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ABSTRAK 
Ika yuli wijayanti. 2007. Pengaruh Modal Kerja Dan Perputaran Modal Kerja 
Terhadap Return On Equity (ROE) Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar 
Di Bursa Efek Jakarta. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 
Semarang. 72H. 39lampiran. 16tabel. 1grafik. 
 
Kata Kunci: Modal Kerja (MK), Perputaran Modal Kerja (PMK), Return 
On Equity (ROE) 
 
Modal kerja dan perputaran modal kerja sangat penting untuk meningkatkan 
kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan, karena dengan modal 
kerja dan tingkat perputarannya yang tinggi perusahaan dapat beroperasi dan 
menutup pengeluaran dan biaya yang ada di perusahaan. Rata-rata Return On 
Equity (ROE) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEJ tahun 2002-
2004 terjadi naik turun yang cukup material yang disebabkan kurangnya modal 
kerja.  
 Permasalahan yang akan diungkap dalam penelitian ini adalah (1) 
Bagaimanakah modal kerja dalam perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEJ 
tahun 2002-2004, (2) Bagaimana perputaran modal kerja dalam perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di BEJ tahun 2002-2004, (3) Bagaimana Return On 
Equity (ROE) dalam perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEJ tahun 2002-
2004. penelitian ini bertujuan untuk (1) Untuk mengetahui bagaimana modal kerja 
dalam perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEJ tahun 2002-2004, (2)Untuk 
mengetahui bagaimana perputaran modal kerja dalam perusahaan manufaktur 
yang terdaftar di BEJ tahun 2002-2004, (3) Untuk mengetahui bagaimana Return 
On Equity (ROE) dalam perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEJ tahun 
2002-2004. 
 Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan pada 31 perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta tahun 2002-2004. Sampel dalam 
penelitian ini adalah sampel populasi yaitu keseluruhan laporan keuangan 31 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta tahun 2002-2004. 
Variabel dalam penelitian ini adalah modal kerja, perputaran modal kerja dan 
ROE. Metode pengumpulan data adalah metode dokumentasi dan metode 
kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dan 
regresi linier berganda. 
 Hasil penelitian diperoleh persamaan regresi Y = 4.877 + 0.002365MK + 
0.251PMK. Dengan konstanta sebesar 4.877, koefisien MK 0.002365 menyatakan 
setiap modal kerja naik 1000 maka ROE akan naik sebesar 2.365, koefisien PMK 
0.251 menyatakan setiap kenaikan tingkat perputaran modal kerja sebesar 1000 
maka ROE akan naik sebesar 251. Uji simultan (Uji F) menghasilkan Fhitung 
10.110>Ftabel 3.32 serta tingkat signifikansi 0.000<0.005 maka tolak H0 
sehingga ada pengaruh signifikan antara modal kerja dan perputaran modal kerja 
terhadap ROE. Uji partial (Uji T), dimana Thitung 3.753>Ttabel 1.701 atau tolak 
H0 ada pengaruh secara partial modal kerja dengan ROE. Perputaran modal kerja 
Thitung 1.399<Ttabel 1.701 tidak ada pengaruh partial dengan ROE. Koefisien 
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determinasi (R²) sebesar 37.8% dan (r²) untuk modal kerja sebesar 57.9% dan 
perputaran modal kerja sebesar 25.6%. Dari hasil perhitungan uji 
multikolonieritas, uji heteroskedestisitas dan uji otokorelasi dapat disimpulkan 
bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian telah memenuhi uji asumsi 
klasik. 
 Kondisi perputaran modal kerja dan modal kerja dlam perusahaan yang 
terdaftar di Bursa Efek Jakarta sangat fluktuatif hal ini disebabkan karena 
perusahaan harus menyesuaikan jumlah modal kerja untuk menghasilkan volume 
penjualan yang tinggi, ROE perusahaan dipengaruhi oleh modal kerja dan 
perputaran modal kerja. Dengan meningkatnya jumlah modal kerja dan 
perputaran modal kerja diharapkan penjualan tinggi sehingga modal cepat 
kembali sehingga keuntungan atau ROE perusahaan meningkat. 
 Manajemen perusahaan harus mengevaluasi strategi dalam pemasaran dan 
modal kerja agar hasil penjualan meningkat dan penggunaan modal kerja secara 
efektif dan efisien sehingga penjualan dapat meningkat serta modal cepat 
kembali. Untuk meningkatkan laba atau ROE penggunaan hutang perusahaan 
harus dikontrol karena dengan semakin banyaknya hutang untuk menambah 
modal kerja maka perusahaan akan terbebani bunga sehingga mengurangi 
keuntungan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perusahaan pada dasarnya membutuhkan modal yang cukup dalam 

menjalankan kegiatan operasionalnya. Tanpa adanya modal aktivitas usaha 

tidak dapat dijalankan. Menurut Sudarsono dan Edilius (1994:169) modal 

merupakan barang-barang yang konkrit yang masih ada dalam rumah tangga 

perusahaan yang terdapat di neraca sebelah debet maupun berupa daya beli 

atau nilai tukar dari barang-barang yang tercatat di sebelah kredit. Modal 

tersebut berasal dari kekayaan yang dimiliki perusahaan tersebut. Selain 

digunakan dalam operasi perusahaaan sehari-hari, modal kerja menunjukkan 

tingkat keamanan atau margin of safety para kreditur terutama kreditur jangka 

pendek. Adanya modal kerja yang cukup memungkinkan perusahaan dapat 

beroperasi seekonomis mungkin sehingga perusahaan tidak mengalami 

kesulitan sebagai akibat adanya krisis atau kekacauan keuangan. 

Penggunaan modal kerja harus berdasarkan salah satu dari tiga konsep 

yaitu modal kerja kuantitatif yang menganggap modal kerja adalah 

keseluruhan jumlah dari aktiva lancar, konsep kualitatif  yang mengaitkan 

modal kerja dengan jumlah utang lancar ataupun konsep fungsionil yang 

mendasarkan pada fungsi dari dana dalam menghasilkan pendapatan (income). 

Untuk dapat menghindari bahaya adanya krisis keuangan atau 

kelebihan dana, maka jumlah modal kerja harus cukup untuk membiayai 

operasi perusahaan. Selain itu perusahaan perlu mengatur penggunaan 
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modalnya dengan seekonomis dan seefisien mungkin, sehingga tercipta 

kesesuaian antara kebutuhan dan jumlah dana yang tersedia. Penggunaan 

modal yang dilaksanakan secara efisien berarti bahwa setiap jumlah yang 

tertanam dalam modal aktif dan modal pasif harus dapat digunakan sebaik 

mungkin untuk menghasilkan tingkat keuntungan investasi, karena efisiensi 

penggunaan modal secara langsung akan menentukan besar kecilnya tingkat 

keuntungan yang dihasilkan dari investasi tersebut. Akan tetapi adanya modal 

kerja yang berlebihan menunjukkan adanya dana yang tidak produktif dan hal 

ini akan menimbulkan kerugian bagi perusahaan karena menyia-nyiakan 

keuntungan. 

Dalam operasi perusahaan sumber dan penggunaan modal kerja 

biasanya dibiayai dengan modal sendiri dan kredit jangka panjang. Jika 

kebutuhan modal kerja seluruhnya dibiayai dengan modal sendiri tidak 

mencukupi kebutuhan akan modal kerja karena modal sendiri digunakan untuk 

membiayai harta tetap, sedangkan jika kebutuhan modal kerja dibiayai dengan 

menggunakan kredit jangka panjang seluruhnya maka, hal ini tidak 

menguntungkan karena penggunaan modal kerja dalam jangka waktu pendek 

sedangkan perusahaan terikat pada beban tetap yang harus dibayar yaitu bunga. 

Dalam suatu perusahaan kemampuan seorang manajer diperlukan untuk 

menghadapi beberapa alternatif dalam memenuhi kebutuhan modal kerjanya, 

alternatif yang dipilih haruslah menguntungkan bagi perusahaan.  

Modal kerja dalam suatu perusahaan adalah sejumlah dana yang harus 

berputar secara tetap atau permanen. Tingkat perputaran modal kerja yang 
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tinggi akan menguntungkan bagi kreditur jangka pendek karena mereka 

memperoleh kepastian bahwa modal kerja berputar dengan kecepatan yang 

tinggi sehingga hutang akan segera dapat dibayar meski dalam kondisi operasi 

yang sulit. Dalam perusahaan tingkat perputaran modal kerja yang tinggi 

akibat adanya jumlah modal yang cukup dengan tingkat penjualan yang tinggi 

sehingga modal cepat kembali kebentuk semula yaitu kas dan piutang. Namun, 

adakalanya perputaran modal kerja yang tinggi bukan berarti efektif akan tetapi 

sebagai akibat perusahaan kekurangan modal kerja sedangkan tingkat 

penjualan dalam perusahaan tersebut tinggi. Sedangkan tingkat perputaran 

modal kerja yang rendah disebabkan karena banyaknya dana yang tidak 

dimanfaatkan dalam operasi perusahaan secara efektif dan efisien dengan 

tingkat penjualan yang rendah. 

Sehubungan dengan hal tersebut, dapat diambil suatu pegangan bahwa 

modal kerja yang sifatnya permanen sebaiknya dibiayai dengan menggunakan 

kredit jangka panjang sedangkan modal kerja yang berubah-ubah dibiayai 

dengan kredit jangka pendek. 

Usaha untuk memperoleh keuntungan, modal kerja dalam suatu 

perusahaan harus dikelola dengan baik. Modal kerja tersebut harus cukup 

jumlahnya dalam arti harus mampu membiayai pengeluaran-pengeluaran untuk 

kegiatan operasi perusahaan sehari-hari. Dengan adanya modal kerja yang 

cukup akan menguntungkan bagi perusahaan karena di samping 

memungkinkan bagi perusahaan untuk beroperasi secara ekonomis dan efisien 

perusahaan tidak mengalami kesulitan keuangan. 
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Pengelolaan modal kerja yang baik dapat dilihat dari ketepatan 

penggunaannya, adapun penggunaan modal kerja tersebut biasanya digunakan 

untuk: 

1) Pembelian aktiva tetap 

2) Pembayaran utang atau pembelian saham 

3) Pembayaran deviden 

4) Pembayaran beban atau biaya 

Perusahaan pada umumnya sangat memperhatikan masalah laba atau 

keuntungan, hal ini sangat penting agar perusahaan dapat mempertahankan 

kelangsungan hidup usahanya. Rentabilitas atau profitabilitas menunjukkan 

kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. 

Jumlah keuntungan (laba) yang diperoleh secara teratur serta kecenderungan 

keuntungan yang meningkat merupakan faktor yang sangat penting dalam 

menilai rentabilitas atau profitabilitas suatu perusahaan. Bagi pimpinan, 

profitabilitas dapat digunakan sebagai tolok ukur untuk mengetahui berhasil 

atau tidaknya suatu perusahaan yang dipimpinnya, sedangkan bagi penanam 

modal dapat digunakan sebagai tolok ukur prospek modal yang ditanamkan 

dalam perusahaan tersebut. 

Suatu perusahaan dikatakan rendabel apabila perusahaan tersebut dapat 

beroperasi secara stabil dalam jangka waktu yang panjang. Profitabilitas bagi 

perusahaan adalah kemampuan menggunakan modal kerja secara efisien dan 

memperoleh laba yang besar sehingga perusahaan tidak akan mengalami 

kesulitan mengembalikan hutang-hutangnya baik hutang jangka pendek 

maupun hutang jangka panjang. Tingkat perputaran modal kerja yang tinggi 
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diharapkan terjadi dalam waktu relatif pendek, sehingga modal kerja yang 

ditanamkan dalam perusahaan akan cepat kembali. Semakin tinggi tingkat 

perputaran modal kerja berarti kemungkinan meningkatnya laba juga semakin 

besar. Laba yang tinggi dipengaruhi tingkat profitabilitas perusahaan tersebut. 

Dengan melihat kondisi laporan keuangan perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Jakarta selama tahun 1999-2001 dimana ROE, modal 

kerja dan tingkat perputaran modal kerja untuk beberapa perusahaan 

mengalami fluktuasi berupa kenaikan dan penurunan yang cukup material, hal 

ini dapat dilihat dari Tabel 1 sebagai berikut: 

    Tabel 1 
Daftar profitabilitas 

Perusahaan manufaktur tahun 1999-2001 
NAMA SARI HUSADA 
TAHUN Modal Kerja              Perputaran Modal Kerja              ROE 

 (JUTA)                                 (KALI)                             (%) 
1999 

 
2000 

 
2001 

189,967                                   2,25                              26,30 
 
336,286                                   1,80                              28,70 
 
433,549                                   2,15                              33,06 

 KALBE FARMA 
TAHUN Modal Kerja                Perputaran Modal Kerja              ROE 

  (JUTA)                                 (KALI)                             (%) 
1999 

 
2000 

 
2001 

561,02                                       1,99                             92,49 
 
497,94                                       3,13                             15,05 
 
557,25                                       3,67                             14,80 

Sumber: Institute For Economic And Finance Research. ICMD 1999-2001) 
 
Bertitik dari hal tersebut di atas, maka dari itu dalam penelitian ini 

penulis tertarik untuk meneliti tentang “PENGARUH MODAL KERJA DAN 

PERPUTARAN MODAL KERJA TERHADAP RETURN ON EQUITY 

(ROE) PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI 

BURSA EFEK JAKARTA TAHUN 2002-2004” 
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B. Permasalahan  

  Modal kerja merupakan sejumlah dana yang dibutuhkan perusahaan 

untuk membiayai kegiatan operasi perusahaan yang selalu berputar secara tetap 

dalam satu periode, semakin tinggi tingkat perputaran modal kerja diharapkan 

Return On Equity (ROE) perusahaan juga semakin meningkat. Dengan melihat 

kondisi laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta 

selalma tahun 1999-2001 dimana ROE, modal kerja dan perputaran modal 

kerja mengalami kenaikan dan penurunan yang cukup material, maka peneliti 

merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana perputaran modal kerja pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar dalam Bursa Efek Jakarta tahun 2002-2004? 

2. Bagaimana modal kerja pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Jakarta tahun 2002-2004? 

3. Bagaimana Return On Equity (ROE) pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Jakarta tahun 2002-2004? 

 
C. Penegasan Istilah 

Untuk mewujudkan kesatuan pikir dan untuk menghindari berbagai 

macam interpretasi, maka perlu ditegaskan istilah-istilah yang berhubungan 

dengan judul: 

1. Pengaruh 

Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang atau benda) 

yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang: besar 

sekali (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1989:45) 
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2. Modal kerja 

Yang dimaksud modal kerja dalam penelitian ini adalah modal kerja dalam 

konsep kualitatif. Modal kerja dalam konsep kualitatif adalah keseluruhan 

dari jumlah aktiva lancar dalam kaitannya dengan hutang lancar (Bambang 

Riyanto, 2002:58). Dalam penelitian ini modal kerja adalah jumlah 

keseluruhan dari aktiva lancar dikurangi hutang lancar pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ). 

3. Tingkat perputaran modal 

Perputaran modal adalah peredaran uang yang dimulai pada saat kas 

diinvestasikan dalam komponen modal kerja sampai kembali lagi menjadi 

kas. Dalam penelitian ini perputaran modal kerja yang akan diteliti adalah 

keseluruhan penjualan dibagi modal kerja rata-rata perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ). 

4. Return On Equity (ROE) 

Return on equity atau profitabilitas adalah suatu pengukuran dari 

penghasilan atau income yang tersedia bagi pemilik perusahaan atas modal 

yang mereka investasikan didalam perusahaan. ROE dalam penelitian ini 

diperoleh melalui pengukuran return on equity (ROE) perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ). 

5. Bursa Efek Jakarta 

Bursa efek adalah suatu tempat pertemuan termasuk suatu sistem elektronik 

tanpa tempat pertemuan yang diorganisasikan dan digunakan untuk 

menyelenggarakan pertemuan penawaran jual beli perdagangan Efek 

(Bambang Riyanto, 2002:222). Dalam penelitian ini yang dimaksud adalah 

Bursa Efek Jakarta. 
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D. Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui bagaimana perputaran modal kerja pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar dalam Bursa Efek Jakarta tahun 2002-2004? 

