
BAB I 

PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Saat ini persaingan dalam dunia bisnis sudah semakin tajam seiring 

dengan dibukanya sistem mekanisme pasar bebas. Peranan mekanisme pasar 

bebas di dalam kegiatan ekonomi semakin besar, sehingga kalangan dunia usaha 

selalu berpacu dalam memenangkan pasar melalui upaya peningkatan efisiensi 

dan produktifitas. 

Dalam menghadapi persoalan di atas perusahaan dituntut untuk inovatif, 

mampu menyesuaikan diri serta mampu mengantisipasi segala bentuk perubahan 

yang terjadi dan yang mungkin akan terjadi di dalam lingkungannya. Oleh karena 

itu dalam membangun dan menjalankan perusahaan, pihak manajemen harus 

dapat mengambil keputusan dan menetapkan kebijakan yang tepat, melalui 

pemanfaatan seluruh potensi sumber daya yang dimiliki perusahaan, dengan 

berorientasi pada tercapainya tujuan perusahaan yaitu memaksimalkan nilai 

perusahaan untuk memakmurkan para pemegang saham dan para karyawannya. 

Agar tujuan perusahaan dapat tercapai maka diperlukan suatu prinsip 

pengelolaan yang efektif, efisien, dan produktif terhadap semua bagian yang ada 

di dalam perusahaan serta ditunjang dengan suatu tindakan pengendalian yang 

efektif untuk mencegah timbulnya penyimpangan yang dapat mengakibatkan 

terganggunya kesinambungan perusahaan. 

Sebuah perusahaan apabila ingin tetap hidup dan tumbuh maka harus bisa 

mengaplikasikan sistem manajemen yang efektif dalam mengelola 

operasionalnya. Salah satu sistem manajemen yang sangat menunjang pencapaian 

tujuan perusahaan adalah manajemen keuangan. Dalam manajemen keuangan, 

persoalan tidak akan terlepas dari masalah permodalan perusahaan, yaitu 

pemenuhan modal kerja. 

Modal kerja yaitu, suatu aktiva lancar yang mewakili bagian dari investasi 

yang berputar dari satu bentuk ke bentuk lainnya dalam melakukan suatu usaha. 

Dapat diartikan modal kerja adalah kas/bank, surat-surat berharga yang mudah 



diuangkan (misal giro, cek, deposito), piutang dagang dan persediaan yang tingkat 

perputarannya tidak melebihi satu tahun. 

Masalah yang cukup penting dalam pengelolaan modal kerja adalah 

menentukan seberapa besar kebutuhan modal kerja pada suatu perusahaan. 

Ketidaktepatan dalam menentukan kebutuhan modal kerja akan mengakibatkan 

kegiatan perusahaan terganggu. Jika hal ini dibiarkan terjadi terus-menerus akan 

mempengaruhi keuntungan dan kelangsungan hidup perusahaan. 

Dalam upaya mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, salah satu 

aspek penting yang harus diperhatikan oleh perusahaan secara seksama adalah 

aspek pengaturan keuangan dalam aktiva lancar dan hutang, karena aktiva lancar 

dan hutang yang dicakup dalam manajemen modal kerja berkaitan erat dengan 

kelancaran kegiatan operasional perusahaan. 

Kegiatan operasional perusahaan dapat berjalan dengan lancar apabila 

perusahaan dapat mempertahankan jumlah dan komposisi aktiva lancar melalui 

modal kerja sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Sebaliknya kegiatan 

operasional perusahaan dapat terhambat, yaitu apabila perusahaan mengambil 

kebijakan penggunaan hutang (hutang lancar maupun hutang jangka panjang) 

dalam membiayai kegiatan operasional perusahaan namun tidak dapat mengelola 

hutang tersebut secara produktif. Hal ini akan memberi dampak negatif bagi 

perusahaan, karena hutang adalah modal pinjaman yang sifatnya sementara 

digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan dan menjadi kewajiban 

perusahaan yang harus dibayar pada waktu jatuh tempo, sehingga perusahaan 

harus memperhitungkan risiko yang ditimbulkan dari hutang tersebut agar 

terhindar dari kerugian yang akan berdampak pada kinerja perusahaan. Oleh 

karena itu pengelolaan pada aktiva lancar dan hutang menjadi sangat penting dan 

diperlukan agar perusahaan dapat beroperasi secara ekonomis dan memungkinkan 

perusahaan untuk dapat membayar semua kewajiban keuangan tepat waktu. 

