap 

profitabilitas. 

 

2.7 Pengaruh Likuiditas Terhadap Profitabilitas 

Menurut Hanafi dan Halim (2008), likuiditas mengukur kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi hutang jangka pendek dengan menggunakan aktiva 

lancarnya. Suatu perusahaan yang mampu memenuhi segala kewajiban 

finansialnya dapat dikatakan likuid, tetapi jika terjadi sebaliknya maka dapat 
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dikatakan perusahaan tersebut tidak likuid. Alat ukur yang digunakan disini untuk 

mengetahui likuiditas perusahaan yaitu quick ratio adalah rasio yang dihitung 

dengan mengurangi persediaan dari aktiva lancar dan dibandingkan dengan 

hutang lancar (Brigham dan Daves, 2010).  

Perusahaan yang mempunyai tingkat likuiditas yang tinggi juga cenderung 

akan memiliki aktiva lancar lainnya yang dapat dicairkan sewaktu – waktu. 

Likuiditas yang rendah akan menyebabkan terjadinya penurunan dari harga saham 

yang bersangkutan, sebaliknya nilai likuiditas yang cukup tinggi juga belum tentu 

baik, karena pada kondisi tertentu hal tersebut menunjukkan adanya aktivitas 

sedikit yang akhirnya dapat mengurangi kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan laba. Menurut Horne (2012) likuiditas merupakan  berbanding 

terbalik dengan profitabilitas, yaitu peningkatan likuiditas biasanya diikuti dengan 

penurunan profitabilitas, karena adanya dana yang menganggur (idle money) yang 

tidak terpakai sehingga dapat mengurangi kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan profitabilitas.  

Penelitian yang dilakukan oleh Gosh dan Maji (2004) menyatakan bahwa 

adanya hubungan yang negatif signifikan antara likuiditas dengan profitabilitas 

pada perusahaan di India. Didukung oleh hasil penelitian Rajesh dan Reddy 

(2011), Ganesan (2007), Lazaridis dan Tryfonidis (2006), Singh (2004), Ejelly 

(2004), Howorth dan Westhead (2003) dan Bagemann (1997) yang menguji 

pengaruh manajemen modal kerja terhadap profitabilitas yang ditinjau dari 

variabel likuiditas menyatakan bahwa adanya pengaruh yang negatif signifikan 

antara likuiditas dengan profitabilitas, sebaliknya bertentangan dengan penelitian 
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Enyi (2005), Zubairi (2009) dan Hanun (2008) menemukan bahwa adanya 

hubungan yang positif signifikan antara likuiditas dan profitabilitas. Penelitian 

Nugraha (2009), Aulia (2006) dan Subalno (2009) menemukan bahwa likuiditas 

berpengaruh positif tidak signifikan terhadap profitabilitas. 

 

2.8 Pengaruh Pendanaan Modal Kerja Terhadap Profitabilitas 

Pendanaan modal kerja menurut Riyanto (2011) adalah pendanaan hutang 

yang  dipergunakan oleh perusahaan  dengan menunjukkan besarnya hutang 

jangka pendek terhadap seluruh pinjaman yang dimiliki perusahaan. Struktur 

hutang digunakan untuk mengukur pendanaan modal kerja yaitu merupakan rasio 

kewajiban lancar terhadap total kewajiban. Struktur hutang menjelaskan suatu 

komposisi jangka waktu hutang yang dipergunakan oleh perusahaan baik jangka 

pendek, menengah, ataupun jangka panjang dan dipengaruhi oleh besar kecilnya 

hutang tersebut (Riyanto, 2011).  Sumber-sumber modal investasi pada aktiva 

lancar dapat berasal dari modal jangka pendek berupa hutang-hutang lancar dan 

modal jangka panjang berupa pinjaman jangka panjang atau modal sendiri. 

Rasio ini menekankan pentingnya pendanaan hutang bagi perusahaan 

untuk meningkatkan profitabilitas. Semakin besar persentase pendanaan berasal 

dari ekuitas pemegang saham maka dari sudut  kreditur bermakna makin besar 

perlindungan bagi pemberi pinjaman. Semakin tinggi rasio ini maka semakin 

besar risiko keuangan yang dapat mengganggu pencapaian profitabilitas 

perusahaan. Semakin kecil rasio ini maka semakin baik atau semakin kecil risiko 

keuangan yang menyebabkan semakin besar profitabilitas. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Danuletio (2010) dan Mathuva (2009) 

menemukan bahwa struktur hutang berpengaruh negatif signifikan terhadap 

profitabilitas. Didukung oleh penelitian Nugraha (2009) menyatakan bahwa 

variabel pendanaan modal kerja berkolerasi negatif signifikan terhadap 

profitabilitas dan penelitian Hanum (2008) menyatakan bahwa pendanaan modal 

kerja berpengaruh  tidak  signifikan terhadap profitabilitas. Berbeda dengan Utwal 

(2011) dan Soliha & Taswan (2002) bahwa pendanaan modal kerja berpengaruh 

secara positif signifikan terhadap profitabilitas. Khan dkk (2006) menemukan 

pendanaan modal kerja berpengaruh positif tidak signifikan terhadap profitabilitas 

perusahaan. 
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BAB III 
 

KERANGKA  BERPIKIR, KONSEPTUAL, DAN HIPOTESIS 
PENELITIAN 

 

3.1 Kerangka Berpikir  
           

Kerangka konsep yang melandasi penelitian ini yaitu bahwa tujuan utama 

pemodal adalah menanamkan kelebihan dananya ke dalam sekuritas di pasar 

modal untuk memperoleh keuntungan dan tujuan utama  perusahaan adalah untuk 

meningkatkan profitabilitas dan nilai perusahaan. Profitabilitas yang tinggi dapat 

meningkatkan kemakmuran bagi para pemegang saham, sehingga para pemegang 

saham akan menginvestasikan modalnya kepada perusahaan tersebut (Haruman, 

2007). Sebelum melakukan investasi tentunya pemodal harus mengetahui      

faktor – faktor yang mempengaruhi profitabilitas perusahaan dan harga sekuritas 

di pasar modal. Salah satu faktor yang mempengaruhi profitabilitas perusahaan 

adalah modal kerja. Manajemen modal kerja  yang baik ditunjukkan oleh 

pengaruh positif dari pengelolaan modal kerja terhadap profitabilitas perusahaan.  

Berdasarkan kajian teori atau konsep tentang profitabilitas dan kebijakan 

modal kerja, serta beberapa riset empiris diketahui ada beberapa variabel modal 

kerja yang berpengaruh terhadap profitabilitas. Variabel tersebut adalah   struktur  

aktiva, perputaran modal kerja, likuiditas dan pendanaan modal kerja. Pengelolaan 

modal kerja yang baik ditunjukkan dengan adanya kontribusi yang seimbang dari 

kebijakan modal kerja terhadap profitabilitas sehingga memaksimalkan laba serta 

meningkatkan nilai saham. 
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Dari uraian tersebut, kerangka berpikir penelitian dapat di gambarkan 

seperti tampak pada Gambar 3.1 berikut ini : 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Kerangka Berpikir 

Studi Teoritis : 
 
1.   Profitabilitas  
2.    Modal Kerja 
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3.2 Kerangka Konseptual 

 Berdasarkan kerangka berpikir maka dapat dikembangkan kerangka 

konseptual seperti pada Gambar 3.2 yang menunjukan bahwa penelitian ini 

dilakukan untuk menguji hubungan kausalitas pengaruh variabel modal kerja yaitu 

struktur aktiva, perputaran modal kerja, likuiditas dan pendanaan modal kerja 

terhadap profitabilitas serta pola hubungan antara variabel tersebut yang dilakukan 

pada hotel dan restoran di Bursa Efek Indonesia.  
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Gambar 3.2  Kerangka Konseptual   

 

3.3 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis penelitian adalah suatu teori atau pernyataan yang masih lemah 

kebenarannya dan perlu dibuktikan atau dugaan yang sifatnya masih sementara 

(Hasan, 2008). Berdasarkan rumusan masalah dan kajian pustaka sebelumnya 

maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian ini sebagai berikut: 

Profitabilitas 
(Y) 

 Likuiditas 
(X3) 

 

Perputaran Modal 
Kerja  
(X2) 

 

Struktur Aktiva 
(X1) 

 

Pendanaan Modal  
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H2 

H1 

H3 

H5 
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3.3.1 Pengaruh Struktur Aktiva Terhadap Profitabilitas 

Struktur aktiva  adalah penggolongan  aktiva menjadi berbagai macam 

aktiva seperti aktiva lancar, aktiva tetap, dan aktiva lain-lain (Weston dan 

Copeland, 2008). Struktur aktiva adalah perimbangan atau perbandingan baik 

dalam artian absolut maupun dalam artian relatif antar aktiva lancar dan aktiva 

tetap (Riyanto, 2011).  Sedangkan  struktur aktiva  menurut Syamsudin (2007) 

adalah penentuan berapa besar alokasi untuk masing-masing komponen aktiva, 

baik dalam aktiva lancar maupun dalam aktiva tetap. Semakin besar aktiva lancar 

yang tersedia semakin baik karena menunjukkan tersedianya kas, piutang dan 

persediaan yang dapat digunakan    sewaktu - waktu untuk membiayai kebutuhan 

operasional perusahaan untuk menghasilkan laba sehingga dapat meningkatkan 

profitabilitas perusahaan (Syamsuddin, 2007).  

Penelitian Lazaridis dan Tryfonidis (2006) dan Filbeck (2002) menyatakan 

bahwa adanya hubungan yang positif signifikan antara struktur aktiva dengan 

profitabilitas. Gill, Biger dan Mathur (2007) menemukan bahwa struktur aktiva 

mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas. Didukung oleh 

penelitian Anand dan Gupta (2002) dan Nugraha (2009) bahwa current assets to 

total assets berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas. Berdasarkan 

uraian tersebut maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:  

H1 : Struktur aktiva berpengaruh positif  terhadap profitabilitas. 

 

3.3.2 Pengaruh Perputaran Modal Kerja Terhadap Profitabilitas 

      Perputaran modal kerja merupakan perbandingan antara penjualan dengan 

jumlah keseluruhan aktiva lancar yang dimiliki suatu perusahaan pada suatu 
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periode tertentu. Semakin besar rasio ini menunjukkan efektifnya pemanfaatan 

modal kerja yang tersedia dalam meningkatkan profitabilitas perusahaan (Riyanto, 

2011). Ini berarti bahwa semakin besar rasio perputaran modal kerja maka 

semakin baik suatu perusahaan dimana persentase modal kerja yang ada mampu 

menghasilkan jumlah penjualan tertentu.  

  Penelitian yang dilakukan oleh Raheman dan Nasr (2007) menyatakan bahwa 

working capital turnover ratio berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat 

profitabilitas perusahaan di Pakistan. Falope dan Ajilore (2009) menemukan 

bahwa working capital turnover berpengaruh positif signifikan terhadap 

profitabilitas perusahaan di Nigeria. Didukung oleh penelitian Hanun (2008), 

Nugraha (2009), Sasmita Dewi (2003) dan Pinondang (2004) menyatakan bahwa 

perputaran modal kerja berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas. 

Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:  

H2 : Tingkat perputaran modal kerja berpengaruh positif  terhadap profitabilitas. 

 

3.3.3 Pengaruh Likuiditas Terhadap Profitabilitas 

Menurut Hanafi dan Halim (2008), likuiditas mengukur kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi hutang jangka pendek dengan menggunakan aktiva 

lancarnya. Suatu perusahaan yang mampu memenuhi segala kewajiban 

finansialnya dapat dikatakan likuid, tetapi jika terjadi sebaliknya maka dapat 

dikatakan perusahaan tersebut tidak likuid. Perusahaan yang mempunyai tingkat 

likuiditas yang tinggi juga cenderung akan memiliki aktiva lancar lainnya yang 
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dapat dicairkan sewaktu-waktu. Likuiditas yang rendah akan menyebabkan 

terjadinya penurunan dari harga saham yang bersangkutan, sebaliknya nilai 

likuiditas yang cukup tinggi juga belum tentu baik, karena pada kondisi tertentu 

hal tersebut menunjukkan adanya aktivitas sedikit yang akhirnya dapat 

mengurangi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. Menurut Horne 

(2012) likuiditas merupakan  berbanding terbalik dengan profitabilitas, yaitu 

peningkatan likuiditas biasanya diikuti dengan penurunan profitabilitas, karena 

adanya dana yang menganggur (idle money) yang tidak terpakai sehingga dapat 

mengurangi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan profitabilitas.  

Penelitian yang dilakukan oleh Gosh dan Maji (2004) menyatakan bahwa 

adanya pengaruh yang negatif signifikan antara likuiditas dengan profitabilitas 

pada perusahaan di India. Didukung oleh hasil penelitian Rajesh dan Reddy 

(2011), Ganesan (2007), Lazaridis dan Tryfonidis (2006), Singh (2004), Ejelly 

(2004), Howorth dan Westhead (2003) dan Bagemann (1997) yang menguji 

pengaruh manajemen modal kerja terhadap profitabilitas yang ditinjau dari 

variabel likuiditas menyatakan bahwa adanya hubungan yang negatif signifikan 

antara likuiditas dengan profitabilitas. Dari uraian tersebut maka hipotesis dapat 

dirumuskan sebagai berikut:  

H3 :  Likuiditas berpengaruh negatif terhadap profitabilitas.  

 

 

 



 46 

3.3.4 Pengaruh Pendanaan Modal Kerja Terhadap Profitabilitas 

Pendanaan modal kerja menurut Riyanto (2011) adalah pendanaan hutang 

yang  dipergunakan oleh perusahaan  dengan menunjukkan besarnya hutang 

jangka pendek terhadap seluruh pinjaman yang dimiliki perusahaan. Struktur 

hutang digunakan untuk mengukur pendanaan modal kerja yaitu merupakan rasio 

kewajiban lancar terhadap total kewajiban. Struktur hutang menjelaskan suatu 

komposisi jangka waktu hutang yang dipergunakan oleh perusahaan, baik jangka 

pendek, menengah, ataupun jangka panjang dan dipengaruhi oleh besar kecilnya 

hutang tersebut (Riyanto, 2011).  Sumber-sumber modal investasi pada aktiva 

lancar dapat berasal dari modal jangka pendek berupa hutang-hutang lancar dan 

modal jangka panjang berupa pinjaman jangka panjang atau modal sendiri. 