2. Untuk mengetahui bagaimana modal kerja pada perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta tahun 2002-2004? 

3. Untuk mengetahui bagaimana Return On Equity (ROE) pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta tahun 2002-2004? 

 
E. Kegunaan Penelitian 

 Manfaat atau kegunaan dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi perusahaan 

Sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijaksanaan serta 

keputusan terutama yang berhubungan dengan pencapaian keuntungan atau 

laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta 

2. Bagi penulis 

Sebagai wahana latihan atau pengembangan kemampuan dalam bidang 

penelitian dan penerapan teori yang telah diperoleh dibangku kuliah. 

3. Bagi lembaga perguruan tinggi 

Untuk menambah referensi yang dapat memberikan informasi 

kemungkinan ada penelitian lebih lanjut. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Profitabilitas 

1. Pengertian Profitabilitas 

Menurut Bambang Riyanto (2002:35) pengertian profitabilitas suatu 

perusahaan merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan 

laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, asset dan modal saham 

tertentu. 

Menurut Robert Ang (1997:18), profitabilitas adalah rasio yang 

menunjukkan keberhasilan perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan. 

Profitabilitas adalah rasio yang mengukur efektifitas manajemen yang 

ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan investasi perusahaan.  

(J. Fred & Thomas. E. Copeland, 1999:23) 

Dari beberapa pengertian profitabilitas tersebut di atas dapat diambil 

suatu kesimpulan profitabilitas adalah suatu ukuran yang digunakan untuk 

mengukur efisiensi perusahaan dalam menghasilkan keuntungan selama 

periode waktu tertentu. 

2. Penilaian profitabilitas 

Profitabilitas suatu perusahaan dapat dinilai melalui berbagai cara 

tergantung pada laba dan aktiva atau modal yang akan diperbandingkan satu 

dengan lainnya. Dalam penelitian ini terdapat dua cara penilaian profitabilitas, 

yaitu profitabilitas ekonomi dan profitabilitas modal sendiri yang akan 

dijelaskan sebagai berikut: 
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a. Profitabilitas ekonomi 

Sinonim profitabilitas ekonomi adalah Rentabilitas, earning power, 

rate of return, dan return on operating assets serta return on investment yaitu 

perbandingan antara laba usaha dengan modal sendiri dan modal asing yang 

dipergunakan untuk menghasilkan laba tersebut dan dinyatakan dalam 

persentase (Bambang Riyanto, 2002:36). Menurut Wasis laba usaha 

dikapitalisasikan dengan jumlah seluruh modal  yang dioperasikan perusahaan 

akan diperoleh rate of return on investment (Wasis, 1998:36). Dari berbagai 

pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa profitabilitas ekonomi adalah 

kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dari seluruh modal yang 

dioperasikan perusahaan. 

Modal yang diperhitungkan untuk mengukur profitabilitas ekonomi 

hanyalah modal kerja yang bekerja di dalam perusahaan (operating capital 

asset) dengan demikian modal yang ditanamkan dalam perusahaan lain atau 

modal yang ditanamkan dalam bursa efek (kecuali perusahaan kredit) tidak 

diperhitungkan dalam menghitung profitabilitas ekonomi. 

Demikian pula laba yang diperhitungkan untuk menghitung 

profitabilitas ekonomi hanyalah laba yang berasal dari operasinya perusahaan 

yaitu yang disebut laba usaha (net operating income). Dengan demikian maka 

yang diperoleh dari usaha-usaha di luar perusahaan atau dari efek tidak 

diperhitungkan dalam menghitung profitabillitas ekonomi. 

Profitabilitas ekonomi atau return on investment (ROI) merupakan 

pengukuran kemampuan perusahaan secara keseluruhan dalam menghasilkan 
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keuntungan dengan sejumlah keseluruhan aktiva yang tersedia dalam 

perusahaan. Semakin tinggi rasio ini semakin baik keadaan perusahaan. 

Return on investment  dihitung sebagai berikut: 

Return On Investement  =  Net profit after taxes 
      Total assets 

(Robert Ang, 1997:18.38) 
 

Dengan menggunakan analisa di atas maka perusahaan tidak hanya 

bekerja untuk memperoleh laba tetapi untuk mempertinggi profitabilitas hal ini 

disebabkan karena bukanlah ukuran bahwa perusahaan tersebut telah bekerja 

secara efisien. Efisien atau tidaknya suatu perusahaan dapat diketahui dengan 

membandingkan laba yang diperoleh dengan kekayaan atau modal yang 

menghasilkan laba (rentabilitas). Dengan demikian, harus diperhatikan 

perusahaan adalah tidak hanya mempertinggi laba tetapi yang lebih penting 

yaitu usaha mempertinggi rentabilitasnya (Bambang Riyanto, 2002:36-37). 

Profitabilitas ekonomi atau earning power mempunyai arti yang 

penting bagi perusahaan. Oleh karena itu, perlu diusahakan agar tingkat 

profitabilitas meningkat. 

Menurut Bambang Riyanto (2002:37) faktor-faktor yang 

mempengaruhi tinggi rendahnya earning power adalah sebagai berikut: 

1) Profit Margin, yaitu perbandingan antara net operating income atau laba 

bersih usaha dibandingkan dengan net sales atau penjualan bersih dan 

dinyatakan dalam persentase (%) yang dapat dirumuskan sebagai berikut: 

Profit Margin = Net Opertaing Income    
Net Sales 

(Bambang Riyanto, 2002:37) 
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2) Turner of operating asset, perbandingkan antara net sales atau penjualan 

bersih dengan operating asset atau modal usaha yang dirumuskan dengan: 

Turner Of Operating Assets =  Net sales 
Operating Assets 

(Bambang Riyanto, 2002:37) 
 

Besarnya profitabiltas ekonomi dapat diketahui dengan mengalihkan 

profit margin dengan turnover of operating asset. 

Usaha untuk memperbesar profitabilitas merupakan harapan bagi 

manajer perusahaan. Oleh karena itu, untuk mempertinggi profitabilitas perlu 

diketahui faktor-faktor yang menentukan tinggi rendahnya profitabilitas 

ekonomi. 

Menurut Bambang Riyanto (2002:37-41), cara untuk meningkatkan 

profitabilitas ekonomi adalah sebagai berikut: 

1) Kenaikan profit margin 

(a) Dengan menambah biaya usaha sampai tingkat tertentu diusahakan 

tercapainya tambahan sales yang lebih besar daripada tambahan 

operating expense. 

(b) Dengan mengurangi pendapatan dari sales sampai tingkat tertentu atau 

mengurangi usaha relatif lebih besar dari berkurangnya pendapatan dari 

sales. 

2) Menaikkan atau mempertinggi turnover of operating asset 

(a) Dengan menambah modal usaha 

(b) Dengan mengurangi sales sampai tingkat tertentu diusahakan 

penurunan operating asset sebesar-besarnya. 
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b. Profitabilitas modal sendiri 

Profitabilitas modal sendiri atau sering dinamakan rentabilitas usaha 

atau return on equity (ROE) adalah perbandingan antara jumlah laba yang 

tersedia bagi pemilik modal sendiri disatu pihak dengan jumlah modal sendiri 

yang menghasilkan laba tersebut dilain pihak atau dengan kata lain 

profitabilitas modal sendiri adalah kemampuan suatu perusahaan dengan modal 

sendiri yang bekerja didalamnyua untuk menghasilkan keuntungan (Bambang 

Riyanto, 2002:44). Laba yang diperhitungkan untuk menghitung profitabilitas 

modal sendiri adalah laba usaha setelah dikurangi dengan modal asing dan 

pajak perseorangan atau income tax (EAT= Earning After Tax). Sedangkan 

modal yang diperhitungkan hanyalah modal sendiri yang bekerja dalam 

perusahaan. 

Return on equity merupakan suatu pengukuran dari penghasilan 

(income) yang tersedia bagi para pemilik perusahaan (baik pemegang saham 

biasa maupun saham preferen) atas modal yang mereka investasikan didalam 

perusahaan, secara umum tentu saja semakin tinggi return atau penghasilan 

yang diperoleh semakin baik kedudukan pemilik perusahaan. 

Return on equity (ROE) = Net Income After Tax 
Stockholder Equity 

(Robert Ang, 1997:18.39) 
 

Disamping cara perhitungan di atas, return on equity dapat pula 

ditentukan dengan menggunakan sistem Du pont. Menurut Robert Ang 

(1997:18.39) kinerja manajemen yang baik dengan Return On Invesment 

(ROI) diatas rata-rata akan menghasilkan tingkat pengembalian yang tinggi 
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kepada para pemegang saham (ROE). Akan tetapi suatu perusahaan yang 

dikelola secara jelek yang memberikan ROI dibawah rata-rata, bias 

menghasilkan ROE yang baik. Hal ini disebabkan oleh laverage (dana 

pinjaman) yang dapat memperbesar tingkat pengembalian kepada pemilik 

modal. Dupont formula diturunkan dari rumus ROE sebagai berikut: 

Return On Equity =  Net Income after Tax 
 Average Equity 
 
Return On Equity =  Net Income after Tax      x Average Total Assets 
   Average Equity  Average Total Assets 
 
Return On Equity = Net Income after Tax      x Average Total Assets 

Average Total Assets  Average Equity 
 

Return On Equity =  ROI  x Equity Multiplier 
 
Return On Equity =  Return On Equity 

(1-Debt Rasio) 
 

Dengan menggunakan sistem Du pont di atas memungkinkan 

manajemen melihat dengan jelas faktor pemicu ROE serta hubungan antara 

profit margin, perputaran total aktiva, dan rasio hutang. Manajemen dipandu 

dalam menentukan efektifitas pengelolaan sumber daya perusahaan untuk 

memaksimumkan ROI para pemilik. 

Dengan menggunakan sistem Du pont di atas dapat dilihat faktor-faktor 

yang mempengaruhi profitabilitas yaitu penjualan, biaya operasi, total aktiva 

dan total hutang. 

Sedangkan menurut Wasis menggunakan istilah profitabilitas 

dikemukakan bahwa faktor yang mempengaruhi rate of return adalah 

penjualan, efisiensi penggunaan biaya, profit margin dan struktur modal 

perusahaan. 
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Berdasarkan berbagai faktor-faktor di atas dalam penelitian ini hanya 

membahas faktor modal kerja dan tingkat perputaran modal kerja. Hal ini 

dikarenakan faktor-faktor ini sangat berperan penting dalam operasional 

perusahaan. 

 

B. Modal Kerja 

1. Pengertian Modal Kerja 

Modal kerja merupakan kekayaan/aktiva yang diperlukan oleh 

perusahaan untuk menghasilkan barang/jasa atau untuk membelanjai kegiatan 

perusahaan sehari-hari, dan selalu berputar dalam periode tertentu dalam 

menopang usaha perusahaan. 

Ada tiga konsep atau pengertian modal kerja yang umum dipergunakan 

yaitu: 

a. Konsep kuantitatif 

 Berdasarkan konsep ini, pengertian modal kerja adalah sejumlah dana yang 

tertanam dalam aktiva lancar yang berupa kas, piutang, persediaan dan 

persekot biaya. Dana tersebut akan mengalami perputaran dalam jangka 

waktu yang pendek. Jadi, besarnya modal kerja adalah keseluruhan dari 

jumlah aktiva lancar/sering disebut dengan modal kerja bruto (gross 

working capital). 

b. Konsep kualitatif 

 Dalam konsep ini pengertian modal kerja dikaitkan juga dengan besarnya 

jumlah utang lancar/utang yang harus dibayar segera dalam jangka waktu 

pendek. Dalam arti, sebagian dari aktiva lancar harus disediakan untuk 
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memenuhi kewajiban finansial yang harus segera dilakukan untuk menjaga 

likuiditasnya. Besarnya modal kerja adalah kelebihan aktiva lancar atas 

utang lancar. Maka ini sering disebut dengan modal kerja netto (net 

working capital). 

c. Konsep fungsional 

 Konsep ini mendasarkan pada fungsi dari dana yang dimiliki dalam 

menghasilkan pendapatan (income). Pendapatan yang dimaksud adalah 

pendapatan dalam satu periode akuntansi (current income) bukan pada 

periode-periode berikutnya (future income). Sehingga besarnya modal 

kerja dalam konsep ini adalah: 

1) Besarnya kas 

2) Besarnya persediaan 

3) Besarnya piutang dikurangi besarnya keuntungan 

4) Besarnya sebagian dana yang ditanamkan dalam aktiva tetap. 

Perbedaan yang mendasar dari ketiga konsep diatas adalah terletak 

pada penentuan jumlah modal kerja. Dan konsep modal kerja yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah konsep kualitatif. (Bambang Riyanto 2002:57-59). 

Modal kerja yang cukup lebih baik daripada modal kerja yang 

berlebihan, karena dengan modal kerja yang berlebihan menunjukkan bahwa 

perusahaan tidak bisa menggunakan dana yang ada dengan baik, sehingga dana 

tersebut menjadi tidak produktif. Begitu juga sebaliknya modal kerja yang 

kurang dari cukup akan dapat menjadi penyebab kemunduran/bahkan 

kegagalan suatu perusahaan. 
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2. Jenis Modal Kerja 

Menurut Gito Sudarmo (2000:33) modal kerja dalam suatu perusahaan 

dapat digolongkan menjadi: 

a. Modal kerja permanen (permanent working capital) 

Yaitu modal kerja yang harus selalu ada pada perusahaan agar 

berfungsi dengan baik dalam satu periode akuntansi. Modal kerja permanen 

terbagi menjadi dua, yaitu: 

1) Modal kerja primer (Primary working capital), adalah sejumlah modal 

kerja minimum yang harus ada pada perusahaan untuk menjamin 

kelangsungan kegiatan usahanya. 

2) Modal kerja normal (Normal working capital), yaitu sejumlah modal kerja 

yang dipergunakan untuk dapat menyelenggarakan kegiatan produksi pada 

kapasitas normal. Kapasitas normal mempunyai pengertian yang fleksibel 

menurut kondisi perusahaan. 

b. Modal kerja variabel (variable working capital) 

Yaitu modal kerja yang dibutuhkan saat-saat tertentu dengan jumlah 

yang berubah-ubah sesuai dengan perubahaan keadaan dalam satu periode. 

Modal kerja variabel dapat dibedakan: 

1) Modal kerja musiman (Seasonal working capital), yaitu sejumlah modal 

kerja yang besarnya berubah-ubah disebabkan oleh perubahan musim. 

2) Modal kerja siklis (Cyclical working capital), yaitu sejumlah modal kerja 

yang besarnya berubah-ubah disebabkan oleh perubahan permintaan 

produk. 
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3) Modal kerja darurat (Emergency working capital), yaitu modal kerja yang 

besarnya berubah-ubah yang penyebabnya tidak diketahui sebelumnya. 

3. Fungsi Modal Kerja 

Menurut Munawir (2001:116-117) modal kerja/dana yang cukup akan 

menguntungkan bagi perusahaan, disamping memungkinkan bagi kesulitan 

keuangan, juga akan memberikan keuntungan lain yaitu: 

a) Melindungi perusahaan terhadap krisis modal kerja karena turunnya nilai 

dari aktiva lancar. 

b) Memungkinkan untuk dapat membayar semua kewajiban-kewajiban tepat 

pada waktunya. 

c) Menjamin dimilikinya kredit standing perusahaan semakin besar dan 

memungkinkan bagi perusahaan untuk dapat menghadapi bahaya-bahaya 

atau kesulitan keuangan yang mungkin terjadi. 

d) Memungkinkan untuk memiliki persediaan dalam jumlah yang cukup untuk 

melayani para konsumennya. 

e) Memungkinkan bagi perusahaan untuk memberikan syarat kredit yang 

lebih menguntungkan kepada para langganannya. 

f) Memungkinkan bagi perusahaan untuk dapat beroperasi dengan lebih 

efisien karena tidak ada kesulitan untuk memperoleh barang ataupun jasa 

yang dibutuhkan. 
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4. Sumber Modal Kerja 

Pada dasarnya modal kerja terdiri dari dua pokok bagian, yaitu: 

a. Bagian yang tetap, yaitu jumlah minimum yang harus tersedia agar 

perusahaan dapat berjalan dengan lancar tanpa kesulitan keuangan. 

b. Jumlah modal kerja variabel yang jumlahnya tergantung pada aktivitas 

musiman dan kebutuhan-kebutuhan diluar aktivitas biasa. 

