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Abstract: The purpose of this research is to know how much the impact of the working capital towards the increasing
of the profitability in Hagabaya Sejati Palembang Company.  This research does include as a qualitative research.
The variable and each of indicators that used is the variable of working capital with the indicators of current
assets, current liabilities and the amount of assets along with the variable of profitability with the indicators of
income for the year and the amount of assets. The data that used is a secondary data that is the Hagabaya Sejati
Palembang Company’s financial statements during 2009-2013. The techniques of the collecting data are observation,
documentation and literature study. The data analysis is quantitative analysis with the analysis technique that uses
the liquidity ratio, profitability, regression, t-test. The result of the regression conducted depicted that there was no
working capital impact towards the profitability; this can be seen from simple linear regression equation and t-test.
The test value = -0,1115 < = 2,132, so Ho is accepted and it means that there is no a significant impact between
working capital (X) towards the profitability (Y) in Hagabaya Sejati Palembang company.
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Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh modal kerja terhadap peningkatan
profitabilitas pada PT. Hagabaya Sejati Palembang. Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif. Variabel dan
masing-masing indikator yang digunakan adalah variabel modal kerja dengan indikator aktiva lancar, hutang lancar
dan jumlah aktiva serta variabel profitabilitas dengan indikator laba tahun berjalan dan jumlah aktiva. Data yang
digunakan adalah data sekunder yaitu laporan keuangan PT. Hagabaya Sejati Palembang tahun 2009-2013. Teknik
pengumpulan data adalah observasi, dokumentasi dan studi literatur. Analisis data adalah analisis kuantitatif dengan
teknik analisis menggunakan rasio likuiditas, profitabilitas, regresi dan uji t. Hasil analisis regresi yang dilakukan
menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh modal kerja terhadap profitabilitas, hal ini dapat dilihat dari persamaan
regresi linear sederhana dan uji t. Nilai uji thitung = -0,1115 < ttabel = 2,132, maka Ho diterima artinya tidak ada
pengaruh yang signifikan modal kerja (X) terhadap Profitabilitas (Y) pada PT. Hagabaya Sejati Palembang.

Kata Kunci: modal kerja, profitabilitas

1. PENDAHULUAN

Keberhasilan perusahaan dalam mencapai
suatu tujuan menunjukkan adanya kinerja manajemen
yang baik, yaitu manajemen yang mampu
mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan
dengan memperoleh laba yang maksimal, karena pada
dasarnya tujuan perusahaan yaitu memaksimumkan
kemakmuran para pemiliknya dan harga pasar
sahamnya. Tujuan tersebut dapat tercapai dengan

jalan pola manajemen yang efisien dan menciptakan
rangkaian kerjasama yang teratur di antara masing-
masing bagian yang ada dalam perusahaan tersebut.

Salah satu ukuran kesuksesan manajemen
adalah mampu mengatasi masalah keuangan
perusahaan. Masalah keuangan adalah salah satu
masalah yang sangat vital bagi perusahaan. Salah
satu tujuan utama didirikannya perusahaan adalah
untuk memperoleh keuntungan yang maksimal.
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Namun berhasil tidaknya perusahaan dalam
mencari keuntungan dan mempertahankan
perusahaannya tergantung pada manajemen
keuangan. Perusahaan harus memiliki kinerja
keuangan yang sehat dan efisien untuk mendapatkan
keuntungan atau laba. Oleh sebab itu, kinerja
keuangan merupakan hal yang penting bagi setiap
perusahaan di dalam persaingan bisnis yang semakin
ketat dewasa ini. Kinerja perusahaan yang baik diukur
dari kemampuan perusahaan dalam menghasilkan
keuntungan yang merupakan kunci keberhasilan
perusahaan karena keuntungan merupakan komponen
laporan keuangan yang digunakan sebagai alat untuk
menilai baik tidaknya kinerja suatu perusahaan. Salah
satu indikator kinerja keuangan yang sangat
diperhatikan perusahaan ini adalah jalannya
operasional perusahaan sehari-hari.

Kelancaran jalannya operasi perusahaan
sangat tergantung seberapa efektif perusahaan dalam
mengelola modal kerja yang tersedia. Modal kerja
merupakan modal yang digunakan untuk membiayai
operasional perusahaan sehari-hari, terutama yang
memiliki jangka waktu pendek. Modal kerja juga
diartikan seluruh aktiva lancar yang dimiliki suatu
perusahaan atau setelah aktiva lancar dikurangi
dengan hutang lancar atau dengan kata lain modal
kerja merupakan investasi yang ditanamkan dalam
aktiva lancar atau aktiva jangka pendek seperti
kas, bank, surat berharga, piutang, persediaan dan
aktiva lancar lainnya. Biasanya modal kerja
digunakan untuk beberapa kali kegiatan dalam satu
periode.

