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ABSTRACT 

This research is a quantitative research. The purpose of this study was to determine the effect 

of liquidity and working capital on profitability in manufacturing companies listed on the IDX in the 

2018 period. The population of this research is all manufacturing companies listed on the Indonesia 

Stock Exchange in 2018. The sampling technique in this study uses purposive sampling method so that 

96 companies that meet the criteria to be sampled are obtained. The data analysis method used is 

multiple linear regression analysis using SPSS version 22. The results showed that: (1) the determinant 

coefficient test results were 4.8%; (2) the results of the significance of the F test were 0.103; (3) the 

results of the t-test  significance  of  the  liquidity  variable  of  0.065  and  the  working  capital variable 

of 0.196. The conclusion of this study shows that simultaneously or partially, liquidity and working 

capital have no significant effect on profitability. Future studies are suggested to test other variables 

by expanding the research period. 
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ABSTRAK 

Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kuantitatif.  Tujuan  dari  penelitian  ini untuk mengetahui 

pengaruh likuiditas dan modal kerja terhadap profitabilitas pada perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di BEI periode 2018. Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2018. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan 

metode purposive sampling sehingga diperoleh 96 perusahaan yang memenuhi kriteria untuk dijadikan 

sampel. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan 

menggunakan program SPSS versi 22. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa:  (1)  hasil  uji  koefisien  

determinan sebesar 4.8%; (2) hasil signifikansi uji F sebesar 0.103; (3) hasil signifikansi uji t variabel 

likuiditas sebesar 0.065 dan variabel modal kerja sebesar 0.196. Kesimpulan dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa secara simultan maupun parsial, likuiditas dan modal kerja berpengaruh tidak 

signifikan terhadap profitabilitas.  Penelitian  selanjutnya  disarankan  untuk  menguji  variabel  lain 

dengan memperluas periode penelitian. 

Kata kunci : Likuiditas, Modal Kerja, Profitabilitas 

 



Jurnal Ekonomi dan Manajemen STIE Dharma Negara, Vol 4 Juni 2019   ISSN LIPI 2540-8364      78 

 

 

PENDAHULUAN 

Dalam perkembangan usaha yang semakin kompetitif, membuat perusahaan semakin 

meningkatkan kinerjanya.  Hal  ini dilakukan  agar  tujuan perusahaan  dapat  tercapai  yaitu 

memperoleh laba yang maksimal guna mempertahankan kelangsungan usahanya. Dengan 

tercapainya tujuan tersebut, perusahaan dapat mensejahterakan pemilik, karyawan serta dapat 

melanjutkan aktivitas operasional perusahaan. Dana inilah yang dapat digunakan perusahaan 

untuk membiayai proses produksi, membayar gaji karyawan, pembelian bahan baku, 

membayar hutang dan biaya operasional lainnya. Hasil penjualan yang didapatkan dari dana 

tersebut diharapkan dapat diterima kembali dalam waktu yang tidak lama.  

Dengan demikian, sumber dana tersebut akan terus berputar setiap periodenya dan 

kegiatan operasional perusahaan dapat berjalan seperti yang  diharapkan.  Perputaran  modal  

kerja  ini  akan  terus  terjadi  selama perusahaan masih berjalan. Profitabilitas diukur 

berdasarkan laba bersih yang diterima atau target yang   dicapai   oleh   perusahaan   pada   

suatu   periode.    

Hal ini menunjukkan bahwa likuiditas tidak mampu meningkatkan profitabilitas. 

Semakin tinggi likuiditas maka kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba akan 

menurun. Hal ini terjadi karena adanya dana yang menganggur yang seharusnya dapat 

digunakan untuk menghasilkan laba. 

Modal kerja cukup penting bagi perusahaan. Husnan (2007) mengatakan bahwa 

manajemen modal yang baik karena adanya efisiensi modal kerja. Efisiensi modal kerja dapat 

dilihat dari perputaran modal kerja (Working Capital Turnover). Perputaran modal kerja 

dimulai dari kas yang diinvestasikan sampai kembali menjadi kas. Semakin pendek periode 

perputaran modal kerja, semakin cepat perputarannya sehingga perputaran modal kerja 

semakin tinggi dan profitabilitas semakin tinggi. Perusahaan yang mampu mengelola modal 

kerja dengan baik, maka akan mampu juga dalam meningkatkan profitabilitas (Rahna, 2011). 

