
ABSTRAK  

Demi tercapainya suatu keberhasilan usaha, perlu pengelolaan yang efisien 
dan efektif terhadap seluruh bagian dalam perusahaan, diantaranya dengan 
ditingkatkanya perputaran modal kerja dan pengelolaan hutang yang tepat yang 
akan berpengaruh pada tingkat perolehan laba sehingga diharapkan akan terjadi 
peningkatan rentabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi 
perkembangan perputaran modal kerja, perkembangan solvabilitas, perkembangan 
rentabilitas ekonomi, dan pengaruh perputaran modal kerja dan solvabilitas secara 
parsial dan simultan terhadap rentabilitas ekonomi pada industri automotive and 
allied products yang telah go public di Bursa Efek Indonesia periode 2005-2009. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dan 
verifikatif. Metode deskriptif bertujuan untuk melakukan pengujian gambaran 
yang cukup jelas mengenai objek yang diteliti dan menarik kesimpulan 
berdasarkan penelitian yang dilakukan, sedangkan metode penelitian verifikatif 
bertujuan untuk melakukan perkiraan dan pengujian hipotesis. Alat statistik yang 
digunakan berupa regresi, korelasi ganda dan determinasi untuk mengolah data 
yang diteliti, dan pengujian hipotesis dengan menggunakan uji statistik (Uji F dan 
Uji t) melalui bantuan program SPSS 16.0. 

Berdasarkan uji statistik F yang dilakukan menunjukkan bahwa perputaran 
modal kerja yang diukur dengan WCT dan solvabilitas yang diukur dengan DTA 
secara simultan memiliki nilai koefisien korelasi berganda 0,335 dan memiliki 
keeratan hubungan yang rendah dengan rentabilitas ekonomi, kemudian koefisien 
regresi berganda, untuk perputaran modal kerja sebesar -0,055 artinya setiap 
kenaikan perputaran modal kerja 1% maka akan menurunkan rentabilitas ekonomi 
sebesar 0,055%, sedangkan solvabilitas sebesar -0,155 artinya setiap kenaikan 
solvabilitas 1% maka akan menurunkan rentabilitas ekonomi sebesar 0,155% 
tanda negatif menyatakan arah hubungan yang berlawanan arah. Nilai koefisien 
determinasi 12,2% artinya rentabilitas ekonomi dipengaruhi oleh perputaran 
modal kerja dan solvabilitas sebesar 12,2% dan sisanya sebesar 87,8% 
dipengaruhi oleh faktor lain, dan dari hasil pengujian hipotesis diperoleh nilai 
Fhitung (4,868)  Ftabel (3,11) maka Fhitung didaerah penolakan H0 atau H0 ditolak, 
yang artinya bahwa perputaran modal kerja dan solvabilitas berpengaruh 
signifikan terhadap rentabilitas ekonomi secara simultan. Selanjutnya hasil uji 
statistik t menunjukkan bahwa perputaran modal kerja yang diukur dengan WCT 
secara parsial memiliki nilai koefisien korelasi 0,046 dan memiliki keeratan 
hubungan yang sangat rendah dengan rentabilitas ekonomi, kemudian dari hasil 
pengujian hipotesis diperoleh nilai -ttabel (-1,980)  thitung (-1,106)  ttabel (1,980) 
maka thitung di daerah penerimaan H0 atau H0 diterima, yang artinya bahwa 
perputaran modal kerja tidak berpengaruh secara signifikan terhadap rentabilitas 
ekonomi. Sedangkan hasil uji statistik t menunjukkan bahwa solvabilitas yang 
diukur dengan DTA secara parsial memiliki nilai koefisien korelasi 0,313 yang 
memiliki keeratan hubungan yang rendah dengan rentabilitas ekonomi, dan dari 
hasil pengujian hipotesis diperoleh nilai thitung (-3,091)  -ttabel (-1,980) maka thitung 

didaerah penolakan H0 atau H0 ditolak, yang artinya bahwa solvabilitas 
berpengaruh secara signifikan terhadap rentabilitas ekonomi. 


