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PENGARUH PENGEMBANGAN KARIR, MOTIVASI DAN 

LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA 

KARYAWAN PT EXCEL METAL 

INDUSTRI CIBITUNG 
 

Rubiah Fitriyanti dan Damayanti 

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi GICI 

 

ABSTRAK 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh 

pengembangan karir, motivasi, dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan PT Excel 

Metal Industri Cibitung. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian asosiatif dan 

penelitian kuantitatif dengan metode penelitian berupa pengumpulan data menggunakan 

kuesioner. Model analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. 

Pemilihan sampel dilakukan dengan cara purposive sampling. Adapun sampel tersebut 

berjumlah 82 responden dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil uji 

regresi menunjukkan bahwa 67,3% faktor-faktor kinerja karyawan dapat dijelaskan oleh 

pengembangan karir, motivasi, dan lingkungan kerja sedangkan sisanya 32,7% dijelaskan 

oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

 

Kata kunci : Pengembangan Karir, Motivasi, Lingkungan Kerja dan Kinerja 

Karyawan 

 

ABSTRACT 

 

The purpose of this study is to find and analysis the influence of carrer development, 

motivation and work environment on the performance of an employee of PT Excel Metal 

Industry Cibitung. The kind of research used is research associative and quantitative 

research with the methodology of data collection using a questionnaries. The analysis of the 

data used was multiple linear regression analysis. Sampling done by means of purposive 

sampling. The sample were 82 respondents, by using multiple linear regression analysis. The 

result of regression test shows that 67,3% employee performance factors can be explained by 

the development of employee in unison have had a positive impact and significant on 
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performance career, motivation and work environment while the rest 32,7% described by the 

other factors that aren’t pursuing in this research. 

 

Keywords : Career Development, Motivation, Work Environment and Employee 

Performance 
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PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Di era globalisasi sekarang ini, 

perusahaan-perusahaan dihadapkan pada 

persaingan antar perusahaan yang semakin 

meningkat. Sumber daya manusia yang 

berkualitas dibutuhkan sebagai salah satu 

faktor penting yang dapat menggerakan 

dan mengembangkan perusahaan serta 

sumber daya manusia secara tidak 

langsung dapat mempengaruhi efisiensi 

dan efektivitas perusahaan. Perusahaan 

perlu mengatur sumber daya manusia 

sebaik mungkin guna mencapai tujuan 

secara efektif. Oleh karena itu perusahaan 

harus berusaha melakukan tindakan-

tindakan yang menyebabkan sumber daya 

manusianya mewujudkan harapan tersebut. 

Agar aktivitas perusahaan berjalan 

dengan baik, perusahaan harus memiliki 

cara untuk meningkatkan kinerja 

karyawannya. Peningkatan kinerja 

karyawan akan membawa kemajuan bagi 

perusahaan untuk bertahan dalam suatu 

persaingan lingkungan bisnis yang tidak 

stabil. Upaya-upaya untuk meningkatkan 

kinerja karyawan merupakan tantangan 

manajemen yang paling serius karena 

keberhasilan untuk mencapai tujuan dan 

kelangsungan hidup perusahaan tergantung 

pada kualitas kinerja sumber daya manusia 

yang ada di dalamnya. 

Salah satu upaya meningkatkan kinerja 

karyawan guna meningkatkan 

produktivitas perusahaan adalah dengan 

menjamin perkembangan karir setiap 

karyawan. Hal ini diharapkan dapat 

memberikan semangat agar lebih 

termotivasi dalam bekerja. Selain 

perkembangan karir kepada para 

karyawan, peranan pimpinan untuk 

memberikan motivasi kerja kepada 

karyawan menjadi kewajiban yang harus 

dilakukan oleh pimpinan perusahaan. 

Selain itu, lingkungan kerja dalam suatu 

perusahaan juga tidak kalah penting 

didalam meningkatkan kinerja karyawan. 

Lingkungan kerja yang baik dapat 

mendukung pelaksanaan kerja sehingga 

karyawan memiliki semangat bekerja dan 

meningkatkan kinerja karyawan. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

1. Apakah secara simultan 

pengembangan karir, motivasi dan 

lingkungan kerja berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja karyawan 

PT Excel Metal Industri Cibitung ? 

2. Apakah secara parsial pengembangan 

karir berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja karyawan PT Excel Metal 

Industri Cibitung ? 

3. Apakah secara parsial motivasi 

berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja karyawan PT Excel Metal 

Industri Cibitung ? 

4. Apakah secara parsial lingkungan kerja 

berpengaruh signifikan terhadap 
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kinerja karyawan PT Excel Metal 

Industri Cibitung ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui apakah secara 

simultan pengembangan karir, 

motivasi dan lingkungan kerja 

berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja karyawan PT Excel Metal 

Industri Cibitung ? 

2. Untuk mengetahui apakah secara 

parsial pengembangan karir 

berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja karyawan PT Excel Metal 

Industri Cibitung ? 

3. Untuk mengetahui apakah secara 

parsial motivasi berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja karyawan 

PT Excel Metal Industri Cibitung ? 

4. Untuk mengetahui apakah secara 

parsial lingkungan kerja berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja karyawan 

PT Excel Metal Industri Cibitung ? 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Pengembangan Karir 

Menurut (Dubrin dalam 

mangkunegara, 2015:77) mengemukakan 

bahwa “Career development, from the 

standpoint of the organization, is the 

personel activity which helps individuals 

plan their future career within the 

enterprise achieve and the employee 

achieve maximum self development”. 

Menurut (Rivai dalam widodo, 

2015:113) mendefinisikan pengembangan 

karir adalah proses peningkatan 

kemampuan kerja individu yang dicapai 

dalam rangka mencapai karir yang 

diinginkan. 

2.1.2 Motivasi 

Menurut sedarmayanti (2017:233) 

motivasi merupakan kekuatan pendorong 

yang akan mewujudkan suatu perilaku 

guna mencapai tujuan kepuasan dirinya. 

Motivasi terbentuk dari sikap seseorang 

pegawai dalam menghadapi situasi kerja. 

Motivasi merupakan kondisi yang 

menggerakkan diri pegawai yang terarah 

untuk mencapai tujuan organisasi, sikap 

mental merupakan kondisi mental yang 

mendorong diri pegawai untuk berusaha 

mencapai prestasi kerja secara maksimal. 

2.1.3 Lingkungan Kerja 

 Menurut sedarmayanti (2017:46) 

lingkungan kerja yang kondusif 

memberikan rasa aman dan 

memungkinkan karyawan untuk dapat 

bekerja optimal. Jika karyawan 

menyenangi lingkungan kerja di mana dia 

bekerja, maka karyawan tersebut akan 

betah di tempat kerjanya, melakukan 

aktivitasnya sehingga waktu kerja 
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dipergunakan secara efektif. Sebaliknya 

lingkungan kerja yang tidak memadai akan 

dapat menurunkan kinerja karyawan. 

Menurut (Nitisemito dalam 

Nuraini, 2013:97) lingkungan kerja adalah 

segala sesuatu yang ada disekitar 

karyawan dan dapat mempengaruhi dalam 

menjalankan tugas yang diembankan 

kepadanya misalnya dengan adanya air 

conditioner (AC) penerangan yang 

memadai dan sebagainya. 

2.1.4 Kinerja 

 Kinerja adalah banyaknya upaya 

yang dikeluarkan individu pada 

pekerjaannya Robbins dalam Bintoro dan 

Daryanto (2017:1).  

Menurut Dr. A. A. Anwar Prabu 

Mangkunegara (2015:67) istilah kinerja 

berasal dari kata job performance atau 

actual performance (prestasi kerja atau 

prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh 

seseorang). Pengertian kinerja (prestasi 

kerja) adalah hasil kerja secara kualitas 

dan kuantitas yang dicapai oleh seorang 

pegawai dalam melaksanakan tugasnya 

sesuai dengan tanggung jawab yang 

diberikan kepadanya. 

Selanjutnya menurut Hasibuan 

(2011:94) menjelaskan bahwa kinerja 

adalah suatu hasil kerja yang dicapai 

seseorang dalam melaksanakan tugas-

tugas yang dibebankan kepadanya yang 

didasarkan atas kecakapan, pengalaman 

dan kesungguhan serta waktu. 

2.2 Hipotesis 

1. Hipotesis 1 

Ho : βi=0, dimana i = 1, 2, 3 yang 

berarti secara simultan pengembangan 

Karir, motivasi, lingkungan kerja tidak 

berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja karyawan PT Excel Metal 

Industri Cibitung. 

H1 : βi≠0, dimana i = 1, 2, 3 yang 

berarti secara simultan pengembangan 

karir, motivasi, lingkungan kerja  

berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja karyawan PT Excel Metal 

Industri Cibitung.  

 

2. Hipotesis 2 

Ho : βi=0 berarti secara parsial 

pengembangan karir tidak berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja karyawan 

PT Excel Metal Industri Cibitung.  

H1 : βi≠0 berarti secara parsial 

pengembangan karir berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja karyawan 

PT Excel Metal Industri Cibitung. 

 

3. Hipotesis 3 

Ho : βi=0 berarti secara parsial 

motivasi tidak berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan PT Excel 

Metal Industri Cibitung.  
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H1 : βi≠0 berarti secara parsial motivasi 

berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja karyawan PT Excel Metal 

Industri Cibitung.  

 

4. Hipotesis 4 

Ho : βi=0 berarti secara parsial 

lingkungan kerja tidak berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja karyawan 

PT Excel Metal Industri Cibitung. 

H1 : βi≠0 berarti secara parsial 

lingkungan kerja berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja karyawan 

PT Excel Metal Industri Cibitung. 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di PT 

Excel Metal Industri Cibitung yang 

beralamat di Jl. Akses Tol Cibitung No. 

82, Kelurahan Gandasari, Kecamatan 

Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi pada 

bulan Januari 2018 sampai dengan juni 

2018. 

3.2 Jenis Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah penelitian 

asosiatif dan kuantitatif. Menurut 

Mulyanto dan Wulandari (2010:7) 

penelitian asosiatif merupakan penelitian 

yang dilakukan untuk mengetahui 

hubungan antara dua peristiwa atau lebih 

sehingga hasilnya dapat digunakan untuk 

menjelaskan, meramalkan atau mengontrol 

suatu gelaja tertentu. Dan penelitian 

kuantitatif merupakan suatu pendekatan 

penelitian yang bersifat objektif, 

menekankan pada pengujian teori-teori 

melalui pengukuran variabel-variabel 

penelitian dengan angka dan melakukan 

analisis data dengan metode pengujian 

statistik. 

3.3 Populasi dan Sampel 

Adapun populasi dalam penelitian ini 

adalah para karyawan tetap PT Excel 

Metal Industri Cibitung pada tahun 2017 

mencapai 451. Jadi jumlah sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 82 

responden yang diambil berdasarkan 

rumus slovin. 