Menurut Munawir (2001:119-122) pada umumnya sumber modal kerja 

suatu perusahaan terdiri dari: 

a. Hasil operasi perusahaan 

Modal kerja perusahaan yang berasal dari hasil operasi perusahaan dapat 

dihitung dengan menganalisa laporan penghitungan laba rugi perusahaan. 

b. Keuntungan dari penjualan surat-surat berharga (investasi jangka pendek). 

Dengan adanya surat berharga ini menyebabkan perubahan dalam unsur 

modal kerja yaitu dari bentuk surat berharga berubah bentuknya menjadi 

uang kas. Keuntungan yang diperoleh dari penghitungan surat berharga ini 

merupakan suatu sumber bertambahnya modal kerja. 

c. Penjualan aktiva tidak lancar 

Sumber lain yang dapat menambah modal kerja adalah hasil penjualan 

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

Perubahan aktiva ini menjadi kas atau piutang akan menyebabkan 

bertambahnya modal kerja. 

d. Penjualan saham atau obligasi 

Untuk menambah dana atau modal kerja yang dibutuhkan perusahaan 

dapat pula mengadakan emisi saham baru atau meminta kepada para 
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pemilik perusahaan untuk menambah modalnya atau dengan menerbitkan 

obligasi. 

5. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perubahan Modal Kerja 

Menurut Soediyono (1991:162) ada beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi perubahan modal kerja, yaitu: 

a. Modal kerja meningkat sebagai berikut: 

1) Perusahaan memperoleh laba, 

2) Perusahaan menjual aktiva tetap, 

3) Penyusutan aktiva tetap, 

4) Bertambah besarnya hutang jangka panjang, 

5) Perusahaan menambah besarnya modal pesertaan. 

b. Modal kerja menurun sebagai berikut: 

1) Perusahaan menderita rugi, 

2) Perusahaan membeli aktiva tetap, 

3) Hutang jangka panjang perusahaan menurun, 

4) Perusahaan mengurangi besarnya modal pesertaan, 

5) Perusahaan membagikan deviden. 

6. Penggunaan Modal Kerja 

Pemakaian atau penggunaan modal kerja akan menyebabkan 

perubahan bentuk maupun penurunan jumlah aktiva lancar yang dimiliki oleh 

perusahaan, tetapi penggunaan aktiva lancar tidak selalu diikuti dengan 

berubahnya atau turunnya jumlah modal kerja yang dimiliki perusahaan. 
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Penggunaan aktiva lancar yang menyebabkan turunnya aktiva lancar 

adalah sebagai berikut: 

a. Pembayaran biaya atau ongkos-ongkos operasi perusahaan karena adanya 

penjualan surat berharga atau efek maupun kerugian yang insidentil 

lainnya. 

b. Adanya pembentukan dana atau pemisahan aktiva lancar untuk tujuan-

tujuan tertentu dalam jangka panjang, misalnya dana pelunasan obligasi, 

dan pensiun pegawai, dan ekspansi ataupun dana-dana lainnya. 

c. Adanya penambahan atau pembelian aktiva tetap, investasi jangka panjang 

atau aktiva tidak lancar lainnya yang mengakibatkan berkurangnya aktiva 

lancar yang berakibat berkurangnya modal kerja. 

d. Pembayaran hutang-hutang jangka panjang. 

e. Pengambilan uang atau barang dagangan oleh pemilik perusahaan untuk 

kepentingan pribadi atau prive. 

 (Munawir, 2001:124-127) 

 
7. Supplier, Bank dan Para Modal Sebagai Sumber Extern Utama: 

a. Supplier memberikan dana kepada perusahaan dalam bentuk penjualan 

barang secara kredit, baik jangka pendek maupun jangka menengah 

b. Bank adalah lembaga kredit yang mempunyai tugas memberikan kredit 

disamping melayani jasa lain di bidang keuangan, kredit yang diberikan 

berupa kredit jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. 

Pada umumnya bank memberikan penilaian terlebih dahulu kepada calon 

nasabah sebelum mengeluarkan dana yang meliputi syarat 3R dan 5C. 
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Pedoman 3R meliputi Repayment capacity, Risk bearing capacity dan 

Return. Sedangkan pedoman 5C meliputi: Character, Capacity, Capital, 

Collateral, dan Conditions. 

c. Pasar modal atau capital market, adalah suatu pengertian abstrak yang 

mempertemukan 2 kelompok yang saling berhadapan tetapi kepentingan 

saling mengisi yaitu calon pemodal (investor) disatu pihak dan emiten yang 

membutuhkan dana jangka panjang dipihak lain atau dengan kata lain 

tempat dalam artian abstrak bertemunya permintaan dan penawaran dan 

jangka menengah serta dana jangka panjang dalam wujud konkretnya yaitu 

Bursa Efek. 

 

C. Perputaran Modal Kerja 

Modal kerja selalu dalam keadaan berputar atau beroperasi dalam 

perusahaan selama perusahaan yang bersangkutan dalam keadaan usaha. 

Periode perputaran modal kerja (working capital turnorver period) dimulai 

saat kas diinvestasikan dalam komponen modal kerja saat sampai dimana kas 

kembali lagi menjadi kas. Makin pendek periode tersebut berarti makin cepat 

perputarannya atau makin tinggi tingkat perputarannya (turnover rate-nya). 

Lama periode perputaran modal kerjanya tergantung kepada berapa lama 

periode perputaran dari masing-masing komponen dari modal kerja tersebut. 

(Riyanto, 2002:62) 

Untuk menilai keefektifan modal kerja dapat digunakan ratio antara 

total penjualan dengan jumlah modal kerja rata-rata (working capital 

turnorver). Ratio ini menunjukkan hubungan antara modal kerja dengan 
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penjualan akan menunjukkan banyaknya penjualan yang dapat diperoleh 

perusahaan (dalam jumlah rupiah) untuk tiap modal kerja (Munawir, 2001:80). 

1. Metode Perputaran Modal Kerja 

Dalam menentukan perputaran modal kerja dapat dibedakan 2 metode 

yaitu: 

a. Metode keterikatan dana (siklus daur dana) 

 Metode ini digunakan jika usaha baru dimulai, dengan demikian 

pengalaman dari pengelola atau tentunya dengan dominan dipengaruhi 

keadaan internal perusahaan yang mengikuti perkembangan kegiatan 

sehari-hari dalam jangka waktu lama. 

 Menurut metode siklus atau daur dana ini perputaran modal kerja 

dapat diketahui dengan menghitung periode atau jangka waktu dana 

tertanam. Sejak kas diinvestasikan dalam komponen-komponen modal 

kerja sampai kembali lagi menjadi kas. 

b. Metode perputaran (turnorver) 

 Metode ini menggunakan analisis laporan keuangan perusahaan 

secara umum atau total modal kerja dihitung dengan rumus working capital 

turnover yaitu total penjualan dibagi dengan net working capital atau gross 

working capital (Ahmad, 1997:7-12) 

 Tingkat perputaran modal kerja dapat diukur dengan menggunakan 

rasio yaitu diambil dari data laporan rugi laba dan neraca. Untuk menilai 

keefektifan modal kerja dapat digunakan rasio antara total penjualan 

dengan jumlah modal kerja rata-rata tersebut (working capital turnorver). 

Rasio ini menunjukkan hubungan antara modal kerja dengan penjualan dan 
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menunjukkan banyaknya penjualan yang dapat diperoleh perusahaan 

(jumlah rupiah) untuk tiap rupiah modal kerja (Munawir, 2001:80) rumus 

yang digunakan untuk menentukan besarnya angka perputaran modal kerja 

dalam penelitian ini adalah: 

Perputaran modal kerja = Penjualan bersih 
 Modal kerja rata-rata 
 

 (Munawir, 2001:80). 
 

2. Komponen Perputaran Modal Kerja 

 Komponen perputaran modal kerja meliputi: 

a. Kas 

1) Pengertian kas 

 Kas adalah nilai uang kontan yang ada dalam perusahaan beserta 

pos-pos lain yang dalam jangka waktu dekat dapat diuangkan sebagai alat 

pembayaran kebutuhan finansial, yang mempunyai sifat paling tinggi 

tingkat likuiditasnya.  

 Kas dapat berupa uang kontan yang disimpan di perusahaan, 

rekening-rekening giro atau rekening lainnya yang dapat dicairkan pada 

saat dibutuhkan. (Gito sudarmo, 2000:61) 

2) Perputaran Kas 

 Perputaran kas merupakan kemampuan kas dalam menghasilkan 

pendapatan  sehingga dapat dilihat berapa kali uang kas berputar dalam 

satu periode tertentu. Semakin tinggi tingkat perputaran kas berarti 

semakin efisien tingkat penggunaan kasnya dan sebaliknya semakin rendah 
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tingkat perputarannya semakin tidak efisien, Karena banyaknya uang yang 

berhenti atau tidak dipergunakan. 

 Untuk menentukan berapa jumlah kas yang sebaiknya harus 

dipertahankan dalam perusahaan, belum ada standar rasio yang bersifat 

umum. Meskipun demikian ada beberapa standar tertentu yang dapat 

digunakan sebagai pedoman didalam menentukan jumlah kas yang harus 

dipertahankan oleh suatu perusahaan. Jumlah kas pada suatu saat dapat 

dipertahankan dengan besarnya jumlah aktiva lancar ataupun utang lancar. 

Huthmann menyatakan bahwa jumlah kas yang ada dalam perusahaan 

hendaknya tidak kurang dari 5%-10% dari jumlah aktiva lancar. 

 Jumlah kas dapat pula dihubungkan dengan jumlah penjualan atau 

sales-nya. Perbandingan antara sales dengan jumlah kas rata-rata 

menggambarkan tingkat perputaran kas (cash turnorver). Jika dibuat dalam 

bentuk rumus adalah sebagai berikut: 

Perputaran kas =  Penjualan  
     Rata-rata kas dan bank 
Munawir, 2001:107) 
 
 Makin tinggi turnorver ini makin baik, karena ini berarti makin 

tinggi efisiensi penggunaan kasnya. Tetapi cash turnorver yang berlebih-

lebihan tingginya dapat berarti bahwa jumlah kas yang tersedia adalah 

terlalu kecil untuk volume sales tersebut. 

3) Motivasi penyediaan kas 

 John Maynard Keynes menyatakan bahwa ada tiga motif untuk 

menyediakan kas. Persediaan jumlah kas dalam perusahaan didasarkan 

pada motivasi-motivasi sebagai berikut: 
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(a) Motif transaksi 

Berarti perusahaan menyediakan kas untuk membayar berbagai macam 

transaksi bisnisnya. 

(b) Motif spekulasi 

Dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan dan memiliki atau 

menginvestasikan kas ke dalam bentuk investasi yang sangat liquid. 

(c) Motif berjaga-jaga 

 Dimaksudkan untuk mempertahankan saldo kas guna memenuhi 

 permintaan kas yang sifatnya tak terduga. 

b. Piutang 

1) Pengertian piutang 

 Piutang merupakan aktiva/kekayaan perusahaan yang timbul akibat 

dari dilaksanakannya kebijakan penjualan kredit. (Gito Sudarmo, 2000:81) 

2) Perputaran piutang 

 Piutang sebagai elemen dari modal kerja selalu dalam keadaan 

berputar. Periode berputar atau periode terikatnya modal dalam piutang 

adalah tergantung kepada syarat pembayarannya. Makin lunak atau makin 

lama syarat pembayarannya berarti makin lama modal terikat dalam 

piutang, ini berarti bahwa tingkat perputarannya selama periode tertentu 

adalah makin rendah. Tingkat perputaran piutang (receivable turnorver) 

dapat diketahui dengan membagi jumlah credit sales selama periode 

tertentu dengan jumlah rata-rata piutang (averege receivable). 

 Perputaran piutang =  Piutang kredit netto   
 Rata-rata piutang 

(Gito Sudarmo, 2000:92) 
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 Tinggi rendahnya receivable turnorver mempunyai efek yang 

langsung terhadap besar kecilnya modal yang diinvestasikan dalam piutang 

makin tinggi turnorvernya berarti makin pendek waktu terikatnya modal 

dalam piutang, sehingga untuk mempertahankan net credit sales tertentu 

dengan naiknya turnorver, dibutuhkan jumlah modal yang lebih kecil yang 

diinvestasikan dalam piutang (Riyanto, 2002:90-91). 

 Penurunan rasio penjualan kredit dengan rata-rata piutang dapat 

disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut: 

a) Turunnya penjualan dan naiknya piutang 

b) Turunnya piutang dan diikuti turunnya penjualan dalam jumlah yang 

lebih besar 

c) Naiknya penjualan dan diikuti naiknya piutang dalam jumlah yang 

lebih besar 

d) Turunnya penjualan dengan jumlah piutang yang tetap 

e) Naiknya piutang sedangkan penjualan tidak berubah 

 Faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya persediaan 

piutang adalah sebagai berikut: 

a) Volume penjualan kredit 

b) Syarat pembayaran bagi penjualan kredit 

c) Ketentuan tentang batas volume penjualan kredit 

d) Kebiasaan membayar para pelanggan kredit 

e) Kegiatan penagihan piutang dari pihak perusahaan. 
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c. Persediaan 

1) Pengertian persediaan 

 Persediaan merupakan bagian utama dari modal kerja merupakan 

aktiva yang pada setiap saat mengalami perubahan 

 Menurut Bambang Riyanto (2002:69), persediaan barang sebagai 

elemen utama dari modal kerja merupakan aktiva yang selalu dalam 

keadaan berputar, di mana secara terus-menerus mengalami perubahan. 

2) Jenis-jenis persediaan dan perputarannya 

  Pada dasarnya persediaan meliputi tiga macam yang utama, yaitu: 

(a) Persediaan bahan mentah (raw material inventory). 

(b) Persediaan barang dalam proses/barang setengah jadi (work in 

process/goods in process inventory). 

(c) Persediaan barang jadi (finished goods inventory). 

 Masing-masing golongan persediaan tersebut dapat dihitung 

perputarannya dengan rumus sebagai berikut: 

Raw material inventory  =  Cost of material used 
  Average raw material inventory 
 
Goods in process turnover  =  Cost of manufactured 
  Average work in process inventory 
 
Finished goods turnover =  Cost of goods sold 
 Average finished goods inventory 
 
(Bambang Riyanto, 2002:71-72) 

 Ketiga macam persediaan tersebut dalam satu periode akan 

mengalami perputaran yang berbeda-beda, dan tinggi rendahnya tingkat 
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perputaran persediaan akan mempunyai pengaruh yang langsung terhadap 

besar kecilnya dana yang ditanamkan dalam persediaan tersebut. 

 Semakin tinggi tingkat perputarannya berarti makin pendek 

tingkatnya dana dalam persediaan hingga dibutuhkan dana yang relatif 

kecil serta sebaliknya semakin rendah tingkat perputarannya berarti 

semakin panjang terikatnya dana dalam persediaan. Dalam hal ini juga 

akan berpengaruh pemenuhan dana berasal dari luar perusahaan yang harus 

menanggung biaya bunga, dan besarnya bunga akan ditentukan lama 

pendeknya pengembalian pinjaman. (Gito Sudarmo, 2000:93). 

 

D. Kerangka Berfikir 

Return On Equity (ROE) atau profitabilitas merupakan suatu 

pengukuran dari penghasilan atau income yang tersedia bagi para pemilik 

modal yang mereka investasikan dalam perusahaan. Analisa Du Pont 

menghitung ROE dari pembagian ROI dengan hasil pengurangan satu (1). 