Rasio ini menekankan pentingnya pendanaan hutang bagi perusahaan 

untuk meningkatkan profitabilitas. Semakin besar persentase pendanaan berasal 

dari ekuitas pemegang saham maka dari sudut  kreditur bermakna makin besar 

perlindungan bagi pemberi pinjaman. Semakin tinggi rasio ini maka semakin 

besar risiko keuangan yang dapat mengganggu pencapaian profitabilitas 

perusahaan. Semakin kecil rasio ini maka semakin baik atau semakin kecil risiko 

keuangan yang menyebabkan perusahaan akan terhindar dari masalah kepailitan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Danuletio (2010) dan Mathuva (2009) menemukan 

bahwa struktur hutang berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas. 

Didukung oleh penelitian Nugraha (2009) menyatakan bahwa variabel pendanaan 

modal kerja berkolerasi negatif signifikan terhadap profitabilitas.  

Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut: 

H4: Pendanaan modal kerja berpengaruh negatif terhadap profitabilitas.
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3.3.5 Pengaruh Modal Kerja Terhadap Profitabilitas 

Modal kerja adalah keseluruhan aktiva lancar yang bisa dijadikan uang kas 

yang dimiliki perusahaan, atau dana yang harus tersedia untuk membiayai 

kegiatan operasi perusahaan sehari-hari (Sawir, 2008). Ketersediaan modal kerja 

yang cukup akan menunjang tercapainya profitabilitas perusahaan, semakin tinggi 

tingkat efektifitas modal kerja maka kinerja operasional perusahaan semakin baik 

namun kesalahan dalam mengelola modal kerja mengakibatkan kegiatan usaha 

dapat terhambat atau terhenti sama sekali. Penelitian yang dilakukan oleh 

Raheman dan Nasr (2007) bahwa secara simultan modal kerja berpengaruh positif 

signifikan terhadap profitabilitas. Hal tersebut konsisten dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Hanun (2008), Nugraha (2009), Nurak (2001), dan Weny dan 

Murtanto (2001).  Berdasarkan  uraian tersebut maka hipotesis dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 

H5: Struktur aktiva, perputaran modal kerja, likuiditas dan pendanaan modal kerja 

secara simultan berpengaruh terhadap profitabilitas. 
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BAB IV 
 

METODE PENELITIAN 
 

4.1 Rancangan dan Ruang Lingkup Penelitian  

4.1.1 Rancangan Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kausalitas yaitu hubungan sebab akibat 

dimana terdapat hubungan antara dua variabel atau lebih. Variabel yang dimaksud 

adalah Independent variable (variabel bebas) yaitu variabel yang mempengaruhi 

dan Dependent variable (variabel terikat) yaitu variabel yang dipengaruhi.     

 

4.1.2 Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan hotel dan restoran yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2011. Penelitian 

ini menggunakan data sekunder, data yang pengumpulan dan pengolahannya 

dilakukan oleh pihak lain yang diperoleh dari ICMD (Indonesian Capital Market 

Directory) dan situs internet : (www.idx.co.id). 

 

4.2  Variabel Penelitian 

4.2.1 Identifikasi dan Klasifikasi Variabel       

Identifikasi variabel perlu dilakukan untuk memberikan gambaran dan 

acuan dalam penelitian. Berdasarkan rumusan masalah dan hipotesis yang 

diajukan, variabel-variabel dalam penelitian ini dapat diidentifikasikan sebagai 

berikut: 
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1) Dependent variable (Variabel terikat) 

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh independent 

variable (variabel bebas), yaitu profitabilitas sebagai variabel terikat (Y). 

2) Independent variable (Variabel bebas) 

Variabel bebas adalah variabel yang diduga secara bebas berpengaruh 

terhadap variabel terikat (dependent variable), yaitu struktur aktiva (X1), 

perputaran modal kerja (X2), likuiditas (X3) dan pendanaan modal kerja 

(X4). 

 

4.2.2  Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional adalah suatu definisi yang di berikan kepada suatu 

variable dengan cara memberikan arti, menspesifikasi kegiatan ataupun 

memberikan suatu operasional yang diperlukan (Sugiyono, 2006). Guna 

menghindari kesalahan dalam mengartikan variabel yang dianalisis, berikut ini 

dijelaskan definisi operasional variabel dari masing- masing variabel penelitian 

sebagai berikut : 

1) Profitabilitas (Y) 

Profitabilitas menurut Riyanto (2011) adalah kemampuan perusahaan 

mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan sumber yang ada seperti 

penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang dan sebagainya, 

yang diukur berdasarkan Earning Power yaitu kemampuan dari modal 

yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan 

keuntungan bagi semua investor. Pengukuran dilakukan setiap akhir tahun 

dari periode 2008-2011 yang dinyatakan dalam satuan persen, pada 
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perusahaan hotel dan restoran di Bursa Efek Indonesia. Rumus Earning 

Power dapat ditulis sebagai berikut: 

                                 Laba Operasi    
Earning Power =   x 100 %......................................   (5)   
                                   Total Aktiva 

2) Struktur Aktiva (X1) 

Struktur aktiva  adalah penggolongan aset atau aktiva menjadi 

berbagai macam aktiva seperti aktiva lancar, aktiva tetap, dan aktiva    

lain-lain (Weston dan Copeland, 2008).  Struktur aktiva adalah 

perimbangan atau perbandingan baik dalam artian absolut maupun dalam 

artian relatif antar aktiva lancar dan aktiva tetap (Riyanto, 2011).  

Sedangkan  struktur aktiva  menurut Syamsudin (2007) adalah penentuan 

berapa besar alokasi untuk masing-masing komponen aktiva, baik dalam 

aktiva lancar maupun dalam aktiva tetap. Struktur aktiva diukur 

berdasarkan perbandingan jumlah aktiva lancar dengan total aktiva 

(Current Assets to Total Assets Ratio) (Syamsuddin, 2007). Struktur aktiva 

mengukur ketersediaan aktiva lancar untuk mendukung terciptanya 

penjualan. Pengukuran dilakukan setiap akhir tahun dari periode           

2008 – 2011 yang dinyatakan dalam presentase, pada perusahaan hotel dan 

restoran di Bursa Efek Indonesia. Rumus struktur aktiva dapat ditulis 

sebagai berikut: 

                                          Aktiva Lancar      
 Current Assets to Total Assets Ratio =  x 100% ...... (6)   

                                                       Total Aktiva 
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3) Perputaran Modal Kerja (X2) 

Perputaran modal kerja (Working Capital Turnover) adalah 

kemampuan modal kerja berputar dalam suatu periode siklus kas dari 

perusahaan (Riyanto, 2011). Perputaran modal kerja diukur berdasarkan 

perbandingan penjualan yang dihasilkan dengan aktiva lancar. Perputaran 

modal kerja mengukur efektifitas penggunaan aktiva lancar untuk 

menghasilkan penjualan. Pengukuran dilakukan setiap akhir tahun dari 

periode 2008 – 2011 yang dinyatakan dalam satuan rasio, pada perusahaan 

hotel dan restoran di Bursa Efek Indonesia. Rumus perputaran modal kerja 

dapat ditulis sebagai berikut : 

        Penjualan 
Perputaran Modal Kerja =   ......................................  (7)            
                                                 Aktiva Lancar 

4) Likuiditas (X3) 

Likuiditas menurut Riyanto (2011) adalah kemampuan suatu 

perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya yang harus segera 

dipenuhi, atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban 

keuangannya pada saat di tagih, yang diukur dengan quick ratio yaitu rasio 

yang dihitung dengan mengurangi persediaan dari aktiva lancar dan 

dibandingkan dengan hutang lancar (Brigham dan Daves, 2010). 

Pengukuran dilakukan setiap akhir tahun dari periode 2008 – 2011 yang 

dinyatakan dalam presentase, pada perusahaan hotel dan restoran di Bursa 

Efek Indonesia, rumus quick ratio dapat ditulis sebagai berikut: 

                        Aktiva Lancar - Persediaan 
           Quick Ratio =       x 100 %............................ (8) 
                                          Kewajiban Lancar  
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5) Pendanaan Modal Kerja (X4) 

Pendanaan modal kerja menurut Riyanto (2011) adalah pendanaan 

hutang yang  dipergunakan oleh perusahaan  dengan jalan menunjukkan 

besarnya hutang jangka pendek terhadap seluruh pinjaman yang dimiliki 

perusahaan. Diukur dengan rasio struktur hutang yaitu merupakan  rasio 

kewajiban lancar terhadap total kewajiban yang dimiliki  perusahaan  

untuk menghasilkan profit perusahaan. Pengukuran dilakukan setiap akhir 

tahun dari periode 2008 – 2011 yang dinyatakan dalam persen, pada 

perusahaan hotel dan restoran di Bursa Efek Indonesia.  Rasio ini dapat 

dirumus sebagai berikut (Riyanto, 2011) :   

                               Kewajiban Lancar 
            Struktur Hutang =   x100%.......................................(9) 
                                           Total Kewajiban 

                

4.3 Prosedur Pengumpulan Data 

4.3.1 Jenis dan Sumber Data     

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1) Data kuantitatif adalah data dalam bentuk angka - angka dan dapat 

dinyatakan dalam satuan hitung, yaitu berasal laporan keuangan pada hotel 

dan restoran di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2008 - 2011. 

2) Data kualitatif adalah data yang tidak berbentuk angka-angka, hanya 

berupa penjelasan-penjelasan, yang tidak dapat diukur dengan satuan 

hitung seperti gambaran umum perusahaan pada masing – masing hotel 

dan restoran di Bursa Efek Indonesia periode tahun   2008 – 2011.  
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4.3.2  Populasi dan Sampel Penelitian 

  Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan hotel dan 

restoran yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2008 sampai dengan 

2011 sebanyak 16 perusahaan. Metode penentuan sampel dilakukan berdasarkan 

laporan keuangan tahunan perusahaan hotel dan restoran yaitu terdapat 16 

perusahaan yang terdiri dari 10 hotel dan 6 restoran, sehingga penelitian ini  

merupakan penelitian sensus dimana semua elemen atau anggota populasi yang 

diteliti. Tabel 4.1 merupakan perusahaan hotel dan restoran yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia. 

Tabel 4.1 
Daftar Perusahaan Hotel dan Restoran di Bursa Efek Indonesia 

Tahun 2008 – 2011 
 

NO KODE NAMA EMITEN KETERANGAN 

1 FAST PT. FAST FOOD INDONESIA. Tbk    Restoran 
2 GMCW PT. GRAHAMAS CITRAWISATA. Tbk     Hotel 
3 ICON PT. ISLAND CONCEPTS INDONESIA. Tbk    Hotel 
4 INPP PT. INDONESIA PARADISE PROPERTY. Tbk Hotel 
5 JSPT PT. JAKARTA SETIABUDI INTERNASIONAL.Tbk Hotel 
6 MAMI PT. MAS MURNI INDONESIA. Tbk  Hotel 
7 PGLI PT. PEMBANGUNAN GRAHA LESTARI.Tbk Hotel 
8 PJAA PT. PEMBANGUNAN JAYA ANCOL. Tbk  Hotel 
9 PLIN PT. PLAZA INDONESIA REALTY. Tbk  Restoran 

10 PNSE PT. PUDJIADI & SONS. Tbk  Hotel 
11 PSAB PT. J RESOURCES ASIA PASIFIK. Tbk  Restoran 
12 PSKT PT. PUSAKO TARINKA. Tbk  Hotel 
13 PTSP PT. PIONEERINDO GOURMET INTERNATIONAL. Restoran 
14 PUDP PT. PUDJIADI PRESTIGE. Tbk  Restoran 
15 SHID PT. HOTEL SAHID JAYA. Tbk  Hotel 
16 SMMT  PT. GOLDEN EAGLE ENERGY. Tbk  Restoran 

Sumber : ICMD 
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4.4 Metode Analisis  Data 

Teknik analisis data dilakukan dengan uji statistik menggunakan regresi 

linier berganda dengan bantuan program Statistical Package for Social Science 

(SPSS) versi 17.0.  Berdasarkan hipotesis dalam penelitian ini maka metode 

analisis data yang digunakan adalah analisis kuantitatif untuk memperhitungkan 

atau memperkirakan secara kuantitatif dari beberapa faktor secara sendiri-sendiri 

maupun bersama-sama terhadap variabel terikat. Hubungan fungsional antara satu 

varibel terikat dengan variabel bebas dapat dilakukan dengan regresi linier 

berganda. Model regresi linier berganda yang digunakan dalam analisis ini adalah 

seperti berikut: 

Y =  β0 + β1X1 + β2X2 +  β3X3 + β4X4 + ei   

dimana: 

Y = Profitabilitas 

X1 = Struktur aktiva 

X2 = Perputaran modal kerja 

 X3 = Likuiditas 

X4 = Pendanaan modal kerja 

β0 =  konstanta  

β1, β2, β3, β4  = Koefisien regresi 

ei = Residual 

 

4.4.1 Uji Asumsi Klasik 

Untuk mengetahui apakah model regresi benar-benar menunjukkan 

hubungan yang signifikan dan representatif maka model tersebut harus memenuhi 



 55 

asumsi klasik regresi. Model regresi linier berganda mengasumsikan tiga hal 

penting yaitu: tidak terjadi autokorelasi, tidak terjadi multikolinearitas dan tidak 

terjadi heteroskedastisitas diantara koefisien regresi yang diuji. Uji asumsi klasik 

yang dilakukan adalah uji normalitas, autokorelasi, heteroskedastisitas, dan 

multikolinearitas. 