Menurut Komarudin Ahmad (2002:2) secara
umum modal kerja dapat berarti:

1. Seluruh aktiva lancar atau modal kerja kotor
(gross working capital)

2. Aktiva lancar dikurangi hutang lancar (net
working capital)

3. Keseluruhan dana yang diperlukan untuk
menghasilkan laba (functional working capital)

Bambang Riyanto (2001:39) menyatakan
bahwa ada dua alternatif yang digunakan untuk
memperbesar profit yaitu:

1. Dengan menambah biaya usaha sampai tingkat
tertentu diusahakan tercapainya tambahan
penjualan yang sebesar-besarnya dengan kata lain
tambahan penjualan harus lebih besar dari pada
biaya usaha.

2. Dengan mengurangi pendapatan dari penjualan
sampai tingkat tertentu diusahakan adanya biaya
usaha relatif lebih besar daripada berkurangnya
pendapatan dari penjualan.

PT. Hagabaya Sejati Palembang merupakan
perusahaan yang bergerak di bidang jasa. Sebagai
sebuah perusahaan, perusahaan jasa ini
tentu saja sangat memberi perhatian khusus
terhadap kesehatan kinerja keuangannya guna
mempertahankan kontinuitas perusahaan terutama
yang memiliki jangka waktu pendek. Modal kerja juga
diartikan seluruh aktiva lancar yang dimiliki suatu
perusahaan atau setelah aktiva lancar dikurangi
dengan hutang lancar atau dengan kata lain modal
kerja merupakan investasi yang ditanamkan dalam
aktiva lancar atau aktiva jangka pendek seperti kas,
bank, surat berharga, piutang, persediaan dan aktiva
lancar lainnya. Biasanya modal kerja digunakan
untuk beberapa kali kegiatan dalam satu periode.

Pengertian modal kerja menurut Keown
(2005:190) adalah sebagai berikut: “Modal kerja
merupakan masalah pembiayaan jangka pendek yang
muncul dalam pengelolaan investasi perusahaan pada
aset lancar dan penggunaan hutang jangka
pendeknya.” Pengelolaan modal kerja yang tepat tentu
saja akan mengarah pada tujuan perusahaan yaitu
untuk meraih keuntungan (profitabilitas). Sedangkan
ketidakefektifan dalam pengelolaan modal kerja dapat
menimbulkan kerugian bagi perusahaan karena
kesempatan untuk memperoleh keuntungan telah
diabaikan. Begitu pentingnya modal kerja bagi suatu
perusahaan, maka perusahaan dituntut untuk dapat
mengelola dan mengatur modal kerja dengan sebaik-
baiknya sehingga operasional perusahaan dapat
berjalan lancar dan profitabilitas yang diharapkan
dapat tercapai.

Profitabilitas menurut Agus Sartono
(2008:122) adalah kemampuan perusahaan
memperoleh laba dalam hubungannya dengan
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penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Dengan
demikian bagi investor jangka panjang akan sangat
berkepentingan dengan analisis profitabilitas ini
misalnya bagi pemegang saham akan melihat
keuntungan yang benar-benar akan diterima dalam
bentuk deviden. Profitabilitas itu sendiri diukur
berdasarkan laba bersih yang diterima oleh
perusahaan. Laba bersih menunjukkan jumlah
penjualan atau target yang dicapai perusahaan dalam
satu tahun atau satu periode, sehingga dapat dijadikan
alat ukur terhadap tingkat profitabilitas perusahaan,
untuk itu pihak perusahaan perlu melakukan tindakan
evaluasi terhadap penggunaan modal kerjanya.
Bertitik tolak dari latar belakang di atas, maka
permasalahan dalam penelitian ini  adalah: Seberapa
besarkah peranan modal kerja berpengaruh terhadap
peningkatan profitabilitas pada PT. Hagabaya Sejati
Palembang?

2. LANDASAN TEORI

2.1 Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas adalah rasio-rasio yang
dimaksudkan untuk mengukur likuiditas perusahaan
(current ratio, acid test ratio), terdiri dari:

a. Current Ratio
adalah kemampuan perusahaan untuk membayar
hutang yang segera harus dipenuhi dengan aktiva
lancar.

b. Cash Ratio
adalah kemampuan perusahaan untuk membayar
hutang yang segera harus dipenuhi dengan kas
yang tersedia dalam perusahaan dan efek yang bisa
diuangkan.

c. Quick Ratio
adalah kemampuan perusahaan untuk membayar
hutang yang segera harus dipenuhi dengan aktiva
lancar yang lebih likuid atau Quick Assets.