3.4 Teknik Analisis Data 

3.4.1 Persamaan Regresi 

Dalam peneliti ini analisis regresi linier 

berganda tidak dilakukan secara manual 

dengan menggunakan rumus diatas 

melainkan dengan menggunakan SPSS. 

Metode yang dapat digunakan adalah 

metode enter, stepwise, backward serta 

forward (Situmorang. dkk. 2008:109-127). 

Khusus penelitian ini persamaan 

regresinya adalah sebagai berikut : 

Y = a+b1X1+b2X2+b3X3+e 
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3.4.2 Uji Kualitas Data 

1. Uji Validitas dan Reliabilitas 

Pengujian instrumen dalam penelitian 

ini dilakukan dengan menggunakan SPSS 

dan melihat valid atau tidaknya pernyataan 

pada kuesioner dapat dilihat pada kolom 

Corrected Item-Total Correlation pada 

tabel Item-Total Statistics hasil pengolahan 

data SPSS. Kriteria uji valid dengan SPSS 

adalah sebagai berikut : 

a. Jika rhitung > 0,3 maka suatu 

instrumen dinyatakan valid. 

b. Jika rhitung < 0,3 maka suatu 

instrumen dinyatakan tidak valid. 

untuk melihat reliabel atau tidaknya 

butir pernyataan kuesioner maka dapat 

dilihat nilai Cronbach’s Alpha yang tertera 

pada tabel Reliability Statistics hasil 

pengolahan data dengan menggunakan 

SPSS. Kriteria uji reliabilitas adalah 

sebagai berikut : 

a. Jika nilai Cronbach Alpha > 0,6 maka 

suatu instrumen dinyatakan reliabel. 

b. Jika nilai Cronbach Alpha < 0,6 maka 

suatu instrumen dinyatakan tidak 

reliabel. 

3.4.3 Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas 

Data variabel bebas dan variabel 

terikat dikatakan berdistribusi normal jika 

gambar histogram tidak miring ke kanan 

maupun ke kiri (Situmorang, etc. Al, 

2008:56). 

2. Uji Heteroskedastisitas 

Dikatakan tidak terjadi 

heteroskedastisitas terjadi titik-titik yang 

ada menyebar secara acak dan tidak 

membentuk sebuah pola tertentu yang jelas 

serta tersebar baik di atas maupun di 

bawah angka nol pada sumbu Y dan di 

kanan maupun kiri angka nol sumbu X 

(Situmorang, etc. Al, 2007:68). 

3. Uji Multikolinieritas 

Dalam penelitian ini akan dilakukan uji 

multikolinieritas dengan cara melihat nilai 

tolerance dan VIF yang terdapat pada tabel 

Coefficients hasil pengolahan data dengan 

menggunakan SPSS. Dikatakan terjadi 

multikolinieritas jika nilai Tolerance< 0,1 

atau VIF>5 (Situmorang, et.al., 2008:101). 

3.4.4. Pengujian Hipotesis Secara 

Simultan Dengan Uji F dan 

Secara Parsial Dengan Uji t 

Uji F bertujuan untuk mengukur 

seberapa besar pengaruh variabel bebas 

secara bersama-sama (simultan) terhadap 

variabel terikatnya. Uji t bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh secara individu 

(parsial). Menguji kebenaran hipotesis uji 

F dan uji t yaitu dengan menetapkan Ho 

dan Ha perhitungan nilai statistik, 
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penetapan tingkat signifikansi dan 

penetapan kriteria pengujia. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Hasil Uji Kualitas Data 

1. Uji Validitas 

Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas Variabel 

Pengembangan Karir 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Hasil Penelitian, 2018 (Data 

diolah) 

Data di atas menunjukkan bahwa 

semua nilai rhitung yang disajikan pada 

kolom Corrected Item-Total Correlation 

hasil perhitungan menggunakan SPSS 

(terlampir) lebih besar dibandingkan nilai 

rtabel sehingga dapat dikatakan bahwa 

semua item pertanyaan tentang variabel 

pengembangan karir tersebut valid dan 

dapat digunakan untuk uji-uji selanjutnya. 

 

 

Tabel 4.2 Hasil Uji Validitas Motivasi 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Hasil Penelitian, 2018 (Data 

diolah) 

Data di atas menunjukkan bahwa 

semua nilai rhitung yang disajikan pada 

kolom Corrected Item-Total Correlation 

hasil perhitungan menggunakan SPSS 

(terlampir) lebih besar dibandingkan nilai 

rtabel sehingga dapat dikatakan bahwa 

semua item pertanyaan tentang variabel 

motivasi tersebut valid dan dapat 

digunakan untuk uji-uji selanjutnya. 

Tabel 4.3 Hasil Uji Validitas Variabel 

Lingkungan Kerja 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Hasil Penelitian, 2018 (Data 

diolah) 
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Data di atas menunjukkan bahwa 

semua nilai rhitung yang disajikan pada 

kolom Corrected Item-Total Correlation 

hasil perhitungan menggunakan SPSS 

(terlampir) lebih besar dibandingkan nilai 

rtabel sehingga dapat dikatakan bahwa 

semua item pertanyaan tentang variabel 

lingkungan kerja tersebut valid dan dapat 

digunakan untuk uji-uji selanjutnya. 

Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas Variabel 

Kinerja Karyawan 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Hasil Penelitian, 2018 (Data 

diolah) 

Data di atas menunjukkan bahwa 

semua nilai rhitung yang disajikan pada 

kolom Corrected Item-Total Correlation 

hasil perhitungan menggunakan SPSS 

(terlampir) lebih besar dibandingkan nilai 

rtabel sehingga dapat dikatakan bahwa 

semua item pertanyaan tentang variabel 

kinerja karyawan tersebut valid dan dapat 

digunakan untuk uji-uji selanjutnya. 

2. Uji Reliabilitas  

 

 

Tabel 4.5 Hasil Uji Reliabilitas 

 

 

Sumber: Hasil Penelitian, 2018 (Data 

diolah) 

Data di atas menunjukkan bahwa 

semua nilai Cronbach Alpha yang tertera 

dalam tabel Reliability Statistics 

(terlampir) hasil perhitungan dengan 

menggunakan SPSS untuk masing-masing 

variabel lebih besar dari 0,6 sehingga 

dapat dikatakan semua instrumen 

penelitian ini handal (reliabel) dan dapat 

digunakan untuk uji-uji selanjutnya. 

4.1.2 Hasil Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas 
Sumber : Hasil Penelitian, 2018 (Data 

diolah) 

 

Pada  grafik histogram di atas 

terlihat bahwa variabel berdistribusi 

normal. Hal ini ditunjukkan oleh gambar 
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histogram tidak miring ke kanan maupun 

ke kiri sehingga model regresi layak  

2. Uji Multikolinieritas 

Tabel 4.6 Hasil Uji Multikolinieritas 

(Tolerance dan VIF) 

 

 

 

Sumber : Hasil Penelitian, 2018 (Data 

diolah) 

Data di atas menunjukkan bahwa 

semua nilai tolerance variabel independen 

yang ada diatas 0,1 serta nilai VIF variabel 

independennya semua dibawah 5 yang 

berarti bawah tidak terjadi 

multikolinieritas. 

3. Uji Heteroskedastisitas 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Hasil Uji 

Heteroskedastisitas Dengan Pendekatan 

Grafik 
Sumber : Hasil Penelitian, 2018 (Data 

diolah) 

 

4.1.3 Hasil Uji Hipotesis 

 

1. Persamaan Regresi Linier Berganda 

Tabel 4.7 Hasil Uji Regresi Berganda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Hasil Penelitian, 2018 (Data 

diolah) 

Melihat nilai Unstandardizet 

Coefficients Beta di atas, maka dapat 

ditentukan persamaan regresi linier 

berganda yang dihasilkan dari penelitian 

ini, sebagai berikut: 

Y = -5,651 + 0,712 X1 + 0,166X2 + 

0,238X3 

Yang berarti bahwa : 

a. Konstanta sebesar -5,651 artinya 

kinerja karyawan yang diteliti minimal 

-5,651 poin. 

b. Koefisien regresi variabel 

pengembangan karir diperoleh nilai 

sebesar 0,712 yang berarti jika variabel 

independen lainnya tetap dan 

pengembangan karir mengalami 

kenaikan sebesar satu poin, maka 

kinerja karyawan akan mengalami 

peningkatan sebesar 0,712. 

c. Koefisien regresi variabel motivasi 

diperoleh nilai sebesar 0,166 yang 

berarti jika variabel independen 

lainnya tetap dan motivasi mengalami 

kenaikan sebesar satu poin, maka 
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kinerja karyawan akan mengalami 

peningkatan sebesar 0,166. 

d. Koefisien regresi variabel lingkungan 

kerja diperoleh nilai sebesar 0,238 

yang berarti jika variabel independen 

lainnya tetap dan kepuasan kerja 

mengalami peningkaran sebesar satu 

poin, maka kinerja karyawan akan 

mengalami peningkatan sebesar 0,238. 

 

2. Hasil Uji F (Simultan) 

Tabel 4.8 Hasil Uji F 

 

 

 

 

 

Sumber : Hasil Penelitian, 2018 (Data 

diolah) 

Tabel di atas menunjukkan bahwa 

nilai Fhitung yang diolah dengan 

menggunakan SPSS adalah sebesar 

56,510. Sementara nilai Ftabel yang dilihat 

pada tabel nilai-nilai untuk Distribusi F 

2,722. Dengan demikian maka dapat 

dikatakan bahwa nilai Fhitung = 56,510 > 

Ftabel 2,722. Ini berarti bahwa variabel 

independen yang terdiri dari 

pengembangan karir, motivasi dan 

lingkungan kerja berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan PT Excel Metal 

Industry Cibitung. 

3. Koefisien Determinasi 

 

Tabel 4.9 Koefisien Determinasi 

 

 

 

 

Sumber : Hasil Penelitian, 2018 (Data 

diolah) 

Tabel di atas menunjukkan bahwa 

nilai Adjusted R Square adalah 0,673 atau 

67,3%. Ini berarti bahwa variabel 

independen berupa pengembangan karir, 

motivasi dan lingkungan kerja secara 

bersama-sama mempengaruhi variabel 

dependen kinerja karyawan PT. Excel 

Metal Industri sebesar 67,3% sedangkan 

sisanya sebesar 32,7% dipengaruhi oleh 

variabel lainnya yang tidak termasuk 

dalam penelitian ini. 

4. Hasil Uji t (Parsial) 

Tabel 4.10 Hasil Uji t (Parsial) 

 

 

 

 

Sumber : Hasil Penelitian, 2018 (Data 

diolah) 

4.2 Pembahasan 

Sesuai dengan latar belakang yang 

telah disampaikan diawal dimana sampai 

saat ini masih ditemui kendala di PT. 