Pengelolaan aktiva lancar dan hutang yang tepat, akan memungkinkan 

perusahaan untuk mencapai tingkat laba yang diharapkan. Laba yang besar dapat 

dicapai dengan menambah jumlah modal kerja yang lebih besar, akan tetapi 



belum tentu rentabilitasnya meningkat apabila dengan ditambahnya modal kerja 

tidak mengakibatkan bertambahnya laba. 

Untuk meningkatkan rentabilitas, dapat dilakukan dengan cara 

meningkatkan perputaran modal kerja menjadi lebih efektif. Dengan 

ditingkatkannya perputaran modal kerja, maka akan berpengaruh pada tingkat 

perolehan laba sehingga diharapkan akan terjadi peningkatan rentabilitas. 

Faktor lain yang juga dapat meningkatkan rentabilitas adalah pengelolaan 

yang baik dari penggunaan hutang. Hutang yang digunakan untuk investasi yang 

produktif, dapat memperbesar tingkat perolehan laba sehingga diharapkan akan 

meningkatkan rentabilitas. Namun bagi perusahaan yang menggunakan hutang 

lebih banyak dibanding modal sendiri maka rasio hutang (solvabilitas) akan 

meningkat seiring dengan meningkatnya beban bunga yang harus ditanggung 

perusahaan, hal tersebut dapat memperbesar risiko yang ditanggung perusahaan 

dan juga akan mempengaruhi tingkat rentabilitasnya.  

Jadi pada dasarnya tujuan perusahaan bukan hanya sekedar untuk mencari 

laba yang besar, akan tetapi yang lebih penting adalah usaha untuk mempertinggi 

rentabilitasnya. Sehubungan dengan itu maka usaha perusahaan pada umumnya 

lebih diarahkan untuk mendapatkan tingkat rentabilitas yang maksimal daripada 

laba yang maksimal. 

Dalam penelitian ini penulis mengambil objek penelitian pada sektor 

automotive and allied products, alasannya karena sektor otomotif merupakan 

salah satu industri yang berkembang dengan pesat di Indonesia dan menjadi 

andalan pertumbuhan ekonomi di masa depan. 

Di ASEAN sektor otomotif di Indonesia mencatatkan pertumbuhan yang 

tertinggi pada tahun 2007 yaitu sebesar 18,7% dibandingkan Malaysia, Filipina, 

dan Thailand, dan dari data tahun 2008 industri otomotif menunjukkan 

peningkatan 34% (www.detikfinance.com

 

2009). Angka penjualan yang terus 

naik dan menunjukkan tren positif di tahun 2009, membuat pelaku industri 

otomotif optimis pertumbuhan produksi pada 2010 akan kembali naik melampaui 

angka produksi 560.000 unit per tahun (KOMPAS.com 30 November 2009).  

http://www.detikfinance.com


Peningkatan kebutuhan terhadap peralatan transportasi darat untuk 

mendukung mobilitas, makin memacu perkembangan industri otomotif di dalam 

negeri, baik di tingkat perakitan, industri penunjang, dan jasa pendukung layanan 

purna jual. Disamping itu, pasar bebas ACFTA (ASEAN-China Free Trade 

Association) membuat industri otomotif tidak hanya berkonsentrasi pada 

kebutuhan domestik, tetapi terbuka peluang untuk memenuhi konsumsi pasar di 

Asia Tenggara dan China (munawaroh@bisnis.co.id

 

2009). 

Terbukanya peluang memperluas pasar di pasar internasional, membuat 

produsen mobil menggerakkan sekitar 30 perusahaan komponen pendukung untuk 

ikut memperbesar kapasitas produksi. Langkah ini dilakukan untuk memenuhi 

lonjakan permintaan dari pabrikan mobil (KOMPAS.com 17 Desember 2009). 

Dengan adanya peningkatan permintaan maka kebutuhan bahan baku dalam 

perakitan pembuatan kendaraan bermotor akan meningkatkan modal kerja 

perusahaan. Pemenuhan kebutuhan modal kerja tersebut sebagian berasal dari 

hutang. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata kenaikan hutang pada industri otomotif 

sebesar 7,85% sepanjang tahun 2004 hingga 2008 (www.detikfinance.com, 

2009). 