Current Ratio =
Aktiva lancar
Hutang lancar

Cash Ratio =
Kas + efek

Hutang lancar

d. Working Capital to Total Assets Ratio
adalah likuiditas dari total aktiva dan posisi modal
kerja atau netto.

2.2 Rasio Laverage

Rasio Laverage adalah rasio-rasio yang
dimaksudkan untuk mengukur sampai berapa jauh
aktiva perusahaan dibiayai dengan hutang (debt to
total assets ratio, net worth to debt ratio), terdiri
dari:

a. Total Debt to Equity Ratio
adalah bagian dari setiap unit rupiah modal sendiri
yang dijadikan jaminan untuk keseluruhan hutang.

b. Total Dept to Total Capital Assets
adalah beberapa bagian dari keseluruhan
kebutuhan dana yang dibelanjai dengan hutang.

c. Long Term Debt to Equity Ratio
adalah bagian dari setiap rupiah modal sendiri
yang dijadikan jaminan untuk hutang jangka
panjang.

d. Tangible Assets Debt Ratio
adalah besarnya aktiva tetap tangible yang
digunakan untuk menjamin hutang jangka panjang
setiap rupiahnya.

e. Times Interest Earned Ratio
adalah besarnya jaminan keuntungan untuk
membayar bunga hutang jangka panjang.

Quick Ratio =
Kas + Efek + Piutang

Hutang lancar

Working Capital
 to Total Assets Ratio

Aktiva lancar  - Hutang lancar
Jumlah aktiva

=

Total Debt
to Equity Ratio = Hutang lancar +  Hutang  jangka  panjang

Jumlah modal sendiri

Total Debt
to Total Capital

Assets

Hutang lancar +  Hutang  jangka  panjang
Jumlah Modal Aktiva

=

Long Term Debt
to Equity Ratio

Hutang jangka panjang
Modal sendiri

=

Tangible Assets
Debt Ratio

Jumlah aktiva - Intangibles  - Hutang Lancar
Hutang jangka panjang

=
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2.3 Rasio Aktivitas

Rasio aktivitas merupakan rasio-rasio yang
dimaksudkan untuk mengukur sampai seberapa besar
aktivitas perusahaan dalam mengerjakan sumber-
sumber dananya, yang terdiri dari:

a. Total Assets Turn Over
merupakan kemampuan dana yang tertanam
dalam keseluruhan aktivitas berputar dalam suatu
periode tertentu atau kemampuan modal yang
diinvestasikan untuk menghasilkan revenue.

b. Receivable Turn Over
merupakan kemampuan dana yang tertanam
dalam piutang berputar dalam suatu periode
tertentu.

c. Average Collection Periode
merupakan periode rata-rata yang diperlukan
untuk mengumpulkan piutang.

d. Inventory Turn Over
adalah kemampuan dalam inventory yang berputar
dalam suatu periode tertentu atau likuiditas dari
inventory dan tendensi untuk adanya overstock.

e. Average Day’s Inventory
adalah periode menahan persediaan rata-rata
atau periode rata-rata persediaan berada di
gudang.

f. Working Capital Turn Over
adalah kemampuan modal kerja atau netto

Times Interest
Earned Ratio = EBIT

Bunga hutang jangka panjang

Total Assets
Turn Over

Penjualan netto
Jumlah aktiva

= x 1 kali

Receivable
Turn Over

= Penjualan kredit
Piutang rata-rata

x 1 kali

Average Collection
Periode =

Penjualan rata-rata x 360
Penjualan Kredit

x 1 kali

Inventory
Turn Over =

Harga Pokok Penjualan
Inventory rata-rata

x 1 kali

berputar dalam suatu periode siklus kas dari
perusahaan.

2.4 Rasio Profitabilitas

Rasio profitabilitas adalah rasio yang
menunjukkan hasil akhir dari sejumlah kebijaksanaan
dan keputusan-keputusan. Adapun rasio-rasio
profitabilitas adalah:

a. Gross Profit Margin (GPM)
Pengukuran ini adalah ukuran persentase dari
setiap hasil penjualan sesudah perusahaan
membayar harga pokok penjualan. Semakin tinggi
gross profit margin maka semakin baik.

b. Operating Profit Margin (OPM)
Pengukuran ini adalah ukuran persentase dari
setiap hasil sisa penjualan sesudah semua biaya
dan pengeluaran lain dikurangi kecuali bunga dan
pajak.

c. Net Profit Margin (NPM)
Pengukuran ini adalah ukuran untuk mengukur
persentase keuntungan perusahaan setelah
dikurangi semua biaya dari pengeluaran termasuk
bunga dan pajak.

d. Operating Rasio
adalah operasi per-rupiah penjualan, makin besar
rasio ini berarti makin buruk.