Tinggi rendahnya ROE dapat berubah sesuai dengan pembagian ROI dan Debt 

Ratio. Tinggi rendahnya ROI dapat berubah sesuai dengan perubahan profit 

margin dan atau perputaran aktiva. Dengan menambah aktiva lancar dan aktiva 

lainnya sampai tingkat tertentu diharapkan modal kerja yang diperusahaan 

bertambah diusahakan penjualan pun bertambah sehingga perputaran modal 

kerja juga meningkat. Dengan penambahan aktiva dalam modal kerja maka 

perputaran aktiva juga meningkat sehingga ROI juga meningkat, sedangkan 

tinggi rendahnya debt ratio ditentukan oleh besar kecilnya total hutang, 

penambahan hutang lancar dalam perusahaan juga meningkat namun 
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perusahaan harus menanggung beban yaitu beban bunga. Menurut Riyanto 

(2002:44) ditinjau dari kepentingan modal sendiri atau pemilik perusahaan 

penambahan modal asing (hutang, baik itu hutang lancar atau hutang jangka 

panjang) hanya dibenarkan kalau penambahan tersebut hanya mempunyai efek 

finansiil yang menguntungkan terhadap modal sendiri. Jadi disini penambahan 

modal asing untuk meningkatkan modal kerja hanya akan memberikan efek 

yang menguntungkan bagi perusahaan dikarenakan adanya tambahan modal 

kerja dan keuntungan lebih besar daripada biaya bunga. Atau dengan kata lain 

penambahan hutang untuk meningkatkan modal kerja dapat meningkatkan 

penjualan sehingga perputaran modal kerja akan segera kembali dalam 

perusahaan yang disertai peningkatan laba atau keuntungan perusahaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Hipotesis 

Dalam penelitian ini penulis mengemukakan ada pengaruh modal kerja 

(aktiva lancar dan hutang lancar) dan tingkat perputaran modal kerja terhadap 

return on equity (ROE) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Jakarta tahun 2002-2004 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Dalam penyusunan penelitian ilmiah sangat diperlukan strategi serta 

langkah-langkah yang benar dengan tujuan penelitian. Hal ini dimaksudkan 

agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode 

penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data 

dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Jenis-jenis penelitian dilihat dari segi 

tujuan dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu: 1) penelitian eksploratif, 2) 

penelitian deskriptif, 3) penelitian testing research. Penelitian deskriptif terdiri 

dari tiga penelitian yaitu: 1) penelitian kasus, 2) penelitian kausal komparatif, 

dan 3) penelitian korelasi. Dari ketiga jenis penelitian deskriptif tersebut diatas, 

penelitian ini termasuk penelitian kasus (case studies) yaitu penelitian yang 

dilakukan secara intensif, teliti, dan mendalam terhadap suatu organisasi 

lembaga, atau gejala tertentu (Arikunto 2002:120). Kasus dalam penelitian ini 

adalah faktor–faktor yang mempengaruhi profitabilitas (ROE) pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta. 

A. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah keseluruhan obyek penelitian (Arikunto, 2002:115), 

sedangkan menurut Algifari (1997:8) populasi adalah kumpulan semua 

anggota dari obyek yang diteliti. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah data dan informasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Jakarta. 
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Sampel adalah kumpulan sebagian anggota dari obyek penelitian 

(Algifari, 1997:8). Sedangkan menurut Arikunto (2002:117), sampel adalah 

wakil dari populasi yang diteliti. Sampel dalam penelitian ini adalah 

keseluruhan data dan informasi keuangan sejumlah perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta. Teknik pengambilan sampel dalam 

penelitian ini adalah secara purposive yaitu dengan kriteria-kriteria berikut: 

1. Perusahaan merupakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Jakarta. 

2. Perusahaan mengeluarkan laporan keuangan setiap tahun dengan dasar 

kalender yang berakhir 31 Desember selama tahun 2002-2004. 

3. Perusahaan menghasilkan laba selama tahun 2002-2004. 

 
B. Variabel penelitian 

Variabel penelitian yaitu obyek penelitian atau apa yang menjadi titik 

perhatian suatu penelitian (Arikunto, 2002:91). Adapun variabel yang diteliti 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Variabel Independen (bebas) 

Variabel penelitian adalah variabel yang nilainya tidak tergantung dari 

variabel lain. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel independen, yaitu 

modal kerja dan perputaran modal kerja pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Jakarta tahun 2002-2004. 

a. Modal Kerja (X1) 

Modal kerja adalah kekayaan atau aktiva yang diperlukan oleh perusahaan 

untuk menyelenggarakan kegiatan sehari-hari yang selalu berputar dalam 



 33

periode tertentu. Dalam penelitian ini modal kerja yang dimaksud adalah 

modal kerja dalam konsep kualitatif yang mengaitkan jumlah harta lancar 

dengan jumlah hutang lancar dalam perusahaan. 

b. Perputaran modal kerja (X2)  

Kebutuhan modal kerja dalam satu periode dipehitungkan dengan 

menggunakan periode perputaran modal kerja yang dimulai dari saat 

dimana kas diinvestasikan ke dalam komponen-komponen modal kerja 

sampai dimana kembali lagi menjadi kas. 

2. Variabel Dependen (terikat) 

Variabel dependen adalah variabel yang nilainya tergantung dari nilai 

variabel lain. Dalam penelitian ini variabel dependen yang diteliti adalah: 

• Return On Equity (Y) 

Return On Equity (ROE) adalah suatu rasio yang digunakan untuk mengukur 

tingkat kembalian perusahaan didalam mengahasilkan keuntungan dengan 

memanfaatkan ekuitas yang dimiliki peusahaan. ROE dalam penelitian ini 

diperoleh dari rata-rata Return On Equity perusahaan menufaktur yang terdaftar 

di Bursa Efek Jakarta tahun 2002-2004.  

C. Metode pengumpulan data 

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini maka 

penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut: 

a. Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel 

yang berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen 

rapat, legenda, agenda dan sebagainya (Suharsimi, 2002:146). Dalam 
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penelitian ini metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data 

berupa data informasi keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Jakarta selama tahun 2002-2004, yang diperoleh dari 

Indonesian Capital Market Directory (ICMD). 

b. Metode kepustakaan 

Metode kepustakaan digunakan untuk melengkapi landasan teori yang 

dilakukan dengan cara membaca buku pustaka, referensi koran, serta hasil 

penelitian terdahulu agar diperoleh pengetahuan tentang yang diteliti 

sehingga dapat memecahkan masalah penelitian dengan cara yang cepat 

dan tepat. 

D. Metode Analisis Data 

Analisis data adalah cara mengolah data yang terkumpul kemudian 

dapat memberikan interpretasi. Hasil pengolahan data ini digunakan untuk 

menunjukkan masalah yang telah dirumuskan. Analisa data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Metode Analisa Deskriptif 

Analisis deskriptif merupakan proses transformasi data penelitian 

dalam bentuk tabulasi sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. 

Tabulasi menyajikan ringkasan, penyusunan data dalam bentuk tabel, statistik 

deskriptif umumnya digunakan oleh peneliti untuk memberika informasi 

menganaikarakteristik variabel penelitian dan demografi responden jika ada 

(Indriantoro dan Supomo, 1997:215) ukuran yang digunakan dalam deskriptif 

antara lain: 
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a. Modal kerja (X1) 

 Modal kerja dihitung dari jumlah keseluruhan aktiva lancar dikurangi 

 hutang lancar yang ada pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

 Bursa Efek Jakarta. 

b. Tingkat perputaran modal kerja (X2) 

 Tingkat perputaran modal kerja yaitu keseluruhan penjualan dibagi 

 modal kerja rata-rata pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

 Bursa Efek Jakarta. 

c. Profitabilitas (Y) 

 Besarnya profitabilitas dihitung dengan menggunakan analisis Du  Pont  

 yaitu: 

 Return on equity  =  Net Income After Tax 
    Equity 
 

Untuk mengetahui rata-rata (X) dari berbagai variabel baik itu variabel 

bebas maupun variabel terikat maka dapat dicari dengan menggunakan rumus 

yaitu: 

a. Variabel bebas 

 Modal kerja, rata-rata modal kerja yang ada pada perusahaan 

 manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta.  

 
n

XX 1
1 =      

 

 Perputaran modal kerja, rata-rata perputaran modal kerja perusahaan 

 manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta, yaitu: 

 
n

X
X 2

2 =   
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b. Variabel terikat  

 Dalam hal ini variabel terikat adalah profitabilitas dapat dicari dengan 

 menggunakan rumus yaitu: 

  
n
YY =    

2. Metode Analisis Statistik 

Untuk menunjukkan hubungan secara bersama-sama antara variabel 

dependen (Y) dengan variabel independen (X) yaitu dengan menggunakan 

rumus regresi berganda. Dengan regresi ini dapat diketahui kontribusi secara 

bersama-sama antara modal kerja dan perputaran modal kerja terhadap return 

on equity (ROE). Rumus regresi berganda dicari dengan persamaan: 

Y= a+b1x1+b2x2+e 
 
 Keterangan: 

 Y  : profitabilitas 

 a  : konstanta 

 X1 : modal kerja 

 X2 : tingkat perputaran modal kerja 

 b1, b2 : koefisien variabel X1, X2 

 e  : faktor gangguan 

 (Algifari, 2000:85) 

 Persamaan regresi yang diperoleh dalam suatu proses penghitungan 

tidak selalu baik untuk mengestimasi nilai variabel dependen. Untuk 

mengetahui apakah suatu persamaan regresi yang dihasilkan baik untuk 

mengestimasi nilai variabel dependen diperlukan pengujian sebagai berikut: 
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a. Uji Simultan (uji F) 

Uji F digunakan untuk menguji besarnya pengaruh dari seluruh variabel 

independen secara simultan terhadap variabel dependen. Pengujian 

dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:  

Fhit =  R² / (k-1) 
  (1-R²)/(n-k) 
 
Untuk menentukan nilai F tabel ditentukan tingkat signifikansi 5% dengan 

derajat kebebasan df = (n-k) dan (k-1), dimana n adalaha jumlah sampel 

dan k adalah jumlah variabel, kriteria uji yang digunakan adalah: 

Jika Fhit > Ftabel, maka Ho ditolak, 

Jika Fhit < Ftabel, maka Ho diterima 

Adapun hipotesisnya adalah: 

Ho = tidak ada pengaruh signifikan dari variabel independen secara 

 simultan terhadap variabel dependen. 

Ha  = ada pengaruh signifikan dari variabel independen secara simultan 

 terhadap variabel dependen. 

b. Uji Parsial (uji t) 

Uji t digunakan untuk menguji koefisien regresi secara parsial dari variabel 

dari variabel independen. Nilai t hitung dapat dicari dengan rumus: 

 t hitung  =  b1 
 Se(b1) 
 

Untuk menentukan nilai t tabel ditentukan tingkat signifikan 5% dengan 

derajat kebebasan df = (n-k-1), dimana n adalah jumlah sampel dan k 

adalah jumlah variabel dengan kriteria uji sebagai berikut: 
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Jika t hit > t tabel, maka Ho ditolak, 

Jika t hit <  t tabel, maka Ho diterima 

Adapun hipotesisnya adalah: 

Ho = tidak ada pengaruh signifikan dari variabel independen secara 

 parsial terhadap variabel dependen. 

Ha  = ada pengaruh signifikan dari variabel independen secara parsial 

 terhadap variabel dependen. 

c. Koefisien Determinasi  

Koefisien determinasi (R²) digunakan untuk mengetahui besarnya 

persentase pengaruh semua variabel independen terhadap nilai variabel 

dependen, R² digunakan untuk mengukur ketepatan yang paling baik dari 

analisis regresi berganda. Besarnya koefisien determinasi adalah 0 sampai 

dengan 1, jika R² mendekati 1 maka dapat dikatakan semakin kuat model 

tersebut dalam menerangkan variasi variabel independen terhadap variabel 

dependen. sebaliknya jika R² mendekati nol maka semakin lemah variasi 

variabel independen menerangkan variasi variabel dependen. 

3. Evaluasi ekonometrika 

Evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah model-model regresi 

linier berganda yang digunakan untuk menganalisis dalam penelitian 

memenuhi uji asumsi klasik atau tidak. 

1) Uji multikolonieritas 

 Merupakan salah satu cara untuk mendeteksi kolonier dilakukan 

dengan mengkorelasikan antar variabel bebas dan apabila korelasi 

signifikan maka antar variabel tersebut terjadi multikolonieritas. 
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2) Uji heterokedastisitas 

 Uji heterokedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah terjadi 

penyimpangan model karena varian gangguan tidak sama (konstan) antara 

satu observasi ke observasi lain dengan menggunakan rumus Rank 

Spearman yaitu: 

 ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ Σ
=

1)-N(N
d6-1rs 2

2

 

 Keterangan: 

 d  = selisih standar deviasi (s) dan ranking nilai mutlak error (e) 

 N  = banyaknya sampel 

 Pengujian ini manggunakan distribusi t dengan membandingkan 

nilai t hitung dengan t tabel. Nilai t hitung dapat ditentukan dengan formula  

 
2rs-1
2-NrsT =  

 
 (Algifari, 2000:86) 

3) Uji otokorelasi 

 Uji otokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah terjadi korelasi 

antara anggota serangkaian observasi yang diurutkan berdasarkan waktu 

(date time series) untuk mendeteksi terjadinya otokorelasi atau tidak dalam 

suatu model regresi dilakukan dengan menggunakan Durbin Watson Test 

(Algifari, 2000:89). Cara pengujiannya dengan membandingkan nilai 

Durbin Watson (d) dengan d1 dan d0 tertentu atau dengan melihat tabel 

Durbin Watson yang telah ada klasifikasinya untuk menilai perhitungan d 

yang diperoleh. Kriteria untuk menilai tersebut ada tidaknya dapat dilihat 

pada tabel Durbin Watson Test. 
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Tabel 2 
Tabel Durbin Watson Test 

Hasil Perhitungan Klasifikasi 
Kurang dari 1,08 Ada otokorelasi 
1.08 sampai 1.66 Tanpa kesimpulan 
1.66 sampai 2.34 Tidak ada otokorelasi 
2.34 sampai 2.92 Tanpa kesimpulan 
Lebih dari 2.92 Ada otokorelasi 

(Sumber: Algifari, 2000:89) 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

 Selama tahun 2002-2004 tercatat sebanyak 154 perusahaan manufaktur 

yang go publik di Bursa Efek Jakarta, jumlah ini lebih banyak dibandingkan 

dengan tahun sebelumnya, hal ini membuktikan bahwa pertumbuhan industri di 

Indonesia semakin meningkat. 

 Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah secara purposive 

yaitu dengan kriteria-kriteria berikut: 

1. Perusahaan merupakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Jakarta. 

2. Perusahaan mengeluarkan laporan keuangan setiap tahun dengan dasar 

kalender yang berakhir 31 Desember selama tahun 2002-2004. 

3. Perusahaan menghasilkan laba selama tahun 2002-2004. 

 Berikut 31 perusahaan yang go publik di Bursa Efek Jakarta yang penulis 

gunakan sebagai sampel dalam penelitian: 

1. PT. Arwana Citra Mulia Tbk. 

 Perusahaan ini didirikan sejak tahun 1995, pada Juli 2001 perusahaan mulai go 

publik. Perusahaan ini menghasilkan produk keramik di Indonesia. 

2. PT. Asahimas Flat Glass Tbk. 

 PT. Asahimas Flat Glass menghasilkan produk kaca, didirikan lebih dari 2 

dekade yang lalu tepatnya pada April 1973. 
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3. PT. Astra Graphia  Tbk. 

Perusahaan ini bergerak dibidang otomotif dan mulai beroperasi pada tahun 

1971 dibawah ekspansi PT.Astra International. Perusahaan ini telah 

mempunyai 70 cabang di Indonesia. 

4. PT. Astra International Tbk. 

 Perusahaan Astra grup yeng bergerak diberbagai bidang antara lain otomotif, 

peralatan berat, industri dasar kayu, agribisnis, elektornik, industri dasar dan 

perusahaan jasa. Bidang yang paling banyak adalah bidang otomotif dan 

asembling, di Indonesia yang terbesar adalah Toyota. 

5. PT. Astra Otoparts Tbk. 

 Berawal sebagai perusahaan ekspor-impor dengan nama PT. Wastern pada 

tahun 1976, kemudian berubah menjadi PT. Astra Pradipta Internusa. Sejak itu 

perusahan beralih dari bisnis pertukaran dan proses merger menjadi bisnis 

komponen otomotif dibawah Astra International pada tahun 1996. 

6. PT. Dinaplast  Tbk. 

 Perusahaan didirikan pada tahun 1959 dan bernama PT. National Electric Wira, 

selama perkembangannya bisnis ini tidak menghasilkan keuntungan dan 

akhirnya berpindah haluan menjadi bisnis plastik, pada tahun 1979 perusahaan 

berganti nama Dinaplast sampai sekarang. 