Oleh karena itu, modal kerja harus dikelola dengan baik agar perusahaan tidak mengalami 

kesulitan dan hambatan dalam menjalankan aktivitas perusahaan. Jika modal kerja tidak 

dikelola dengan tepat maka aktivitas perusahaan akan terganggu yang dapat mengakibatkan 

menurunnya profitabilitas. Hal ini merupakan penyebab utama kegagalan perusahaan 

karena mengalami kerugian.  

Dengan adanya masalah tersebut, kegiatan operasional dapat berhenti dan 

perusahaan tidak mampu lagi membayar hutang-hutangnya yang sudah jatuh tempo 

serta dapat mengurangi kepercayaan investor. Apabila perusahaan memutuskan 

menetapkan modal kerja dalam jumlah besar kemungkinan tingkat likuiditas akan 

terjaga namun kesempatan untuk menghasilkan laba akan menurun yang 

mengakibatkan menurunnya profitabilitas (Tunggal, 1995). Sebaliknya, jika 

perusahaan ingin menghasilkan laba yang maksimal, kemungkinan dapat 

mempengaruhi tingkat likuiditas 
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KAJIAN PUSTAKA 

TEORI KEAGENAN 

Pada teori keagensi (agency theory) dijelaskan bahwa pada sebuah perusahaan terdapat 

dua pihak yang saling berinteraksi dan memiliki hubungan kontraktual antara manajer (agent) 

dengan pemegang saham (principal). Prinsip utama dari teori keagenan adalah adanya 

hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang (principle) yaitu pemilik atau 

pemegang saham dengan pihak yang menerima wewenang (agent) yaitu manajer, dalam 

bentuk kontrak kerja sama (Elqorni, 2009 dalam Primasari, 2011). Menurut Jensen dan 

Meckling (1976) hubungan keagenan merupakan suatu hubungan dimana pemilik perusahaan 

(principle) mempercayakan pengelolaan perusahaan oleh orang lain yaitu manajer (agent) 

sesuai dengan kepentingan pemilik (principle) dengan mendelegasikan beberapa wewenang 

pengambilan keputusan kepada manajer (agent). 

Perusahaan yang memisahkan fungsi pengelolaan dan kepemilikan akan rentan terhadap 

konflik keagenan (agency conflict) yang disebabkan karena masing-masing pihak mempunyai 

kepentingan yang saling bertentangan, yaitu berusaha mencapai kemakmurannya sendiri 

(Jensen dan Meckling, 1976). Untuk meminimalkan konflik antara mereka, maka pemilik dan 

manajemen melakukan kesepakatan kontrak kerja dengan cara mengatur proporsi hak dan 

kewajiban. Dalam kesepakatan tersebut diharapkan dapat memaksimumkan utilitas pemilik, 

dan dapat memuaskan serta menjamin manajemen untuk menerima reward atas hasil 

pengelolaan perusahaan. Adapun manfaat yang diterima oleh kedua belah pihak didasarkan 

atas kinerja perusahaan. Hubungan antara pemilik dan manajemen sangat tergantung pada 

penilaian pemilik tentang kinerja manajemen. 

 

PROFITABILITAS 

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba pada setiap 

periode (Munawir 2007: 33). Profitabilitas dapat menggambarkan cara perusahaan dalam 

mengelola dan menggunakan sumber daya yang dimiliki. Menurut G. Sugiyarso dan F. 

Winarni (2005: 118) mengatakan bahwa profitabilitas adalah kemampuan perusahaan 

memperoleh laba dalam hubungan dengan penjualan total aktiva maupun modal sendiri. 

Profitabilitas merupakan suatu ukuran dalam persentase yang digunakan untuk menilai 

sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan laba pada tingkat yang diperoleh. Untuk 

mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba tersebut dapat menggunakan 

rasio profitabilitas. Menurut Munawir (2012: 70), rasio keuntungan atau rasio profitabilitas 

yaitu rasio yang menunjukkan kemampuan perusahan dalam mencetak laba. Untuk para 

pemegang saham, rasio ini menunjukkan tingkat penghasilan mereka dalam berinvestasi. 