e. Earning Power of Total Investment (Rate of
Return on Total Assets)
adalah kemampuan dari modal yang
diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk

Average Day’s
Inventory =

Inventory rata-rata x 360
Inventory rata-rata

x 1 kali

Working Capital
Turn Over

Penjualan netto
Aktiva lancar - Hutang lancar

x 1 kali=

Gross Profit
Margin

Penjualan netto - Harga pokok penjualan
Penjualan

= x 100%

Operating
Profit Margin

Penjualan netto - HPP - Biaya Operasi
Penjualan

= x 100%

Net Profit
Margin =

Laba bersih
Penjualan

x 100%

Operating
Rasio =

Harga Pokok Penjualan +  Biaya Operasi
Penjualan

x 100%
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menghasilkan keuntungan bagi semua investor
(pemegang obligasi dan saham).

f. Net Earning Power Ratio (Rate of Return on
Investment atau ROI)
adalah kemampuan dari modal yang
diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk
menghasilkan keuntungan.

Earning Power
of Total Investment

= EBIT
 Total aktiva

Rate of
Return on Investment =

Keuntungan netto sesudah pajak
Jumlah aktiva

Rate of
Return for the Owner =

Keuntungan netto sesudah pajak
Jumlah modal sendiri

g. Rate of Return for the Owner (Rate of Return on
Net Worth)
adalah kemampuan dari modal sendiri untuk
menghasilkan keuntungan bagi pemegang saham
preferen dan saham biasa.

2.5 Penelitian Sebelumnya

Penelitian yang berkaitan dengan modal kerja
terhadap profitabilitas sebelumnya, antara lain
ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 1: Penelitian Sebelumnya

No.
1.

2.

         Nama
Kusminaini Armin
(2013)

Ady Wijaya (2011)

            Judul
Pengaruh Modal Kerja
Terhadap Profitabilitas
pada CV Putri Lintang
Sakti Bandar Lampung

Analisis Manajemen
Modal Kerja pada PT.
Pusri Palembang

Persamaan
Penelitian  ini sama-sama
menggunakan variabel
modal kerja serta variabel
profitabilitas.

Penelitian ini sama-sama
meneliti tentang modal
kerja.

Perbedaan
Penelitian Kusminaini
mencari tingkat efektifitas
penggunaan modal kerja
dalam hubungannya dengan
tingkat profitabilitas dan
mencari tingkat kebutuhan
modal kerjanya, sedangkan
penelitian ini mencari
pengaruh modal kerja
terhadap profitabilitas.

Penelitian Ady Wijaya hanya
menggunakan variabel modal
kerja, sedangkan penelitian
ini selain menggunakan
variabel modal kerja juga
menggunakan variabel
profitabilitas.

2.6 Kerangka Pemikiran

Modal Kerja (X)

WCTAR =           x 100%

Profitabilitas (Y)

ROI  =                                 x 100%

Gambar 1: Kerangka Pemikiran
Sumber: Konsep yang dikembangkan untuk penelitian

 Aktiva lancar - Hutang Lancar
Jumlah Aktiva

Laba Tahun Berjalan
Jumlah Aktiva
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3. HIPOTESIS

Dari uraian gambar kerangka pikiran
teoritis di atas, serta dengan mengacu pada
latar belakang, rumusan masalah, dan telaah
pustaka, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai
berikut:

“Diduga terdapat pengaruh Peranan Modal
Kerja terhadap Peningkatan Profitabilitas pada PT.
Hagabaya Sejati Palembang.”

4. METODE PENELITIAN

4.1 Variabel Penelitian

Variabel penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini terdiri dari variabel independen dan
variabel dependen. Variabel independen dalam
penelitian ini yaitu variabel Modal Kerja (X) dan
variabel dependennya adalah Profitabilitas (Y).

4.2 Definisi Operasional

Tabel 2: Operasional Variabel Penelitian

Variabel
   Modal Kerja (X)

  Profitabilitas (Y)

Definisi Variabel
Kelebihan aktiva lancar
di atas hutang lancar

Kemampuan
perusahaan dalam
menghasilkan laba

Skala
Rasio

Rasio

Indikator
Aktiva lancar dan
Hutang lancar

Laba bersih dan Total
Aktiva

4.3 Populasi, Sampel dan Teknik Sampling

Populasi dalam penelitian ini adalah laporan
keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi PT.
Hagabaya Sejati Palembang dari mulai perusahaan
ini berdiri sampai dengan sekarang.