Excel Metal Industri Cibitung khususnya 

mengenai kinerja karyawan sehingga perlu 

dilakukan penelitian diantaranya dengan 
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menggunakan variabel pengembangan 

karir, motivasi dan lingkungan kerja maka 

permasalahan tersebut setidaknya mulai 

terjawab. Dari ketiga variabel independen 

yang digunakan, ketiga variabel tersebut 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan PT Excel Metal Industri 

Cibitung yaitu pengembangan karir, 

motivasi dan lingkungan kerja. 

Berpengaruhnya variabel pengembangan 

karir, motivasi dan lingkungan kerja 

terhadap kinerja karyawan PT Excel Metal 

Industri menandakan sadarnya karyawan 

akan pentingnya pengembangan karir, 

motivasi dan lingkungan kerja dalam 

pencapaian kinerja karyawan dalam 

meningkatkan keberhasilan perusahaan. 

Berdasarkan hasil penelitian yang 

telah dilakukan maka didapat 

pengembangan karir berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja di PT Excel 

Metal Industri Cibitung, berpengaruhnya 

variabel pengembangan karir dipengaruhi 

dengan adanya pelatihan yang diadakan 

perusahaan untuk setiap karyawan dengan 

bagiannya masing-masing guna 

menggunakan potensi karyawan dengan 

sepenuhnya, sedangkan dalam perusahaan 

dapat meningkatkan kemampuan 

perusahan untuk mendapatkan dan 

mempertahankan karyawan yang 

berkualitas. Penelitian ini dikuatkan oleh 

penelitian yang dilakukan oleh Rini 

Herlina (2016) menemukan bahwa 

pengembangan karir berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja. 

Berpengaruhnya variabel motivasi 

terhadap kinerja karyawan PT Excel Metal 

Industri Cibitung dikarenakan beberapa 

faktor salah satunya di dalam perusahaan 

adanya program pemberian penghargaan 

terhadap karyawan yang memiliki 

kedisiplinan yang dievaluasi setiap 

setahun sekali yang dapat memotivasi 

karyawan dalam bekerja. Selain itu PT 

Excel Metal Industri Cibitung juga 

memiliki program untuk memotivasi 

karyawan untuk mendorong semangat 

kerja dan moril yang tinggi serta ulet 

dalam bekerja sehingga karyawan tersebut 

memberikan kinerja yang lebih dari apa 

yang diharapkan.  

Berpengaruhnya variabel motivasi 

secara signifikan terhadap kinerja 

diperkuat dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Kiki Cahya Setiawan 

(2015) pada karyawan didaerah 

Palembang, bahwa terdapat pengaruh 

yang signifikan motivasi kerja terhadap 

kinerja pada karyawan. 

SIMPULAN DAN SARAN 

1.1 Simpulan 

Sesuai dengan uraian-uraian di atas 

serta hasil analisis dan interprestasi data 

yang telah dijelaskan sebelumnya, maka 



VOL 11 NO.2. TAHUN 2019 – ISSN – 2088 – 1312  JURNAL GICI  13 
 

dapat diambil simpulan, sebagai berikut: 

1. Secara serempak pengembangan karir, 

motivasi, dan lingkungan kerja 

berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja karyawan PT Excel Metal 

Industri Cibitung. 

2. Secara parsial pengembangan karir 

berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja karyawan PT Excel Metal 

Industri Cibitung. 

3. Secara parsial motivasi berpengaruh 

signifikan terhadap  kinerja karyawan 

PT Excel Metal Industri Cibitung. 

4. Secara parsial lingkungan kerja 

berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja karyawan PT Excel Metal 

Industri Cibitung. 

1.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian di atas, 

maka penulis dapat memberikan beberapa 

saran, sebagai berikut: 

1. Pimpinan PT Excel Metal Industri 

Cibitung sebaiknya selalu 

memperhatikan program 

pengembangan karir, motivasi, dan 

lingkungan kerja. Hal ini menjadi 

sangat penting karena ketiga variabel 

ini secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja karyawan 

PT Excel Metal Industri Cibitung. 

Inovasi yang harus dikembangkan 

mengenai program pengembangan 

karir, motivasi, dan lingkungan kerja, 

jangan sampai berhenti yang akhirnya 

membuat kinerja karyawan PT Excel 

Metal Industri Cibitung menurun. 

2. Dalam membuat program khususnya 

yang berhubungan dengan 

pengembangan karir dengan 

diadakannya pelatihan yang 

dilanjutkan dengan kenaikan jabatan 

salah satu contohnya agar 

karyawanpun termotivasi  untuk terus 

meningkatkan kinerjanya masing-

masing. 

3. Khusus dalam motivasi, perusahaan 

juga harus terus menciptakan berbagai 

program yang bertujuan untuk 

meningkatkan motivasi setiap 

karyawan seperti halnya adanya 

penghargaan disetiap kegiatan yang 

dapat menguntungkan perusahaan, 

sehingga baik dari karyawan maupun 

perusahaan saling menguntungkan. 

4. Mengenai lingkungan kerja di PT. 

Excel Metal Industry harus lebih 

ditingkatkan dalam keamanan dan 

kenyamanan baik secara tempat 

maupun suasana yang ada di tempat 

kerja karyawan PT Excel Metal 

Industri Cibitung. 
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STUDI KELAYAKAN PENDIRIAN USAHA LEBAH MADU 

Catik Yustina Mart  dan Jati Kuncoro 

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi GICI 

ABSTRAK 

 

Kesadaran akan kesehatan pada masyarakat semakin hari semakin bertambah. 

Sekarang orang-orang sudah menyadari bahwa rutinitas sehari-hari apalagi bagi mereka yang 

hidup di daerah perkotaan bukan hal yang baik bagi kesehatan, akhirnya sebagian dari 

mereka telah beralih atau mengurangi kebiasaan yang tidak sehat ke kebiasaan hidup sehat. 

Salah satu untuk mengawali kebiasaan hidup sehat yaitu dengan mengganti gula pasir dengan 

madu sebagai sumber tenaga dan untuk menjaga kondisi tubuh dengan bahan yang 

alami.Adapun dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis data primer dan sekunder. 

Dengan metode pengumpulan data dengan wawancara, observasi lapangan, dan juga studi 

kepustakaan. Sumber dan respondennya mulai dari distributor, marketing, serta owner dari 

bisnis lebah madu. Data pendukung dari BPS dan sumber jurnal atau buku terkait. Untuk alat 

analisis dan metode pengolahan datanya beragam sesuai dengan kebutuhan analisis setiap 

aspeknya. 

Hasil dari aspek pemasaran menunjukkan bahwa pasar madu masih sangat luas dan 

potensial dengan proyeksi ramalan permintaan yang meningkat tiap tahunnya. Untuk aspek 

Teknis dan Teknologis, Madu Pemburu mempunyai teknologi terbaru dengan Flow Hive 

untuk menunjang produksi dengan skala yang besar. Di Aspek Manajemen dan Organisasi 

menunjukkan bahwa di bisnis ini tidak terlalu banyak membutuhkan pekerja. Dalam Aspek 

Hukum dan Legalitas bahwa usaha ini berbentuk badan Perseroan Terbatas (PT). Di Aspek 

keuangan untuk analisis rasio menunjukkan hal yang normal dan positif, dan di analisis 

investasi dan kelayakan semuanya menyatakan usaha ini LAYAK untuk dijalankan. 
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ABSTRACT 

Health awareness at society increasingly growing. Now people are already aware 

that daily routine especially for those living in urban areas is not a good thing for health, 

eventually some of them have switched or reduce unhealthy habits to a habit life healthy. One 

to start the habit of healthy living that is to replace sugar with honey as a source of energy 

and to maintain body condition with natural materials.As for the researchers in this study 

using primary and secondary data types. With the method of data collection with interviews, 

field observations, and also the study of librarianship. Sources and respondennya ranging 

from distributors, marketing, as well as the owner of the business of the honey bee. 

Supporting data from BPS and source journal or book related. To analysis tools and methods 

of processing the data varied according to the needs analysis of every aspect of it. 

The results of the marketing aspect shows that market honey is still very wide and 

potential with projections forecast demand increases each year. For the technical aspects 

and Technologists, honey Hunters have the latest teknolgi with Flow Hive to support large 

scale production. In the aspect of management and Organization showed that in this business 

is not very much in need of workers. In the aspect of Law and legality that this venture-

shaped body of the limited liability company (PT). On the financial aspect to ratio analysis 

shows normal and positive, and in investment analysis and feasibility of everything stated this 

effort deserves to be executed. 
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PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Berdasarkan data BPS, perekonomian 

Indonesia tahun 2018 yang diukur dari 

Produk Domestik Bruto (PDB) atas harga 

berlaku mencapai Rp14 837,4 triliun dan 

PDB Perkapita mancapai Rp56,0 juta atau 

US$3 927,0. Tahun 2018 ekonomi 

Indonesia tercatat tumbuh sebesar 5,17 

persen lebih tinggi dibanding capaian 

tahun 2017 sebesar 5,07 persen. Struktur 

ekonomi Indonesia secara parsial tahun 

2018 didominasi oleh kelompok provinsi 

di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Pulau 

Jawa memberikan kontribusi terbesar 

terhadap Produk Domestik Bruto, yakni 

sebesar 58,48 persen, diikuti oleh Pulau 

Sumatera sebesar 21,58 persen, dan Pulau 

Kalimantan 8,20 persen. 

 Sektor Pertanian saat ini menjadi salah 

satu fokus pembangunan ekonomi 

nasional, hal ini terlihat dari RPMJN 

tahap-3 (2015-2019). Kontribusi pertanian 

terhadap perekonomian nasional semakin 

nyata, selama periode 2010-2014 rata-rata 

kontribusi sektor pertanian terhadap PDB 

mencapai 10,26 % dengan pertumbuhan 

sekitar 3,90 %. Sub-sektor perkebunan 

merupakan kontributor terbesar terhadap 

PDB sektor pertanian.Senada dengan 

Strategi Induk Pembangunan Pertanian 

(SIPP) 2015-2045, pembangunan sektor 

pertanian dalam lima tahun kedepan (2015-

2019) akan mengacu pada Paradigma 

Pertanian untuk Pembangunan (Agriculture 

for Development) yang  memposisikan 

sektor pertanian sebagai penggerak 

transformasi pembanguna yang berimbang 

dan menyeluruh. 

 Pembangunan sektor pertanian ini 

belum dapat diimbangi dengan 

pertumbuhan produksi madu di Indonesia. 