Berdasarkan fenomena diatas, maka dalam penelitian ini akan diteliti 

bagaimana pengaruh dari modal kerja dan tingkat hutang terhadap rentabilitas, 

karena kenaikan laba yang terus meningkat pada industri otomotif berarti 

menunjukkan peningkatan rentabilitas perusahaan. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian yang dituangkan dalam skripsi yang berjudul : 

Pengaruh Perputaran Modal Kerja dan Solvabilitas Terhadap Rentabilitas 

Ekonomi Pada Industri Automotive and Allied Products yang Telah Go Public 

di Bursa Efek Indonesia Periode 2005-2009 .  

1.2 Identifikasi Masalah  

Berdasarkan uraian diatas dan gambaran yang sudah dijelaskan pada latar 

belakang, maka penulis membatasi masalah yang akan dibahas sebagai berikut : 

http://www.detikfinance.com


1. Bagaimana perkembangan perputaran modal kerja, solvabilitas, dan 

rentabilitas ekonomi pada industri automotive and allied products yang telah 

go public di BEI periode 2005-2009. 

2. Bagaimana pengaruh perputaran modal kerja dan solvabilitas terhadap 

rentabilitas ekonomi secara simultan pada industri automotive and allied 

products yang telah go public di BEI periode 2005-2009. 

3. Bagaimana pengaruh perputaran modal kerja dan solvabilitas terhadap 

rentabilitas ekonomi secara parsial pada industri automotive and allied 

products yang telah go public di BEI periode 2005-2009.  

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data dan 

informasi, tentang bagaimana pengaruh perputaran modal kerja dan solvabilitas 

terhadap rentabilitas ekonomi pada industri automotive and allied products yang 

telah go public di BEI periode 2005-2009. Disamping itu, penelitian ini 

dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana 

Ekonomi pada Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama. 

Tujuan dari penelitian secara khusus adalah untuk mendapatkan jawaban 

dari permasalahan yang teridentifikasikan di atas, yaitu untuk menganalisis : 

1. Perkembangan perputaran modal kerja, solvabilitas, dan rentabilitas ekonomi 

pada industri automotive and allied products yang telah go public di BEI 

periode 2005-2009. 

2. Pengaruh perputaran modal kerja dan solvabilitas terhadap rentabilitas 

ekonomi secara simultan pada industri automotive and allied products yang 

telah go public di BEI periode 2005-2009. 

3. Pengaruh perputaran modal kerja dan solvabilitas terhadap rentabilitas 

ekonomi secara parsial pada industri automotive and allied products yang 

telah go public di BEI periode 2005-2009.    



1.4 Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi : 

1. Perusahaan 

Dapat menjadi masukan bagi pihak perusahaan, khususnya sebagai salah satu 

pertimbangan dalam pengambilan keputusan atas kebijakan modal kerja dan 

kebijakan penggunaan hutang sehingga dapat mengoptimalkan laba 

perusahaan. 

2. Penulis 

Untuk mengetahui bagaimana penerapan, pelaksanaan dan kenyataan pada 

dunia usaha dibandingkan dengan teori, khususnya tentang perputaran modal 

kerja dan solvabilitas dalam hubungannya dengan peningkatan rentabilitas 

ekonomi. 

3. Pihak Lain 

Yaitu semua pihak yang berkepentingan, berminat dan tertarik dalam 

mempelajari masalah perputaran modal kerja, solvabilitas, dan rentabilitas, 

dan sebagai bahan referensi untuk  penelitian lebih lanjut tentang manajemen 

keuangan khususnya perputaran modal kerja dan solvabilitas.  

1.5 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis 

Ukuran keberhasilan suatu perusahaan dapat dilihat dari kemampuannya 

untuk tetap tumbuh dan berkembang menghadapi segala bentuk perubahan yang 

terjadi di lingkungan usahanya. Demi tercapainya suatu keberhasilan usaha, pihak 

manajemen pada umumnya telah mempersiapkan perencanaan yang sistematis 

untuk dapat mengarahkan dan menggerakkan sumber daya yang dimiliki 

perusahaan.   

Tingginya investasi perusahaan yang tercermin dalam aktiva lancar 

merupakan indikasi dari hal tersebut. Pengelolaan aktiva lancar melalui modal 

kerja merupakan salah satu aspek penting yang dibutuhkan perusahaan, karena 

akan sangat menentukan keberhasilan manajemen perusahaan dalam 

mempertahankan kesinambungan hidup perusahaan.  