7. PT. Delta Djakarta  Tbk. 

 Perusahaan menghasilkan pilsner bir dan produk yang terkenal dipasaran 

adalah Anker bir. 
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8. PT. Fast Food Indonesia  Tbk. 

 Perusahaan didirikan pada 1978 di Canada dari Galael Group. Produknya yang 

terkenal adalah Kentucky Fried Chicken (KFC). Di Indonesia perusahaan ini 

pertama kali dibuka di Jakarta pada Oktober 1979. 

9. PT. Good Year Tbk. 

 Didirikan pada tahun 1935, produk yang dihasilkan adalah karet yang diubah 

menjadi berbagai jenis ban, terutama ban mobil. 

10. PT. Indal Aluminium Tbk. 

 Perusahaan memproduksi produk-produk aluminium antara lain, Cetakan 

logam dengan berbagai macam bentuk dan warna, Jendela besi, Tangga 

aluminium serta Lempengan aluminium dan panil. 

11. PT. Indofarma (Persero) 

 Didirikan pada Januari 1996, bergerak dibidang obat-obatan  

12. PT. Jakarta Kyoei Steel Works Tbk. 

 Perusahaan ini bergerak di bidang baja. 

13. PT. Kabelindo Murni Tbk 

 Didirikan tahun 1988, pada tahun 1990 perusahaan berhasil memproduksi 

Medium Voltage Cable. 

14. PT.  Kimia Farma (Persero) 

 Perusahaan didirikan pada 23 Januari 1969 dengan nama Bhineka Kimia 

Farma, pada tahun 1971 Farmasi Kimia Farma menjadi perusahaan persero 

dengan nama PT. Kimia Farma (Persero), kemudian perusahaan mulai go 

publik pada Juni 2001. 
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15. PT.  Kedawung Setia Industrial Tbk. 

 Kedaung Gorup adalah perusahaan konsolidasi lebih dari 30 perusahaan yang 

bergerak di bidang impor barang pecah belah, perusahaan didirikan pada 1969 

oleh Agus Salim. 

16. PT. Lautan Luas Tbk. 

 Didirikan di Jakarta pada tahun 1951 dengan nama N.W. Lim Teck Lee Coy. 

Ltd dan nama Lautan Luas digunakan sejak tahun 1965. 

17. PT. Lion Metal Works Tbk. 

 Didirikan oleh J.P. Sudarma pada tahun 1972. Perusahaan merupakan Lion 

Group yang bergerak dibidang jasa. Jasa-jasa yang dihasilkan merupakan lima 

kategori terpenting antara lain: Peralatan dan Kantor Rumah Sakit, Sistem 

Masukan dan Asesoris, Sistem Pengaman dan Perlatannya, Produk Konstruksi 

Bangunan dan C-Chanel. 

18. PT. Lionmesh Prima Tbk. 

 Perusahaan mulai berproduksi pada tahun 1984, perusahaan membuat produk-

produk yaitu, Alat Panggang, Pagar, Teralis, Rak dan Kandang Binatang. 

19. PT. Mandom Indonesia Tbk. 

 Perusahaan berdiri tahun 1969 dibawah Mandom Corporation, dengan nama 

Tancho Co. Ltd, perusahaan mulai menghasilkan produk komersial tahun 1971. 

20. PT. Mayora Indah Tbk. 

 Perusahaan didirikan pada tahun 1977 dan bergerak dibidang pangan. 

21. PT. Merk Indonesia Tbk. 

 Didirikan Oktober 1970, produk yang dihasilkan adalah obat-obatan untuk 

tanaman dan pertanian. 
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22. PT. Metrodata Elektronics Tbk. 

 Perusahaan didirikan pada 17 Februari 1983 dan menjadi anggota baru 

Metrodata Bisnis Group, pemain teknologi informasi terkemuka sejak tahun 

1975. sejak didirikan perusahaan beberapa kali berganti nama, PT. Metrodata 

Electronics. Tbk didapat pada 28 Maret 1991. 

23. PT. Multi Bintang Indonesia Tbk. 

 Perusahaan mulai beroperasi tahun 1931 dibawah nama NV Nederlandsch 

Indische Bierbrouwwerijen. Sejak 1936 perusahaan ada dibawah Dutch 

company, Heineken International Beheer BV. Produk yang dihasilkan adalah 

bir dan stout yang dipasarkan dengan merk Bir Bintang. 

24. PT. Mulia Industrindo Tbk. 

 Perusahaan didirikan tahun 1986 dibawah nama PT. Mulia Indoland yang 

menghasilkan produk keramik. Dua subsidi masing-masing 70% milik 

perusahaan yaitu PT. Muliakeramik Indahraya dan PT. Muliaglass, yang 

menghasilkan keramik 

25. PT. Surya Toto Indonesia Tbk. 

 Perusahaan berdiri tahun 1977, merupakan perusahaan joint venture dengan 

tiga perusahaan Indonesia yaitu PT. Intimitra Sejahtera, PT. Suryaparamitra, 

PT. Multifortuna Asindo dan dua perusahaan Jepang, Toto Ltd, dan Kashima 

Trading Company Ltd,. 

26. PT. Schering Plough Indonesia Tbk. 

 Pertama kali didirikan tahun 1972 sebagai PT. Essex Indonesia, perusahaan 

joint venture antara Bernard Murimboh Indonesia dan Chering Corporation 
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USA, go publik pada tahun 1990 perusahaan berganti nama menjadi Schering 

Plough Indonesia. Produk yang dihasilkan obat-obatan untuk tanaman. 

27. PT. Sorini Corporation Tbk. 

 Pada tahun 1991 perusahaan mulai memproduksi bedak Sorbitol, Metro 

Dextrine dan Dextrose Monohydrate, semuanya menggunakan bahan dasar dari 

tepung tapioka. 

28. PT. Tira Austenite Tbk. 

 Perusahaan dibantu oleh PT. Tigaraksa Jakarta dan juga 2 perusahaan 

pertisipasi: PT. Alpha Austenite dan PT. Indoval. PT. Alpha Austenite 

merupakan pemegang saham terbesar. 

29. PT. Tunas Ridean Tbk. 

 Tahun 1974 perusahaan diberikan kuasa sebagai Dealer untuk Toyota, 

Daihatsu, BMW, Peugeot dan Renault kendaraan bermotor di Jakarta dan 

beberapa daerah. Perusahaan mulai go publik tahun 1995. 

30. PT. Unilever Indonesia Tbk. 

 Perusahaan yang sebenarnya adalah milik Dutch, dibawah nama Lever 

Zeepfabricken NV (LZF). Perusahaan mulai beroperasi tahun 1934. lokasi 

pabrik ada di Jakarta dan Surabaya dan menghasilkan 19 kategori produk 

diantaranya adalah: sabun, deterjen, kebutuhan masak dan kosmetik. 

31. PT. Voksel Electric 

 Berdiri tahun 1971 di Jakarta, perusahaan mempunyai dua pabrik: yang terletak 

di Pulo Gadung dan Cakung. Total kapasitas instal produk dalam pabrik adalah 

19.5 ton kabel elektrik. 
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B. Analisis Data 

 Analisis data adalah cara mengolah data yang terkumpul kemudian dapat 

memberikan interpretasi. Hasil pengolahan data ini digunakan untuk menunjukkan 

masalah yang telah dirumuskan. Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Analisis Deskriptif 

 Analisis deskriptif untuk memaparkan variabel penelitian dalam bentuk 

tabulasi sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Variabel-variabel dalam 

penelitian ini akan dijelaskan sebagai berikut: 

 
a. Modal Kerja 

 Modal kerja adalah sejumlah dana yang tersedia dalam perusahaan untuk 

membiayai kegaitan operasional sehari-hari, jumlah modal kerja harus cukup untuk 

membiayai operasional perusahaan. Jumlah modal kerja yang berlebihan akan 

menurunkan tingkat efisiensi perusahaan karena banyak dana yang tidak 

dimanfaatkan. Kondisi modal kerja perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Jakarta tahun 2002-2004 sangat fluktuatif, hal ini dapat dilihat pada tabel 

modal kerja perusahaan manufaktur sebagai berikut: 
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Tabel 3 
Total Modal Kerja Perusahaan Manufaktur tahun 2002-2004 

No Perusahaan 2002 2003 2004 Rata-rata 
1 Arwana Citra Mulia -7.61 -1.92 -732 -5.62
2 Asahimas Flat Glass 259.8 231.46 304.98 265.41
3 Astra Graphia 248.68 239.19 293.02 260.29
4 Astra International 2455.20 1488.31 341.01 1428.17
5 Astra Otoparts 464.72 349.35 326.70 380.26
6 Dinaplast 25.211 -45.68 -32.42 -17.59
7 Delta Djakarta 154.39 200.66 226.94 193.99
8 fast Food Indonesia 28.08 23.19 27.16 26.14
9 oGood Year Indonesia 92.88 109.90 143.53 115.44

10 lIndal Alumunium Industri 51.61 25.19 350.65 142.48
11 Indofarma 273.93 104.49 128.81 169.08
12 Jakarta kyoei Steel Works -631.29 -567.8 -541.49 -580.19
13 lKablindo Murni 22.67 4.96 -16.06 3.86
14 Kimia Farma 304.41 295.87 336.01 312.09
15 Kedawung Setia Industrial -54.72 -27.33 27.45 -18.20
16 Lautan Luas 237.88 420.75 227.42 295.35
17 Lion Metal Works 70.31 79.41 97.04 82.25
18 Lionmesh Prima -1.57 7.93 7.59 6.04
19 Mandom Indonesia 131.39 158.87 189.97 160.07
20 Mayora Indah 569.13 610.52 512.79 564.15
21 Merk Indonesia 104.57 98.86 91.16 98.19
22 Metrodata Elektronics 197 181.08 330.28 236.12
23 Multi Bintang Indonesia 40.52 28.89 -4.72 21.56
24 Mulia Industrindo 657.84 -2180.28 -2837.13 -1453.19
25 Surya Toto Indonesia 13.54 -6.52 80.82 29.28
26 Schering Plough Indonesia -22.15 -16.80 -16.65 -18.53
27 Sorini Corporation 95.56 133.23 84.23 104.34
28 Tira Austin -323.49 -79.15 -20.89 -2.06
29 Tunas Ridean 179.40 439.42 164.33 261.05
30 Unilever Indonesia 1190.84 964.75 761.58 972.39
31 Voksel Elektric 105.98 69.67 45.99 73.88

 Rata-rata 223.70 107.76 28.97 123.31
Sumber : Indonesian Capital Market Directory (ICMD) Tahun 2002-2004 
 

Pada Tabel 3 dapat dijelaskan sebagai berikut, pada tahun 2002 diketahui 

rata-rata modal kerja sebesar 223.70 juta, tahun 2003 sebesar 107.76 juta atau 

mengalami penurunan sebesar 51.83%, yang keseluruhannya dibiayai dengan 

aktiva lancar. Ditahun 2004 modal kerja sebesar 28.97 juta atau mengalami 

penurunan yang sangat drastis dari tahun 2002 sebesar 87.05%. 

Kondisi modal kerja PT. Astra Internasional tahun 2002 sebesar 2455.20 

juta, pada tahun 2003 menurun menjadi sebesar 1488.31 juta, serta tahun 2004 

menjadi 341.01 juta, dari tahun 2002-2004 rata-rata modal kerja PT. Astra 
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Internasional sebesar 1428.17 juta. Untuk PT. Mulia Industrindo tahun 2002 

jumlah modal kerja sebesar 657.84 juta dan ditahun 2003 sebesar -2189.28 juta, 

dan ditahun 2004 semakin menurun sebesar -2837.13 juta dengan jumlah rata-rata 

-1453.19 juta. 

Kondisi modal kerja PT. Mulia Industrindo tahun 2002 sebesar 657.84 juta, 

kemudian pada tahun 2003 meningkat menjadi -2180.28 juta dan tahun 2004 

modal kerja sebesar -2837.13 juta. Tahun 2003 dan 2004 jumlah modal kerja 

seluruhnya dibiayai dengan hutang lancar, rata-rata modal kerja perusahaan 

sebesar -1453.19 juta. 

Untuk mengetahui nilai minimum, maksimum serta mean dari modal kerja 

dapat dilihat pada tabel deskriptif yang dihasilkan dari perhitungan komputer SPSS 

11.0 sebagai berikut: 

Tabel 4 
Deskriptif Modal Kerja (MK) 

Descriptive Statistics 
N Minimum aximum Mean 

 
Std. Variance 

Statistic Statistic Statistic Statistic td. Error Statistic Statistic 
MK 

VALID N 
(listwise) 

31

31

-1453.19 1428.17 123.3177 80.5404 448.42993 
 

201089.402

 Sumber : Data primer yang diolah 

Pada Tabel 4 dapat dijelaskan sebagai berikut, dengan jumlah sampel 

sebanyak 31 perusahaan selama tahun 2002-2004 menghasilkan modal kerja 

minimum sebesar -1453.19 juta, yaitu modal yang keseluruhannya dibiayai dengan 

hutang lancar dan modal kerja maksimum 1428.17 juta, yaitu modal yang 

keseluruhannya dibiayai dengan aktiva lancar. Rata-rata modal kerja 31 
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perusahaan selama 2002-2004 adalah 123.31 juta dengan standar deviasi sebesar 

448.42993 dan variance 201089.402. 

 
b. Perputaran Modal Kerja 

Kondisi perputaran modal kerja perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Jakarta selama tahun 2002-2004 mengalami kenaikan dan penurunan 

yang cukup material, hal ini dapat dilihat dalam tabel perputaran modal kerja 

perusahaan manufaktur tahun 2002-2004 sebagai berikut: 

Tabel 5 
Total Perputaran Modal Kerja Perusahaan Manufaktur Tahun 2002-2004 

No Perusahaan 2002 2003 2004 Rata-rata 
1 Arwana Citra Mulia 21.68 99.82 29.57 50.36
2 Asahimas Flat Glass 4.98 5.86 4.78 5.21
3 Astra Graphia 3.34 1.87 1.61 2.27
4 Astra International 12.49 21.17 130.02 54.56
5 Astra Otoparts 4.44 6.15 8.95 6.51
6 Dinaplast 17.69 12.90 22.87 17.82
7 Delta Djakarta 1.47 1.51 1.56 1.51
8 Fast Food Indonesia 25.46 34.29 32.74 30.83
9 Good Year Indonesia 6.06 5.36 5.35 5.59

10 Indal Alumunium Industri 5.56 12.46 1.34 6.45
11 Indofarma 2.51 4.77 5.35 4.21
12 Jakarta kyoei Steel Works 0.30 0.18 0.16 0.21
13 Kabelindo Murni 3.8 18.54 7.82 10.05
14 Kimia Farma 5.05 6.14 5.73 5.64
15 Kedawung Setia Industrial 9.38 18.24 19.77 15.79
16 Lautan Luas 4.68 2.99 7.49 5.05
17 Lion Metal Works 1.19 1.05 1.14 1.13
18 Lionmesh Prima 1.57 7.93 11.75 17.45
19 Mandom Indonesia 4.43 4.01 4.21 4.22
20 Mayora Indah 1.75 1.80 2.68 2.07
21 Merk Indonesia 2.11 2.99 4.09 3.06
22 Metrodata Elektronics 5.04 5.21 3.82 4.69
23 Multi Bintang Indonesia 13.38 19.49 150.62 61.16
24 Mulia Industrindo 3.32 0.98 0.90 1.73
25 Surya Toto Indonesia 30.62 72.10 7.06 11.47
26 Schering Plough Indonesia 4.96 6.99 6.72 6.23
27 Sorini Corporation 5.58 3.68 6.83 5.36
28 Tira Austin 0.49 2.01 8.40 7.00
29 Tunas Ridean 13.63 6.14 20.43 13.4
30 Unilever Indonesia 5.89 8.42 11.79 8.7
31 Voksel Elektric 4.87 6.13 12.87 7.96

 Rata-rata 7.34 12.94 17.37 12.09
 Sumber : Indonesian Capital Market Directory (ICMD) Tahun 2002-2004 
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Perdasarkan Tabel 5 dapat diketahui rata-rata perputaran modal kerja pada 

perusahaan manufaktur tahun 2002 sebesar 7.34 kali dan tahun 2003 sebesar 12.94 

kali atau mengalami kenaikan sebesar 76.29% dari tahun 2002 dan ditahun 2004 

sebesar 17.37 kali atau mengalami kenaikan sebesar 136.65% dari tahun 2002.  

