
ABSTRAK 
 
 
 Dalam sebuah perusahaan, profit merupakan tujuan yang harus dicapai 
perusahaan, sebab profit merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan suatu 
perusahaan dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya. Dalam menjalani 
usahanya mencapai rentabilitas ekonomi yang baik, tentu saja memerlukan dana 
untuk melakukan kegiatan operasionalnya sehari-hari. Demikian pula suatu 
perusahaan harus memperhatikan pengelolaan modal kerja sebaik mungkin agar 
dapat digunakan secara efektif dan efisien. 

Efektivitas modal kerja dari suatu perusahaan ditunjukan oleh perputaran 
modal kerja perusahaan yang bersangkutan. Perputaran modal kerja dimulai sejak 
kas ditanamkan dalam komponen-komponen modal kerja hingga menjadi kas lagi 
melalui hasil penjualan. Dalam mencapai tujuan perusahaan yaitu memaksimalkan 
nilai, maka perlu sejumlah modal tambahan untuk mengembangkan perusahaan 
dalam hal ini berkaitan dengan hutang (leverage). Penggunaan leverage dapat 
berdampak terhadap Return on Asset (ROA), tergantung pada rentabilitas 
ekonomi perusahaan dan besarnya tingkat bunga pinjaman. Pada keadaan 
ekonomi yang baik dimana tingkat rentabilitas tinggi dari pada bunga pinjaman, 
maka penggunaan leverage yang tinggi dapat mengakibatkan Return on Asset 
(ROA) yang diharapkan perusahaan semakin besar. 

Penelitian ini dilakukan pada 40 perusahaan manufaktur yang terdapat di 
Bursa Efek Indonesia (BEI). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah metode asosiatif. Data yang digunakan adalah data sekunder. Untuk 
mengetahui adanya pengaruh antara perputaran modal  kerja dan rasio leverage 
terhadap tingkat rentabilitas pada perusahaan digunakan uji statistik t dan F. 

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh rata-rata perputaran modal kerja 
selama periode analisis yaitu tahun 2005 sampai dengan tahun 2006 adalah 
sebesar 3,68 ; rata-rata rasio leverage adalah 5,1% ; sedangkan rentabilitas jika 
dilihat dari Return on Assets (ROA) secara rata-rata adalah sebesar 8,48. Dari 
hasil penelitian diperoleh persamaan regresi ganda (multiple regression test) Y = 
26,662 + 0,149 X1 – 0,367 X2. Persamaan ini menunjuken bahwa setiap terjadi 
perubahan 1 unit pada perputaran modal kerja maka tingkat ROA akan berubah 
sebesar 0,149 unit, dan terjadi perubahan 1 unit pada rasio leverage maka tingkat 
ROA akan berubah sebesar 0,367 unit. Pengujian hipotesis diuji secara parsial dan 
simultan. Secara parsial dapat disimpulkan hipotesis Ho ditolak, artinya “secara 
parsial tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara perputaran modal 
kerja terhadap tingkat rentabilitas, namun terdapat pengaruh yang 
signifikan antara rasio leverage terhadap tingkat rentabilitas”. 

 
 

 
 
 
 
 