Modal kerja memiliki dua pengertian pokok yaitu modal kerja bersih (Net 

Working Capital) yang merupakan selisih antara aktiva lancar dikurangi hutang 

lancar dan modal kerja bruto (Gross Working Capital) yang merupakan 

keseluruhan dari aktiva lancar. Modal kerja merupakan unsur yang berperan 

dalam menghasilkan pendapatan, oleh karena itu perhatian terfokus pada masalah 

penggunaan atau alokasi dana bukan darimana dana itu berasal, dengan demikian 

pengertian yang digunakan adalah pengertian modal kerja bruto atau keseluruhan 

aktiva lancar.  

Menurut Syafarudin Alwi (2000:1) bahwa :  

Manajemen modal kerja (working capital management) meliputi 
semua aspek pengaturan current account  perusahaan meliputi aktiva 
lancar dan hutang lancar, dengan tujuan agar terjamin jumlah modal 
kerja bersih yang acceptable (dapat diterima), yang menjamin 
likuiditas badan usaha .   

Besarnya kebutuhan modal kerja ditentukan oleh perputaran dari 

komponen-komponen modal kerja yaitu perputaran kas, perputaran piutang, dan 

perputaran persediaan. Yang dimaksud dengan perputaran modal kerja adalah 

perputaran yang dimulai dari saat kas diinvestasikan dalam komponen modal 

kerja sampai saat kembali menjadi kas, semakin cepat perputarannya maka 

semakin efisien perusahaan. Implementasi dari perputaran modal kerja yang baik 

akan mendorong pencapaian perkembangan dan perluasan kegiatan perusahaan.   

Perkembangan perusahaan akan seiring dengan kebutuhan modal kerja 

yang diperlukan untuk membiayai kegiatan usahanya. Semakin besar suatu 

perusahaan maka akan semakin besar pula kebutuhan akan modal kerjanya dan 

tidak mungkin dapat dipenuhi oleh modal sendiri tanpa ada bantuan atau menarik 

hutang dari luar perusahaan.  

Hutang mempunyai dua keuntungan. Yang pertama yaitu bunga yang 

dibayarkan dapat dipotong untuk tujuan pajak, sehingga menurunkan biaya efektif 

dari hutang. Yang kedua adalah kreditur mendapat pengembalian tetap, sehingga 

pemegang saham tidak perlu mengambil bagian laba mereka ketika perusahaan 

dalam kondisi prima. Namun, hutang mempunyai beberapa kelemahan 



diantaranya apabila sebuah perusahaan mengalami kesulitan keuangan dan laba 

operasinya tidak mencukupi untuk menutup beban bunga, maka pemegang saham 

yang harus menutup kekurangan tersebut.  

Semakin tinggi rasio hutang, semakin tinggi pula risiko perusahaan, ini 

berarti tingkat solvabilitas akan menurun karena beban bunga yang harus 

ditanggung juga meningkat. Solvabilitas itu sendiri adalah kemampuan 

perusahaan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban finansialnya baik kewajiban 

jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan tersebut dilikuidasi. 

Proporsi hutang yang lebih banyak dibanding modal sendiri akan menghambat 

perkembangan perusahaan yang pada akhirnya dapat membuat pemegang saham 

berpikir dua kali untuk tetap menanamkan modalnya. Perhitungan rasio 

solvabilitas yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Debt to Equity 

Ratio, dimana rasio ini menggambarkan perbandingan hutang dengan modal 

sendiri dalam pendanaan perusahaan. 

Selain aspek pertimbangan solvabilitas dan likuiditas, aspek pertimbangan 

rentabilitas dalam manajemen modal kerja merupakan hal penting. Hal ini 

dikarenakan tujuan dari setiap kegiatan perusahaan adalah memperoleh laba 

dengan meningkatkan efisiensi penggunaan dana perusahaan melalui manajemen 

modal kerja. Akan tetapi laba yang tinggi belum tentu menunjukkan bahwa 

perusahaan telah bekerja dengan efisien. Untuk dapat menilai efisien tidaknya 

suatu perusahaan dalam meningkatkan laba. Maka laba ini perlu dibandingkan 

dengan modal yang digunakan untuk menghasilkan laba tersebut. 

Hal ini dapat dilihat dari pengertian rentabilitas yang dikemukakan oleh 

Bambang Riyanto (2001:35), yaitu sebagai berikut :  

Rentabilitas suatu perusahaan menunjukkan perbandingan antara 

laba dari aktiva atau modal yang menghasilkan laba. Dengan kata 

lain, rentabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba .    