Kondisi perputaran modal kerja dipengaruhi oleh modal kerja (aktiva 

lancar dan hutang lancar) dalam menghasilkan penjualan, semakin tinggi volume 

penjualan yang dihasilkan maka modal kerja berputar semakin cepat sehingga 

modal cepat kembali ke perusahaan yang disertai meningkatnya keuntungan. 

Dengan keuntungan yang tinggi menyebabkan ROE perusahaan juga meningkat. 

Kondisi perputaran modal kerja pada PT. Fast Food Indonesia tahun 2002 

sebesar 25.46 kali atau memerlukan waktu selama 14.34 hari sekali berputar dalam 

satu periode dengan tingkat penjualan sebesar 715.230 juta, pada tahun 2003 

perputaran modal kerja meningkat sebesar 34.29 kali dengan hasil penjualan 

sebesar 795.290 juta atau memerlukan waktu selama 10.64 hari dan pada tahun 

2004 perputaran modal kerja sebanyak 32.74 kali atau 11.15 hari dalam satu 

periode dengan hasil penjualan sebesar 889.423 juta. Rata-rata kondisi perputaran 

modal kerja selama tahun 2002-2004 adalah sebesar 30.83 kali atau selama 11.84 

hari sekali berputar dalam satu periode. 

PT. Jakarta Kyoei Steel Works tahun 2002 menghasilkan penjualan sebesar 

189.413 juta dengan tingkat perputaran modal kerja sebesar 0.30 kali atau 1216.67 

hari sekali berputar selama satu periode, pada tahun 2003 perputaran modal kerja 

sebesar 0.18 kali atau 2027.78 hari dan pada tahun 2004 sebesar 0.16 kali atau 

selama 2281.25 hari sekali berputar dalam satu periode. 
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Kondisi perputaran modal kerja untuk PT. Multi Bintang Indonesia tahun 

2002 sebesar 13.38 kali dengan penjualan sebesar 542.394 juta, pada tahun 2003 

perputaran modal kerja sebesar 19.49 kali atau 18.73 hari sekali berputar dalam 

satu periode dengan penjualan sebesar 562.852 juta dan pada tahun 2004 sebesar 

150.62 kali atau 2.42 hari selama satu periode dengan tingkat penjualan sebesar 

710.911 juta. 

Untuk mengetahui berapa besar nilai minimum, maksimum, mean serta 

standard deviasi dari perputaran modal kerja perusahaan manufaktur tahun 2002-

2004 dapat dilihat pada tabel deskriptif sebagai berikut: 

Tabel 6 
Deskriptif Perputaran Modal Kerja (PMK) 

Descriptive Statistics 
N Minimum Maximum Mean 

 
Std. Variance 

tatistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Statistic 
PMK 
Valid N 
(listwise) 

31 
31 

.21 61.16 12.0926 2.8330 15.77349 248.803

 Sumber : Data primer yang diolah 

Berdasarkan Tabel 6 dapat diketahui bahwa nilai rata-rata perputaran modal 

kerja perusahaan selama tahun 2002-2004 sebesar 12.09 kali atau 30.19 hari sekali 

berputar dalam satu periode, dengan nilai minimum sebesar 0.21 kali dan nilai 

maksimum sebesar 62.16 kali serta standar deviasi sebesar 15.77 dan variance 

248.803. 

c. Return On Equity (ROE) 

Kondisi Return On Equity (ROE) pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Jakarta tahun 2002-2004 mengalami fluktuatif yang 

disebabkan keuntungan bersih perusahaan dari hasil penjualan jumlahnya tidak 
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mengalami peningkatan yang tinggi bahkan cenderung rugi sehingga perusahaan 

harus menutup sejumlah kerugian untuk tetap dapat beroperasi. ROE perusahaan 

manufaktur tahun 2002-2004 dapat dilihat pada Tabel 7 sebagai berikut: 

Tabel 7 
Return On Equity (ROE)  Perusahaan Manufaktur tahun 2002-2004 

No Perusahaan 2002 2003 2004 Rata-
rata 

1 Arwana Citra Mulia 13.40 16.10 17.23 15.58
2 Asahimas Flat Glass 28.48 19.03 20.01 22.51
3 Astra Graphia 22.49 6.44 11.23 13.39
4 Astra International 55.96 37.13 13.81 35.63
5 Astra Otoparts 24.58 17.28 15.96 19.27
6 Dinaplast 14.71 15.09 12.06 13.95
7 Delta Djakarta 15.20 11.76 10.95 12.64
8 Fast Food Indonesia 27.53 21.87 18.43 22.61
9 Good Year Indonesia 5.66 6.15 8.73 6.85
10 Indal Alumunium Industri 0.38 -67.38 0.38 -22.21
11 Indofarma -15.32 -52.56 2.83 -21.68
12 Jakarta kyoei Steel Works 6.48 11.76 -11.31 2.31
13 Kabelindo Murni -23.54 -33.47 -19.82 -25.61
14 Kimia Farma 5.23 6.03 9.55 6.94
15 Kedawung Setia Industrial -2.62 18.27 -27.62 -3.99
16 Lautan Luas 4.90 1.91 11.39 6.06
17 Lion Metal Works 12.57 12.07 19.54 14.73
18 Lionmesh Prima 3.11 4.50 8.72 5.44
19 Mandom Indonesia 19.15 18.14 20.74 19.34
20 Mayora Indah 16.08 10.52 9.79 12.13
21 Merk Indonesia 25.08 31.71 37.16 31.32
22 Metrodata Elektronics -17.51 -.061 0.3 -5.94
23 Multi Bintang Indonesia 30.06 33.63 32.54 32.07
24 Mulia Industrindo -29.44 -13.76 -34.19 -25.79
25 Surya Toto Indonesia 64.09 24.51 17.82 35.47
26 Schering Plough Indonesia -32.86 107.05 -17.47 18.9
27 Sorini Corporation 10.49 11.70 11.21 11.13
28 Tira Austin 5.59 4.07 16.10 11.44
29 Tunas Ridean 17.47 17.05 25.74 20.08
30 Unilever Indonesia 48.43 61.88 63.94 58.08
31 Voksel Elektric 13.05 -9.32 -24.58 -6.95
 Rata-rata 11.89 11.84 8.73 10.82

 Sumber : Indonesian Capital Market Directory (ICMD) Tahun 2002-2004 
 

Rata-rata Return On Equity (ROE) pada tahun 2002 sebesar 11.89%, rata-

rata ROE untuk tahun 2003 sebesar 11.84% dan pada tahun 2004 rata-rata ROE 

perusahaan sebesar 8.73%. 

PT. Fast Food Indonesia tahun 2002 menghasilkan penjualan sebesar 

715.230 dan ROE sebesar 27.53%, tahun 2003 ROE sebesar 21.87% dan pada 
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tahun 2004 sebesar 18.43% dengan rata-rata ROE sebesar 22.61%. Untuk PT. 

Mulia Industrindo pada tahun 2002 menghasilkan ROE sebesar -29.44% kemudian 

pada tahun 2003 menurun menjadi -13.76% dan pada tahun 2004 ROE meningkat 

sebesar -34.19% dengan rata-rata ROE sebesar -25.79%. Tahun 2002 PT. Unilever 

Indonesia menghasilkan ROE sebesar 48.43%, pada tahun 2003 ROE yang 

dihasilkan naik menjadi 61.88% dan tahun 2004 semakin menigkat sebesar 63.94% 

dengan rata-rata ROE sebesar 58.08%. 

Untuk mengetahui nilai rata-rata ROE keseluruhan dari perusahaan, serta 

nilai minimum dan nilai maksimum dapat dilihat pada Tabel 8 sebagai berikut: 

Tabel 8 
Deskriptif Return On Equity (ROE) 

Descriptive Statistics 
N Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 
Variance 

Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Statistic 
ROE 
Valid N 
(listwise) 

31
31

-25.79 58.08 10.8258 3.4001 18.93071 358.372

Sumber : Data primer yang diolah 

Dari Tabel 8 dapat diketahui besarnya rata-rata ROE perusahaan selama 

tahun 2002-2004 sebesar 10.82%, nilai minimum ROE perusahaan sebesar -

25.79%, dan nilai maksimum sebesar 58.08% dengan standar deviasi 18.93071 dan 

variance sebesar 358.372. 

 
2. Analisis Statistik 

Analisis statistik digunakan untuk menunjukkan hubungan secara bersama-

sama antara variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y) , yaitu dengan 

menggunakan regresi berganda. Untuk mengetahui suatu persamaan regresi yang 

dihasilkan baik untuk mengestimasi nilai variabel dependen digunakan uji F 
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(simultan), uji T (partial) serta koefisien determinasi (R²). berdasarkan perhitungan 

program statistik SPSS 11.0 diperoleh hasil analisis sebagai berikut: 

a. Persamaan Regresi Berganda 

Untuk mengetahui persamaan regresi linier berganda yang dihasilkan 

dalam penelitian ini dapat dikatahui melalui Tabel 9 sebagai berikut: 

Tabel 9 
Persamaan regresi 

Coefficients 
Unstandardized 

Coefficients 
 Standardized 

Coefficients 
Model 

B Std. Error Beta 
1 (Constant) 

MK 
PMK 

4.877
2.365E-02

.251

3.406
.006
.179

.560

.209

 Dependent Variable: ROE 
 Sumber : Data Primer yang diolah 
 

Dari Tabel 9 didapat persamaan regresi linier sebagai berikut: 

Y = 4.877 + 0.002365 X1 + 0.251X2+e 

Persamaan regresi berganda tersebut berarti bahwa: 

1) Koefisian konstanta a = 4.877 

 Jika modal kerja dan perputaran modal kerja dianggap konstan atau nol, 

 maka ROE sebesar 4.877 

2) Koefisien X1 sebesar 0.002365 menyatakan bahwa setiap modal kerja naik 

sebesar 1000 akan meningkatkan ROE sebesar 2.365 

3) Koefisien X2 sebesar 0.251 menyatakan bahwa setiap perputaran modal kerja 

naik sebesar 1000 maka meningkatkan ROE sebesar 251. 

b. Uji Simultan (Uji F) 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel 

independen yaitu modal kerja dan perputaran modal kerja mempunyai pengaruh 
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yang sama terhadap variabel dependen yaitu ROE, pengujian dilakukan dengan 

membandingkan antara nilai Ftabel dengan nilai Fhitung yang terdapat pada tabel 

distribusi F, serta dibandingkan dengan taraf signifikansi (0.05). besarnya Fhitung 

dan tingkat signifikansi dapat dilihat dari Tabel 10 berikut: 

Tabel 10 
Uji Simultan (F) 

ANOVA 
 
Model 

Sum of Squares  
df 

 
Mean Square

 
F 

 
Sig. 

1    Regression 
Residual 
Total 

4508.346 
6242.803 

10751.149 

2 
28 
30 

2254.173
222.957

  

10.110

  

.000

a  Predictors: (Constant), PMK, MK 
b  Dependent Variable: ROE 
Sumber : Data Primer yang diolah 

Dengan membandingkan nilai Ftabel dan Fhitung. Maka diperoleh Ftabel 

sebesar 3.32 sedangkan Fhitung 10.110 dengan taraf signifikansi 0.000. sehingga 

didapat Fhitung > Ftabel serta signifikansi 0.000 < 0.005, maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa hipotesis nol (H0) ditolak atau menerima hipotesis alternatif 

(Ha). Dengan demikian hipotesis ada pengaruh yang signifikan antara modal kerja 

dan perputaran modal kerja terhadap ROE pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Jakarta. 

c. Uji Partial (Uji t) 

Untuk menginterpretasikan koefisien variabel bebas (independen) yaitu 

modal kerja dan perputaran modal kerja terhadap variabel terikat (dependen) yaitu 

ROE, dapat dijelaskan pada Tabel 11  sebagai berikut: 
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Tabel 11 
Uji Partial (T) 

Coefficients 
 
 
t 

 
 

Sig. 
Model 

  
1              (Constant) 

MK 
PMK 

1.432
3.753
1.399

.163

.001

.173

 Sumber : Data Primer yang diolah 

Pada Tabel 11 menunjukkan bahwa Thitung untuk variabel modal kerja 

sebesar 3.753 dengan signifikansi 0.001 lebih kecil dari 0.005 sehingga tolak 

hipotesis nol (H0) atau menerima hipotesis alternatif (Ha). Cara lain dapat 

dilakukan dengan membandingkan nilai Thitung dengan Ttabel. Dari data diatas 

didapat Thitung sebesar 3.753 dan Ttabel 1.701 atau lebih kecil dari Thitung maka 

keputusannya adalah tolak H0 dan menerima Ha, sehingga dapat diambil 

kesimpulan bahwa secara partial modal kerja berpengaruh terhadap ROE. Dengan 

koefisien sebesar 1.432 berarti setiap sebesar 100 kenaikan modal kerja akan 

menambah ROE perusahaan sebesar 143.2%. 

Perputaran modal kerja diketahui Thitung sebesar 1.399 dengan tingkat 

signifikasi 0.173 atau lebih besar dari 0.005 sehingga terima H0 atau dengan cara 

membandingkan antara Thitung dengan Ttabel, karena Thitung 1.399 < Ttabel 

1.701 maka menerima hipotesis nol (H0) dan menolak hipotesis alternatif(Ha) 

sehingga dapat disimpulkan bahwa secara partial perputaran modal kerja tidak 

berpengaruh terhadap ROE. 

d. Koefisien Determinasi (R²) 

Koefisien determinasi (R²) digunakan untuk mengetahui besarnya 

pengaruh semua variabel independen secara bersama-sama, yaitu modal kerja dan 
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perputaran modal kerja terhadap variabel dependen yaitu ROE. Untuk perhitungan 

R² dapat diketahui melalui tabel koefisien regresi  berikut ini: 

Tabel 12 
Koefisien Regresi (R²) 

Model Summary 
 

Model 
 

R 
 

R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 
  1 .648 .419 .378 14.93175

 a  Predictors: (Constant), PMK, MK 
 b  Dependent Variable: ROE 
 Sumber : Data Primer yang diolah 
 

Pada Tabel 12 menunjukkan bahwa besarnya Adjusted R square adalah 

0.378 hal ini berarti bahwa persentase pengaruh modal kerja dan perputaran modal 

kerja sebesar 37.8% sedangkan sisanya sebesar 62.2% dipengaruhi oleh faktor lain. 

Kelemahan mendasar penggunakan koefisien determinasi adalah bias terhadap 

jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Setiap tambahan 

satu variabel independen maka R² pasti meningkat tidak peduli apakah variabel 

tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Oleh karena itu 

banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai Adjusted R² pada saat 

mengevaluasi nama model regresi terbaik. Tidak seperti R², nilai adjusted R² 

dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan kedalam 

model. Untuk mengetahui berapa besarnya masing-masing variabel bebas terhadap 

variabel terikat digunakan koefisien determinasi (r²) partialnya dalam tabel 

koefisien parsial berikut ini: 
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Tabel 13 
Koefisien Parsial (r²) 

Coefficients 
 

Correlations 
 
 

Model Zero-Order Partial Part 
1    (Constant) 
      MK 
      PMK 

 
.615 
.357

 
.579 
.256

 
.541 
.202 

 Sumber: Data primer yang diolah 
 

Pada Tabel 13 menunjukkan bahwa koefisien determinasi r² partialnya 

untuk variabel modal kerja sebesar 0.579 dan variabel perputaran modal kerja 

0.256, hal ini berarti pengaruh partial dari masing-masing variabel adalah sebesar 

33.52% untuk modal kerja dan 6.55% untuk perputaran modal kerja terhadap ROE. 