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini
adalah laporan keuangan berupa neraca dan laporan
laba rugi dari PT. Hagabaya Sejati Palembang
dari tahun 2009 sampai tahun 2013. Teknik
pengambilan sampel  dengan menggunakan metode
Purpose Sampling dikarenakan selama periode
tersebut data-data keuangan yang tersedia lebih
lengkap. Penelitian ini mencari pengaruh modal kerja
terhadap tingkat profitabilitas pada PT. Hagabaya
Sejati Palembang.

5. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisa laporan keuangan PT.
Hagabaya Sejati Palembang dengan menggunakan
teknik analisa sebagai berikut:

1. Analisa Rasio Keuangan
2. Analisa Regresi Linear Sederhana

5.1 Analisa Rasio Keuangan

Analisa rasio keuangan dilakukan dengan
menghitung angka yang diperoleh dari hasil
perbandingan dari satu pos laporan keuangan dengan
pos lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan
dan signifikan. Dalam menganalisa dan
menginterpretasikan profitabilitas PT. Hagabaya
Sejati Palembang, penulis membandingkan dengan
satu variabel yang sangat mempengaruhi tingkat
profitabilitas (rasio profitabilitas) PT. Hagabaya
Sejati Palembang yaitu Modal Kerja (rasio
likuiditas).

Adapun perhitungan rasio tersebut sebagai
berikut:

5.1.1 Modal Kerja

Untuk menganalisa modal kerja pada PT.
Hagabaya Sejati Palembang maka penulis
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menggunakan rasio likuiditas dalam hal ini
Working Capital to Total Assets Ratio (WCTAR)
yang dirumuskan sebagai berikut:

WCTAR =              x 100%

Dilihat dari teori di atas maka dapat dihitung
Working Capital to Total Assets Ratio dari PT.
Hagabaya Sejati Palembang dari tiap periode yang
diinginkan. Berikut ini penulis menyajikan
perhitungan modal kerja pada PT. Hagabaya Sejati
Palembang pada periode 2009, 2010, 2011, 2012 dan
2013 yaitu:

Working Capital to Total Assets Ratio (Modal Kerja)

Tahun 2009=      x 100%

= 66,3%

Tahun 2010=       x 100%

= 59,2%

Tahun 2011=       x 100%

= 71,2%

Tahun 2012=       x 100%

= 66,6%

Tahun 2013=       x 100%

= 68,4%

Berdasarkan hasil perhitungan di atas,
persentase peningkatan atau penurunan dari Working
Capital to Total Assets Ratio PT. Hagabaya Sejati
Palembang selama periode 2009 hingga 2013, dapat
dilihat pada tabel dan grafik di bawah ini:

Tabel 3: Perhitungan Perubahan Persentase Kenaikan atau Penurunan
Working Capital to Total Assets Ratio PT. Hagabaya Sejati Palembang

Tahun 2009-2013

1
2
3
4

2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013

Working Capital to Total
Assets Ratio

66,3% - 59,2%
59,2% - 71,2%
71,2% - 66,6%
66,6% - 68,4%

Peningkatan atau
Penurunan

7,1%
12%
4,6%
1,8%

TahunNo.

           Sumber: Laporan Keuangan PT. Hagabaya Sejati Palembang

Gambar 2: Grafik Peningkatan dan Penurunan Working Capital to Total Assets Ratio

 Aktiva lancar - Hutang Lancar
Jumlah Aktiva
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Berdasarkan tabel dan grafik maka dapat
dilihat adanya peningkatan dan penurunan dari modal
kerja PT. Hagabaya Sejati pada tahun 2009 sampai
dengan tahun 2013. Perubahan ini terjadi karena
adanya peningkatan serta penurunan aktiva lancar,
hutang lancar maupun total aktiva pada PT.
Hagabaya Sejati Palembang.

Pada tahun 2009 modal kerja sebesar 66.3%
sedangkan tahun 2010 modal kerja menurun menjadi
59,2%. Modal kerja tahun 2009 sampai 2010 bisa
dilihat pada grafik 2 mengalami penurunan sebesar
7,1%. Hal ini disebabkan karena bertambahnya
jumlah aktiva serta naiknya jumlah hutang lancar.

Modal kerja pada tahun 2010 sebesar 59,2%
sedangkan modal kerja tahun 2011 sebesar 71,2 %.
Pada grafik 2 bisa dilihat modal kerja tahun 2010-
2011 mengalami peningkatan sebesar 12%. Hal ini
berbeda dengan tahun sebelumnya (2009-2010) yang
mengalami penurunan, pada tahun 2010-2011
ternyata mengalami peningkatan. Ini disebabkan
hutang lancar mengalami penurunan sedangkan
aktiva lancar mengalami kenaikan.