 

4.4.1.1 Uji Normalitas  

Uji normalitas merupakan suatu uji statistik untuk menentukan apakah 

suatu uji data berdistribusi normal atau tidak. Bila data setiap variabel tidak 

berdistribusi normal, maka uji hipotesis tidak bisa  dilakukan dengan 

menggunakan statistik parametrik. Model regresi yang baik adalah data-data 

berdistribusi normal atau mendekati normal. Dalam penelitian ini, metode 

pengujian normalitas dapat dideteksi melalui dua cara yaitu analisis grafik dan 

analisis statistik (uji One Sample Kolmogorov Smirnov). Analisis grafik dengan 

melihat normal probability plot. Distribusi normal membentuk satu garis lurus 

diagonal dan ploting data dibandingkan dengan garis diagonal tersebut. Pada 

prinsipnya, normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada 

garis diagonal. Dasar pengambilan keputusan adalah jika penyebaran data di 

sekitar garis diagonal dan mengikuti garis diagonal, maka data menunjukkan pola 

distribusi normal. Jika penyebaran data jauh dari garis diagonal dan tidak 

mengikuti garis diagonal, maka data tidak menunjukkan pola distribusi normal. 

Analisis statistik dilakukan dengan Uji Kolmogorov-Smirnov. Jika nilai 

signifikansi < 0,05 maka distribusi data residual tidak normal dan apabila nilai 

signifikansi > 0,05 maka data residual berdistribusi normal.  
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4.4.1.2 Uji Autokorelasi 

Uji asumsi autokorelasi didefinisikan sebagai hubungan yang terjadi 

diantara variabel-variabel bebas itu sendiri. Autokorelasi dapat terjadi pada data 

deretan waktu, variabel yang tidak dimasukkan dalam model regresi, kesalahan 

bentuk fungsional model yang menyebabkan kesalahan penaksiran. Meregresi 

variabel-variabel yang berautokorelasi mengakibatkan pengujian arti t dan F yang 

biasa tak lagi sah dan bila diterapkan memberikan kesimpulan yang menyesatkan 

mengenai arti statistik dari koefisien regresi yang ditaksir. Pengujian ada atau 

tidaknya autokorelasi dalam model regresi dengan menggunakan uji statistik d 

dari Durbin-Watson (DW). Membandingakan nilai DW yang dihitung dengan 

nilai kritis dari statistik d adalah cara untuk mengetahui terjadinya autokorelasi. 

Namun demikian secara umum menurut Gujarati (2012), dapat diambil patokan 

sebagai berikut:  

a. Angka D - W  1,54 < d <  2,46  artinya tidak ada autokorelasi 

b. Angka D - W  1,10 < d < 2,90 artinya ada autokorelasi 

c. Angka D - W  1,10 ≤ d ≤  1,54 artinya tidak ada keputusan 

d. Angka D - W  2,46 ≥ d ≥ 2,90 artinya tidak ada keputusan 

 

4.4.1.3 Uji Heteroskedastisitas 

Uji asumsi heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah dalam 

model regresi terjadi keragaman varian. Pada model regresi linear berganda ini 

digunakan metode grafik (scatter plot) dan uji glejser untuk mengetahui gejala 

heteroskedastisitas. Pada scatter plot jika nilai rata-rata yang ditaksir secara 

sistematis berhubungan dan menunjukkan pola tertentu maka dapat dikatakan 

terjadi gejala heteroskedastisitas, demikian sebaliknva jika tidak ada pola yang 
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jelas dapat dikatakan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Sedangkan pada uji 

glejser yaitu apabila variabel independen tidak signifikan secara statistik 

mempengaruhi variabel dependen dengan probabilitas signifikansi > 0,05. 

 
4.4.1.4 Uji Multikolinearitas 

Uji asumsi multikolinearitas berkenaan dengan adanya hubungan kuat 

linier diantara variabel regresi. Konsekuensinya adalah koefisien regresi tak tentu 

dan kesalahan standarnya tak terhingga yang berakibat pada kesalahan 

pengambilan keputusan yaitu menerima hipotesis yang seharusnya ditolak. 

Umumnya multikolinearitas dapat diketahui dari nilai koefisien korelasi lebih 

besar dari 0.8 (Gujarati, 2012). Multikolinearitas dapat juga diketahui dari nilai 

VIF (Variance Inflation Factor). Apabila nilai VIF lebih besar dari 5 telah terjadi 

multikolinearitas sedangkan nilai VIF lebih kecil dari 5 tidak terjadi 

multikolinearitas. Nilai Eugen yang mendekati nol (0) juga mengidentifikasikan 

terjadinya multikolinearitas. Permasalahan multikolinearitas dapat diatasi dengan 

cara menambah jumlah data dengan pengamatan baru dan menghilangkan variabel 

tertentu dari model regresi yang diperoleh. 

 

4.4.2 Pengujian Hipotesis 

Pengujian terhadap kebenaran hipotesis penelitian dilakukan melalui 

pengujian model regresi dan pengujian pengaruh parsial masing-masing variabel 

bebas. Pengujian model regresi dimaksudkan untuk menguji pengaruh secara 

simultan seluruh variabel bebas. Pengujian model regresi dilakukan dengan uji F, 

sedangkan pengujian pengaruh parsial dilakukan dengan uji t. 
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4.4.2.1 Uji F (Simultan) 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel bebas, yaitu 

struktur aktiva, perputaran modal kerja, likuiditas dan pendanaan modal kerja 

secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap variabel terikat yaitu 

profitabilitas. Tahap-tahap pengujiannya adalah sebagai berikut : 

1) Menentukan formulasi hipotesis 

a) Ho : βi = 0 (struktur aktiva, tingkat perputaran modal kerja, likuiditas 

dan pendanaan modal kerja tidak berpengaruh  terhadap profitabilitas). 

b) Hi : paling sedikit ada satu dari βi  ≠ 0 (struktur aktiva, tingkat 

perputaran modal kerja, likuiditas dan pendanaan modal kerja 

berpengaruh terhadap profitabilitas). 

2) Menentukan taraf nyata (α) atau 5% 

3) Menentukan keputusan dengan membandingkan tingkat signifikansi dan 

taraf nyata (α) = 0,05 dengan kriteria berikut: 

a) Menerima Hi,  jika tingkat signifikansi < dari pada taraf nyata  0,05 

maka struktur aktiva, perputaran modal kerja, likuiditas, dan 

pendanaan modal kerja secara simultan berpengaruh signifikan 

terhadap profitabilitas. 

b) Menerima Ho, jika tingkat signifikansi > dari pada taraf nyata 0,05 

maka struktur aktiva, perputaran modal kerja, likuiditas, dan 

pendanaan modal kerja secara simultan berpengaruh tidak signifikan 

terhadap profitabilitas. 
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4.4.2.2 Uji t (Parsial) 

        Uji parsial (uji-t) dilakukan untuk menguji signifikansi pengaruh         

variabel-variabel bebas, yaitu struktur aktiva, perputaran modal kerja, likuiditas, 

dan pendanaan modal kerja secara individual terhadap variabel terikat yaitu 

profitabilitas pada perusahaan hotel dan restoran di Bursa Efek Indonesia pada 

tahun 2008 - 2011. Dalam pengujian ini akan dilihat signifikansi pengaruhnya 

dengan cara sebagai berikut : 

1) Merumuskan hipotesis  

a) Ho :  βi = 0 (tidak ada pengaruh antara Xi terhadap Y) 

Hi  :  β1 > 0 (ada pengaruh antara Xi terhadap Y) 

b) Ho :  βi = 0 (tidak ada pengaruh antara Xi terhadap Y) 

Hi  :  β2  > 0 (ada pengaruh antara Xi terhadap Y) 

c) Ho :  βi = 0 (tidak ada pengaruh antara Xi terhadap Y) 

Hi  :  β3 < 0 (ada pengaruh antara Xi terhadap Y) 

d) Ho :  βi = 0 (tidak ada pengaruh antara Xi terhadap Y) 

Hi  :  β4  < 0 (ada pengaruh antara Xi terhadap Y) 

2) Menentukan taraf nyata (α ) =  0,05 atau 5 % 

3) Membuat kesimpulan (menyimpulkan apakah Hi diterima atau ditolak) 
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BAB V 
 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
 

5.1     Hasil Penelitian 
 
5.1.1  Deskripsi Variabel 
 
          Variabel yang dioperasikan dalam penelitian ini terdiri dari variabel terikat  

(Dependent variable) dan variabel bebas (Independent variable). Variabel 

profitabilitas (Y) dioperasikan sebagai variabel terikat dan struktur aktiva (X1), 

perputaran modal kerja (X2), likuiditas (X3) dan pendanaan modal kerja (X4) 

dioperasikan sebagai variabel bebas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

apakah modal kerja yang diproksikan dengan struktur aktiva, perputaran modal 

kerja, likuiditas dan pendanaan modal kerja berpengaruh terhadap profitabilitas 

pada perusahaan hotel dan restoran di Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan hasil 

pengolahan data, deskripsi variabel-variabel penelitian dibawah ini menunjukkan 

nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata dan standar deviasi dari data. Hal 

ini secara ringkas terdapat pada Tabel 5.1 berikut. 

Tabel 5.1 
Statistik Deskriptif Variabel Struktur Aktiva, Perputaran Modal Kerja, 

Likuiditas, Pendanaan Modal Kerja dan Profitabilitas  
Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

CATAR (x1) 64 3.188 89.171 29.95434 19.136100 

WCTR (x2) 64 1.032 5.220 2.67580 1.108178 

QR (x3) 64 .520 1.550 1.21813 .253044 

SH (x4) 64 6.560 91.950 48.39672 21.278805 

EP (y) 64 5.158 144.256 39.64802 36.386502 

Valid N (listwise) 64     
Sumber : Lampiran  3 
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Berdasarkan Tabel 5.1, dideskripsikan masing-masing variabel modal 

kerja tersebut sebagai berikut :   

Variabel struktur aktiva (X1) yang diproksikan dengan current assets to 

total assets ratio yaitu rasio aktiva lancar terhadap total aktiva, memiliki           

rata - rata hitung (mean) sebesar 29,95 % artinya rata – rata aktiva lancar  yang 

tersedia digunakan untuk membiayai kebutuhan operasional perusahaan selama 

periode  2008-2011 adalah sebesar 29,95 % per tahun. Standar deviasi (simpangan 

baku) variabel struktur aktiva adalah 19,14 % artinya selama 4 tahun pengamatan, 

variasi struktur aktiva pada perusahaan hotel dan restoran di Bursa Efek Indonesia 

menyimpang dari rata-ratanya sebesar 19,14%. Struktur aktiva terendah 

(minimum) selama periode pengamatan yaitu pada PT. Mas Murni Indonesia,Tbk 

sebesar 3,18% dan struktur aktiva tertinggi (maksimum) selama periode 

pengamatan yaitu pada PT. Golden Eagle Energy,Tbk sebesar 89,17%    

(Lampiran 1).  

Variabel perputaran modal kerja (X2) yang diproksikan dengan working 

capital turnover ratio yaitu rasio penjualan terhadap aktiva lancar, memiliki     

rata - rata hitung (mean) sebesar 2,67%  artinya rata-rata kemampuan aktiva 

lancar berputar untuk menghasilkan penjualan selama periode 2008-2011 adalah 

sebesar 2,67 kali per tahun. Standar deviasi (simpangan baku) variabel perputaran 

modal kerja adalah 1,10 % artinya selama  tahun pengamatan, variasi rasio 

perputaran modal kerja pada perusahaan hotel dan restoran di Bursa Efek 

Indonesia menyimpang dari rata-ratanya sebesar 1,10 %. Tingkat perputaran 

modal kerja terendah (minimum) selama periode pengamatan yaitu pada                  
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PT. Jakarta Setiabudi Internasional,Tbk sebesar 1,03%. Tingkat perputaran modal 

kerja tertinggi (maksimum) selama periode pengamatan yaitu pada PT. Fast Food 

Indonesia,Tbk sebesar 5,22 % (Lampiran 1). 

Variabel likuiditas (X3) yang diproksikan dengan quick ratio yaitu rasio 

yang dihitung dengan mengurangi persediaan dari aktiva lancar dan dibandingkan 

dengan hutang lancar, memiliki rata - rata hitung (mean) sebesar 1,22 % artinya  

rata-rata kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya yang 

akan jatuh tempo selama periode 2008-2011 adalah sebesar 1,22 % per tahun. 

Standar deviasi (simpangan baku) variabel likuiditas adalah 0,25% artinya selama 

tahun pengamatan, variasi tingkat likuiditas pada perusahaan hotel dan restoran di 

Bursa Efek Indonesia menyimpang dari rata-ratanya sebesar 0,25%. Likuiditas 

terendah (minimum) selama periode pengamatan yaitu pada PT. Grahamas 

Citrawisata,Tbk sebesar 0,52% dan likuiditas tertinggi (maksimum) selama 

periode pengamatan yaitu pada PT. Indonesia Paradise Property,Tbk yaitu 1,55% 

(Lampiran 1). 

Variabel pendanaan modal kerja (X4) yang diproksikan dengan struktur 

hutang yaitu merupakan rasio kewajiban lancar terhadap total kewajiban, yang  

memiliki rata - rata hitung (mean) sebesar 48,39% artinya rata-rata komposisi 

jangka waktu hutang yang dipergunakan oleh perusahaan baik jangka pendek, 

menengah, ataupun jangka panjang dan dipengaruhi oleh besar kecilnya hutang 

tersebut pada  periode 2008-2011 adalah sebesar  48,39 % per tahun. Standar 

deviasi (simpangan baku) variabel pendanaan modal kerja adalah 21,27 % artinya 

selama tahun pengamatan, variasi rasio pendanaan modal kerja pada perusahaan 
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hotel dan restoran di Bursa Efek Indonesia menyimpang dari rata-ratanya sebesar 

21,27%. Pendanaan modal kerja terendah (minimum) selama periode pengamatan 

yaitu pada PT. Pudjiadi Prestige,Tbk yaitu 6,56%. Pendanaan modal kerja 

tertinggi (maksimum) selama periode pengamatan yaitu pada PT. Golden Eagle 

Energy, Tbk yaitu 91,95% (Lampiran 1).  