Untuk mengukur rentabilitas perusahaan, dalam penelitian ini yang 

digunakan adalah rentabilitas ekonomi. Rentabilitas ekonomi merupakan ukuran 



keefektifan manajemen dalam menghasilkan laba melalui efisiensi penggunaan 

modal sendiri dan modal asing yang dipergunakan untuk menghasilkan laba 

tersebut. Jadi rentabilitas ekonomi adalah kemampuan suatu perusahaan dengan 

seluruh modal yang bekerja di dalamnya untuk menghasilkan laba. 

Rentabilitas yang dikaitkan dengan modal dapat diartikan sebagai 

penjualan dikurangi biaya atau disebut laba operasi. Menurunkan biaya-biaya 

operasi dapat diartikan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan laba 

perusahaan, biaya ini dapat dikurangi dengan meningkatkan efisiensi pengeluaran, 

cara lainnya adalah dengan meningkatkan pendapatan. Misalnya dengan 

menaikkan investasi yang mampu menghasilkan tingkat pendapatan yang lebih 

tinggi. Modal yang diperhitungkan untuk menghitung rentabilitas ekonomi 

hanyalah modal yang bekerja di dalam perusahaan (operating capital). Dengan 

demikian, modal yang ditanam di dalam perusahaan lain tidak diperhitungkan 

untuk menghitung rentabilitas ekonomi. 

Akan tetapi dalam kaitan antara peningkatan rentabilitas dengan modal 

kerja harus pula mempertimbangkan risiko perusahaan, yaitu tidak mampu 

membayar hutang jangka pendeknya. Jika perusahaan ingin menurunkan risiko 

maka harus menurunkan rentabilitas. Perubahan antara dua masalah ini berkaitan 

dengan bagaimana perusahaan meningkatkan rentabilitasnya dengan memperbaiki 

modal kerja yang konsekwensinya menghadapi risiko yang lebih tinggi.  

Menurut Syafaruddin Alwi (2000:6) bahwa :  

Pengaruh manajemen modal kerja terhadap rentabilitas 
ditunjukkan oleh pengaruh perubahan rasio aktiva lancar terhadap 
total aktiva terhadap kemampuan menghasilkan laba. Jika rasio 
aktiva lancar terhadap total aktiva naik, baik profitabilitas maupun 
risiko akan menurun. Kondisi ini dapat terjadi dengan asumsi bahwa 
aktiva lancar kurang profitable daripada aktiva tetap. Sebaliknya jika 
aktiva lancar lebih profitable daripada aktiva tetap, maka terjadi hal 
yang sebaliknya yaitu, peningkatan rasio aktiva lancar per aktiva 
total akan meningkatkan profitabilitas. Sedangkan risiko likuid turun 
jika hutang lancar tidak berubah sedangkan aktiva lancar meningkat 
sehingga modal kerja bersih meningkat .  



Dengan demikian laba yang diperhitungkan untuk menghitung rentabilitas 

ekonomi hanyalah berasal dari operasi perusahaan, yaitu laba usaha (net operating 

income). Sedangkan laba yang diperhitungkan untuk menghitung rentabilitas 

modal sendiri yaitu laba yang dihasilkan oleh perusahaan dengan modal sendiri 

yang bekerja di dalamya. 

Berdasarkan uraian di atas, modal kerja sangat berperan dalam kinerja 

perusahaan sehingga diperlukan pemikiran yang matang dalam mengambil 

keputusan untuk melakukan investasi pada modal kerja. Perusahaan akan 

melakukan investasi jika investasi tersebut menguntungkan bagi perusahaan 

dalam hal ini dapat memberikan peningkatan rentabilitas ekonomi perusahaan. 

Disamping modal kerja, solvabilitas juga memiliki hubungan dengan 

rentabilitas perusahaan. Kaitan antara solvabilitas dengan rentabilitas dapat 

tercermin dari tingkat laba yang dihasilkan perusahaan dari penggunaan hutang. 

Pembiayaan dengan hutang pada umumnya akan meningkatkan tingkat laba atau 

pengembalian yang diharapkan untuk suatu investasi. Hutang yang dikelola 

dengan baik dan digunakan untuk investasi yang produktif akan meningkatkan 

rentabilitas perusahaan, (Suad Husnan dan Enny Pudji Astuti 2002:285 yang 

mengutip pernyataan Bambang Riyanto). 