Menurut penuturan James Hutagalung, 

Wakil Ketua Asosiasi Perlebahan 

Indonesia (API) kepada pers pada tahun 

2016 lalu, rata-rata kebutuhan madu di 

seluruh Indonesia mencapai 150.000 ton, 

di mana separuhnya masih di impor dari 

China. Tentunya menjadi ironi tersendiri 

melihat Indonesia yang  mempunyai hutan 

dan lahan pertanian dengan hasilnya pun 

yang melimpah belum dapat memenuhi 

kebutuhan konsumsi madunya sendiri. 

 Dengan potensi alam Indonesia yang 

sangat besar dan keragaman hayati yang 

terbilang lengkap, terkhusus segala 

komponen yang dapat menunjang untuk 

produksi madu semua telah tersedia, dan 

didukung oleh fakta tentang bagaimana 

besarnya nilai manfaat dari produk-produk 

yang dihasilkan lebah terkhusus madu, 

tentunya menjadi prospek usaha budidaya 

madu sangat potensial untuk 

dikembangkan. 
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 Untuk mengkaji lebih dalam tentang 

usaha budidaya lebah ini, bagaimana layak 

atau tidaknya dapat terukur dengan lebih 

jelas dari segala aspek bisnis yang 

dibutuhkan. Maka penulis 

mempersembahkan sebuah penulisan 

dengan judul Studi Kelayakan Pendirian  

Usaha Lebah Madu. 

1.2 Perumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah yang 

sudah dibahas, maka masalah dari 

penulisan ini dapat dirumuskan sebagai 

berikut :  

1. Apakah produk yang ditawarkan 

memiliki nilai jual? 

2. Bagaimana SDM yang sesuai dengan 

kegiatan usaha? 

3. Berapakah target produksi yang dapat 

terpenuhi? 

4. Syarat hukum apakah yang sesuai? 

5. Apakah bisnis ini mendatangkan 

keuntungan? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dari penulisan ini yaitu 

sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui apakah produk 

yang ditawarkan memiliki nilai jual. 

2. Untuk mengetahui bagaimana SDM 

yang sesuai dengan kegiatan usaha. 

3. Untuk mengetahui berapa target 

produksi yang dapat terpenuhi. 

4. Untuk mengetahui syarat hukum 

apakah yang sesuai. 

5. Untuk mengetahui apakah bisnis ini 

mendatangkan keuntungan. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penulisan ini dapat memberikan 

manfaat yang diantaranya : 

1. Memberikan informasi yang lebih 

mendalam dan terukur bagi pelaku 

usaha yang berkaitan ataupun yang 

serupa, dan menjadi bahan 

pertimbangan dalam pengambilan 

keputusan dalam bisnis. 

2. Menambah khazanah ilmu tentang 

studi kelayakan bisnis, dan literasi 

yang berkaitan dengan pelestarian 

alam. 

3. Sebagai sarana untuk mempraktikan 

teori ilmu yang telah penulis dapat 

dengan realitas di lapangan. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Pengertian Studi Kelayakan 

 Studi Kelayakan ialah sebuah 

penelitian yang membahas tentang 

berbagai aspek yang dibutuhkan dalam 

sebuah bisnis secara holistik untuk 

mengetahui apakah sebuah ide bisnis layak 

atau tidak untuk dijalankan. Adapun Studi 

Kelayakan Proyek digunakan untuk sebuah 

studi kelayakan pada bisnis baru. 

Sedangkan untuk pengertian Studi 
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Kelayakan Bisnis lebih tepat disematkan 

untuk studi kelayakan pada bisnis yang 

telah ada atau berjalan, (Subagyo 2007:6). 

2.2 Madu 

 Wineri (2014:376) berpendapat, 

madu merupakan substansi alam yang 

diproduksi oleh lebah madu yang berasal 

dari nektar bunga atau sekret tanaman yang 

dikumpulkan oleh lebah madu, diubah dan 

disimpan di dalam sarang lebah untuk 

dimatangkan. 

2.3. Aspek Pemasaran 

2.3.1.  Pasar dan Konsumen 

 Ginting (2015:9) berpendapat 

tentang perbedaan konsumen dan pasar. 

Konsumen ialah pembeli atau pengguna 

akhir dari suatu produk, entah barang 

ataupun jasa. Adapun pasar ialah pembeli 

yang menggunakan produk sebagai bahan 

baku untuk proses lebih lanjut atau 

melakukan pertambahan nilai dari produk 

tersebut untuk memperoleh laba. 

2.3.2.  Peramalan (Forecasting) 

 Menurut Kasmir dan Jakfar 

(2017:61) peramalan merupakan 

pengetahuan dan seni untuk 

memperkirakan pa yang akan terjadi di 

masa yang akan datang pada saat sekarang. 

2.3.3.  Marketing Mix 

 Assauri (2015:198) mengungkapkan 

bahwa marketing mix merupakan 

kombinasi variabel atau kegiatan yang 

merupakan inti dari sistem pemasaran, 

variabel yang dapat dikendalikan oleh 

perusahaan untuk mempengaruhi reaksi 

para pembeli atau konsumen. Adapun 

variabel yang termasuk kedalam strategi 

marketing mix diantaranya yaitu produk, 

harga, tempat/distribusi, promosi. 

2.4. Aspek Teknis dan Teknologis 

2.4.1.  Seleksi dan Desain Produk 

 Subagyo (2007:107) menyebutkan 

bahwa seleksi produk adalah kegiatan 

pemilihan barang atau jasa yang akan 

digunakan untuk memenuhi kebutuhan 

konsumen atau klien perusahaan. 

2.4.2.  Lokasi Perusahaan 

 Menurut Kasmir dan Jakfar 

(2017:152), terdapat empat lokasi yang 

dipertimbangkan sesuai keperluan 

perusahaan, antara lain : 

1. Lokasi untuk kantor pusat. 

2. Lokasi untuk pabrik. 

3. Lokasi untuk gudang, dan 

4. Kantor cabang. 

2.4.3.  Kelengkapan dan Kapasitas 

Produksi 

 Subagyo (2007:126) menyebutkan 

bahwa teknologi dapat dikategorikan 

menejadi : 

1. Teknologi maju (advanced 

technology). 
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2. Teknologi madya (intermediate 

technology). 

3. Teknologi sederhana (simple 

technology). 

4. Teknologi tradisional. 

 Adapun Kapasitas adalah hasil 

produksi (output) maksimal dari sistem 

pada periode tertentu (Heizer), (Subagyo, 

2007:119). 

2.5. Aspek Manajemen dan Organisasi 

2.5.1.  Spesifikasi Pekerja dan Uraian 

Pekerjaan 

 Hasibuan (2016:34) mengatakan 

bahwa spesifikasi pekerjaan adalah uraian 

persyaratan kualitas minimum orang yang 

bisa diterima agar dapat menjalankan satu 

jabatan dengan baik dan kompeten. 

 Sedangkan dalam uraian pekerjaan, 

memuat hal-hal seperti berikut: 

1. Identifikasi pekerjaan atau jabatan. 

2. Hubungan tugas dan tanggung jawab. 

3. Standar wewenang dan pekerjaan. 

4. Syarat kerja harus diuraikan dengan 

jelas. 

5. Ringkasan pekerjaan atau jabatan. 

6. Penjelasan tentang jabatan di bawah 

dan di atasnya, (Hasibuan 2016:33). 

 

2.5.2.  Bentuk Organisasi 

 Bentuk organisasi yang secara umum 

digunakan menurut Kasmir dan Jakfar 

(2017:190) ialah : 

1. Organisasi Garis/Lini. 

2. Organisasi Lini dan Staf. 

3. Organisasi Fungsional. 

4. Organisasi Lini, Staf, dan Fungsional. 

5. Fiat organization atau T Form 

Organization. 

2.5.3.  Kompensasi 

 Kompensasi adalah seluruh extrinsic 

rewards yang diterima oleh karyawan 

dalam bentuk upah atau gaji, intensif, atau 

bonus, dan beberapa tunjangan (benefit), 

(Fajar dan Heru 2015:152). 

2.6. Aspek Hukum dan Legalitas 

2.6.1.  Badan Hukum dan Ijin Usaha 

 Menurut Kasmir dan Jakfar 

(2017:25), badan hukum usaha yang ada di 

Indonesia antara lain: 

1. Perseorangan 

2. Firma (Fa) 

3. Perseorangan Komanditer (CV) 

4. Perseorangan Terbatas (PT) 

5. Perusahaan Negara 

6. Perusahaan Daerah 

7. Yayasan 

8. Koperasi 

 Adapun ijin lain yang umumnya 

dibutuhkan ialah: 

1. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 

2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 

3. Sertifikat tanah atau surat-surat 

berharga lain 

4. Izin-izin usaha lain 
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2.6.2.  Legalitas Produk 

 Hal yang perlu diperhatiakan dalam 

legalitas produk menurut Subagyo 

(2007:182) ialah : 

Tabel 2.1. Tabel Legalitas Produk 

Jenis Usaha Jenis Produk Legalitas Instansi 

Barang 

Berwujud 

1. Makanan dan 

Minuman 

2. Produk Tambang 

dan Mineral 

3. Bahan kimia. 

4. Manufacturing 

1. BPOM 

2. Sertifikat Halal 

3. Standar Kualitas 

4. Standarisasi 

Nasional Indonesia 

(SNI) 

 

1. Departemen Kesehatan 

2. Majelis Ulama 

Indonesia (MUI) 

3. Badan Meteorologi 

4. Departemen 

Perdagangan 

Barang Tak 

Berwujud 

5.   Software/Produk 

digital lainnya. 

6.   Hak Paten/HAKI 7.   Departemen HAM dan 

Perundang-undangan 

Sumber: Subagyo (2007) 

 

2.7. Aspek Ekonomi dan Keuangan 

2.7.1.  Modal Kerja dan Investasi 

 Menurut Subagyo 2007:193 modal 

investasi adalah dana yang dikeluarkan 

untuk mendapatkan aktiva tetap yang akan 

digunakan perusahaan untuk menjalankan 

aktivitas bisnisnya. Sedangkan modal kerja 

ialah dana yang dikeluarkan untuk 

membiayai operasional perusahaan. 

2.7.2.  Laba-Rugi, Arus Kas, dan 

Neraca 

 Laba-Rugi ialah laporan yang 

menunjukkan jumlah pendapatan yang 

diperoleh dan biaya-biaya yang 

dikeluarkan dalam suatu periode tertentu, 

(Kasmir dan Jakfar 2017:121).  

 Kasmir dan Jakfar (2017:95) 

menyebutkan bahwa arus kas merupakan 

aliaran kasa yang ada di perusahaan dalam 

suatu periode tertentu. 

 Masih menurut Kasmir dan Jakfar 

(2017:119) neraca merupakan laporan 

keuangan yang menunjukkan posisi harta, 

utang, dan modal perusahaan pada saat 

tertentu. 