Variabel profitabilitas (Y) yang diproksikan dengan earning power yaitu 

perbandingan laba operasional dengan total aktiva, selama periode 2008-2011 

memiliki rata-rata 39,64% dengan earning power minimum 5,15% dan 

maksimum 144,3 %. Standar deviasi (simpangan baku) variabel profitabilitas 

adalah 36,38% artinya selama tahun pengamatan, variasi profitabilitas pada 

perusahaan hotel dan restoran di Bursa Efek Indonesia menyimpang dari         

rata-ratanya sebesar 36,38% (Lampiran 1).  

 

5.1.2  Hasil Regresi Linier Berganda 

          Pengaruh variabel-variabel modal kerja yaitu struktur aktiva (X1), 

perputaran modal kerja (X2), likuiditas (X3) dan pendanaan modal kerja (X4) 

terhadap profitabilitas pada perusahaan hotel dan restoran di Bursa Efek Indonesia 

dianalisis dengan menggunakan model regresi linier berganda. Proses pengolahan 

data dilakukan dengan menggunakan program Statistical Package for the Social 

Science (SPSS) versi 17.0. Adapun hasil regresi linier berganda tersebut disajikan 

pada Tabel 5.2 berikut ini. 
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Tabel 5.2 
Hasil Regresi Linier Berganda Variabel Struktur Aktiva, Perputaran Modal 
Kerja, Likuiditas dan Pendanaan Modal Kerja pada Hotel dan Restoran di 

BEI dari Tahun 2008 – 2011 
Coefficientsa 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

Model B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) -72.235 18.367  -3.933 .000 

X1 .635 .165 .334 3.851 .000 

X2 21.391 2.579 .651 8.293 .000 

X3 12.846 11.978 .089 1.072 .288 

1 

X4 .413 .139 .241 2.968 .004 

a. Dependent Variable: Y 
Sumber: Lampiran 6 

Berdasarkan Tabel 5.2, dapat dibuat persamaan regresi linier berganda 

seperti berikut: 

Y = 0,334 struktur aktiva + 0,651 perputaran MK + 0,089 likuiditas + 0,241 

pendanaan MK   

Berdasarkan  hasil  persamaan regresi linier berganda, maka dapat dianalisis 

sebagai berikut: 

1)   Koefisien  regresi  struktur aktiva sebesar 0,334 berarti bahwa peningkatan 

atas rasio aktiva   lancar   terhadap   total   aktiva   sebesar   satu persen akan 

meningkatkan profitabilitas sebesar 33,4% jika variabel bebas lainnya 

konstan. Ini menunjukkan bahwa aktiva lancar tersedia dalam jumlah yang 

cukup untuk mendukung kegiatan penjualan.  



 65 

2)   Koefisien regresi dari perputaran modal kerja sebesar 0,651 berarti bahwa 

peningkatan atas rasio penjualan terhadap aktiva lancar sebesar satu kali akan 

meningkatkan profitabilitas sebesar 0,651%.  

3)   Koefisien regresi likuiditas sebesar 0,089 berarti bahwa peningkatan terhadap 

aktiva lancar dikurangi dengan persediaan terhadap kewajiban   lancar   

sebesar   satu pesen akan  meningkatkan profitabilitas sebesar 0,089%.  

4)   Koefisien regresi pendanaan modal kerja sebesar  0,241 berarti peningkatan 

terhadap rasio kewajiban lancar terhadap total kewajiban sebesar satu persen 

akan meningkatkan profitabililas sebesar 24,1%. 

 

5.1.3   Hasil Uji Asumsi Klasik 

Pengujian terhadap ada tidaknya pelanggaran terhadap asumsi – asumsi 

klasik yang merupakan dasar dalam model regresi linier berganda. Untuk dapat 

mengetahui apakah model regresi linier berganda sudah memenuhi sifat Best 

Linear Unbiased Estimator (BLUE), dilakukan pengujian normalitas, gejala 

multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Hasil pengujian tersebut 

adalah sebagai berikut: 

1) Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi variabel terikat dan 

variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak, maka untuk 

menguji apakah data penelitian ini terdistribusi normal atau tidak dapat dideteksi 

melalui dua cara yaitu analisis grafik dan analisis statistik (uji One Sample 

Kolmogorov Smirnov).  
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a. Analisis Grafik  

Berdasarkan pada Grafik 5.1 tersebut normal probability plot terlihat 

bahwa data masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian 

sudah berdistribusi normal. Hal tersebut dibuktikan dengan menyebarnya 

data disekitar garis diagonal dan mengikuti garis diagonal (lampiran 5). 

Dengan demikian, model regresi telah memenuhi asumsi normalitas. 

Grafik 5.1 
Grafik Normalitas Data 

 Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual 

 
           Sumber : Output SPSS (lampiran 5) 

b. Analisis Statistik 

Uji normalitas bertujuan untuk melihat apakah model regresi, variabel 

pengganggu atau residual berdistribusi normal,  maka dilakukan uji One 

Sample Kolmogorov Smirnov Test. Hasil pengujian terdapat pada Tabel 

5.3. Pengujian dilakukan dengan pengujian antara variabel current assets 

to   total assets ratio (CATAR), working capital turnover ratio(WCTR) , 
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quick ratio (QR), struktur hutang (SH) dan earning power (EP) dengan 

residualnya (unstandardized residual) sebagai daftar target variabel test 

secara bersamaan yang tidak dilakukan secara individual (Gujarati, 2012). 

Tabel 5.3  
Hasil Pengujian One Sample Kolmogorov Smirnov Test. 

 
            

 

 

 

 

 

 

 

 

     Sumber : Output SPSS (lampiran 5) 

Dari hasil pengujian terlihat pada Tabel 5.3 tersebut terlihat besarnya nilai 

Kolmogorov Smirnov adalah 0,593 dan signifikansi pada 0,873.  Jika nilai 

signifikansi < 0,05 maka distribusi data residual tidak normal dan jika nilai 

signifikansi > 0,05 maka data residual berdistribusi normal. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa signifikansi 0,873 > 0,05 artinya data 

residual berdistribusi normal. 

2) Uji Multikolinearitas 

Pengujian multikolinearitas dilakukan untuk melihat apakah pada model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi multikolinearitas. Cara mendeteksinya adalah dengan 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unst. Residual 

N 64 

Mean 4.7609920 Normal Parametersa,,b 

Std. Deviation 22.87336677 

Absolute .074 

Positive .074 

Most Extreme Differences 

Negative -.072 

Kolmogorov-Smirnov Z .593 

Asymp. Sig. (2-tailed) .873 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 
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melihat nilai Variance Inflation Factor (VIF). Menurut Gujarati (2012), pada 

umumnya jika VIF variabel bebas lebih besar dari 5, maka variabel bebas tersebut 

mempunyai persoalan multikolinearitas dengan variabel bebas lainnya. Hal 

tersebut terdapat pada Tabel 5.4 berikut :  

Tabel 5.4  
Pengujian Multikolinearitas 

Dependent variable : EP 
Sumber : Output SPSS (lampiran 6) 
 
Pada output SPSS pada Tabel 5.4 tersebut menunjukkan semua angka VIF 

variabel model regresi lebih kecil dari 5 (VIF < 5), hal ini menunjukkan model 

regresi linier berganda tidak mempunyai persoalan multikolinearitas. Hasil 

perhitungan nilai tolerance juga menunjukkan tidak ada varibel independen yang 

nilainya kurang dari 0,1 (tolerance < 0,1), yang berarti tidak ada korelasi antar 

variabel independen yang nilainya lebih dari 95%, hal ini berarti tidak terjadi 

multikolinearitas.  

3) Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model 

regresi linier terjadi ketidaksamaan varian residual dari satu pengamatan ke 

pengamatan lain. Pendeteksian heteroskedatisitas dilakukan dengan menggunakan 

grafik plot dan uji glejser. Pada grafik scatterplot  pendeteksian dilakukan dengan 

melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik standardized residuals 

Model Collinearity Statistics Keterangan 
Constant Tolerance VIF  
CATAR 0,733 1,365 Tidak ada Multikolinearitas 
WCTR 0,892 1,121 Tidak ada Multikolinearitas 

QR 0,793 1,261 Tidak ada Multikolinearitas 
CLTAR 0,832 1,202 Tidak ada Multikolinearitas 
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(scatterplot), serta pencaran data di sekitar  0 (nol) pada sumbu Y. Dari Grafik 5.2 

(Lampiran 7) standardized residuals terlihat bahwa data berpencar disekitar 0 

(nol) pada sumbu Y dan tidak menunjukkan pola tertentu. Disimpulkan bahwa 

tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.  

Grafik 5.2  
Grafik Scatterplot Uji Heteroskedastisitas 

Sumber: Output SPSS (lampiran 7) 

Uji glejser yaitu apabila variabel independen tidak signifikan secara statistik 

mempengaruhi variabel dependen dengan probabilitas signifikansi > 0,05. Hasil 

uji glejser terdapat pada Tabel  5.5 sebagai berikut:  

Tabel 5.5  Uji Glejser 
Coefficientsa 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

Model B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) 32.376 16.417  1.972 .053 

X1 .044 .147 .044 .301 .764 

X2 2.450 2.306 .141 1.062 .292 

X3 -13.773 10.707 -.181 -1.286 .203 

1 

X4 .077 .124 .085 .621 .537 

a. Dependent Variable: Abs. Unst. Residual 
Sumber : Output SPSS (lampiran 7)  
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Berdasarkan pada Tabel 5.5 tidak terdapat variabel independen yang signifikansi 

terhadap variabel dependen nilai Absolut Ut (Absut). Hal ini terlihat dari 

probabilitas signifikansinya diatas tingkat kepercayaan 0,05. Jadi dapat di 

simpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas.  

4) Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara 

anggota sampel yang diurut berdasarkan waktu yang mengakibatkan model 

regresi tidak dapat digunakan sebagai penaksir variabel terikat (profitabilitas) 

pada nilai variabel bebas (struktur aktiva, perputaran modal kerja, likuiditas dan 

pendanaan modal kerja). 

Tabel 5.6 
Nilai Durbin – Watson 
Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .822a .675 .653 21.428678 2.191 

a. Predictors: (Constant), X4, X2, X3, X1 

b. Dependent Variable: Y 
Sumber : Output SPSS (lampiran 6) 

Pendeteksian autokorelasi menggunakan pendekatan statistik d dari 

Durbin- Watson (DW) dengan membandingkan angka DW yang dihitung 

terhadap pedoman umum dari statistik d. Menurut Gujarati (2012) kriteria umum 

yang  digunakan sebagai berikut: 

a. Angka D - W  1,54 < d <  2,46  artinya tidak ada autokorelasi 

b. Angka D - W  1,10 < d < 2,90 artinya ada autokorelasi 

c. Angka D - W  1,10 ≤ d ≤  1,54 artinya tidak ada keputusan 

d. Angka D - W  2,46 ≥ d ≥ 2,90 artinya tidak ada keputusan 
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Pada output SPSS pada Tabel 5.6 didapat angka DW sebesar 2,191 angka tersebut 

berada di antara 1,54 dengan 2,46 yang berarti tidak terjadi autokorelasi.  

 

5.1.4  Hasil Uji F 

          Uji F digunakan untuk menjelaskan variabel bebas (struktur aktiva, 

perputaran modal kerja, likuiditas dan pendanaan modal kerja) secara serentak 

atau simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat (profitabilitas).  

Uji F ditujukan untuk mengukur tingkat keberartian hubungan secara keseluruhan 

koefisien regresi dari variabel bebas terhadap variabel terikat dengan menentukan 

nilai uji F dengan tabel ANOVA (analysis of variance) dan tingkat signifikansi. 

Hasil pengujian tersebut adalah sebagai berikut: 

Tabel 5.7  
Uji F (Simultan) 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 56318.478 4 14079.620 30.662 .000a 

Residual 27092.106 59 459.188   
1 

Total 83410.584 63    

a. Predictors: (Constant), X4, X2, X3, X1 

b. Dependent Variable: Y 
Sumber : Output SPSS (lampiran 6) 

 Pengujian secara simultan menunjukkan bahwa nilai F rasio untuk model 

regresi adalah 30,662 dengan tingkat signifikansi 0,000 < 0,05 maka tingkat 

signifikansi model regresi lebih kecil dari taraf nyata. Hasil ini menunjukkan 

bahwa variabel bebas yaitu struktur aktiva, perputaran modal kerja, likuiditas dan 

pendanaan modal kerja secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap variabel terikat yaitu profitabilitas. 
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5.1.5  Hasil Uji t 

          Uji parsial (uji-t) dilakukan untuk menguji signifikansi pengaruh     

variabel-variabel bebas (struktur aktiva, perputaran modal kerja, likuiditas, dan 

pendanaan modal kerja) secara individual terhadap variabel terikat (profitabilitas) 

pada perusahaan hotel dan restoran di Bursa Efek Indonesia pada tahun           

2008 - 2011. Uji-t dalam penelitian ini digunakan untuk melakukan pengujian 

hipotesis dengan tingkat signifikansi (α=0,05). Uji-t ditunjukkan pada Tabel 5.8 

sebagai berikut:  

Tabel 5.8   
Uji t (Parsial) 

Coefficientsa 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

Model B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) -72.235 18.367  -3.933 .000 

X1 .635 .165 .334 3.851 .000 

X2 21.391 2.579 .651 8.293 .000 

X3 12.846 11.978 .089 1.072 .288 

1 

X4 .413 .139 .241 2.968 .004 

a. Dependent Variable: Y 
Sumber : Output SPSS (lampiran 6) 

 Berdasarkan Tabel 5.8 dapat diketahui pengaruh secara parsial         

variabel – variabel bebas terhadap variabel terikat sehingga didapat hasil 

penelitian pada pengujian hipotesis. 
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5.1.6  Pengujian Hipotesis 

          Pengujian hipotesis menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel 

bebas secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat. Pengujian 

hipotesis tentang pengaruh struktur aktiva, perputaran modal kerja, likuiditas dan 

pendanaan modal kerja terhadap profitabilitas dilakukan dengan uji-t dan untuk 

menunjukkan pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel 

terikat melalui  uji F dengan taraf signifikansi 0,05 pada perusahaan hotel dan 

restoran di Bursa Efek Indonesia 2008-2011. Berdasarkan pada Tabel 5.8 maka 

dapat dilakukan pengujian hipotesis dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut : 

1) Uji Hipotesis Pertama 

H1 :  Struktur aktiva berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas. 