 
3. Evaluasi Ekonometrika 

Model regresi yang diperoleh dari merode kuadrat terkecil biasa (Ordinary 

Least Square/OLS) merupakan model regresi yang menghasilkan estimator linier 

tidak bias yang terbaik (Best Linier Unbles Estimator/BLUE). Kondisi ini akan 

terjadi jika dipenuhi beberapa asumsi klasik yang meliputi uji multikolonieritas, uji 

heteroskedestisitas, dan uji otokorelasi, dari hasil penghitungan spss diperoleh 

analsis sebagai berikut: 

a. Uji Multikolonieritas 

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang 

baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Untuk mendeteksi 

ada atau tidaknya multikolonieritas didalam model regresi adalah dengan melihat 2 

tabel multikolonieritas sebagai berikut: 
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Tabel 14 
 Coefficient Correlations 

Model PMK MK

  1                             Correlation    PMK 
                                                       MK 
 
                                 Covariances  PMK 
                                                       MK 

1.000
-.264

3.210E-02
-2.976E-04

-.264
1.000

-2.976E-04
3.972E-05

 Dependent Variable: ROE 
 sumber: Data primer yang di olah 
 
 

Tabel 15 
Multikolonieritas 

Coefficient 
 

Collinearty Statistics
  

 
Model Tolerance VIF 

1    (Constant) 
      MK 
      PMK 

 
.931 
.931

 
1.705 
1.705 

Sumber : Data primer yang diolah 
 

Pada Tabel 14 tampak hasil besaran korelasi antar variabel bebas bahwa 

modal kerja dengan mempunyai korelasi sebesar -0.264 atau 26.4%. oleh karena 

korelasi ini masih dibawah 90%, maka dapat dikatakan tidak terjadi 

multikolonieritas yang serius. Hasil perhitungan nilai tolerance pada Tabel 15 juga 

menunjukkan tidak ada variabel bebas yang memiliki nilai tolerance kurang dari 

10% yang berarti tidak ada korelasi antar varibel bebas yang nilainya lebih dari 

95%. Hasil perhitungan nilai Variance Inflation Factor (VIF) pada tabel 15 diatas 

juga menunjukkan hal yang sama tidak ada satu bariabel bebas yang memiliki VIF 

lebih dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolonieritas antar 

variabel dependen dalam regresi. 
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b. Uji Heteroskedestisitas 

Uji heteroskedestisitas untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. 

Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka 

disebut homoskedestisitas dan jika berbeda disebut heterokedestisitas, model yang 

baik adalah jika tidak terjadi heteroskedestisitas. Cara untuk mendeteksi ada atau 

tidaknya heteroskedestisitas adalah dengan melihat grafik plot antar nilai prediksi 

variabel terikat (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Deteksi ada tidaknya 

heteroskedestisitas dapat dilihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik Scatterplot 

antara SRESID dan ZPRED. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada 

membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar dan menyempit), 

maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedestisitas. Jika tidak ada pola yang 

jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y, 

maka tidak terjadi heteroskedestisitas. 

Hasil dari penelitian ada tidaknya heteroskedestisitas dapat dilihat pada 

grafik Scatterplot berikut: 

Grafik 1 
heteroskedestisitas 
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 Sumber: Data primer yang di olah 
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Dari grafik 1 diatas tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar baik 

diatas maupun dibawah angka nol pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa 

tidak terjadi heteroskedestisitas pada model regresi. 

c. Uji Otokorelasi 

Penyimpangan model regresi yang ketiga adalah otokorelasi. Hal ini untuk 

mengetahui apakah modal regresi yang dihasilkan variasinya dapat 

menggambarkan variasi populasi tentang modal regresi yang dihasilkan dapat 

digunakan untuk menaksir nilai variabel independen pada nilai variabel 

independen tertentu. 

Tabel 16 
Otokorelasi 

Durbin Watson 
 

Model 
 

Durbin Watson 
1 1.566 

 Sumber: Data primer yang di olah 
 
Berdasarkan pada Tabel 16 menunjukkan bahwa nilai DW diperoleh 

sebesar 1.566 untuk selanjutnya nilai tersebut dibandingkan dengan hasil tabel DW 

test. Dari hasil penelitian diketahui DW 1.566, menurut tabel Durbin Watson 

dengan jumlah variabel bebas (b) = 2 serta N = 31 maka diketahui dl = 1260, du = 

1570 maka DW 1.566 berada antara dl dan du sehingga dapat disimpulkan tidak 

terjadi multikolonieritas pada model regresi yang digunakan. 

Berdasarkan hasil perhitungan uji multikolonieritas, uji heteroskedestisitas, 

serta uji otokorelasi dapat disimpulkan bahwa model linier berganda yang 

digunakan dalam penelitian telah memenuhi uji asumsi klasik. 
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C. Pembahasan 

  Pembahasan dari hasil penelitian diatas adalah sebagai berikut: 

1. Modal Kerja 

Modal kerja dalam perusahaan manufaktur dalam kegiatan operasionalnya 

sehari-hari dipengaruhi oleh jumlah modal kerja (kas, piutang dan persediaan). 

Selain itu kondisi modal kerja juga dipengaruhi oleh tingkat perputaran komponen 

modal kerja (perputaran kas, piutang dan persediaan). Dari hasil analisis regresi 

diperoleh persamaan Y = 4.877 + 0.002365X1 + 0.251X2 + e, hal ini berarti setiap 

ada penambahan modal kerja sebesar 1000 maka keuntungan atau Return On 

Equity (ROE) perusahaan meningkat sebesar 2.365, sedangkan pada saat tingkat 

perputaran modal kerja meningkat 1000 maka keuntungan atau ROE yang 

dihasilkan akan meningkat sebesar 251. 

Kondisi modal kerja tertinggi dalam sampel perusahaan manufaktur adalah 

PT. Astra Internasional, pada tahun 2002 jumlah modal kerja yang digunakan 

sebesar 2455.20 juta dengan jumlah harta lancar sebesar 10.468.616 juta, tahun 

2003 jumlah modal kerja menurun sebesar 1488.31 juta hal ini disebabkan jumlah 

harta lancar dalam perusahaan menurun sebesar 9.221.133 juta dan jumlah hutang 

lancar yang relatif tetap. Pada tahun 2004 jumlah modal kerja yang digunakan 

menurun drastis sebesar 341.01 juta, hal ini karena jumlah harta lancar dalam 

perusahaan meningkat sebesar 13.576.532 juta dan hutang lancar perusahaan juga 

meningkat sebesar 13.235.465 juta. Dari jumlah modal kerja yang digunakan 

selama tahun 2002-2004 maka rata-rata modal kerja PT. Astra Internasional 

sebesar 1428.17 juta. 
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Jumlah modal kerja terendah pada sampel perusahaan manufaktur adalah 

PT. Mulia Industrindo yaitu dengan rata-rata modal kerja sebesar -1453.19 juta. 

Hal ini disebabkan pada tahun 2002 jumlah modal kerja yang digunakan sebesar 

657.84 dengan jumlah harta lancar sebesar 1.253.829 dan hutang lancar sebesar 

595.987 juta. Pada tahun 2003 jumlah modal kerja sebesar meningkat -2180.28 

akan tetapi keseluruhannya dibiayai dari hutang lancar karena jumlah harta lancar 

sebesar 1.307.210 juta lebih kecil dari hutang lancar sebesar 3.487.498 juta, dan 

pada tahun 2004 semakin meningkat sebesar -2837.13 juta dan keseluruhannya 

masih dibiayai dari hutang lancar dengan jumlah harta lancar sebear 1.522.469 dan 

hutang lancar yang semakin  besar yaitu sebesar 4.359.598 juta. 

Tingginya volume modal kerja PT. Mulia Industrindo disebabkan karena 

adanya penambahan kas atau aktiva lancar dari hutang lancar yang berlebihan 

sehingga modal kerja meningkat. Dengan menambahkan jumlah modal kerja 

perusahaan mengharapkan penjualan yang dihasilkan juga meningkat sehingga 

menghasilkan keuntungan yang meningkat pula. Sedangkan jika perusahaan 

kekurangan modal kerja maka kelancaran aktivitas perusahaan akan terganggu 

sehingga perusahaan menderita kerugian yang menyebabkan tingkat profitabillitas 

perusahaan rendah. 

Jumlah rata-rata keseluruhan modal kerja perusahaan tahun 2002 sebesar 

223.79 juta yang keseluruhannya dibiayai dari harta lancar. Tahun 2003 sebesar 

107.76 juta dan tahun 2004 sebesar 28.97 juta. Dari tahun ke tahun jumlah modal 

kerja semakin menurun hal ini disebabkan hutang lancar yang meningkat serta 

penggunaan modal kerja yang kurang efektif dan efisien sehingga tingkat 
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penjualan rendah dan mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian, hal ini 

menyebabkan profitabilitas perusahaan (ROE) rendah. 

Berdasar perhitungan di dapat Thitung 3.753 > Ttabel 1.70, ini berarti 

modal kerja berpengaruh terhadap ROE. Variabel modal kerja memberi 

sumbangan sebesar 0.579 yang berarti 33.52%. Semakin besar koefisien 

determinasi partial (r²), maka semakin besar pengaruhnya terhadap Return On 

Equity (ROE). Koefisien modal kerja sebesar 0.579 berarti setiap ada peningkatan 

sebesar 100 maka akan meningkatkan ROE sebesar 33.52%. 

2. Perputaran Modal Kerja 

Kondisi perputaran modal kerja pada perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di Bursa Efek Jakarta tahun 2002-2004 dipengaruhi oleh modal kerja (aktiva lancar 

dan hutang lancar) dalam menghasilkan penjualan. Semakin tinggi penjualan yang 

dihasilkan maka semakin tinggi pula keuntungan yang diperoleh. 

Kondisi perputaran modal kerja PT. Multi Bintang Indonesia dari tahun ke 

tahun mengalami peningkatan, pada tahun 2002 perputaran modal kerja sebesar 

13.38 kali atau 27.27 hari sekali berputar dalam satu periode dengan jumlah modal 

kerja 40.52 juta dan hasul penjualan sebesar 542.394 juta, pada tahun 2003 jumlah 

modal kerja yang digunakan sebesar 28.89 juta dan penjualan sebesar 562.852 juta 

sehingga menghasilkan perputaran modal kerja sebesar 19.49 kali atau 18.72 hari 

sekali berputar, tahun 2004 jumlkah modal kerja yang digunakan sebesar -4.72 juta 

yang seluruhnya dibiayai dengan hutang lancar menghasilkan penjualan sebesar 

710.911 juta dan perputaran modal kerja sebesar 150.62 kali atau 2.42 hari sekali 

berputar. Tingginya tingkat perputaran modal kerja PT. Multi Bintang Indonesia 
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tahun 2004 disebabkan karena jumlah modal kerja yang digunakan sangat rendah 

akan tetapi penjualan yang dihasilkan oleh perusahaan sangat tinggi sehingga 

perputaran modal kerja tinggi dan modal cepat kembali. 

PT. Jakarta Kyoei Steel Works dari tahun ke tahun perputaran modal kerja 

(PMK) perusahaan semakin menurun, pada tahun 2002 PMK perusahaan sebesar 

0.30 kali atau 1216.67 hari sekali berputar dalam satu periode dengan jumlah 

modal kerja yang digunakan sebesar -631.29 juta yang keseluruhannya dibiayai 

dengan hutang lancar dan tingkat penjualan sebesar 189.413 juta, kemudian pada 

tahun 2003 jumlah modal kerja yang digunakan sebesar -567.8 juta seluruhnya 

dibiayai dengan hutang lancar menghasilkan PMK sebesar 0.18 kali atau 2027.78 

hari dengan penjualan sebesar 105.893 juta, dan tahun 2004 sebesar 0.16 kali atau 

selama 2281.25 hari sekali berputar dalam satu periode dengan jumlah modal kerja 

sebesar -541.49 juta dan penjualan sebesar 87.332 juta. Rata-rata PMK terendah 

sebesar 0.21 kali atau 1738.09 hari sekali berputar hal ini disebabkan karena 

penjualan yang dihasilkan sangat rendah dengan jumlah modal kerja yang cukup 

tinggi dan keseluruhannya dibiayai dengan hutang lancar, sehingga keuntungan 

yang diperoleh perusahaan digunakan untuk mananggung beban bunga. 

Kondisi rata-rata perputaran modal kerja ditahun 2002 sebesar 7.34 kali 

atau memerlukan waktu selama 29.73 hari sekali berputar dalam satu periode, 

kemudian ditahun 2003 meningkat sebesar 12.94 kali atau 28.21 hari, tahun 2004 

perputaran modal kerja sebesar 17.37 kali atau 21.01 hari sekali berputar selama 

satu periode. Semakin tinggi perputaran modal kerja maka penggunaan modal 

kerja semakin efektif dan menghasilkan volume penjualan pada tingkat tertentu, 

maka semakin tinggi keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan sehingga 
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ROE meningkat. Dari hasil perhitungan yang didapat Thitung 1.399 < Ttabel 

1.701 ini berarti variabel perputaran modal kerja secara partial tidak berpengaruh 

terhadap ROE perusahaan, hal ini disebabkan beberapa faktor antara lain sebagai 

berikut: 

a. Fluktuasi Variabel Modal Kerja 

Modal kerja yang ada dalam perusahaan harus disesuaikan dengan 

kebutuhan operasional perusahaan, rata-rata modal kerja dalam perusahaan sangat 

tinggi sebesar 123.31 juta, tahun 2002 sebesar 223.70 juta, tahun 2003 sebesar 

107.76 dan tahun 2004 sebesar 28.97 juta yang keseluruhannya dibiayai dari aktiva 

lancar. Jumlah modal kerja harus cukup dan sesuai dengan kebutuhan sehingga 

dana dapat digunakan dengan efektif. 

b. Perputaran Modal Kerja yang masih rendah yang meliputi: 

1) Aliran kas, tidak lancarnya aliran kas menyebabkan kondisi modal kerja 

tidak stabil yang dapat mengganggu kegiatan operasional perusahaan. 

2) Banyaknya piutang yang tidak tertagih menyebabkan pendapatan yang 

diterima dari piutang menjadi rendah atau berkurang, sehingga laba 

perusahaan rendah. 

3) Perusahaan kurang mampu mengestimasikan kapan saatnya melakukan 

persediaan sehingga perputaran persediaan terhambat. 

3. Return On Equity (ROE) 

Dari skema Du Pont dapat diketahui bahwa modal kerja dan perputaran 

modal kerja berpengaruh terhadap ROE. Pada modal kerja dapat diketahui melalui 

pembagian ROI dengan hasil pengurangan satu debt ratio. 
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Pada perputaran modal kerja dapat diketahui bahwa modal kerja dengan 

perputaran tinggi berpengaruh terhadap ROE, hal ini disababkan modal kerja akan 

cepat kembali dalam perusahaan. Semakin meningkatnya modal kerja perusahaan 

diharapkan penjualan meningkat sehingga perputaran modal kerja tinggi sehingga 

memperoleh keuntungan dan profitabilitas (ROE) perusahaan tinggi. 

Pada sampel perusahaan manufaktur yang mempunyai tingkat Return On 

Equity (ROE) tertinggi adalah PT. Unilever Indonesia, pada tahun 2002 ROE yang 

dihasilkan sebesar 48.43% dengan tingkat penjualan sebesar 7.015.181 juta dengan 

tingkat hutang lancar sebesar 939.191 juta, menghasilkan keuntungan sebesar 

978.249 juta. Tahun 2003 ROE sebesar 61.88% penjualan yang dihasilkan sebesar 

8.123.625 juta dengan tingkat hutang 1.231.203 juta dan keuntungan yang didapat 

sebesar 1.296.711 juta, tahun 2004 ROE 63.94% dengan penjualan sebesar 

8.984.822 juta dan hutang lancar sebesar 1.231.868 juta dengan keuntungan 

sebesar 1.468.445 juta. Dari tahun 2002-2003 rata-rata ROE perusahaan adalah 

58.08% atau 6.28 hari sekali berputar dalam satu periode. Meningkatnya jumlah 

ROE pada perusahaan disebabkan karena jumlah penjualan yang semakin 

meningkat dari tahun ke tahun sehingga keuntungan yang didapat juga meningkat. 