Terdapat beberapa macam rasio yang dapat digunakan untuk mengukur profitabilitas yaitu 

ROA (Return On Assets), ROE (Return OnEquity). Profit margin laba atas penjualan (Margin 

On Sales) (Brigham dan Houston 2006: 107). 

 

MODAL KERJA 

Menurut Bambang Riyanto (2004), modal kerja merupakan modal yang digunakan untuk 

membelanjai atau membiayai usaha sehari-hari atau diharapkan akan kembali dalam waktu 
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yang pendek melalui penjualan barang-barang atau produksinya, maka uang atau dana tersebut 

akan terus menerus berputar setiap periodenya selama hidup perusahaan. 

Bambang Riyanto (1995) mengemukakan modal kerja dapat dibagi menjadi 3 konsep 

yaitu: 

 

1. Konsep Kuantitatif 

Modal kerja menurut konsep kuantitatif menggambarkan keseluruhan atau jumlah dari 

aktiva lancar seperti kas, surat-surat berharga, piutang persediaan atau keseluruhan daripada 

jumlah aktiva lancar dimana aktiva lancar ini sekali berputar dan dapat kembali ke bentuk 

semula atau dana tersebut dapat bebas lagi dalam waktu yang relatif pendek atau singkat. 

Konsep ini biasanya disebut modal kerja bruto (gross working capital). 

 

2. Konsep Kualitatif 

Menurut konsep kualitatif modal kerja merupakan selisih antara aktiva lanca rdengan utang 

lancar. Berdasarkan konsep ini modal kerja merupakan sebagian dari aktiva lancar yang benar-

benar dapat digunakan untuk membiayai operasi perusahan tanpa menunggu likuiditasnya. 

Konsep ini biasa disebut dengan modal kerja netto (networking capital). 

3. Konsep Fungsional 

Modal kerja menurut konsep ini menitikberatkan pada fungsi pada dana dalam 

menghasilkan pendapatan (income) dari usaha pokok perusahaan. Setiap dana yang digunakan 

dalam perusahaan dimaksudkan untuk menghasilkan pendapatan pada periode tersebut. 

 

LIKUIDITAS 

Sartono (2008: 116) mengatakan bahwa rasio likuiditas menunjukkan kemampuan untuk 

membayar kewajiban finansial jangka pendek tepat pada waktunya. Semakin tinggi tingkat 

likuiditas perusahaan, maka semakin tinggi profitabilitas perusahaan. Sebaliknya, semakin 

rendah tingkat likuiditas perusahaan, maka semakin rendah profitabilitas perusahaan. 

Perusahaan yang memiliki tingkat likuiditas tinggi lebih mudah mendapatkan kepercayaan 

dari kreditur maupun investor. Ukuran likuiditas perusahaan yang lebih menggambarkan 

tingkat likuiditas perusahaan ditunjukkan dengan rasio kas.. 

Dalam penelitian ini rasio likuiditas yang digunakan adalah CR (Current Rasio). Rasio ini 

dapat mengukur kemampuan perusahaan dengan menggunakan aktiva lancar yang dimiliki 

untuk membayar hutang-hutang jangka pendek perusahaan. Menurut Riyanto (2001: 28), 

apabila kita mengukur tingkat likuiditas dengan menggunakan current ratio sebagai alat 

ukurnya,  

 

METODOLOGI 

Teknik Pengumpulan Data 
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Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan metode dokumentasi. Metode 

dokumentasi merupakan cara mengumpulkan data yang dapat diperoleh dalam bentuk 

laporan keuangan perusahaan. 

 

Prosedur Penelitian 

 
Dalam penelitian ini Penulis menggunakan data sekunder yang berupa laporan keuangan 

tahun 2018. Berdasarkan jenis data yang diperlukan, Penulis mengambil data yang telah 

dipublikasikan di Bursa Efek Indonesia. 

 

Analisis Data 

 

Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengolahan data menggunakan 

aplikasi SPSS. Untuk analisis data peneliti menggunakan beberapa metode analisis 

yaitu, uji noemalitas, uji multikolinieritas, uji autokorelasi, uji hekterokedesitas dan 

Uji F dan T. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. DESKRIPSI DATA 

Data yang digunakan dalam penelitian ini laporan keuangan perusahaan manufaktur 

di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 dengan populasi berjumlah 201 perusahaan. 

Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling yaitu 

pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang sudah dijelaskan di bab 

sebelumnya. Dari jumlah populasi tersebut terdapat perusahaan yang tidak dipakai 

sebagai sampel dalam penelitian ini karena tidak memenuhi syarat. Proses seleksi sampel 

berdasarkan kriteria ditampilkan dalam tabel dibawah ini: 

Tabel 4.1 Proses Pengambilan Sampel 

KRITERIA JUMLAH 

Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia tahun 2018 

201 

Perusahaan yang tidak menerbitkan laporan
 keuangan perusahaan 2018 

(5) 

Perusahaan manufaktur yang mengalami kerugian tahun 2018 (46) 

Sampel yang memenuhi kriteria 150 

Jumlah data outlier 54 
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Jumlah sampel yang digunakan 96 

Berdasarkan kriteria di atas, diperoleh sampel penelitian sebanyak 96 perusahaan 

selama tahun 2018. 

Analisis Statistik Deskriptif 

a. Profitabiltas 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai minimum profitabilitas (ROA) sebesar 

0.00 dan nilai maksimum sebesar 0.47. Hasil tersebut menunjukkan bahwa besar profitabilitas 

perusahaan manufaktur berkisar antara 0.00 sampai 0.47 dengan rata-rata 0.06 pada standar 

deviasi 0.06. Nilai minimum pada perusahaan sampel sebesar 0.00 maka terdapat perusahaan 

yang tidak memiliki kemampuan menghasilkan laba. 

b. Likuiditas 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai minimum likuiditas (CR) sebesar 0.11 

dan nilai maksimum sebesar 14.56. Hasil tersebut menunjukkan bahwa besar likuiditas 

perusahaan manufaktur berkisar antara 0.11 sampai 14.56 dengan rata-rata 2.27 pada standar 

deviasi 1.96. Nilai minimum pada perusahaan sampel sebesar 0.11 maka terdapat perusahaan 

yang tidak memiliki kemampuan membayar hutang lancarnya tepat waktu. 

c. Modal Kerja 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai minimum modal kerja (WCT) sebesar 

-412.04 dan nilai maksimum sebesar 2042.19. Hasil tersebut menunjukkan bahwa besar modal 

kerja perusahaan manufaktur berkisar antara -412.04 sampai 2042.19 dengan rata-rata 22.36 

pada standar deviasi 179.14. Nilai minimum pada perusahaan sampel sebesar -412.04 maka 

terdapat perusahaan yang tidak memiliki kemampuan mengelola modal kerja perusahaan 

dengan tepat sehingga penggunaan hutang terlalu besar dan laba yang dihasilkan tidak cukup 

untuk menutup modal kerja perusahaan. 

 

Uji Normalitas 

Berdasarkan hasil pengujian di atas menunjukkan bahwa variabel memiliki data 

distribusi 0.000 yang berarti nilainya tidak normal. Hal ini dapat dilakukan tindakan untuk 

menormalkan data yaitu dengan menghilangkan data outlier atau data ekstrim. Berikut tabel 

pengujian normalitas setelah dilakukan data outlier 

 

Uji T dan Uji F 

 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa secara simultan, variabel likuiditas dan 

modal kerja berpengaruh tidak signifikan terhadap profitabilitas. Hal ini dibuktikan dengan 

nilai F sebesar 2.328 dengan signifikansi yang mencapai 0.103 dimana nilai tersebut lebih 

besar dari 0.05. 
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Analisis Regresi Linear Berganda 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat dibuat model persamaan regresi linier berganda sebagai 

berikut: 

ROA= 0.030 + 0.008CR + 0.001WCT+ Ʃ 

Persaman regresi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Konstanta persamaan di atas adalah 0.030. angka tersebut menunjukkan besarnya 

profitabilitas. Apabila variabel independen sama dengan nol, maka profitabilitas senilai 0.030. 

b. Koefisien regresi likuiditas 0.008 artinya jika tingkat likuiditas mengalami kenaikan 

Rp. 1, maka profitabilitas akan mengalami kenaikan 0.008. 

c. Koefiien modal kerja 0.001 artinya jika tingkat modal kerja mengalami kenaikan Rp. 