Berdasarkan Tabel 5.8 menunjukkan bahwa nilai t sebesar 3,851 dengan 

signifikansi 0,000 <  0,05. Hasil penelitian ini membuktikan  kebenaran 

hipotesis 1 (satu) atau struktur aktiva berpengaruh positif signifikan 

terhadap profitabilitas pada perusahaan hotel dan restoran di BEI. 

2) Uji Hipotesis Kedua 

H2 : Perputaran modal kerja berpengaruh positif signifikan terhadap 

profitabilitas. 

Berdasarkan Tabel 5.8 menunjukkan bahwa nilai t sebesar 8,293 dengan 

signifikansi 0,000 <  0,05. Hasil penelitian ini membuktikan kebenaran 

hipotesis 2 (dua) atau perputaran modal kerja berpengaruh positif 

signifikan terhadap profitabilitas pada perusahaan hotel dan restoran di 

Bursa Efek Indonesia. 
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3) Uji Hipotesis Ketiga 

H3 : Likuiditas berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas. 

Berdasarkan Tabel 5.8 menunjukkan bahwa nilai t sebesar 1,072 dengan 

signifikansi 0,288  > 0,05. Hasil penelitian ini tidak membuktikan 

kebenaran hipotesis 3 (tiga) atau likuiditas berpengaruh positif tidak 

signifikan terhadap profitabilitas pada perusahaan hotel dan restoran di 

Bursa Efek Indonesia. 

4) Uji Hipotesis Keempat 

H4 : Pendanaan modal kerja berpengaruh negatif signifikan terhadap 

profitabilitas. 

Berdasarkan Tabel 5.8 menunjukkan bahwa nilai t sebesar 2,968 dengan 

signifikansi 0,004 < 0,05. Hasil penelitian ini membuktikan kebenaran 

hipotesis 4 (empat) dengan arah yang berbeda atau pendanaan modal kerja 

berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas pada perusahaan 

hotel dan restoran di Bursa Efek Indonesia. 

5) Uji Hipotesis Kelima 

H5 : Struktur aktiva, perputaran modal kerja, likuiditas dan pendanaan 

modal kerja secara simultan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. 

Berdasarkan Tabel 5.7 menunjukkan bahwa nilai F rasio untuk model 

regresi adalah  30,662 dengan taraf signifikansi 0,000 < 0,05. Hasil 

penelitian ini membuktikan  kebenaran hipotesis 5 (lima)  atau variabel 

modal kerja secara simultan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas 

pada perusahaan hotel dan restoran di Bursa Efek Indonesia. 
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5.2     Pembahasan 

5.2.1  Pengaruh Struktur Aktiva terhadap Profitabilitas 

Hasil pengujian hipotesis pertama diperoleh bahwa struktur aktiva  

berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas.  Pembuktian bahwa variabel 

ini mempunyai pengaruh yang signifikan ditunjukkan dengan derajat signifikansi 

yang berada di bawah 0,05 yaitu sebesar 0,00. Hasil pengujian tersebut terbukti 

kebenarannya yang menyatakan bahwa struktur aktiva yang diproksikan dengan 

current assets to total assets ratio berpengaruh positif signifikan terhadap 

profitabilitas pada perusahaan hotel dan restoran di Bursa Efek Indonesia dari 

tahun 2008 - 2011. 

Hasil studi ini secara empiris memberi arti bahwa semakin besar struktur 

aktiva maka semakin efisien penggunaan total aktiva perusahaan untuk 

mendukung aktiva lancar dalam mencapai laba. Penyediaan  jumlah aktiva lancar 

dalam total aktiva atau komposisi struktur aktiva perusahaan mampu mendukung 

terciptanya penjualan sehingga menyebabkan profitabilitas meningkat. Dalam 

kegiatan penjualan, perusahaan membutuhkan aktiva lancar yang cukup untuk 

melakukan transaksi, baik transaksi bersifat tunai ataupun kredit. Perusahaan hotel 

cenderung menggunakan transaksi yang bersifat kredit karena fasilitas 

pembayaran dengan cara kredit diberikan kepada travel agent besar untuk 

memperbesar volume penjualan kamar sehingga tamu akan menginap terlebih 

dahulu kemudian  travel agent akan  membayarnya  setelah  tamu  meninggalkan  

hotel sesuai dengan  perjanjian  pembayaran yang telah disepakati antara pihak 

hotel dan travel agent. Suatu  transaksi yang bersifat  kredit menjadi piutang 
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perusahaan dan transaksi ini membutuhkan aktiva lancar yang lebih besar lagi. 

Tersedianya aktiva lancar yang cukup merupakan sinyal yang baik bagi para 

investor yang nantinya akan mempengaruhi pandangan investor sebagai good 

news terhadap perusahaan tersebut.  

Secara teoritis, Syamsuddin (2007) menyebutkan bahwa perusahaan 

menggunakan aktiva dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan operasional 

perusahaan untuk menciptakan penjualan. Aktiva secara umum adalah bentuk 

investasi, setiap bentuk investasi tentunya memerlukan dana yang dapat diperoleh 

dalam bentuk hutang atau modal sendiri. Setiap sumber dana tersebut pasti akan 

menimbulkan biaya yang disebut dengan biaya modal, karena menimbulkan biaya 

maka perlu dilihat sejauhmana perannya dalam menciptakan penjualan. Semakin 

besar current assets to total assets maka semakin effisien penggunaan aktiva 

perusahaan untuk menghasilkan penjualan. Semakin tinggi tingkat efisiensi 

perusahaan dalam menggunakan aktiva lancar maka laba yang diperoleh akan 

semakin meningkat. Sejalan dengan Horne (2012) menyatakan bahwa tingkat 

aktiva lancar yang tinggi dapat dengan mudah meningkatkan pencapaian 

profitabilitas, akan tetapi semakin rendah aktiva lancar yang tersedia maka 

perusahaan akan mengalami kekurangan dan kesulitan dalam mempertahankan 

kegiatan operasi perusahaan. 

Penelitian ini didukung dengan penelitian Lazaridis dan Tryfonidis (2006), 

Filbeck (2002), Gill, Biger dan Mathur (2007), Anand dan Gupta (2002) dan 

Nugraha (2009) menunjukkan bahwa current assets to total assets berpengaruh 

positif signifikan terhadap profitabilitas, karena tersedianya aktiva lancar yang 
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cukup untuk menunjang kegiatan operasional untuk memperoleh pendapatan 

sehingga semakin besar profitabilitas yang diraih perusahaan. 

Berbeda dengan penelitian Shin dan Soenen (1998) menyatakan bahwa 

struktur aktiva mempunyai pengaruh yang negatif signifikan terhadap 

profitabilitas serta penelitian Rajesh dan Reddy (2011) menemukan current assets 

to total assets ratio berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas, 

sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Hanun (2008) yang meneliti pengaruh 

kebijakan  modal kerja terhadap profitabilitas pada perusahaan rokok di Bursa 

Efek Indonesia menemukan bahwa current assets to total assets berpengaruh 

negatif tidak signifikan terhadap profitabilitas. Hal tersebut disebabkan adanya 

kebijakan pemerintah dan kampanye bebas rokok. Kebijakan pemeritah tersebut 

dengan menaikkan cukai rokok yang berpengaruh terhadap penjualan hingga 

menurunkan laba bersih. 

 

5.2.2  Pengaruh Perputaran Modal Kerja terhadap Profitabilitas 

Hasil pengujian hipotesis menyatakan bahwa perputaran modal kerja 

berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas. Pembuktian bahwa variabel 

ini mempunyai pengaruh yang signifikan ditunjukkan dengan derajat signifikansi 

yang berada di bawah 0,05 yaitu sebesar 0,00 sehingga dari hasil uji tersebut dapat 

disimpulkan bahwa hipotesis 2 (dua) dalam studi ini terbukti kebenarannya yang 

menyatakan bahwa perputaran modal kerja yang diproksikan dengan working 

capital turnover ratio berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas pada 

perusahaan hotel dan restoran di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2008 sampai 

dengan 2011. 
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Hasil studi ini secara empiris, memberi arti bahwa semakin cepat working 

capital turnover ratio berputar maka semakin banyak penjualan yang berhasil 

dilakukan dan semakin besar keuntungan yang dapat diraih perusahaan sehingga 

dapat meningkatkan profitabilitas. Perputaran modal kerja untuk mengukur berapa 

kali modal kerja tersebut berputar dalam satu periode, karena sangat berpengaruh 

terhadap peningkatan profitabilitas. Pengaruh working capital turnover yang 

signifikan mengindikasikan bahwa semakin tinggi rasio perputaran modal kerja 

semakin tinggi profitabilitas perusahaan yang akan meningkatkan nilai saham. 

Pada penelitian ini perusahaan hotel dan restoran rata-rata memiliki perputaran 

modal kerja yang tinggi sehingga memiliki hubungan yang positif terhadap 

profitabilitas. Semakin tinggi tingkat perputaran tersebut semakin efektif 

penggunaan modal kerja. Hal tersebut menunjukkan banyaknya penjualan yang 

diperoleh perusahaan. Penjualan yang tinggi meningkatkan profitabilitas 

perusahaan sebaliknya tingkat perputaran yang rendah menunjukkan adanya 

kelebihan modal kerja. Penggunaan modal kerja yang tidak efektif menurunkan 

profitabilitas perusahaan.  

Secara teoritis, Riyanto (2011) menyebutkan bahwa tingkat perputaran 

modal kerja menunjukkan efektifitas penggunaan modal kerja dalam perusahaan 

karena semakin tinggi tingkat perputaran modal kerja semakin efektif penggunaan 

modal kerja. Perputaran modal kerja juga menunjukkan banyaknya jumlah 

penjualan yang berhasil dilakukan perusahaan untuk setiap modal kerja yang 

digunakan. Hasil studi ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Raheman dan Nasr (2007) menyatakan bahwa working capital turnover ratio 
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berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat profitabilitas perusahaan di 

Pakistan, hal tersebut disebabkan karena perputaran modal kerja yang tinggi dapat 

meningkatkan profitabilitas perusahaan. Falope dan Ajilore (2009) menemukan 

bahwa working capital turnover berpengaruh positif  signifikan terhadap 

profitabilitas perusahaan di Nigeria. Didukung oleh penelitian Hanun (2008), 

Nugraha (2009), Sasmita Dewi (2003) dan Pinondang (2004) menyatakan bahwa 

perputaran modal kerja berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas. 

 

5.2.3 Pengaruh Likuiditas terhadap Profitabilitas 

         Hasil pengujian hipotesis ini diperoleh bahwa likuiditas berpengaruh positif  

tidak signifikan terhadap profitabilitas pada perusahaan hotel dan restoran di 

Bursa Efek Indonesia periode tahun 2008 – 2011. Pembuktian variabel ini 

berpengaruh  tidak signifikan ditunjukkan dengan derajat signifikansi yang berada 

diatas 0,05 yaitu sebesar 0,228 sehingga berdasarkan hasil uji tersebut dapat 

disimpulkan bahwa hipotesis 3 (tiga) dalam studi ini tidak terbukti  kebenarannya, 

yang menyatakan bahwa rasio likuiditas yang diproksikan dengan quick ratio 

berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas.  

Secara empiris data menunjukkan bahwa perusahaan dengan likuiditas 

yang tinggi bukanlah jaminan bahwa kinerja perusahaan secara keseluruhan baik. 

Hal ini mengindikasikan dua hal bahwa, perusahaan dengan quick ratio yang 

tinggi adalah perusahaan yang kurang efisien dalam mengelola aktiva lancar dan 

terlalu berhati-hati dalam memenuhi kewajiban  keuangannya yang akan jatuh 

tempo. Perusahaan yang  memiliki quick ratio tinggi terbukti memiliki kinerja 
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profitabilitas yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki 

quick ratio yang rendah. Pada penelitian ini perusahaan yang mempunyai quick 

ratio tinggi jika memiliki nilai di atas rata-rata hitung (mean) sebesar 1,22 

(lampiran 2) dan perusahaan yang mempunyai quick ratio rendah jika memiliki 

nilai di bawah     rata-rata hitung (quick ratio tinggi > 1,22 dan quick ratio rendah 

< 1,22). Berdasarkan pada 16 perusahaan hotel dan restoran yang diteliti pada 

periode penelitian diperoleh 10 perusahaan dengan quick ratio tinggi dan 6 

perusahaan dengan quick ratio rendah. Menjelaskan temuan tersebut maka 

disajikan data perbandingan quick ratio dan earning  power perusahaan hotel dan  

restoran dalam penelitian pada Tabel 5.9 berikut : 

Tabel 5.9 
Perbandingan Quick Ratio dan Earning Power 

 
NO NAMA PERUSAHAAN QR EP   

1 PT. GRAHAMAS CITRAWISATA. Tbk 0,78 77,03   
2 PT. FAST FOOD INDONESIA. Tbk 0,80 109,26 Rata2 Rata2 EP 
3 PT. PEMBANGUNAN GRAHA LESTARI. Tbk 0,95 24,65 QR Perusahaan 
4 PT. ISLAND CONCEPTS INDONESIA. Tbk 0,97 15,77 Rendah dgn QR 
5 PT. MAS MURNI INDONESIA. Tbk 1,19 5,41  Rendah 
6 PT. PLAZA INDONESIA REALTY. Tbk 1,21 9,91 0,98 40,34 
7 PT. PIONEERINDO GOURMET INTERN 1,26 68,80   
8 PT. PUDJIADI & SONS. Tbk 1,28 12,91   
9 PT. HOTEL SAHID JAYA. Tbk 1,31 9,58   