Kondisi ROE dengan nilai minimum pada sampel perusahaan selama tahun 

2002-2004 adalah PT. Mulia Industrindo. Tahun 2002 ROE perusahaan sebesar -

29.44% dengan tingkat penjualan sebesar 2.181.700 juta dan menghasilkan 

keuntungan sebesar 311.545 juta. Tahun 2003 perusahaan menghasilkan penjualan 

sebesar 2.156.267 juta dan menderita kerugian sebesar 170.844 juta sehingga ROE 

yang diperoleh sebesar -13.76%, pada tahun 2004 ROE meningkat sebesar -

34.19% dengan penjualan sebesar 2.571.685 juta dan menderita kerugian sebesar 

645.160 juta. Rata-rata ROE yang dihasilkan perusahaan sebesar -25.79%. 
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Rendahnya tingkat ROE pada perusahaan disebabkan jumlah rata-rata modal kerja 

yang digunakan terlalu berlebihan yaitu sebesar  -1453.19 juta yang seluruhnya 

dibiayai dengan hutang lancar dengan tingkat penjualan yang rendah sehingga 

perusahaan mendarita kerugian dan ROE yang dihasilkan juga rendah. 

Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dipaparkan diatas, dapat 

diketahui bahwa ROE dipengaruhi dua variabel yaitu modal kerja dan perputaran 

modal kerja. Pengaruh kedua variabel tersebut secara bersama-sama sebesar 37.8% 

sedangkan 62.2% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian 

ini. Dari analisis dapat diketahui Fhitung 10.110 > Ftabel 3.32 hal ini berarti 

menolak hipotesis nol (H0) dan menerima hipotesis alternatif (Ha), sehingga ada 

pengaruh yang signifikan positif dari modal kerja dan perputaran modal kerja 

terhadap ROE pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta. 

Jadi dari analisis Du Pont dapat dijelaskan secara bersama-sama pengaruh modal 

kerja dan perputaran modal kerja terhadap ROE. 

Diantara kedua variabel dependen yaitu modal kerja dan perputaran modal 

kerja. Modal kerja mempunyai pengaruh lebih besar sebesar 0.579 atau 33.52% 

dibanding perputaran modal kerja sebesar 0.256 atau 6.55%, hal ini disebabkan 

kebutuhan modal kerja perusahaan selalu tercukupi meski berasal dari hutang 

lancar, namun dengan adanya hutang tersebut perusahaan mempunyai beban bunga 

sehingga keuntungan perusahaan sebagian digunakan untuk menutupi biaya 

tersebut. Hal ini menyebabkan profitabilitas perusahaan rendah karena ROE 

dipengaruhi oleh keuntungan perusahaan. 
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BAB V 

SIMPULAN SAN SARAN 

 

A. Simpulan 

 Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan diatas 

maka penulis dapat mengambil simpulan sebagai berikut: 

1. Kondisi perputaran modal kerja di pengaruhi oleh modal kerja (aktiva 

lancar dan hutang lancar) dalam menghasilkan penjualan. Semakin tinggi 

volume penjualan maka modal kerja berputar semakin cepat dan modal 

kerja cepat kembali yang disertai keuntungan yang tinggi pula, dengan 

keuntungan yang tinggi menyebabkan ROE perusahaan meningkat 

2. Kondisi modal kerja perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

jakarta dari tahun 2002-2004 sangat fluktuatif yang disebabkan perusahaan 

harus menyesuaikan jumlah modal kerja untuk memenuhi kebutuhan 

operasional perusahaan.  

3. Tingkat profitabilitas (ROE) perusahaan dipengaruhi oleh dua variabel 

yaitu modal kerja dan perputaran modal kerja, dengan penambahan modal 

kerja pada tingkat tertentu diharapkan tingkat penjualan tinggi sehingga 

perputaran modal kerja tinggi dan keuntungan yang diperoleh perusahaan 

meningkat sehingga ROE perusahaan tinggi. 
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B. Saran 

1. Manajemen perusahaan harus mengevaluasi strategi pemasaran sehingga 

penjualan dapat meningkat dan perputaran modal kerja meningkat, dengan 

meningkatnya penjualan dan perputaran modal kerja maka profitabilitas 

(ROE) perusahaan akan meningkat 

2. Pihak manajemen perusahaan harus mengevaluasi strategi dalam 

penggunaan modal kerja agar lebih efektif dan efisien sehingga keuntungan 

yang diperoleh perusahaan bisa meningkat dan tingkat profitabilitas (ROE) 

tinggi. 

3. Untuk meningkatkan ROE perusahaan sebaiknya penggunaan hutang untuk 

menambah jumlah modal kerja perusahaan harus dikontrol jumlahnya 

karena penggunaan hutang yang terlalu banyak menyebabkan perusahaan 

harus menanggung beban bunga. Hal itu akan mengurangi jumlah 

keuntungan bagi perusahaan. 
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 Lampiran 1 
 Tabel Modal Kerja 
 

Total Modal Kerja Perusahaan Manufaktur tahun 2002-2004 
No Perusahaan 2002 2003 2004 Rata-rata 

1 Arwana Citra Mulia -7.61 -1.92 -732 -5.62
2 Asahimas Flat Glass 259.8 231.46 304.98 265.41
3 Astra Graphia 248.68 239.19 293.02 260.29
4 Astra International 2455.20 1488.31 341.01 1428.17
5 Astra Otoparts 464.72 349.35 326.70 380.26
6 Dinaplast 25.211 -45.68 -32.42 -17.59
7 Delta Djakarta 154.39 200.66 226.94 193.99
8 fast Food Indonesia 28.08 23.19 27.16 26.14
9 oGood Year Indonesia 92.88 109.90 143.53 115.44

10 lIndal Alumunium Industri 51.61 25.19 350.65 142.48
11 Indofarma 273.93 104.49 128.81 169.08
12 Jakarta kyoei Steel Works -631.29 -567.8 -541.49 -580.19
13 lKablindo Murni 22.67 4.96 -16.06 3.86
14 Kimia Farma 304.41 295.87 336.01 312.09
15 Kedawung Setia Industrial -54.72 -27.33 27.45 -18.20
16 Lautan Luas 237.88 420.75 227.42 295.35
17 Lion Metal Works 70.31 79.41 97.04 82.25
18 Lionmesh Prima -1.57 7.93 7.59 6.04
19 Mandom Indonesia 131.39 158.87 189.97 160.07
20 Mayora Indah 569.13 610.52 512.79 564.15
21 Merk Indonesia 104.57 98.86 91.16 98.19
22 Metrodata Elektronics 197 181.08 330.28 236.12
23 Multi Bintang Indonesia 40.52 28.89 -4.72 21.56
24 Mulia Industrindo 657.84 -2180.28 -2837.13 -1453.19
25 Surya Toto Indonesia 13.54 -6.52 80.82 29.28
26 Schering Plough Indonesia -22.15 -16.80 -16.65 -18.53
27 Sorini Corporation 95.56 133.23 84.23 104.34
28 Tira Austin -323.49 -79.15 -20.89 -2.06
29 Tunas Ridean 179.40 439.42 164.33 261.05
30 Unilever Indonesia 1190.84 964.75 761.58 972.39
31 Voksel Elektric 105.98 69.67 45.99 73.88
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 Rata-rata 223.70 107.76 28.97 123.31
Sumber : Indonesian Capital Market Directory (ICMD) Tahun 2002-2004 
Lampiran 2 
Tabel Perputaran Modal Kerja 

Total Perputaran Modal Kerja Perusahaan Manufaktur Tahun 2002-2004 
No Perusahaan 2002 2003 2004 Rata-rata 

1 Arwana Citra Mulia 21.68 99.82 29.57 50.36
2 Asahimas Flat Glass 4.98 5.86 4.78 5.21
3 Astra Graphia 3.34 1.87 1.61 2.27
4 Astra International 12.49 21.17 130.02 54.56
5 Astra Otoparts 4.44 6.15 8.95 6.51
6 Dinaplast 17.69 12.90 22.87 17.82
7 Delta Djakarta 1.47 1.51 1.56 1.51
8 Fast Food Indonesia 25.46 34.29 32.74 30.83
9 Good Year Indonesia 6.06 5.36 5.35 5.59

10 Indal Alumunium Industri 5.56 12.46 1.34 6.45
11 Indofarma 2.51 4.77 5.35 4.21
12 Jakarta kyoei Steel Works 0.30 0.18 0.16 0.21
13 Kabelindo Murni 3.8 18.54 7.82 10.05
14 Kimia Farma 5.05 6.14 5.73 5.64
15 Kedawung Setia Industrial 9.38 18.24 19.77 15.79
16 Lautan Luas 4.68 2.99 7.49 5.05
17 Lion Metal Works 1.19 1.05 1.14 1.13
18 Lionmesh Prima 1.57 7.93 11.75 17.45
19 Mandom Indonesia 4.43 4.01 4.21 4.22
20 Mayora Indah 1.75 1.80 2.68 2.07
21 Merk Indonesia 2.11 2.99 4.09 3.06
22 Metrodata Elektronics 5.04 5.21 3.82 4.69
23 Multi Bintang Indonesia 13.38 19.49 150.62 61.16
24 Mulia Industrindo 3.32 0.98 0.90 1.73
25 Surya Toto Indonesia 30.62 72.10 7.06 11.47
26 Schering Plough Indonesia 4.96 6.99 6.72 6.23
27 Sorini Corporation 5.58 3.68 6.83 5.36
28 Tira Austin 0.49 2.01 8.40 7.00
29 Tunas Ridean 13.63 6.14 20.43 13.4
30 Unilever Indonesia 5.89 8.42 11.79 8.7
31 Voksel Elektric 4.87 6.13 12.87 7.96
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 Rata-rata 7.34 12.94 17.37 12.09
Sumber : Indonesian Capital Market Directory (ICMD) Tahun 2002-2004 
Lampiran 3 
Tabel Return On Equity (ROE) 

Return On Equity (ROE)  Perusahaan Manufaktur tahun 2002-2004 
No Perusahaan 2002 2003 2004 Rata-

rata 
1 Arwana Citra Mulia 13.40 16.10 17.23 15.58
2 Asahimas Flat Glass 28.48 19.03 20.01 22.51
3 Astra Graphia 22.49 6.44 11.23 13.39
4 Astra International 55.96 37.13 13.81 35.63
5 Astra Otoparts 24.58 17.28 15.96 19.27
6 Dinaplast 14.71 15.09 12.06 13.95
7 Delta Djakarta 15.20 11.76 10.95 12.64
8 Fast Food Indonesia 27.53 21.87 18.43 22.61
9 Good Year Indonesia 5.66 6.15 8.73 6.85
10 Indal Alumunium Industri 0.38 -67.38 0.38 -22.21
11 Indofarma -15.32 -52.56 2.83 -21.68
12 Jakarta kyoei Steel Works 6.48 11.76 -11.31 2.31
13 Kabelindo Murni -23.54 -33.47 -19.82 -25.61
14 Kimia Farma 5.23 6.03 9.55 6.94
15 Kedawung Setia Industrial -2.62 18.27 -27.62 -3.99
16 Lautan Luas 4.90 1.91 11.39 6.06
17 Lion Metal Works 12.57 12.07 19.54 14.73
18 Lionmesh Prima 3.11 4.50 8.72 5.44
19 Mandom Indonesia 19.15 18.14 20.74 19.34
20 Mayora Indah 16.08 10.52 9.79 12.13
21 Merk Indonesia 25.08 31.71 37.16 31.32
22 Metrodata Elektronics -17.51 -.061 0.3 -5.94
23 Multi Bintang Indonesia 30.06 33.63 32.54 32.07
24 Mulia Industrindo -29.44 -13.76 -34.19 -25.79
25 Surya Toto Indonesia 64.09 24.51 17.82 35.47
26 Schering Plough Indonesia -32.86 107.05 -17.47 18.9
27 Sorini Corporation 10.49 11.70 11.21 11.13
28 Tira Austin 5.59 4.07 16.10 11.44
29 Tunas Ridean 17.47 17.05 25.74 20.08
30 Unilever Indonesia 48.43 61.88 63.94 58.08
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31 Voksel Elektric 13.05 -9.32 -24.58 -6.95
 Rata-rata 11.89 11.84 8.73 10.82

  Sumber : Indonesian Capital Market Directory (ICMD) Tahun 2002-2004 
Lampiran 4 
Tabel Deskriptif Statistik Modal Kerja (MK), Perputaran Modal Kerja (PMK) 

 Dan Return On Equity (ROE) 
 

 
Deskriptif Modal Kerja (MK) 

Descriptive Statistics 
N Minimum aximum Mean 

 
Std. Variance 

Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic  Statistic 
VALID N 
(listwise) 

31

31

-1453.19 1428.17 123.3177 80.5404448.42993201089.402

  Sumber : Data primer yang diolah 

 

Deskriptif Perputaran Modal Kerja (PMK) 
Descriptive Statistics 

N Minimum Maximum Mean 
 

Std. Variance 

Statistic  Statistic Statistic Statistic Std. ErrorStatistic Statistic 
PMK 
Valid N 
(listwise) 

31 
31 

.21 61.16 12.0926 2.8330 15.77349 248.803

  Sumber : Data primer yang diolah 

 

Deskriptif Return On Equity (ROE) 
Descriptive Statistics 

N Minimum Maximum Mean Std. 
Deviation 

Variance 

Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Statistic 
ROE 
Valid N 
(listwise) 

31
31

-25.79 58.08 10.8258 3.4001 18.93071 358.372

 Sumber : Data primer yang diolah 
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Lampiran 5 
Tabel Persamaan Regresi, Uji Simultan (F), Uji Partial (T) 

 
Persamaan regresi 

Coefficients 
Unstandardized 

Coefficients 
 Standardized 

Coefficients 
Model 

B Std. Error Beta 
2 (Constant) 

MK 
PMK 

4.877
2.365E-02

.251

3.406
.006
.179

.560

.209

Dependent Variable: ROE 
Sumber : Data Primer yang diolah 
 
 
 

Uji Simultan (F) 
ANOVA 

 
Model 

Sum of Squares  
df 

 
Mean Square

 
F 

 
Sig. 

1    Regression 
Residual 
Total 

4508.346 
6242.803 

10751.149 

2 
28 
30 

2254.173
222.957

  

10.110

  

.000

a  Predictors: (Constant), PMK, MK 
b  Dependent Variable: ROE 
Sumber : Data Primer yang diolah 

 
 

Uji Partial (T) 
Coefficients 

 
 
t 

 
 

Sig. 
Model 

  
1              (Constant) 

MK 
PMK 

1.432
3.753
1.399

.163

.001

.173

 Sumber : Data Primer yang diolah 
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Lampiran 6 

Tabel Koefisien Determinasi (R²), Koefisien Parsial (r²), Multikolonieritas 
 Koefisien Kolerasi 

 

Koefisien Determinasi (R²) 
Model Summary 

 
Model 

 
R 

 
R Square 

Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

  1 .648 .419 .378 14.93175
 a  Predictors: (Constant), PMK, MK 
 b  Dependent Variable: ROE 
 Sumber : Data Primer yang diolah 

 
 

Koefisien Parsial (r²) 
Coefficients 

 
Correlations 

 
 

Model Zero-Order Partial Part 
1    (Constant) 
      MK 
      PMK 

 
.615 
.357

 
.579 
.256

 
.541 
.202 

Sumber: Data primer yang diolah 
 
 
 

Multikolonieritas 
Coefficient Correlations 

Model PMK MK

  1                             Correlation    PMK 
                                                       MK 
 
                                 Covariances  PMK 
                                                       MK 

1.000
-.264

3.210E-02
-2.976E-04

-.264
1.000

-2.976E-04
3.972E-05

 Dependent Variable: ROE 
 Sumber: Data primer yang di olah 
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Lampiran 7 
Tabel Multikolonieritas Koefisien, Otokolerasi 

 
 
 

Multikolonieritas 
Coefficient 

 
Collinearty Statistics

  
 

Model Tolerance VIF 
1    (Constant) 
      MK 
      PMK 

 
.931 
.931

 
1.705 
1.705 

Sumber : Data primer yang diolah 
 
 
 

Otokorelasi 
 

Model 
 

Durbin Watson 
1 1.566 

 Sumber: Data primer yang di olah 
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Lampiran 8 
Grafik Scatterplot 
 
 

Heteroskedestisitas 
 

Scatterplot

Dependent Variable: ROE

Regression Standardized Predicted Value
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 Sumber: Data primer yang di olah 
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Laporan Keuangan 31 Perusahaan 

Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa 

Efek Jakarta Tahun 2002-2004 
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