2.7.3.  Analisis Rasio 

 Menurut Halim (2015:213) Analisis 

Rasio merupakan metode analisis laporan 

keuangan yang menghubungkan dua data 

keuangan (neraca atau laporan laba rugi), 

baik secara individu atau kombinasi dari 

keduanya, dengan cara membagi suatu data 

dengan data lainnya. Adapun perhutungan 

dalam rasio keuangan meliputi: 

1. Return on investment (ROI) 

2. Net profit margin (Profit margin on 

sales) 

3. Debt Ratio (Debt to Assets Ratio) 

4. DebtToEquityRatio 

5. QuickRatio (Acid Test Ratio) 

6. Current Ratio (CR) 

7. Return on equity (ROE) 

2.7.4.  Analisis Investasi dan Kelayakan 

 Menurut Kasmir dan Jakfar 

(2017:99) kriteria yang bisa digunakan 

untuk menentukan kelayakan suatu usaha 

atau investasi adalah : 

1. PaybackPeriod (PP) 

2. Net Present Value (NPV) 

3. Internal Rate of Return (IRR) 

4. Profitability Index (PI) 
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5. Serta berbagai rasio keuangan seperti 

rasio likuiditas, solvabilitas, aktivitas, 

dan probabilitas. 

2.8. Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Kerangka Berpikir 

Sumber: Penulis (2019) 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1. Metode Penelitian 

 Metode penelitian merupakan cara 

ilmiah untuk mendapatkan data dengan 

tujuan dan kegunaan tertentu. Disebut cara 

ilmiah karena kegiatan penelitian itu 

didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu 

rasional, empiris, dan sistematis. Rasional 

berarti kegiatan penelitian itu dilakukan 

dengan cara-cara yang masuk akal, 

sehingga terjangkau oleh penalaran 

manusia. Empiris berarti cara-cara yang 

dilakukan itu dapat diamati oleh indera 

manusia, sehingga orang lain dapat 

mengamati dan mengetahui cara-cara yang 

digunakan. Sistematis artinya, proses yang 

digunakan dalam penelitian itu 

menggunakan langkah-langkah tertentu 

yang bersifat logis (Sugiyono, 2016:2). 

3.2. Aspek Pemasaran 

3.2.1.  Analisis Pasar 

1. Jenis Data: Primer dan Sekunder. 

2. Metode Pengumpulan Data: 

Wawancara dan Kepustakaan. 

3. Sumber atau Responden: Distributor 

Madu dan Owner Bisnis Madu Lebah 

dan data BPS. 

4. Alat Analisis: TOR Wawancara dan 

Tabel Ceklis Data Sekunder Aspek 

Pemasaran. 

Tabel 3.1. Ceklis Data Pemasaran 

 

5. Metode Pengolahan Data: Kualitatif 

3.2.2.  Analisis Peramalan (Forecasting) 

1. Jenis Data: Primer. 

2. Metode Pengumpulan Data: 

Wawancara dan Kepustakaan. 

3. Sumber atau Responden: Distributor 

Madu dan Owner Bisnis Madu Lebah 

dan Kasmir dan Jakfar (2017:69). 

4. Alat Analisis: TOR Wawancara. 

5. Metode Pengolahan Data: Kuantitatif. 

       

Keterangan : 

Y = Variabel yang dicari 

X = Variabel yang mempengaruhi 

 Ide Pendirian Budidaya Lebah Madu 

Studi Kelayakan 

Aspek 

Pemasaran 

Aspek 

Manajemen 

Aspek 

Hukum 

Aspek Teknis 

Dan  Teknologis 

Aspek 

Keuangan 

LAYAK atau TIDAK LAYAK 

KESIMPULAN dan SARAN 

NO DATA SUMBER 
HASIL STUDI 

DOKUMENTASI 

1 
Data sekunder Jumlah Angkatan Kerja yang 

Bekerja 
BPS  

2 
Data sekunder Jumlah Perusahaan Makanan 

dan Minuman Mikro dan Kecil 
BPS  

Sumber : Penulis 2019 
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a dan b= Parameter (koefisien regresi) 

yang dicari. 

3.2.3.  Marketing Mix 

1. Jenis Data: Primer. 

2. Metode Pengumpulan Data: 

Wawancara. 

3. Sumber atau Responden: Distributor, 

Marketing Madu dan Owner Bisnis 

Madu Lebah. 

4. Alat Analisis: TOR Wawancara. 

5. Metode Pengolahan Data: Kulalitatif. 

3.3. Aspek Teknis dan Teknologis 

3.3.1.  Analisis Seleksi Produk 

1. Jenis Data: Primer. 

2. Metode Pengumpulan Data: 

Wawancara. 

3. Sumber atau Responden: Owner 

Bisnis Madu Lebah. 

4. Alat Analisis: Tabel Seleksi Produk. 

Tabel 3.2. Analisis Seleksi Produk 

Nama Produk SR R C T ST Nilai 

Nilai guna produk             

Kemungkinan perkembangan produk             

Fasilitas produksi yang diperlukan             

Fasilitas perusahaan              

Proyeksi permintaan produk             

Proyeksi penjualan industri             

Proyeksi penjualan perusahaan             

Potensi keuntungan produk             

Jalur distribusi             

Posisi persaingan             

Potensi peningkatan penjualan             

Siklus umur produk             

JUMLAH             

Sumber : Penulis 2019 

Keterangan : 

SR (Sangat Rendah)  = nilai 1 

R (Rendah)   = nilai 2 

C (Cukup)   = nilai 3 

T (Tinggi)    = nilai 4 

ST (Sangat Tinggi)  = nilai 5 

 

5. Metode Pengolahan Data: Kulalitatif. 

3.3.2.  Analisis Lokasi Produksi 

1. Jenis Data: Primer. 

2. Metode Pengumpulan Data: 

Observasi. 

3. Sumber atau Responden: Pengamatan 

lapangan di daerah Kab. Pekalongan 

yaitu Karangdadap, Doro, dan 

Petungkriyono. 

4. Alat Analisis: Tabel Matrik 

Pemeringkatan Lokasi. 

Tabel 3.3. Matrik Pemeringkatan 

Lokasi Produksi 

Kebutuhan 

B
o

b
o

t
 

Skor (penuh:100) Skor Tertimbang 

Karangdadap Doro Petungkriyono Karangdadap Doro Petungkriyono 

Sumber 

Pakan dan 

Air Bersih  0,5 

      
Transportasi 0,25 

      
SDM 0,15 

      
Biaya Sewa 0,1 

      
Jumlah 1 

      Sumber : Penulis 2019 

5. Metode Pengolahan Data:Kualitatif. 

3.3.3.  Analisis Kelengkapan dan 

Kapasitas Produksi 

1. Jenis Data: Sekunder dan Primer. 

2. Metode Pengumpulan Data: 

Wawancara, Observasi, dan 

Kepustakaan. 

3. Sumber atau Responden: Owner 

Bisnis Madu Lebah, Observasi 

lapangan, laman web honyflow.com, 

dan Subagyo (2007:120). 

4. Alat Analisis: TOR Wawancara, Rated 

Capacity. 

Rated Capacity = Kapasitas × 

pemanfaatan × efisiensi. 

5. Metode Pengolahan Data: Kulalitatif 

dan Kuantitatif dengan Rated 

Capacity. 
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3.4. Aspek Manajemen dan Organisasi 

3.4.1.  Analisis Spesifikasi Pekerja dan 

Uraian Pekerjaan 

1. Jenis Data: Primer. 

2. Metode Pengumpulan Data: 

Wawancara. 

3. Sumber atau Responden: Owner 

Bisnis Madu Lebah. 

4. Alat Analisis: TOR Wawancara. 

5. Metode Pengolahan Data: Kulalitatif. 

3.4.2.  Analisis Bentuk Organisasi 

1. Jenis Data: Sekunder. 

2. Metode Pengumpulan Data: 

Kepustakaan. 

3. Sumber atau Responden: buku atau 

jurnal terkait. 

4. Alat Analisis: Tabel analisis bentuk 

organisasi. 

Tabel 3.4. Analisis Bentuk Organisasi 

NO BENTUK ORGANISASI 
HASIL KEPUSTAKAAN 

(Ciri-Ciri Organisasi) 

1 Organisasi Lini/Garis  

2 Organisasi Lini dan Staf  

3 Organisasi Fungsional  

4 Organisasi Lini, Staf, dan Fungsional  

5 Flat organization atau T From Organization  

Sumber : Penulis 2019 

5. Metode Pengolahan Data: Kulalitatif. 

3.4.3.  Analisis Kompensasi 

1. Jenis Data: Primer. 

2. Metode Pengumpulan Data: 

Wawancara. 

3. Sumber atau Responden:Owner Bisnis 

Madu Lebah. 

4. Alat Analisis: TOR Wawancara. 

5. Metode Pengolahan Data: Kulalitatif. 

3.5. Aspek Hukum dan Legalitas 

3.5.1.  Analisis Badan Hukum dan Ijin 

Usaha 

1. Jenis Data: Sekunder. 

2. Metode Pengumpulan Data: 

Kepustakaan. 

3. Sumber atau Responden: Subagyo 

(2007:177) dan buku/jurnal terkait. 

4. Alat Analisis: Tabel evaluasi bentuk 

badan hukum dan Tabel analisis jenis 

ijin usaha. 

Tabel 3.5. Evaluasi Bentuk Badan 

Hukum 
No Badan Hukum Goal Ownership Capital Risk Sharing Timely 

1. Perseorangan  (UD)      

2. Firma      

3. Persekutuan 

Komanditer (CV) 

     

4. Perseorangan 

Terbatas (PT) 

     

5. Perusda/BUMN      

6. Koperasi      

7. Yayasan      

Sumber : Subagyo (2007) 

 

Tabel 3.6. Analisis Jenis Ijin Usaha 

NO IJIN USAHA INSTANSI 

HASIL 

DOKUMENTASI 

/KELENGKAPAN 

1 Akta Pendirian Notaris  

2 NPWP Dinas Pajak  

3 Surat Ijin Gangguan 

(HO) 

Pemerintahan Daerah  

4 Surat Ijin Usaha 

Perdagangan (SIUP) 

Departemen Perindustrian  

5 Tanda Daftar 

Perusahaan (TDP) 

Departemen Perindustrian  

6 Pendaftaran Merek 

Produk 

Ditjen HAKI  

Sumber : Penulis 2019 

5. Metode Pengolahan Data: Kulalitatif. 

3.5.2.  Analisis Legalitas Produk 

1. Jenis Data: Sekunder. 

2. Metode Pengumpulan Data: 

Kepustakaan. 

3. Sumber atau Responden: buku/jurnal 

terkait dan UU. 
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4. Alat Analisis: Tabel Analisis Legalitas 

Produk. 