10 PT. PUSAKO TARINKA. Tbk 1,32 51,87 Rata2 Rata2 EP 
11 PT. PUDJIADI PRESTIGE. Tbk 1,32 12,91 QR Perusahaan 
12 PT. JAKARTA SETIABUDI INTERNASIONAL 1,35 25,18 Tinggi dgn QR 
13 PT. GOLDEN EAGLE ENERGY. Tbk 1,35 99,87  Tinggi 
14 PT. J RESOURCES ASIA PASIFIK. Tbk 1,36 27,98   
15 PT. PEMBANGUNAN JAYA ANCOL. Tbk 1,36 25,50   
16 PT. INDONESIA PARADISE PROPERTY 1,39 24,78 1,33 35,94 

Sumber : Data diolah 
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Rata-rata perusahaan dengan quick ratio tinggi sebesar 1,33% dengan   

rata-rata kinerja profitabilitas perusahaan sebesar 35,94% sedangkan rata-rata 

perusahaan dengan quick ratio rendah sebesar 0,98% dengan rata-rata kinerja 

profitabilitas perusahaan sebesar 40,34% dengan melihat gambaran tersebut maka 

calon investor tidak melihat quick ratio sebagai suatu keputusan penting dalam 

pengambilan kebijakan. Semakin tinggi rasio ini, semakin besar aktiva lancar 

untuk menjamin kewajiban lancar. Bila dikaji dari sisi operasional perusahaan 

hotel dan restoran, rasio yang semakin kecil justru semakin baik mengingat 

persediaan bahan makanan yang termasuk dalam aktiva lancar tidak perlu dalam 

jumlah yang banyak. Semakin banyak jumlah persediaan makanan yang dimiliki 

oleh perusahaan  hotel dan restoran kemungkinan kerusakan atau menurunnya 

mutu makanan akan semakin tinggi. Pada perusahaan hotel dan restoran, bila hasil 

rasio ini < 1 maka hal ini memberikan kondisi masih aman karena hotel dan 

restoran menekan jumlah persediaan yang dimiliki dengan alasan bahwa untuk 

mendapatkan persediaan bahan makanan, minuman dan bahan dipakai habis 

(bahan pembersih dan supplies yang lain) masih relatif mudah. Kondisi ini yang 

mendorong manajemen untuk memiliki persediaan bahan-bahan tersebut dalam 

jumlah yang relatif kecil (Wiyasha, 2010).   

Tingginya rasio tidak menjamin kas yang tersedia di perusahaan tinggi, 

bisa disebabkan oleh adanya piutang yang tidak tertagih sehingga wajar bila 

investor tidak memperhitungkan variabel ini sebagai faktor yang dapat 

mempengaruhi tingkat profitabilitas perusahaan. Investor juga akan menilai harga 

saham cenderung mengalami penurunan jika perusahaan terlalu likuid yang 
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artinya terdapat aktiva produktif yang tidak dimanfaatkan oleh perusahaan. Hasil 

temuan studi ini tidak sesuai pada tinjauan teoritis rasio ini, Husnan (2012) 

menyatakan bahwa semakin tinggi aktiva lancar yang dimiliki perusahaan maka 

perusahaan tersebut semakin likuid yang artinya tersedianya aktiva lancar untuk 

membayar hutang yang akan jatuh tempo, sedangkan menurut Horne (2012) 

menyatakan bahwa likuiditas yang terlalu tinggi juga menunjukkan adanya 

kelebihan uang kas dibandingkan dengan yang dibutuhkan sekarang atau tingkat 

likuiditas rendah daripada aktiva lancar. 

Keberadaan quick ratio di perusahaan bukanlah sesuatu yang baku pada 

jumlah angka tertentu. Hal tersebut dapat disebabkan karena hutang jangka 

pendek yang akan jatuh tempo pada saat tahun berjalan tidak terbayar sesuai 

jadwal, jika prediksi manajer keuangan baik, maka perusahaan tidak akan 

bermasalah dengan hutang jangka pendek yang akan jatuh tempo. Bukti empiris 

juga menunjukkan bahwa perusahaan dengan quick ratio rendah lebih mampu 

menghasilkan profitabilitas yang lebih baik dibandingkan dengan perusahaan 

dengan quick ratio tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan dengan 

quick ratio rendah adalah perusahaan yang efisiensinya lebih baik. Kondisi 

tersebut menyebabkan penilaian investor bahwa jika menginginkan keamanan 

dana akan memilih perusahaan dengan quick ratio yang tinggi sedangkan investor 

dengan orientasi kinerja profitabilitas akan memilih perusahaan dengan quick 

ratio yang rendah. Hal tersebut yang menyebabkan quick ratio memiliki pengaruh 

yang tidak signifikan terhadap profitabilitas. Penelitian ini sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Nugraha  (2009), Aulia (2006) ,Subalno (2009) 
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dan Budi Nugroho (2011) menemukan bahwa likuiditas berpengaruh positif tidak 

signifikan terhadap profitabilitas.  

Hasil studi ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Gosh 

dan Maji (2004), Rajesh dan Reddy (2011), Ganesan (2007), Lazaridis dan 

Tryfonidis (2006), Singh (2004), Ejelly (2004), Howorth dan Westhead (2003) 

dan Bagemann (1997) menyatakan bahwa adanya pengaruh yang negatif 

signifikan antara likuiditas dengan profitabilitas. Pengaruh yang signifikan 

mengindikasikan bahwa investor akan memperoleh profitabilitas yang lebih tinggi 

jika kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya semakin 

tinggi, tetapi pada tingkat tertentu profitabilitas akan menurun karena adanya 

kelebihan aktiva lancar yang tidak dimanfaatkan oleh perusahaan, sehingga 

dikatakan  likuiditas memiliki arah negatif atau berlawanan terhadap profitabilitas. 

 

5.2.4    Pengaruh Pendanaan Modal Kerja terhadap Profitabilitas 

  Hasil pengujian hipotesis ini diperoleh bahwa pendanaan modal kerja 

berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas. Pembuktian variabel ini 

berpengaruh  signifikan ditunjukkan dengan derajat signifikansi yang berada 

dibawah 0,05 yaitu sebesar 0,004 sehingga berdasarkan hasil uji tersebut dapat 

disimpulkan bahwa hipotesis 4 (empat) dalam studi ini yang menyatakan bahwa 

rasio pendanaan modal kerja yang diproksikan dengan struktur hutang 

berpengaruh  negatif signifikan terhadap profitabilitas pada perusahaan hotel dan 

restoran di Bursa Efek Indonesia tahun 2008 – 2011 terbukti kebenaranya dengan 

arah yang berlawanan. 
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Secara empiris hasil penelitian ini menyebutkan bahwa pendanaan modal 

kerja berpengaruh positif signifikan dikarenakan  kondisi pinjaman  pada struktur 

hutang  masih bisa mendukung  tercapainya profitabilitas.Hal ini mengindikasikan 

bahwa, penggunaan kredit dapat memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk 

menjalankan  investasinya guna meningkatkan profitabilitas. Perusahaan yang 

memiliki struktur hutang yang  tinggi terbukti memiliki kinerja baik yang dapat 

memberikan sinyal kepada calon investor berupa tingkat hutang yang tinggi pada 

struktur modalnya (Riyanto, 2011). 

 Perusahaan yang kurang baik kinerjanya tidak berani memakai hutang 

dalam jumlah besar, apabila dilakukan akan menyebabkan kepailitan. Pada 

penelitian ini perusahaan hotel dan restoran di BEI yang mempunyai struktur 

hutang yang  tinggi jika memiliki nilai di atas rata-rata hitung (mean) sebesar 

48,39, (lampiran 2) dan perusahaan yang mempunyai struktur hutang rendah jika 

memiliki nilai dibawah rata-rata hitung (SH tinggi>48,39 dan SH rendah < 48,39). 

Pada 16 perusahaan hotel dan restoran yang diteliti pada periode penelitian di 

Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2008 sampai dengan 2011 terdapat 9 

perusahaan yang  memiliki struktur hutang diatas rata-rata dan 7 perusahaan yang 

memiliki struktur hutang dibawah rata-rata. Hal tersebut dapat dilihat pada 

perbandingan struktur hutang dengan earning power pada Tabel 5.10. 

Tabel 5.10 menunjukkan bahwa perusahaan dengan struktur hutang tinggi 

terbukti menghasilkan profitabilitas yang tinggi. Rata-rata perusahaan dengan 

struktur hutang tinggi sebesar 57,74% dengan rata-rata kinerja profitabilitas 

perusahaan sebesar 48,99% sedangkan rata-rata perusahaan dengan struktur 
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hutang  rendah sebesar 36,38% dengan rata-rata kinerja profitabilitas perusahaan 

sebesar 39,70% dengan melihat gambaran tersebut bahwa adanya peningkatan  

penggunaan  hutang perusahaan maka profitabilitas yang dicapai perusahaan juga 

semakin tinggi, begitu juga sebaliknya. Tingkat rasio yang tinggi dapat 

disebabkan dari penggunaan kredit jangka pendek, sehingga biaya yang 

dikeluarkan lebih kecil dan manfaat yang didapatkan lebih besar sehingga tingkat 

risiko kepailitan yang dihadapi perusahaan semakin kecil.  

Tabel 5.10 
Perbandingan Struktur Hutang dan Earning Power 

 
NO NAMA PERUSAHAAN SH EP     

1 PT. GRAHAMAS CITRAWISATA. Tbk     23,47 77,03 Rata - 2 Rata - 2 
2  PT. GOLDEN EAGLE ENERGY. Tbk  23,64 99,87 SH EP 
3 PT. PLAZA INDONESIA REALTY. Tbk  35,30 9,91 Rendah Perusahaan 
4 PT. PEMBANGUNAN JAYA ANCOL. Tbk  40,59 25,50  Dengan SH 
5 PT. ISLAND CONCEPTS INDONESIA 42,03 15,77  Rendah 
6 PT. JAKARTA SETIABUDI INTER 42,32 25,18   
7 PT. PEMBANGUNAN GRAHA LESTARI 47,28 24,65 36,38 39,70 
8 PT. PIONEERINDO GOURMET INTER 51,97 153,35   
9 PT. J RESOURCES ASIA PASIFIK. Tbk  52,32 27,98 Rata - 2 Rata - 2 

10 PT. PUSAKO TARINKA. Tbk  53,08 51,87 SH EP 
11 PT. FAST FOOD INDONESIA. Tbk    53,24 109,26 Tinggi Perusahaan 
12 PT. PUDJIADI PRESTIGE. Tbk  54,81 12,92  Dengan SH 
13 PT. PUDJIADI & SONS. Tbk  56,94 45,79  Tinggi 
14 PT. INDONESIA PARADISE PROPERTY   60,44 24,78     
15 PT. HOTEL SAHID JAYA. Tbk  63,70 9,58     
16 PT. MAS MURNI INDONESIA. Tbk  73,17 5,41 57,74 48,99 

Sumber : Data diolah 

Penelitian ini mendukung hasil temuan yang dilakukan oleh Soliha & 

Taswan (2002) yang menyatakan bahwa jika semakin tinggi proporsi hutang maka 

akan semakin tinggi profitabilitas yang diperolehnya, namun pada titik tertentu 

peningkatan hutang akan menurunkan profitabilitas perusahaan karena manfaat 
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yang diperoleh dari penggunaan hutang lebih kecil dari biaya yang ditimbulkan. 

Hal ini sesuai dengan teori keuangan yang menyatakan bahwa jangan melakukan 

hutang baru jika tidak menghasilkan tambahan laba (Wiesmayani, 2012). Jika 

proporsi hutang rendah maka akan menurunkan kepercayaan kreditur terhadap 

perusahaan karena sedikitnya dana yang tersedia untuk menjalankan operasi 

perusahaan dan menurunkan penjualan serta terhambatnya pembayaran      

hutang-hutang yang akan jatuh tempo yang dapat menurunkan profitabilitas. 

Hasil yang sama juga diperoleh  Utwal (2011)  menemukan bahwa struktur 

hutang  berpengaruh positif  signifikan terhadap profitabilitas disebabkan  

perusahaan memanfaatkan beban bunga yang  lebih rendah yang dapat menunjang 

terciptanya profitabilitas.   

Hasil temuan studi ini tidak sesuai dengan teoritis rasio ini menurut Horne 

(2012) yang menyatakan bahwa semakin tinggi rasio pendanaan modal kerja 

maka semakin besar risiko keuangan yang dapat mengganggu pencapaian 

profitabilitas perusahaan, yang artinya semakin besar jumlah hutang maka 

manfaat yang diperoleh lebih kecil dari biaya yang ditimbulkan, tetapi pendanaan 

modal kerja yang rendah juga menunjukkan kinerja perusahaan yang kurang baik 

karena tidak tersedianya aktiva lancar yang cukup untuk membayar hutang-hutang 

yang akan jatuh tempo.  

 Bukti empiris juga menunjukkan bahwa perusahaan dengan struktur 

hutang tinggi mampu menghasilkan profitabilitas yang lebih baik dibandingkan 

dengan perusahaan dengan struktur hutang yang rendah. Hal ini mengindikasikan 

bahwa perusahaan dengan struktur hutang tinggi adalah perusahaan yang memiliki 

kinerja yang baik dan terlihat mampu meningkatkan profitabilitas. Kondisi 
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tersebut menyebabkan penilaian investor bahwa jika ingin peningkatan 

profitabilitas akan memilih struktur hutang yang tinggi sedangkan investor yang 

tidak ingin dibebankan dengan biaya bunga dan menginginkan tingkat risiko yang 

kecil akan memilih perusahaan dengan struktur hutang yang rendah. Hal tersebut 

yang menyebabkan struktur hutang memiliki pengaruh posisif  signifikan terhadap 

profitabilitas.  