Pada tahun 2011 modal kerja sebesar 71,2%
sedangkan modal kerja pada tahun 2012 menjadi
66.6%. Modal kerja pada tahun 2011-2012
mengalami penurunan sebesar 4,6% yang terlihat
pada grafik 2. Hal tersebut dikarenakan menurunnya
aktiva lancar perusahaan serta diikuti dengan
meningkatnya jumlah aktiva pada tahun 2012.

Akhir tahun pembanding yaitu tahun 2012-
2013 dimana modal kerja pada tahun 2012 sebesar
66,6% sedangkan modal kerja pada tahun 2013
sebesar 68,4%. Grafik 2 menggambarkan modal kerja
pada tahun 2012-2013 mengalami peningkatan
sebesar 1,8%. Hal ini disebabkan naiknya aktiva
lancar perusahaan yang lebih besar dibandingkan
dengan naiknya hutang lancar perusahaan.

Berdasarkan hasil perhitungan modal kerja
di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2009-2013
modal kerja mengalami fluktuasi baik berupa
peningkatan maupun penurunan modal kerja setiap
tahunnya. Fluktuasi modal kerja tersebut apabila

dirata-ratakan tingkat modal kerja selama 5 tahun
sebesar 66,34% {(66,3% + 59,2% + 71,2% + 66,6%
+ 68,4%) / 5}.

5.1.2 Profitabilitas

Untuk menganalisa profitabilitas PT.
Hagabaya Sejati Palembang digunakan rasio
profitabilitas dalam hal ini Rate of Return On
Investment (ROI). Rasio profitabilitas merupakan
rasio yang menunjukkan hasil akhir dari sejumlah
kebijaksanaan dan keputusan-keputusan yang diambil
suatu perusahaan dalam hal ini PT. Hagabaya Sejati
Palembang.  Rate of Return On Investment (ROI)
dirumuskan sebagai berikut:

ROI =                                  x 100%

Rate of Return On Investment / ROI (Profitabilitas)

Tahun 2009 =          x 100%

= 20,7%

Tahun 2010 =          x 100%

= 19,5%

Tahun 2011 =          x 100%

= 19,98%

Tahun 2012 =          x 100%

= 21,5%

Tahun 2013 =          x 100%

= 17,5%

Berdasarkan perhitungan di atas, perubahan
baik berupa peningkatan atau penurunan dari Rate
of Return on Investment / ROI pada PT. Hagabaya
Sejati Palembang tahun 2009 hingga 2013 dapat
dilihat dalam tabel dan grafik sebagai berikut:

Laba Sesudah Pajak
Jumlah Aktiva
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Tabel 4: Perhitungan Perubahan Persentase Peningkatan atau Penurunan
Rate of Return on Investment / ROI PT. Hagabaya Sejati Palembang

1
2
3
4

2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013

Rate of Return on Investment /
ROI

20,7% - 19,5%
 19,5% - 19,98%
19,98% - 21,5%
21,5% - 17,5%

Peningkatan atau
Penurunan

1,2%
0,48%
1,52%

4%

TahunNo.

Gambar 3: Grafik Peningkatan dan Penurunan Rate of Return On Investment

          Sumber: Laporan Keuangan PT. Hagabaya Sejati Palembang

 
2009 2010 2011 2012 2013 

Berdasarkan hasil perhitungan profitabilitas
PT. Hagabaya Sejati Palembang, maka dapat dilihat
adanya peningkatan dan penurunan atau fluktuasi
Rate of Return On Investment PT. Hagabaya Sejati
Palembang periode tahun 2009 sampai tahun 2013.

Tahun 2009 profitabilitas yang dimiliki
perusahaan sebesar 20,7% sedangkan pada tahun
2010 profitabilitas sebesar 19,5%. Profitabilitas
tahun 2010-2011 mengalami penurunan sebesar 1,2%
yang terlihat pada grafik 3. Walaupun keuntungan
perusahaan meningkat, namun jumlah aktiva
perusahaan juga meningkat. Hal inilah yang
menyebabkan penurunan profitabilitas perusahaan
sebesar 1,2% dari tahun sebelumnya.

Profitabilitas pada tahun 2010 sebesar 19,5%
sedangkan tahun 2011 profitabilitas perusahaan
sebesar 19,98%. Pada grafik 3 bisa dilihat
profitabilitas tahun 2010-2011 mengalami

peningkatan sebesar 0,48%. Hal ini karena
adanya peningkatan laba bersih yang diraih oleh
perusahaan.

Tahun 2011 profitabilitas perusahaan sebesar
19,98% sedangkan tahun 2012 profitabilitas
perusahaan sebesar 21,5%. Profitabilitas tahun 2011
-2012 yang dapat dilihat pada grafik 3 mengalami
peningkatan sebesar 1,52%. Ini disebabkan
meningkatnya laba bersih perusahaan sebesar Rp.
248.995.137,00 dari tahun sebelumnya.