Tabel 3.7. Analisis Legalitas Produk 

NO LEGALITAS INSTANSI 
HASIL STUDI 

DOKUMENTASI 

1 Ijin BPOM BPOM  

2 Sertifikasi HALAL MUI  

Sumber : Penulis 2019 

5. Metode Pengolahan Data: Kulalitatif. 

3.6. Aspek Ekonomi dan Keuangan 

3.6.1.  Analisis Modal Kerja dan 

Investasi 

1. Jenis Data: Primer dan Sekunder. 

2. Metode Pengumpulan Data: Observasi 

dan Kepustakaan. 

3. Sumber atau Responden: Halim 

(2015:159) dan kondisi di lapangan. 

4. Metode Pengolahan Data: Kuantitatif 

dengan: 

a. Perputaran Kas 

Perputaran kas = 
Penjualan

Rata rata kas
 

b. Perputaran Piutang 

Perputaran piutang=
Penjualan

Rata rata piutang
 

c. Perputaran Persediaan 

Perputaran persediaan=
Penjualan

Rata rata persediaan
 

 

3.6.2.  Analisis Laba-Rugi, Arus Kas, 

dan Neraca 

1. Jenis Data: Sekunder. 

2. Metode Pengumpulan Data: 

Kepustakaan. 

3. Sumber atau Responden:Kasmir dan 

Jakfar (2017:119), dan kondisi di 

lapangan. 

4. Metode Pengolahan Data: Kuantitatif 

dengan: 

a. Analisis Laba-Rugi 

b. Analisis Arus Kas 

c. Analisis Neraca 

3.6.3.  Analisis Rasio 

1. Jenis Data: Sekunder. 

2. Metode Pengumpulan Data: 

Kepustakaan. 

3. Sumber atau Responden: Halim 

(2015:213), Kasmir dan Jakfar 

(2017:123), serta kondisi di lapangan. 

4. Metode Pengolahan Data: Kuantitatif 

dengan: 

a. Return on Investment (ROI) 

 eturn on  nvest ent 
 et  rofit After  a 

 otal Assets
 

b. Net Provit Margin 

 et  rofit  argin 
 et  rofit After  a 

 et  ales
 

c. Debt Ratio 

 ebt  atio 
 otal  ebt

 otal Assets
 

d. Debt to Equity Ratio 

 ebt  o  quit   atio 
 otal  tang   ebt 

 quit 
 

e. Quick Ratio 

 uic   atio  
Current Assets  nventar 

Current  iabilities
 

Atau 

 as  an   fe   iutang

Current  iabilities
 

f. Current Ratio (CR) 

C =
Aktiva Lancar (Current Assets)

Utang Lancar (Current  iabilities)
 

g. Return on Equity (ROE) 



VOL 11 NO.2. TAHUN 2019 – ISSN – 2088 – 1312  JURNAL GICI  26 
 

 eturn on  quit  =
 et  rofit After  a 

 quit 
 

3.6.4.  Analisis Investasi dan Kelayakan 

1. Jenis Data: Sekunder. 

2. Metode Pengumpulan Data: 

Kepustakaan. 

3. Sumber atau Responden: Kasmir dan 

Jakfar (2017:99), dan kondisi di 

lapangan. 

4. Metode Pengolahan Data: Kuantitatif 

dengan: 

a. Payback Period (PP) 

PP= 
Investor

Kas Bersih Tahun
   1 tahun 

Atau 

Sisa Investasi

 roceed tahun selanjutnya
  12 bulan 

b. Net Present Value (NPV) 

NPV=
Kas bersih 1

(1 r)
    

Kas bersih N

(1 r)
n   Investasi 

c. Internal Rate of Return (IRR) 

IRR=i1 
NPV1

NPV1  NPV2

  (i2  i1) 

Atau 

PI   C1 
     

     
 

d. Profitability Index (PI) 

PI=
∑ PV Kas Bersih

∑ PV Investasi
 100  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Gambaran Umum Perusahaan 

 Yaitu “Madu Pemburu”, produsen 

madu asli dengan teknologi modern flow 

hive untuk lebah Apis Dorsata dan Kotak 

Stup serta pemanenan madu dengan 

ekstraktor untuk lebah Apis Mellifera 

sehingga kandungan alami madu terjaga 

dari nektar pilihan sampai ke konsumen. 

 Berlokasi di Kab. Pekalongan, 

dimana terdapat beragam tumbuh-

tumbuhan penghasil nektar terbaik 

menjadikan madu yang dikumpulkan oleh 

lebah Apis Dorsata dan Apis Mellifera ini 

menjadi madu unggulan. Jauh dari 

kebisingan kota dan polusi adalah 

penyebab lain yang mendukung kualitas 

Madu Pemburu.Madu Pemburu menjual 

madu eceran dan grosiran. 

4.2. Hasil Analisis Aspek Pasar 

4.2.1.  Hasil Analisis Pasar 

 Hasil analisis pasar menunjukkan 

bahwa pasar/konsumen  madu di Indonesia 

yaitu: 

1. Kalangan perorangan 

 Konsumen dari kalangan perorangan 

tidak ada golongan khusus, semua orang 

yang telah memiliki penghasilan 

merupakan potensi pasar.  

Tabel 4.1. Data BPS Angkatan Kerja 

(Umur 15 - 60+) yang Bekerja 
Tahun Jumlah 

2014 118169922 

2015 120846821 

2016 120647697 

2017 124538849 

2018 127067835 

Sumber: BPS, 2018 

 

Gambar 4.1. Grafik Jumlah Pekerja 

Sumber: BPS, 2018 
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2. Entitas bisnis 

 Dari kalangan entitas bisnis, 

konsumen biasanya datang dari bisnis 

kelas kecil dan menengah yang bergerak di 

bidang makanan dan minuman olahan. 

Maka pasar madu untuk entitas bisnis 

sebagai berikut. 

Tabel 4.2. Jumlah Perusahaan Industri 

Makanan dan Minuman Menurut 2-

digit KBLI, 2010 – 2015 

Tahun 
Makanan Minuman 

Mikro Kecil Mikro Kecil 

2010 881590 48320 29848 547 

2011 872869 118403 32516 1408 

2012 871898 70712 51069 2605 

2013 1008890 158651 45508 1962 

2014 1125425 73066 43293 1401 

2015 1473205 93814 45922 1208 

Sumber : BPS, 2015 

 

4.2.2.  Hasil Analisis Peramalan 

Tabel 4.3. Peramalan Permintaan 

Tahun Permintaan (kg) 

2019 14.400 

2020 15.740,16 

2021 17.994,48 

2022 20.248,8 

2023 22.503,12 

2024 24.757,44 

Sumber: Hasil Penelitian, 2019 

Tabel 4.4. Peramalan Penawaran 

Tahun Penawaran (kg) 

2020 4.592,16 

2021 5.015,64 

2022 5.439,12 

2023 5.862,6 

2024 6.286,08 

Sumber : Hasil Penelitian, 2019 

 

Gambar 4.6. Grafik Peramalan 

Permintaan dan Penawaran 

Sumber : Hasil Penelitian, 2019 

4.2.3. Hasil Marketing Mix 

1. Produk 

 Produk yang ditawarkan yaitu 

berbagai macam madu, diantaranya ialah 

Madu Super, Madu Hutan, Madu Kapuk 

Randu, Madu Kelengkeng, Madu Karet, 

Madu Mangga, Madu Rambutan, Madu 

Kaliandra, Madu Kopi, Madu Durian, 

Madu Multiflora, dan Madu Sarang. Selain 

jenis, ukuran juga kita mempunyai banyak 

varian, mulai dari 126 gr, 200 gr, 300 gr, 

330 gr, 360 gr, 880 gr, sampai 1 

kg.Adapun branding dari madu kita adalah 

“Madu Pemburu”. 

2. Harga 

a. Ukuran 1 kg : Rp 155.500 

b. Ukuran 17 kg : 1 Dinar 

c. Ukuran 880 gr : Rp 145.000 

d. Ukuran 360 gr : Rp 75.000 

e. Ukuran 330 gr : Rp 70.000 

f. Ukuran 330 gr : 1 Dirham 

g. Ukuran 300 gr : Rp 65.000 

h. Ukuran 200 gr : Rp 55.000 

i. Ukuran 126 gr : Rp 28.000 

3. Lokasi 

 Madu Pemburu membuka tenant di 

Plaza Pekalongan, Supermarket dan 

Minimarket. 

4. Promosi 

a. Mengikuti event atau pameran. 

b. Endorse sosmed 

c. Brosur 

d. Kemitraan dengan distributor 

e. Mulut ke mulut 

4.3. Hasil Analisis Aspek Teknis dan 

Teknologis 

4.3.1.  Hasil Analisis Seleksi Produk 
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Tabel 4.5. Hasil Analisis Seleksi Produk 

Madu Hutan (Apis Dorsata/Cerana) SR R C T ST Nilai 

Nilai guna produk          √ 5 

Kemungkinan perkembangan produk        √   4 

Fasilitas produksi yang diperlukan      √     3 

Fasilitas perusahaan         √   4 

Proyeksi permintaan produk          √ 5 

Proyeksi penjualan industri          √ 5 

Proyeksi penjualan perusahaan          √ 5 

Potensi keuntungan produk          √ 5 

Jalur distribusi          √ 5 

Posisi persaingan      √     3 

Potensi peningkatan penjualan          √ 5 

Siklus umur produk          √ 5 

JUMLAH           54 

 

Madu Kapuk/ Rambutan/ Karet/ Kaliandra/ 

Mangga/ Kopi/ Durian (Apis Mellifera) 
SR R C T ST Nilai 

Nilai guna produk          √ 5 

Kemungkinan perkembangan produk        √   4 

Fasilitas produksi yang diperlukan          √ 5 

Fasilitas perusahaan         √   4 

Proyeksi permintaan produk      √     3 

Proyeksi penjualan industri          √ 5 

Proyeksi penjualan perusahaan          √ 5 

Potensi keuntungan produk          √ 5 

Jalur distribusi          √ 5 

Posisi persaingan     √      3 

Potensi peningkatan penjualan        √   4 

Siklus umur produk          √ 5 

JUMLAH           53 

Sumber: Hasil Penelitian 2019  

 

4.3.2.  Hasil Analisis Lokasi Produksi 

Tabel 4.6. Matrik Hasil Analisis 

Pemeringkatan Lokasi Produksi 

Kebutuhan 

B
o

b
o

t 

Skor (penuh:100) Skor Tertimbang 

Karangdadap Doro Petungkriyono Karangdadap Doro Petungkriyono 

Sumber 

Pakan dan 

Air Bersih  

0,5 80 90 80 40 45 40 

Transportasi 0,25 100 100 80 25 25 20 

SDM 0,15 90 100 100 13,5 15 15 

Biaya Sewa 0,1 90 100 100 9 10 10 

Jumlah 1 
   

87,5 95 85 

Sumber: Hasil Penelitian 2019  

 

4.3.3.  Hasil Analisis Kelengkapan dan 

Kapasitas Produksi 

 Menurut hasil observasi dan 

wawancara kepada narasumber, untuk 

menjalankan aktifitas bisnis membutuhkan 

SDM sebagai berikut : 

1. Anak Kandang/ Beekeeper : 1 orang 

mampu menangani 100 kotak stup 

untuk perawatan dan pemanenan. 