Penelitian yang dilakukan oleh Danuletio (2010), Mathuva (2009) dan 

Nugraha (2009) menemukan bahwa struktur hutang berpengaruh negatif 

signifikan, karena penggunaan hutang yang tinggi akan direspon oleh pasar 

dengan penurunan harga nilai saham. Semakin tinggi struktur hutang maka 

semakin besar jumlah hutang yang dimiliki oleh perusahaan untuk membiayai 

operasional perusahaan tersebut. Semakin tinggi penggunaan hutang berarti 

semakin tinggi pula risiko atas biaya bunga pinjaman yang harus dibayarkan 

sehingga menyebabkan penurunan profitabilitas perusahaan.  

Hasil yang berbeda diperoleh oleh penelitian yang dilakukan oleh Hanun 

(2008) menyatakan bahwa struktur hutang berpengaruh tidak signifikan terhadap 

profitabilitas perusahaan.  Hasil penelitian Myers (1984) yang menyatakan bahwa 

perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi cenderung diakibatkan 

karena mengambil hutang lebih sedikit. 

 

5.2.5 Pengaruh Modal Kerja Terhadap Profitabilitas   

    Hasil penelitian ini diperoleh bahwa kebijakan modal kerja dilihat dari 

variabel struktur aktiva, perputaran modal kerja, likuiditas dan pendanaan modal 

kerja secara simultan terbukti berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. 
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Pembuktian untuk mengetahui pengaruh secara serempak antara variabel 

independen terhadap variabel dependen adalah dengan analisis uji F dengan 

derajat signifikansi 5% atau 0,05.  Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh 

variabel bebas terhadap variabel tidak bebas secara simultan (bersama-sama). 

Hasil analisis menunjukkan nilai F rasio untuk model regresi adalah  30,662 

(lampiran 6) dengan  signifikansi F sebesar 0,000 < dari pada taraf signifikansi 

5% atau 0,05 artinya, bahwa secara serempak semua variabel modal kerja sebagai 

variabel bebas yang terdiri atas current assets to total assets ratio, working capital 

turnover ratio, quick ratio dan struktur hutang secara bersama-sama mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas di Bursa Efek Indonesia tahun 

2008 sampai dengan tahun 2011 terbukti kebenarannya.  

Pengaruh secara serempak antara variabel bebas dan variabel terikat 

memberikan  informasi yang kuat yaitu dibuktikan dengan  koefisien determinasi 

(Adjusted R2). Koefisien determinasi (Adjusted R2) pada intinya menerangkan 

sebanyak mungkin variasi dalam variabel terikat dengan menggunakan variabel 

bebas dalam  model. Suatu  model dikatakan baik jika diukur dengan 

menggunakan nilai Adjusted R2 yang setinggi mungkin.  Nilai koefisien 

determinasi adalah antara nol (0) dan satu (1). Nilai R2 yang kecil berarti 

kemampuan variabel-variabel independen (variabel bebas) dalam menjelaskan 

variasi variabel dependen  amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti 

variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang 

dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2007).     

Hasil koefisien determinasi diperoleh nilai adjusted R2 sebesar  0,65 atau 65%   
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(lampiran 6). Hasil penelitian ini berarti  bahwa 65% variasi variabel terikat yaitu 

profitabilitas dipengaruhi oleh variasi variabel bebas yaitu struktur aktiva, 

perputaran modal kerja, likuiditas dan pendanaan modal kerja, sedangkan  sisanya 

35% dipengaruhi oleh faktor lainnya yang tidak dimasukkan ke dalam model 

tersebut. Pembahasan berdasarkan perhitungan analisis dapat dinyatakan bahwa 

pengaruh kebijakan  modal kerja terhadap profitabilitas pada perusahaan hotel dan 

restoran di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2008- 2011 adalah signifikan. 

  Hasil uji asumsi klasik juga membuktikan bahwa model regresi 

memenuhi persyaratan karena terbukti data-data yang digunakan dalam analisis 

berdistribusi normal dan tidak terjadi gejala multikolinearitas, heteroskedastisitas 

dan autokorelasi ( hasil pada pembahasan uji asumsi klasik). Berdasarkan analisis 

penelitian ini maka yang berpengaruh secara nyata terhadap profitabilitas yaitu 

current assets to total assets ratio (X1) berpengaruh positif signifikan, working 

capital turnover ratio (X2) berpengaruh positif signifikan dan struktur hutang 

(X4) berpengaruh positif signifikan, sedangkan quick ratio (X3) berpengaruh 

positif  tetapi tidak signifikan. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Raheman 

dan Nasr (2007) bahwa secara simultan kebijakan modal kerja berpengaruh 

signifikan terhadap profitabilitas. Hal tersebut konsisten dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Hanun (2008), Nugraha (2009), Nurak (2001), dan Weny dan 

Murtanto (2001) menyatakan bahwa kebijakan modal kerja berpengaruh 

signifikan terhadap profitabilitas. 

 

 



 90 

5.3 Implikasi Hasil Penelitian  

 Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan modal kerja 

perusahaan hotel dan restoran yaitu variabel struktur aktiva,  perputaran modal 

kerja dan pendanaan modal kerja dapat digunakan oleh investor untuk melihat 

kondisi profitabilitas perusahaan. Investor sebaiknya memperhatikan faktor-faktor 

variabel modal kerja yang dapat mempengaruhi profitabilitas yang tinggi, 

sehingga dapat digunakan untuk mengambil kebijakan dan keputusan yang tepat 

untuk berinvestasi pada saham di Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitian ini juga 

dapat memberikan bukti empiris bahwa kebijakan modal kerja berpengaruh 

signifikan terhadap profitabilitas perusahaan, sehingga modal kerja perlu dikelola 

dengan benar oleh manajemen perusahaan agar memberikan keuntungan yang 

maksimal kepada pemilik perusahaan. 
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BAB VI  
 

SIMPULAN DAN SARAN 
 

6.1  Simpulan 

        Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka 

diperoleh simpulan sebagai berikut: 

1)   Struktur aktiva (current assets to total assets ratio) berpengaruh positif 

signifikan terhadap profitabilitas. Hal ini mengindikasikan bahwa nilai aktiva 

lancar lebih besar daripada nilai total aktiva, sehingga perusahaan masih bisa 

melakukan penjualan dengan aktiva lancar yang tersedia. 

2)   Perputaran modal kerja (working capital turnover ratio) berpengaruh positif 

signifikan terhadap profitabilitas, dimana kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan penjualan semakin banyak yang akan menyebabkan 

profitabilitas perusahaan meningkat. 

3)   Likuiditas (quick ratio) berpengaruh positif tidak signifikan terhadap 

profitabilitas, dimana aktiva lancar yang tersedia terlalu tinggi yang 

digunakan untuk melunasi kewajiban keuangan  yang akan jatuh tempo, 

sehingga ada aktiva produktif yang tidak dimanfaatkan oleh perusahaan 

untuk meningkatkan profitabilitas. 

 4)   Pendanaan modal kerja (struktur hutang) berpengaruh positif signifikan 

terhadap profitabilitas, dimana peningkatan pendanaan modal kerja yang 

berupa peningkatan jumlah pinjaman yang dipakai untuk membiayai 

operasional perusahaan menyebabkan peningkatan profitabilitas. 
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5)   Modal kerja (variabel struktur aktiva, perputaran modal kerja, likuiditas dan 

pendanaan modal kerja) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap 

profitabilitas. 

 

6.2  Saran 

        Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti memberikan beberapa saran sebagai 

berikut : 

1) Para investor dan calon  investor yang ingin berinvestasi pada perusahaan 

hotel dan restoran di Bursa Efek Indonesia hendaknya memperhatikan 

kebijakan  modal kerja terutama variabel struktur aktiva, perputaran modal 

kerja dan pendanaan modal kerja yang mempengaruhi profitabilitas secara 

signifikan.  

2) Manajemen perusahaan sebaiknya memperhatikan  kebijakan modal kerja 

untuk meningkatkan operasional perusahaan dalam memaksimalkan  

profitabilitas perusahaan. 

3) Bagi peneliti berikutnya yang ingin melakukan penelitian yang sejenis di 

sarankan untuk menambahkan rasio-rasio keuangan lainnya seperti 

leverage ratio yaitu untuk mengukur sejauh mana perusahaan 

menggunakan  hutang  yang dipinjam sehingga manajemen bisa 

mengambil  kebijakan  modal kerja sesuai dengan kebutuhan operasional 

perusahaan serta likuiditas tetap terjaga dan profitabilitas dapat 

ditingkatkan, activity ratio yaitu untuk mengukur seberapa efektif 

perusahaan  menggunakan berbagai aktiva yang dimiliki dan  memasukkan 
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unsur cash convertion  cycle  sebagai unsur evaluasi dan analisis 

komponen individual unsur– unsur pembelanjaan, sehingga dapat 

memberikan  hasil  yang lebih tepat, akurat dan dapat memberikan 

gambaran apakah hasil yang diperoleh konsisten dengan               

penelitian-penelitian terdahulu. 

4) Pada penelitian selanjutnya, sebaiknya pemilihan sampel menggunakan 

sampel yang random sehingga jumlah perusahaan yang dijadikan sampel 

dapat ditingkatkan dan tidak terbatas pada perusahaan hotel dan restoran. 
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Lampiran 1 
NAMA PERUSAHAAN DAN VARIABEL PENELITIAN 
 

CATAR (%) WCTR (X) KODE 
NAMA PERUSAHAAN 2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 

FAST  PT. FAST FOOD INDONESIA. Tbk    31,51 47,37 45,16 49,01 2,57 4,97 5,22 4,37 
GMCW  PT. GRAHAMAS CITRAWISATA. Tbk     15,68 20,59 19,89 42,26 4,95 5,17 2,57 2,53 
ICON  PT. ISLAND CONCEPTS INDONESIA. Tbk    21,80 14,98 28,92 49,08 1,26 1,77 2,82 2,43 
INPP  PT. INDONESIA PARADISE PROPERTY. Tbk     7,48 31,51 31,51 12,59 1,16 2,57 2,57 2,57 
JSPT  PT. JAKARTA SETIABUDI INTERNASIONAL. Tbk  19,13 22,64 24,99 36,17 1,80 1,63 1,67 1,03 

MAMI  PT. MAS MURNI INDONESIA. Tbk  3,18 4,48 4,17 4,69 2,59 2,06 2,16 2,3 
PGLI  PT. PEMBANGUNAN GRAHA LESTARI. Tbk  15,77 7,53 7,41 31,51 2,33 4,64 4,78 2,57 
PJAA  PT. PEMBANGUNAN JAYA ANCOL. Tbk  45,16 44,03 38,94 33,31 1,42 1,33 1,51 1,61 
PLIN  PT. PLAZA INDONESIA REALTY. Tbk  15,80 16,49 20,62 15,44 2,57 2,57 2,57 1,39 
PNSE  PT. PUDJIADI & SONS. Tbk  33,70 30,34 31,52 36,33 1,84 2,14 2,59 1,89 
PSAB  PT. J RESOURCES ASIA PASIFIK. Tbk  84,01 31,51 31,51 88,89 1,53 2,57 2,57 1,7 
PSKT  PT. PUSAKO TARINKA. Tbk  17,01 26,97 33,15 35,90 3,43 3,16 2,87 2,16 
PTSP  PT. PIONEERINDO GOURMET INTERNATIONAL. Tbk  31,51 31,51 31,51 44,34 2,57 2,57 2,57 4,94 
PUDP  PT. PUDJIADI PRESTIGE. Tbk  30,62 30,44 31,88 37,52 2,57 2,57 2,57 2,57 
SHID  PT. HOTEL SAHID JAYA. Tbk  5,86 3,81 21,84 11,83 2,27 3,70 2,57 1,12 

SMMT   PT. GOLDEN EAGLE ENERGY. Tbk  32,89 39,44 89,17 81,15 5,06 4,22 2,88 3,97 
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Lanjutan Lampiran 1 
QUICK RATIO (%) SH (%) KODE 

NAMA PERUSAHAAN 2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 
FAST  PT. FAST FOOD INDONESIA. Tbk    1,32 1,24 1,35 1,49 78,86 79,73 75,23 58,88 

GMCW  PT. GRAHAMAS CITRAWISATA. Tbk     0,78 0,52 0,59 1,24 23,05 55,44 68,63 72,11 
ICON  PT. ISLAND CONCEPTS INDONESIA. Tbk    1,38 0,76 0,83 0,94 18,82 25,64 40,75 56,00 
INPP  PT. INDONESIA PARADISE PROPERTY. Tbk     1,38 1,32 1,32 1,55 68,56 73,99 28,23 18,33 
JSPT  PT. JAKARTA SETIABUDI INTERNASIONAL. Tbk  0,87 0,83 0.950 1,52 40,1 57,14 61,61 53,48 

MAMI  PT. MAS MURNI INDONESIA. Tbk  1,38 1,40 0,98 1,01 35,7 50,99 38,95 36,76 
PGLI  PT. PEMBANGUNAN GRAHA LESTARI. Tbk  1,24 0,62 0,63 1,32 71,61 49,45 49,45 57,26 
PJAA  PT. PEMBANGUNAN JAYA ANCOL. Tbk  1,38 1,38 1,38 1,33 42,45 60,72 62,19 76,42 
PLIN  PT. PLAZA INDONESIA REALTY. Tbk  1,22 0,89 1,38 1,38 19,7 31,92 23,99 18,97 
PNSE  PT. PUDJIADI & SONS. Tbk  1,23 1,31 1,38 1,38 40,26 40,14 42,04 46,83 
PSAB  PT. J RESOURCES ASIA PASIFIK. Tbk  1,26 1,32 1,32 1,54 57,05 60,72 75,09 61,96 
PSKT  PT. PUSAKO TARINKA. Tbk  0,98 1,38 1,38 1,53 10,53 21,75 51,86 84,68 
PTSP  PT. PIONEERINDO GOURMET INTERNATIONAL.Tbk  1,32 1,32 1,32 1,08 40,93 48,71 57,44 65,9 
PUDP  PT. PUDJIADI PRESTIGE. Tbk  1,27 1,03 1,45 1,38 32,34 39,29 15,73 6,56 
SHID  PT. HOTEL SAHID JAYA. Tbk  1,32 1,32 1,32 1,32 60,41 62,17 44,32  41,00  