Profitabilitas perusahaan pada tahun 2012
sebesar 21,5% sedangkan pada akhir periode tahun
2013 profitabilitas perusahaan sebesar 17,5%. Tahun
2012-2013  profitabilitas  perusahaan  mengalami
penurunan sebesar 4% yang terlihat pada grafik 3.
Hal ini karena adanya penurunan laba bersih yang
diraih perusahaan sedangkan jumlah aktiva
perusahaan terus meningkat.
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Berdasarkan hasil perhitungan di atas, dapat
diketahui bahwa adanya peningkatan maupun
penurunan atau fluktuasi dari profitabilitas pada PT.
Hagabaya Sejati Palembang. Apabila dirata-ratakan
profitabilitas pada PT. Hagabaya Sejati Palembang
selama periode tahun 2009 sampai 2013 sebesar
19,84% {(20,7% + 19,5% + 19,98% + 21,5% +
17,5%) / 5 }.

5.2 Pengaruh Modal Kerja Terhadap
Profitabilitas PT. Hagabaya Sejati
Palembang

Modal kerja merupakan hal yang penting
untuk semua perusahaan karena digunakan untuk
membiayai operasional perusahaan untuk
melanjutkan kelangsungan hidup perusahaan tersebut
sehingga menjadi salah satu syarat agar perusahaan
dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan
sebelumnya. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh
modal kerja terhadap profitabilitas maka dilakukan
analisis regresi linear sederhana. Perhitungan
pengaruh modal kerja terhadap profitabilitas dengan
menggunakan analisis regresi linear sederhana dapat
dilihat pada tabel dan grafik sebagai berikut:

Tabel 5:  Perhitungan Pengaruh Modal Kerja Terhadap Profitabilitas
Pada PT. Hagabaya Sejati Palembang Tahun 2009-2013 (Persentase)

2009
2010
2011
2012
2013
Total

Modal Kerja
( X )
66,3
59,2
71,2

66,66
8,4

331,7

Profitabilitas
( Y )
20,7
19,5

19,98
21,5
17,5

99,18

1372,41
1154,40
1422,58
1431,90

1197
6578,29

4395,69
3504,64
5069,44
4435,56
4678,56

22083,89

428,49
380,25
399,20
462,25
306,25

1976,44

Tahun XY X2 Y2

Sumber: Laporan Keuangan PT. Hagabaya Sejati Palembang

Gambar 4: Grafik Perubahan Working Capital to Total Assets Ratio
dan Rate of Return On Investment

Berikut ini perhitungan analisis regresi linear
sederhana dengan persamaan sebagai berikut:

Y = a + bX

Dirumuskan sebagai berikut:

a =       - b
ΣY

n
ΣX

n
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untuk mencari nilai b yaitu:

b =

=

=

=

= -0,0166.

Dan mencari nilai a adalah sebagai berikut:

a =      - b

=         – (-0,0166)

= 19,836 – (-1,10)

= 20,936

Dari hasil perhitungan regresi linear
sederhana di atas, diperoleh persamaan yaitu:

Y = 20,936 - 0,0166X

Berdasarkan regresi linear sederhana di atas
diperoleh nilai koefisien (b) sebesar -0,0166 artinya
setiap terjadi kenaikan modal kerja sebesar 1% maka
akan menyebabkan profitabilitas menurun sebesar
0,0166%. Sedangkan Nilai konstanta (a) sebesar
20,936 artinya bila modal kerja sama dengan 0
maka tingkat profitabilitas menurun sebesar
20,936%.

Setelah didapatkan persamaan regresi lalu
untuk mengetahui keeratan hubungan antara variabel
X dan variabel Y digunakan analisa korelasi (r)
serta untuk mengetahui seberapa besar variasi
variabel X terhadap Y digunakan analisa koefisien
determinasi.

5.2.1 Analisa Korelasi ( r )

r =

=

=

=

=

=  -0,351

Oleh karena nilai r = -0,351 terletak antara
-0,50 dan -0,30 maka terdapat hubungan yang lemah
dan ke arah negatif antara modal kerja dan
profitabilitas. Hal ini menunjukkan hubungan modal
kerja dan profitabilitas yang lemah.

5.2.2 Analisa Koefisien Determinasi ( R2 )

R2  = (-0,351)2

     = 0,123

Artinya variasi profitabilitas yang dapat
dijelaskan oleh variasi modal kerja perusahaan oleh
persamaan Y = 20,93 -0,0166X sebesar 12,3%.
Sisanya 87,7% dipengaruhi oleh faktor lain.