1, maka profitabilitas akan mengalami kenaikan 0.001. 

 

 

Pembahasan 

Pengaruh Likuiditas Terhadap Profitabilitas 

Berdasarkan hasil analisis pengaruh likuiditas terhadap profitabilitas pada uji t pada tabel 

4.9, menunjukkan bahwa variabel likuiditas berpengaruh tidak signifikan sebesar 0.065 

terhadap profitabilitas. Semakin tinggi tingkat likuditas perusahaan maka kemampuan 

pengembalian hutang jangka pendek perusahaan juga semakin baik. Perusahaan yang 

memiliki tingkat likuiditas tinggi rata-rata memiliki jumlah asset yang besar pula. Semakin 

tinggi tingkat likuiditas perusahaan maka semakin rendah keuntungan yang akan didapat 

peusahaan. Hal ini terjadi karena terlalu banyak dana menganggur yang seharusnya dapat 

digunakan untuk investasi agar memperoleh keuntungan yang diharapkan. 

Hasil penelitian ini memperkuat penelitian Edo Fani Ardianyah (2017) dan Silvia Maryani 

Sibuea (2008) yang menjelaskan bahawa likuiditas berpengaruh positif tidak signifikan 

terhadap profitabilitas. Dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa perusahaan yang 

mempunyai jumlah aset besar dan jumlah kewajiban yang besar pula cenderung memiliki 

tingkat likuiditas tinggi. Artinya, semakin tinggi tingkat likuiditas maka kemampuan 

pengembalian hutang lancarnya semakin baik namun banyak dana yang tidak digunakan untuk 

proses produksi. Hal tersebut menyebabkan bahan baku dalam proses tidak siap dijual, 

sehingga perusahaan harus mengeluarkan biaya lebih untuk memproses persediaan tersebut. 

 

Pengaruh Modal Kerja Terhadap Profitabilitas 

Berdasarkan hasil analisis pengaruh modal kerja terhadap profitabilitas pada perusahaan 

manufaktur pada hasil uji t pada tabel 4.9, menunjukkan bahwa variabel modal kerja 

berpengaruh tidak signifikan dengan nilai signifikansi sebesar 0.196 dimana lebih besar dari 

0.05. 

Hasil penelitian ini memperkuat penelitian Naily Hida (2018), Harianti Almuddin (2016) 

dan Rinny Meidiyustiani (2016) yang menemukan bukti bahwa perputaran modal kerja 

berpengaruh tidak signifikan.berbeda dengan penelitian Resky Amelia Syafitri dan Seto 

Sulaksono Adi Wibowo (2016) dimana perputaran modal kerja 

berpengaruh positif signifikan. 
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Adanya peningkatan modal kerja akan mengakibatkan sedikit meningkatnya profitabilitas. 

Proksi modal kerja dalam penelitian ini yaitu Working Capital Turnover (WCT). Semakin 

tinggi nilai perputaran modal kerja maka semakin efektif modal kerja yang digunakan 

perusahaan. Modal kerja yang tidak berpengaruh signifikan dapat disebabkan faktor lain 

diantaranya yaitu tingginya tingkat perputaran komponen modal kerja seperti perputaran 

piutang dan perputaran persediaan. Semakin tinggi perputarannnya maka semakin rendah 

jumlah modal yang diinvestasikan untuk komponen tersebut. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh likuiditas dan modal kerja terhadap 

profitabilitas pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh likuiditas dan modal kerja terhadap 

profitabilitas. 

2.Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur semua sektor yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018. 

3.Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah metode purposive sampling, sedangkan 

teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda. 

4.Likuiditas berpengaruh tidak signifikan terhadap profitabilitas dimana setiap kenaikan Rp 1 

mengalami peningkatan profitabilitas sebesar 0.008. Hal ini terjadi karena perusahaan 

menggunakan sebagian besar dananya untuk membayar hutang lancarnya sehingga tidak 

banyak dana yang digunakan untuk kelangsungan proses produksi yang menyebabkan 

perusahaan tidak memperoleh keuntungan. 

5.Modal kerja berpengaruh tidak signifikan terhadap profitabilitas dimana setiap kenaikan Rp 

1 mengalami peningkatan profitabilitas sebesar 0.001. 
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