2. Pengemasan : 1 orang 

3. 1 sisiran dari kotak stup mampu 

menghasilkan madu 1 kg 

4. 1 kotak dapat menampung 7 sisiran 

5. 1 sisiran flow frame dapat 

menghasilkan madu 3 kg 

6. 1 kotak flow hive mempunyai 6 sisiran 

flow frame 

 Dalam seminggu, karyawan dapat 

bekerja 6 hari/minggu. Dari informasi 

diatas dapat kita ketahui bahwa kapasitas 

produksi dalam 1 bulan ialah : 

1 stup kotak: 7 sisiran x 1 kg = 7 kg madu. 

1 kotak Flow Hive: 6 sisiran x 3 kg = 18 

kg madu. 

1 orang: 100 stup kotak x 7 kg = 700 kg. 

1 orang: 100 kotak flow hive x 18 kg = 

1800 kg. 

Kapasitas produksi 1 bulan 100 Stup Kotak 

= 1 orang x 700 kg x 1  = 700 kg. 

Kapasitas produksi 1 bulan 100 Flow Hive 

= 1 orang x 1800 kg x1 = 1800 kg. 

Jika total kapasitas produksi 1 bulan 

dengan 3 karyawan = 700 kg + 1800 kg = 

2500 kg. 

Jadi setahun kapasitas produksinya = 2.500 

kg × 12 = 30.000 Kg. 

4.4. Hasil Analisis Aspek Manajemen 

dan Organisasi 

4.4.1.  Hasil Analisis Spesifikasi Pekerja 

dan Uraian Pekerjaan 

 Untuk spesifikasi pekerja 

gambarannya seperti berikut: 
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1. Tingkat Pendidikan 

Tidak ada kriteria khusus, kecuali 

posisi manajer minimal S1dan head 

marketing minimal SMA. 

2. Jenis Kelamin 

Diutamakan laki-laki, kecuali admin. 

3. Keadaan Fisik 

Tidak ada kriteria khusus, namun tidak 

kewalahan dengan beban pekerjaan. 

4. Pengetahuan dan Kecakapan 

Diutamakan yang mempunyai 

pengetahuan dan kecakapan sesuai 

dengan posisi masing-masing. 

5. Batas Umur 

Usia kerja 

6. Status 

Tidak ada kriteria khusus. 

7. Minat 

Bersedia mengikuti pelatihan sesuai 

posisi. 

8. Emosi 

Mampu mengontrol diri dan tidak 

mampunyai gangguan kejiwaan. 

9. Pengalaman 

Tidak ada kriteria khusus, namun 

harus magang/training khusus 

beekeeper. 

 Adapun untuk uraian pekerjaan 

secara umum sebagai berikut: 

 

 

 

Tabel 4.7. Hasil Analisis Pekerjaan 

No Posisi Jumlah Fungsi Tugas 

1 Manajer 1 Mengontrol aktifitas bisnis secara keseluruhan. 

2 Head Marketing 1 Mengatur aktifitas pemasaran online/offline. 

3 Marketing 3 Melakukan pemasaran produk. 

4 Admin 2 
Membuat  kelengkapan administrasi perusahaan 

dan pencatatan keuangan . 

5 Beekeeper 2 Memelihara koloni dan melakukan pemanenan. 

6 Pengemasan 1 Mengemas produk madu. 

Sumber: Hasil Penelitian 2019 

 

4.4.2. Hasil Analisis Bentuk Organisasi 

 

 

 

 

Gambar 4.7. Bentuk Organisasi 

Sumber: Hasil Penelitian 2019 

4.4.3. Analisis Kompensasi 

Tabel 4.8. Analisis Kompensasi 

No Jabatan Qty Gaji Pokok Tunjangan Jumlah 

1 Manajer 1  Rp   2.500.000   Rp    500.000   Rp   3.000.000,00  

2 Head Marketing 1  Rp   2.200.000   Rp    300.000   Rp   2.500.000,00  

3 Marketing 3  Rp   1.000.000   Rp    300.000   Rp   3.300.000,00  

4 Admin 2  Rp   2.000.000   Rp    300.000   Rp   4.300.000,00  

5 Beekeeper 2  Rp   2.200.000   Rp    300.000   Rp   4.700.000,00  

6 Pengemasan 1  Rp   2.000.000   Rp    300.000   Rp   2.300.000,00  

  Total 10  Rp 11.900.000   Rp 2.000.000   Rp 20.100.000,00  

Sumber: Hasil Penelitian 2019 

 

4.5. Hasil Analisis Aspek Hukum dan 

Legalitas 

4.5.1. Hasil Analisis Badan Hukum 

dan Ijin Usaha 

 Melihat dari gambaran perusahaan,  

hasil evaluasi bentuk badan hukum, dan 

skala usaha yang ada, maka badan  hukum 

yang cocok untuk Madu Pemburu yaitu 

Perseorangan Terbatas (PT) dengan 

menambahkan minimal 1 orang lagi yang 

menjadi owner atau mempunyai hak 

 
Manager 

Pengemasan Beekeeper Admin Head 

Marketing 

Marketing 
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kepemilikan. Ini berarti Madu Pemburu 

tergolong dalam skala usaha besar. 

 Perijinan lainnya yang dibutuhkan 

oleh Madu Pemburu ialah : 

1. Akta Pendirian 

2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 

3. Surat Izin Gangguan (HO) 

4. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 

5. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 

6. Pendaftaran Merek Produk 

4.5.2. Hasil Analisis Legalitas Produk 

 Untuk pegalitas produk, yang harus 

diperlukan oleh Madu Pemburu ialah: 

1. Sertifikasi BPOM 

a. Pendaftaran Perusahaan 

b. Pendaftaran Produk 

2. Sertifikasi Halal 

a. Memahami persyaratan sertifikasi 

halal dan mengikuti pelatihan SJH. 

b. Menerapkan Sistem Jaminan Halal 

(SJH). 

c. Menyiapkan dokumen sertifikasi 

halal. 

d. Melakukan pendaftaran sertifikasi 

halal (upload data). 

e. Melakukan monitoring pre audit 

dan pembayaran akad sertifikat. 

f. Pelaksanaan audit. 

g. Melakukan monitor pasca audit. 

h. Memperoleh sertifikat halal. 

 

4.6. Hasil Analisis Aspek Ekonomi dan 

Keuangan 

4.6.1.  Hasil Analisis Modal Kerja dan 

Investasi 

 Untuk modal kerja yang dibutuhkan 

ialah sebagai berikut: 

Tabel 4.9. Modal Kerja 

NO KETERANGAN BIAYA /TAHUN 

1 Promosi Rp       24.250.000 

2 Riset Rp            800.000 

3 Biaya Tenaga Kerja Rp     241.200.000 

4 Perlengkapan Rp         3.115.200 

5 Pengadaan Bahan Baku Rp       32.195.000 

6 Biaya Operasional Rp       36.960.000 

 TOTAL Rp     338.520.200 

Sumber: Hasil Penelitian 2019  

 Untuk kebutuhan modal investasinya 

sendiri sebagai berikut: 

Tabel 4.10. Modal Investasi 

NO KETERANGAN BIAYA /TAHUN 

1 Pengadaan Peralatan Kantor Rp      23.600.000 

2 Peralatan Produksi Rp    686.900.000 

3 Kendaraan Rp    184.000.000 

4 Bangunan Rp      36.000.000 

5 Pendirian dan Perijinan Rp      17.400.000 

 TOTAL Rp    947.900.000 

Sumber: Hasil Penelitian 2019  

 Untuk sumber dananya sendiri dari 

pinjaman bank sebesar Rp 1.000.000.000, 

dan modal sendiri Rp 540.000.000. 

 

4.6.2. Hasil Analisis Laba-Rugi, Arus 

Kas, dan Neraca 

 Gambaran laba-rugi dari Madu 

Pemburu sebagai berikut: 

Tabel 4.11. Laba-Rugi 

 

 

 

 

 

Sumber: Hasil Penelitian (2019) 
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 Gambaran dari arus kas Madu 

Pemburu sebagai berikut: 

Tabel 4.12. Arus Kas 

 

 

 

 

 

Sumber: Hasil Penelitian (2019) 

 Dari tabel tersebut dapat dilihat 

bahwa Gross Profit pada tahun pertama 

sebesar Rp 2.325.510.000. Untuk total 

beban usaha sebesar Rp 239.150.000. 

Kemudian pendapatan sebelum pajak 

sebesar Rp 1.726.655.400 dan pendapatan 

setelah pajak sebesar Rp 1.321.438.860 

yang berarti untuk tahun pertama sudah 

mendapat untung. Dan pada tahun-tahun 

berikutnya terus mengalami kenaikan 

keuntungan. 

 Dapat dilihat juga bahwa total kas 

masuk sebesar Rp 2.598.047.800. Adapun 

total kas keluar tercatat sebesar Rp 

2.144.408.950. Maka diketahui saldo kas 

akhir pada tahun pertama sebesar Rp 

453.638.850. Pada tahun berikutnya 

tercatat mengalami kenaikan. 

 Adapun gambaran dari neraca pada 

Madu Pemburu sebagai berikut: 

 

 

Tabel 4.13. Neraca 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Hasil Penelitian (2019) 

 Dapat dilihat dari data diatas bahwa 

total di tahun pertama sebesar Rp 

2.861.438.860 dengan total aktiva 

lancarnya sebesar Rp 2.128.438.860 dan 

total aktiva tetapnya sebesar  Rp 

733.000.000. Adapun total passiva di tahun 

pertama sebesar Rp 2.861.438.860, ini 

berarti sama dengan total aktiva di tahun 

pertama. Melihat neraca pada tahun 

pertama, menunjukkan hal yang positif dan 

terlihat bahwa aktifitas bisnis bisa 

dikatakan baik. Hal ini berlanjut di tahun 

kedua dimana aktifitas neraca sebesar Rp 

3.016.034.846dengan total aktiva 

lancarnya sebesar Rp 2.461.934.846 dan 

total aktiva tetapnya sebesar  

Rp554.100.000. Adapun total passiva di 

tahun pertama sebesar Rp 3.016.034.846, 

ini berarti sama dengan total aktiva di 

tahun kedua. 

 Dari dua tahun pertama 

menunjukkan peningkatan aktifitas neraca 

sebesar Rp 154.595.986. Dan selama 5 

tahun kedepan aktifitas pada neraca terus 
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mengalami kenaikan yang cukup progresif 

dan mengalami kenaikan yang stabil dan 

konstan. 