Langkah selanjutnya untuk menguji pengaruh
modal kerja terhadap profitabilitas, digunakan alat
uji statistik uji t:

1. Hipotesis

Ho : Tidak ada pengaruh modal kerja terhadap
profitabilitas

Ha : Ada pengaruh modal kerja terhadap
profitabilitas

2. Menguji hipotesis dengan memasukkan nilai yang
akan diuji ke dalam rumus:

ΣY

n
ΣX

n
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to =

untuk mencari Sb digunakan rumus:

Sb =  √

Sedangkan mencari Se adalah sebagai berikut:

Se = √

Se = √

= √
= √3,06667
= 1,75

Jadi,

Sb = √

Sb = √

Sb = √

Sb = √

Sb = √0,02217
Sb = 0,1489

Sehingga to adalah:

to =

to =

to = -0,1115

perhitungan ttabel  dengan taraf nyata ( á = 10 % )
dan derajat kebebasan ( db ) = n - 1, adalah:

ttabel  =     : db ( n-1 )

ttabel  =     : db ( 5-1 )

ttabel   = 0,05 : db ( 4 )
ttabel  = 2,132

3. Daerah penolakan dan penerimaan Ho
berdasarkan dan dapat dilihat sebagai berikut:

0,1
2

Daerah Penerimaan
Ha 0,05

-2.132        -0,115 2.132

 

Gambar 5: Daerah Penerimaan
dan Penolakan Ho

4. Menentukan kriteria pengujian

a. Ho diterima apabila to < tá artinya tidak ada
pengaruh yang signifikan antara modal kerja ( X )
dengan profitabilitas ( Y ).

b. Ho ditolak apabila to > tá artinya ada pengaruh
yang signifikan antara modal kerja ( X ) dengan
profitabiilitas ( Y ).

5. Membuat simpulan:

Dari perhitungan sebelumnya, diperoleh thitung
= -0,1115 < ttabel = 2,132, maka Ho diterima, artinya
tidak ada pengaruh yang signifikan antara modal kerja
( X ) dengan profitabilitas ( Y ) pada PT. Hagabaya
Sejati Palembang.

6. SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan
pembahasan PT. Hagabaya Sejati Palembang pada
periode tahun 2009-2013 maka dapat disimpulkan:

1. Modal kerja dilihat dari tahun  2009, 2010, 2011,
2012 dan 2013 mengalami fluktuasi. Hal ini
disebabkan karena peningkatan dan penurunan
dari aktiva lancar, hutang lancar dan jumlah aktiva
yang dapat terlihat dari tiap tahun laporan
keuangan PT. Hagabaya Sejati Palembang.

2. Tingkat profitabilitas yang dimiliki PT. Hagabaya
Sejati Palembang juga berfluktuasi. Hal ini
disebabkan karena penurunan laba bersih

Daerah penolakan
 Ho 0,05

á
2
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perusahaan yaitu pada tahun 2013 serta
peningkatan laba bersih perusahaan yaitu pada
tahun 2009, 2010, 2011 dan 2012.

3. Dari analisis  sebelumnya terlihat bahwa tidak ada
pengaruh yang signifikan modal kerja terhadap
profitabilitas PT. Hagabaya Sejati Palembang
yang diperoleh dari persamaan regresi linear
sederhana yaitu Y = 20,936 - 0,0166X. Artinya
setiap terjadi kenaikan 1% dari modal kerja maka
akan menyebabkan profitabilitas menurun sebesar
0,0166%.

6.2 Saran

Berdasarkan simpulan sebelumnya maka
penulis mencoba memberikan beberapa saran dan
masukan sebagai berikut:

a. Dari persamaan regresi linear sederhana yang
didapat sebelumnya, tingkat modal kerja PT.
Hagabaya Sejati Palembang mempunyai pengaruh
negatif terhadap tingkat profitabilitasnya, oleh
sebab itu PT. Hagabaya Sejati Palembang harus
memanfaatkan faktor-faktor lain selain modal
kerja guna meningkatkan profitabilitas
perusahaan.

b. Perusahaan harus berusaha meningkatkan
profitabilitas yaitu dengan cara meningkatkan
penjualan dan efisiensi biaya-biaya yang
dikeluarkan.

c. Sebaiknya PT. Hagabaya Sejati Palembang dapat
menggunakan dan mengalokasikan modal kerja
sesuai dengan kebutuhan serta mengusahakan agar
modal kerja yang digunakan tidak berlebihan atau
bahkan kekurangan. Kekurangan modal kerja akan
menghambat operasional perusahaan dan
kelebihan modal kerja juga akan menyebabkan
banyaknya modal kerja yang tidak terpakai dan
hal ini menjadi kerugian bagi perusahaan.
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