SMMT   PT. GOLDEN EAGLE ENERGY. Tbk  1,38 1,38 1,32 1,32 11,56 13,82 91,95 91,94 
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Lanjutan Lampiran 1 
EARNING POWER (%) KODE 

NAMA PERUSAHAAN 2008 2009 2010 2011 
FAST  PT. FAST FOOD INDONESIA. Tbk    43,64 140,9 132,7 119,8 

GMCW  PT. GRAHAMAS CITRAWISATA. Tbk     57,09 80,22 91,15 79,68 
ICON  PT. ISLAND CONCEPTS INDONESIA. Tbk    16,36 14,08 16,95 15,69 
INPP  PT. INDONESIA PARADISE PROPERTY. Tbk     6,52 43,64 43,64 5,33 
JSPT  PT. JAKARTA SETIABUDI INTERNASIONAL. Tbk  22,11 24,4 28,13 26,11 

MAMI  PT. MAS MURNI INDONESIA. Tbk  5,18 5,33 5,15 5,98 
PGLI  PT. PEMBANGUNAN GRAHA LESTARI. Tbk  20,18 17,07 17,73 43,64 
PJAA  PT. PEMBANGUNAN JAYA ANCOL. Tbk  28,65 24,53 24,64 24,20 
PLIN  PT. PLAZA INDONESIA REALTY. Tbk  9,88 9,17 9,03 11,56 
PNSE  PT. PUDJIADI & SONS. Tbk  44,31 47,19 43,85 47,8 
PSAB  PT. J RESOURCES ASIA PASIFIK. Tbk  7,08 43,64 43,64 17,56 
PSKT  PT. PUSAKO TARINKA. Tbk  45,46 60,34 60,12 41,58 
PTSP  PT. PIONEERINDO GOURMET INTERNATIONAL. Tbk  43,64 43,64 43,64 144,3 
PUDP  PT. PUDJIADI PRESTIGE. Tbk  12,71 13,47 12,31 13,17 
SHID  PT. HOTEL SAHID JAYA. Tbk  8,30 8,39 12,55 9,08 

SMMT   PT. GOLDEN EAGLE ENERGY. Tbk  82,47 83,21 107,2 126,6 
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Lampiran 2 
RATA –RATA VARIABEL PENELITIAN 

Rata-rata KODE NAMA PERUSAHAAN CATAR 
FAST  PT. FAST FOOD INDONESIA. Tbk    43,26 

GMCW  PT. GRAHAMAS CITRAWISATA. Tbk     24,61 
ICON  PT. ISLAND CONCEPTS INDONESIA. Tbk    28,70 
INPP  PT. INDONESIA PARADISE PROPERTY. Tbk     20,77 
JSPT  PT. JAKARTA SETIABUDI INTERNASIONAL. Tbk  25,73 

MAMI  PT. MAS MURNI INDONESIA. Tbk  4,13 
PGLI  PT. PEMBANGUNAN GRAHA LESTARI. Tbk  15,56 
PJAA  PT. PEMBANGUNAN JAYA ANCOL. Tbk  40,36 
PLIN  PT. PLAZA INDONESIA REALTY. Tbk  17,09 
PNSE  PT. PUDJIADI & SONS. Tbk  32,97 
PSAB  PT. J RESOURCES ASIA PASIFIK. Tbk  58,98 
PSKT  PT. PUSAKO TARINKA. Tbk  28,26 
PTSP  PT. PIONEERINDO GOURMET INTERNATIONAL. Tbk  34,72 
PUDP  PT. PUDJIADI PRESTIGE. Tbk  32,62 
SHID  PT. HOTEL SAHID JAYA. Tbk  10,84 

SMMT   PT. GOLDEN EAGLE ENERGY. Tbk  60,66 
 Rata-rata 29,95 

 
 

Rata-rata KODE NAMA PERUSAHAAN WCTR 
FAST  PT. FAST FOOD INDONESIA. Tbk    4,28 

GMCW  PT. GRAHAMAS CITRAWISATA. Tbk     3,81 
ICON  PT. ISLAND CONCEPTS INDONESIA. Tbk    2,07 
INPP  PT. INDONESIA PARADISE PROPERTY. Tbk     2,22 
JSPT  PT. JAKARTA SETIABUDI INTERNASIONAL. Tbk  1,53 

MAMI  PT. MAS MURNI INDONESIA. Tbk  2,28 
PGLI  PT. PEMBANGUNAN GRAHA LESTARI. Tbk  3,58 
PJAA  PT. PEMBANGUNAN JAYA ANCOL. Tbk  1,47 
PLIN  PT. PLAZA INDONESIA REALTY. Tbk  2,28 
PNSE  PT. PUDJIADI & SONS. Tbk  2,12 
PSAB  PT. J RESOURCES ASIA PASIFIK. Tbk  2,09 
PSKT  PT. PUSAKO TARINKA. Tbk  2,91 
PTSP  PT. PIONEERINDO GOURMET INTERNATIONAL. Tbk  3,16 
PUDP  PT. PUDJIADI PRESTIGE. Tbk  2,57 
SHID  PT. HOTEL SAHID JAYA. Tbk  2,42 

SMMT   PT. GOLDEN EAGLE ENERGY. Tbk  4,03 
  Rata-rata 2,67 
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Lanjutan Lampiran 2 
Rata-rata KODE NAMA PERUSAHAAN QR 

FAST  PT. FAST FOOD INDONESIA. Tbk    1,35 
GMCW  PT. GRAHAMAS CITRAWISATA. Tbk     0,78 
ICON  PT. ISLAND CONCEPTS INDONESIA. Tbk    1,03 
INPP  PT. INDONESIA PARADISE PROPERTY. Tbk     2,10 
JSPT  PT. JAKARTA SETIABUDI INTERNASIONAL. Tbk  1,04 

MAMI  PT. MAS MURNI INDONESIA. Tbk  1,29 
PGLI  PT. PEMBANGUNAN GRAHA LESTARI. Tbk  0,95 
PJAA  PT. PEMBANGUNAN JAYA ANCOL. Tbk  2,09 
PLIN  PT. PLAZA INDONESIA REALTY. Tbk  1,40 
PNSE  PT. PUDJIADI & SONS. Tbk  1,45 
PSAB  PT. J RESOURCES ASIA PASIFIK. Tbk  1,36 
PSKT  PT. PUSAKO TARINKA. Tbk  1,62 
PTSP  PT. PIONEERINDO GOURMET INTERNATIONAL. Tbk  1,26 
PUDP  PT. PUDJIADI PRESTIGE. Tbk  1,70 
SHID  PT. HOTEL SAHID JAYA. Tbk  1,32 

SMMT   PT. GOLDEN EAGLE ENERGY. Tbk  1,43 
  Rata-rata 1,22 
 
 

Rata-rata KODE NAMA PERUSAHAAN SH 
FAST  PT. FAST FOOD INDONESIA. Tbk    73,17 

GMCW  PT. GRAHAMAS CITRAWISATA. Tbk     54,81 
ICON  PT. ISLAND CONCEPTS INDONESIA. Tbk    35,30 
INPP  PT. INDONESIA PARADISE PROPERTY. Tbk     47,28 
JSPT  PT. JAKARTA SETIABUDI INTERNASIONAL. Tbk  53,08 

MAMI  PT. MAS MURNI INDONESIA. Tbk  40,59 
PGLI  PT. PEMBANGUNAN GRAHA LESTARI. Tbk  56,94 
PJAA  PT. PEMBANGUNAN JAYA ANCOL. Tbk  60,44 
PLIN  PT. PLAZA INDONESIA REALTY. Tbk  23,64 
PNSE  PT. PUDJIADI & SONS. Tbk  42,32 
PSAB  PT. J RESOURCES ASIA PASIFIK. Tbk  63,70 
PSKT  PT. PUSAKO TARINKA. Tbk          42,03 
PTSP  PT. PIONEERINDO GOURMET INTERNATIONAL. Tbk  53,24 
PUDP  PT. PUDJIADI PRESTIGE. Tbk  23,47 
SHID  PT. HOTEL SAHID JAYA. Tbk  51,97 

SMMT   PT. GOLDEN EAGLE ENERGY. Tbk  52,32 
  Rata-rata 48,39 
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Lanjutan Lampiran 2 
Rata-rata KODE NAMA PERUSAHAAN EP 

FAST  PT. FAST FOOD INDONESIA. Tbk    109,26 
GMCW  PT. GRAHAMAS CITRAWISATA. Tbk     77,04 
ICON  PT. ISLAND CONCEPTS INDONESIA. Tbk    15,77 
INPP  PT. INDONESIA PARADISE PROPERTY. Tbk     24,78 
JSPT  PT. JAKARTA SETIABUDI INTERNASIONAL. Tbk  25,19 

MAMI  PT. MAS MURNI INDONESIA. Tbk  5,41 
PGLI  PT. PEMBANGUNAN GRAHA LESTARI. Tbk  24,66 
PJAA  PT. PEMBANGUNAN JAYA ANCOL. Tbk  25,51 
PLIN  PT. PLAZA INDONESIA REALTY. Tbk  9,91 
PNSE  PT. PUDJIADI & SONS. Tbk  45,79 
PSAB  PT. J RESOURCES ASIA PASIFIK. Tbk  27,98 
PSKT  PT. PUSAKO TARINKA. Tbk  51,88 
PTSP  PT. PIONEERINDO GOURMET INTERNATIONAL. Tbk  68,81 
PUDP  PT. PUDJIADI PRESTIGE. Tbk  12,92 
SHID  PT. HOTEL SAHID JAYA. Tbk  9,58 

SMMT   PT. GOLDEN EAGLE ENERGY. Tbk  99,87 
  Rata-rata 39,64 
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Lampiran 3 
STATISTIK DESKRIPTIF 
 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

CATAR (X1) 64 3.188 89.171 29.95434 19.136100 

WCTR (X2) 64 1.032 5.220 2.67580 1.108178 

QR (X3) 64 .520 1.550 1.21813 .253044 

SH (X4) 64 6.560 91.950 48.39672 21.278805 

EP (Y) 64 5.158 144.256 39.64802 36.386502 

Valid N (listwise) 64     
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Lampiran 4 
KELAYAKAN VARIABEL DALAM MODEL 
 

Variables Entered/Removed 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 x4, x3, x2, x1a . Enter 

a. All requested variables entered. 

b. Dependent Variable : Profitabilitas (y) 
 
Korelasi Antar Variabel 

Correlations 

  y x1 x2 x3 x4 

y 1.000 .482 .642 .013 .348 

x1 .482 1.000 .036 .321 .327 

x2 .642 .036 1.000 -.297 .110 

x3 .013 .321 -.297 1.000 -.072 

Pearson Correlation 

x4 .348 .327 .110 -.072 1.000 

y . .000 .000 .458 .002 

x1 .000 . .390 .005 .004 

x2 .000 .390 . .009 .194 

x3 .458 .005 .009 . .285 

Sig. (1-tailed) 

x4 .002 .004 .194 .285 . 

y 64 64 64 64 64 

x1 64 64 64 64 64 

x2 64 64 64 64 64 

x3 64 64 64 64 64 

N 

x4 64 64 64 64 64 
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Lampiran 5 
 

NORMAL PROBABILITY PLOT 
Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual 

 
 
 
NPar Tests-Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unst. Residual 

N 64 

Mean 4.7609920 Normal Parametersa,,b 

Std. Deviation 22.87336677 

Absolute .074 

Positive .074 

Most Extreme Differences 

Negative -.072 

Kolmogorov-Smirnov Z .593 

Asymp. Sig. (2-tailed) .873 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 
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Lampiran 6 
Hasil Regresi Linier Berganda 
 

Model Summaryb 

Change Statistics 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 
R Square 

Change F Change df1 df2 Sig. F Change Durbin-Watson 

1 .822a .675 .653 21.428678 .675 30.662 4 59 .000 2.191 

a. Predictors: (Constant), x4, x2, x3, x1 

b. Dependent Variable: y 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 56318.478 4 14079.620 30.662 .000a 

Residual 27092.106 59 459.188   
1 

Total 83410.584 63    

a. Predictors: (Constant), x4, x2, x3, x1 

b. Dependent Variable: y 
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Lanjutan Lampiran 6      
Hasil Regresi Linier Berganda 

Coefficientsa 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 95,0% Confidence Interval for B Correlations Collinearity Statistics 

Model B Std. Error Beta t Sig. Lower Bound Upper Bound Zero-order Partial Part Tolerance VIF 

(Constant) -72.235 18.367  -3.933 .000 -108.986 -35.483      

x1 .635 .165 .334 3.851 .000 .305 .965 .482 .448 .286 .733 1.365 

x2 21.391 2.579 .651 8.293 .000 16.230 26.553 .642 .734 .615 .892 1.121 

x3 12.846 11.978 .089 1.072 .288 -11.122 36.815 .013 .138 .080 .793 1.261 

1 

x4 .413 .139 .241 2.968 .004 .135 .691 .393 .360 .220 .832 1.202 

a. Dependent Variable: y 

                                                                                  Collinearity Diagnosticsa 

Variance Proportions 

Model 

Dimensi

on Eigenvalue Condition Index (Constant) x1 x2 x3 x4 

1 4.527 1.000 .00 .01 .01 .00 .01 

2 .230 4.440 .01 .55 .17 .00 .01 

3 .125 6.027 .00 .34 .36 .01 .40 

4 .105 6.561 .02 .00 .16 .12 .49 

1 

5 .013 18.536 .97 .09 .31 .87 .08 

a. Dependent Variable: y 
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Lampiran 7 
 

Kelayakan Model Regresi (Uji Heteroskedastisitas) 
Grafik scatterplot 

 
 
Uji Glejser 

Coefficientsa 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

Model B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) 32.376 16.417  1.972 .053 

X1 .044 .147 .044 .301 .764 

X2 2.450 2.306 .141 1.062 .292 

X3 -13.773 10.707 -.181 -1.286 .203 

1 

X4 .077 .124 .085 .621 .537 

a. Dependent Variable: Abs. Unst. Residual 
 
 
 