Akan tetapi hutang menimbulkan beban bunga yang harus ditanggung. 

Semakin banyak hutang maka semakin meningkat beban bunga, hal ini berarti 

akan semakin tinggi biaya tetap yang harus dikeluarkan perusahaan. Biaya tetap 

yang tinggi akan berpengaruh terhadap tingkat laba dan rentabilitas. 

Menurut Brigham dan Houston (2001:10) bahwa :  

Jika biaya tetap tinggi, penurunan sedikit saja dalam penjualan 

dapat mengakibatkan penurunan yang besar dalam laba operasi dan 

ROE .  

Dari pernyataan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa, selain 

meningkatkan tingkat pengembalian, hutang juga meningkatkan risiko bagi 

pemilik perusahaan atau pemegang saham. Yaitu, apabila perusahaan mengalami 

kondisi kesulitan keuangan maka akan timbul risiko hutang tidak terbayar, yang 

akan mengakibatkan kerugian dan mengancam kelangsungan hidup perusahaan. 



Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan yang tepat dari penggunaan hutang agar 

perusahaan terhindar dari kerugian dan meningkatkan rentabilitas perusahaannya.   

Dari pengertian-pengertian diatas mengenai modal kerja, perputaran modal 

kerja, solvabilitas, dan rentabilitas, dapat digambarkan secara lebih sederhana 

dalam bagan kerangka pemikiran. Bagan ini menggambarkan bagaimana 

hubungan antara perputaran modal kerja dan solvabilitas terhadap rentabilitas. 

Selain itu juga akan terlihat objek yang diteliti maupun yang tidak diteliti, 

sehingga akan lebih jelas dan sederhana dalam menafsirkan karya ilmiah ini.  

Berdasarkan uraian diatas, bagan kerangka pemikiran disusun sebagai 

berikut : 

Gambar 1.1 
Bagan kerangka pemikiran                   
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Berdasarkan pada latar belakang dan kerangka pemikiran diatas, maka 

penulis membuat hipotesis :  

Besarnya perputaran modal kerja dan solvabilitas berpengaruh terhadap 

rentabilitas ekonomi .  

1.6 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan 

verifikatif. Menurut Mochammad Nazir (2003:54), metode deskriptif yaitu suatu 

metode yang berusaha menyimpulkan, menyajikan, serta menganalisa data 

sehingga dapat memberi gambaran yang cukup jelas mengenai objek yang diteliti 

dan menarik kesimpulan berdasarkan penelitian yang dilakukan, sedangkan 

metode verikatif menurut Lexy J. Melong (2004:46) yaitu penelitian yang 

berusaha untuk menguji jawaban masalah tentang hasil pemikiran yang 

kebenaranya bersifat sementara atau yang biasa disebut hipotesis.  

Dalam penelitian ini data diperoleh dari laporan keuangan kemudian 

diolah sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti, selanjutnya dilakukan 

analisis. Penelitian ini menggunakan dua variabel independen dan satu variabel 

dependen oleh karena itu digunakan analisis regresi dan korelasi ganda. Menurut 

Sugiyono (2004:104), analisis regresi dapat digunakan untuk memutuskan apakah 

naik dan menurunnya variabel dependen dapat dilakukan melalui menaikkan atau 

menurunkan keadaan variabel independen. Dengan kata lain, analisis regresi 

digunakan untuk mengetahui sejauh mana adanya hubungan variabel bebas 

terhadap variabel terikat. Sedangkan analisis korelasi digunakan untuk 

menerangkan kekuatan dan arah hubungan antara variabel X dan Y. Untuk 

menguji hipotesis dalam penelitian ini, penulis menggunakan alat statistik dengan 

uji t untuk pengukuran hipotesis secara parsial dan uji F untuk pengukuran 

hipotesis secara simultan. Selanjutnya nilai pengujian yang diperoleh 

dibandingkan dengan tabel distribusi t dan F.    



1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan pada industri automotive and allied products yang 

telah go public, dimana data diperoleh dari laporan keuangan yang terdapat dalam 

Indonesian Capital Market Directory (ICMD) serta melalui situs internet 

www.jsx.co.id. Dalam rangka memperoleh data yang diperlukan guna 

penyusunan skripsi, maka penelitian ini dimulai pada bulan November 2009 

sampai dengan April 2010.                                     

http://www.jsx.co.id