 

4.6.3. Hasil Analisis Rasio 

Tabel 4.14. Analisis Rasio 

RASIO KEUANGAN TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 

1. Likuiditas    

Current Ratio 2,13 3,08 4,79 

Quick Ratio 2,10 3,03 4,72 

2. Profitabilitas    

Profit Margin 56,82% 59,56% 61,02% 

ROI 244,7% 310,4% 390,6% 

ROE 46,2% 55,6% 64,9% 

3. Solvabilitas    

Debt Ratio 34,95% 26,52% 18,47% 

Debt to Equity Ratio 185% 148% 111% 

Sumber: Hasil Penelitian 2019  

 

4.6.4. Hasil Analisis Investasi dan 

Kelayakan 

1. Payback Period 

Tabel 4.15. Payback Period 
TAHUN CASH FLOW SALDO 

1  Rp        453.638.850   Rp         453.638.850  

2  Rp        463.638.343   Rp         917.277.193  

3  Rp        469.576.693   Rp      1.386.853.885  

4  Rp        475.923.075   Rp      1.862.776.960  

5  Rp        409.537.392   Rp      2.272.314.352  

Sumber: Hasil Penelitian 2019  

 PBP=
947.900.000

453.638.850
 1 tahun=2,09 

Payback Period diterima karena 

kurang dari 5 tahun, lebih tepatnya 

yaitu 2 tahun. 

2. Net Present Value 

Tabel 4.16. Net Present Value 
Tahun Cash Flow PVIF 25% PV 

1  Rp        453.638.850  0,7246  Rp          328.706.711  

2  Rp        463.638.343  0,5251  Rp          243.456.494  

3  Rp        469.576.693  0,3805  Rp          178.673.932  

4  Rp        475.923.075  0,2757  Rp          131.211.992  

5  Rp        409.537.392  0,1998  Rp            81.825.571  

Present value Of Cash Flow  Rp          963.874.699  

Present value Of Investment  Rp     947.900.000,00  

NPV ( positif )  Rp            15.974.699  

Sumber: Hasil Penelitian 2019  

Artinya bisnis ini LAYAK karena 

NPV bernilai Positif yaitu sebesar Rp 

15.974.699. 

3. Internal Rate of Return 

Tabel 4.17. Internal Rate of Return 
Tahun  Cash Flow  PVIF 39% PV 39% PVIF 38% PV 38% 

1  Rp 453.638.850  0,7194  Rp 326.347.789  0,7246  Rp 328.706.711  

2  Rp 463.638.343  0,5176  Rp 239.979.206  0,5251  Rp 243.456.494  

3  Rp 469.576.693  0,3724  Rp 174.870.360  0,3805  Rp 178.673.932  

4  Rp 475.923.075  0,2679  Rp 127.499.792  0,2757  Rp 131.211.992  

5  Rp 409.537.392  0,1927  Rp   78.917.855  0,1998  Rp   81.825.571  

Total      Rp 947.615.002     Rp 963.874.699  

 Selisih Bunga  39% 38% 1% 

 Selisih PV   Rp 947.615.002   Rp 963.874.699   Rp   16.259.696  

 Selisih PV dengan Investasi Awal   Rp 947.900.000   Rp 963.874.699   Rp   15.974.699  

Sumber: Hasil Penelitian 2019  

Jadi proyeksi investasi DITERIMA, 

karena IRR lebih dari 10% yaitu 38,98 

%. 

4. Profitability Indeks (PI) 

 

PI=
PV OF CASHFLOW

INVESTASI
 

 

=
Rp 963.874.699

Rp 947.900.000
=1,016852726 

Dari perhitungan dapat dilihat bahwa 

hasil PI sebesar 1,02. Hal ini berarti 

bisnis dikatakan LAYAK, karena PI 

lebih dari 1. 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Simpulan 

 Dapat disimpulkan, bahwa usaha 

lebah madu berdasarkan aspek yang diteliti 

menunjukkan hasil sebagai berikut : 

1. Aspek Pemasaran 

a. Pasar madu masih sangat luas, 

karena siapa saja tanpa batasan 

umur, gender, dari yang sehat 
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sampai yang sakit semua berpotensi 

untuk menjadi konsumen. 

b. Dari segi marketing mix, Madu 

Pemburu sendiri cukup 

mengantongi modal penting 

sebelum masuk ke pasaran, dengan 

beragamnya jenis pilihan madu, 

ukuran botol, beragam harga, dan 

cara penawaran yang mengikuti 

perkembangan jaman, dirasa tidak 

akan mengalami kendala yang 

berarti apabila produk dilepas 

kepasaran. 

2. Aspek Teknis dan Teknologis 

a. Produk yang menjadi unggulan di 

Madu Pemburu yaitu madu hutan, 

meskipun dari hasil penelitian 

menunjukkan bahwa jenis yang 

lainpun hasilnya tak jauh beda 

dengan madu hutan, sama-sama 

prospektif. 

b. Dengan berlokasi di Kabupaten 

Pekalongan, ini sangat menunjang 

produksi madu, selain masih cukup 

tersedianya bahan pakan lebah, 

aksesnyapun mudah dan tidak jauh 

dari perkotaan. Hal ini akan 

mempermudah dalam aktifitas 

bisnis, dari mulai produksi  dampai 

pendistribusian hingga ketangan 

konsumen. 

c. Madu Pemburu menawarkan 

sesuatu yang beda dengan hadirnya 

teknologi Flow Hive, yang tentu 

cara kerjanya lebih efektif dan 

efisien serta memungkinkan untuk 

dapat menampung produksi yang 

lebih besar dibanding kotak stup 

biasa. 

3. Aspek Manajemen dan Organisasi 

a. Telah adanya spesifikasi pekerja 

dan terteranya tugas tanggung 

jawab serta target pekerjaan akan 

memudahkan pekerja dalam 

melakukan aktifitas sesuai 

jobdesknya masing-masing. 

b. Tercatat bahwa Madu Pemburu 

tergolong relatif tidak banyak 

pekerja, dan birokrasi dalam bentuk 

organisasinya tidak sulit, hal ini 

tentu akan mempermudah setiap 

pekerja untuk mendapat informasi 

yang cepat dan akurat tentang 

situasi yang dihadapi di lapangan. 

4. Aspek Hukum dan Legalitas 

a. Untuk badan hukum yang di pilih 

dalam usaha ini yaitu berbentuk PT 

(Perseroan Terbatas). 

b. Dari segi produk, perijinannya ada 

sertifikatifikasi BPOM, dan 

sertifikat Halal dari MUI. 

c. Lalu perijinan lainnya ialah Akta 

Pendirian, NPWP, Surat Ijin 

Gangguan (HO), Surat Ijin Usaha 

Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar 

Perusahaan (TDP), dan Merek 

Produk. 

5. Aspek Keuangan 
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a. Usaha ini tergolong profitable jika 

dilihat dari perhitungan di 

keuangan. Tercatat Payback Period 

kurang dari 5 tahun yaitu 2 tahun. 

NPV bernilai positif yaitu sebesar 

Rp 281.306.381. IRR juga lebih 

dari 10% yaitu 28%. Serta PI yang 

tercatat lebih dari 1 yaitu 1,297. Ini 

berarti dari semua analisis investasi 

bisnis ini dikatakan layak untuk 

dijalankan. 

b. Dari analisis rasio sendiri, tercatat 

dari Current Ratio, Quick Ratio, 

Profit Margin, ROI, ROE, Debt 

Ratio, dan Debt to Equity Ratio 

menunjukkan hasil yang normal 

dan baik. 

5.2. Saran 

 Dari penelitian ini, saran 

penulis/peneliti untuk siapapun yang akan 

terjun kedalam dunia bisnis madu ialah : 

1. Ketika akan memulai bisnis ini, hal 

yang harus dilakukan ialah kenali dulu 

Product Knowledge sampai dirasa 

cukup. 

2. Belajarlah langsung ke tempat/orang 

yang telah menjalankan bisnis ini, 

supaya mendapatkan pengalaman dan 

pengetahuan yang aplikatif. Pilih 

teknologi yang paling sesuai supaya 

kegiatan bisnis menjadi efektif dan 

efisien. 

3. Pastikan bahwa semua sumber daya 

manusia bekerja dengan sesuai porsi 

dan proporsinya. 

4. Pilihlah kelengkapan perijinan hukum 

yang paling sesuai dengan jenis bisnis 

yang kita jalankan. 

5. Lakukan analisis keuangan selengkap 

mungkin supaya semakin jelas 

gambaran tentang besaran dana yang 

harus dibutuhkan untuk aktifitas bisnis 

yang kita jalankan. 
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ABSTRAK 

 

 

Tujuan perusahaan pada umumnya adalah untuk memperoleh laba, tetapi laba yang 

besar belum merupakan suatu ukuran bahwa perusahaan itu telah bekerja secara efisien. 

Efisiensi suatu perusahaan baru dapat diketahui dengan membandingkan laba yang diperoleh, 

dengan kekayaan atau modal yang menghasilkan laba tersebut, dengan kata lain adalah 

dengan menghitung rentabilitasnya. Dengan demikian yang harus diperhatikan oleh 

perusahaan tidak hanya usaha untuk memperbesar laba, tapi yang lebih penting adalah usaha 

untuk mempertinggi rentabilitasnya. Jenis penelitian yang digunakan adalah Metode 

Kuantitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik analisis data yang digunakan 

adalah analisis regresi data panel. Pemilihan sampel dilakukan dengan cara purposive 

sampling. Adapun sampel berjumlah 16 perusahaan dengan jumah data sebanyak 80 data. 

Hasil analisis data menunjukan bahwa 48,03% faktor-faktor yang mempengaruhi rentabilitas 

ekonomi dapat dijelaskan oleh perputaran kas, piutang dan persediaan sedangkan sisanya 

51,97% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Hasil uji F 

menunjukan bahwa secara simultan variabel perputaran kas, perputaran piutang dan 

perputaran persediaan berpengaruh signifikan terhadap rentabilitas pada perusahaan retail 

yang terdaftar di BEI. Hasil uji t menunjukan bahwa variabel perputaran kas dan variabel 

perputaran piutang berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan variabel perputaran 

persediaan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap rentabilitas pada perusahaan 

retail yang terdaftar di BEI. 
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ABSTRACT 

 

The company's goal in general is to make a profit, but a large profit is not a measure 

that the company has worked efficiently. The efficiency of a new company can be known by 

comparing the profits obtained, with the wealth or capital that produces these profits, in other 

words is to calculate the profitability. Thuswhat must be considered by the company is not 

only an effort to increase profits, but more importantly is an effort to enhance profitability. 

The type of research used is the Quantitative Method. The data used is secondary data. The 

data analysis technique used is panel data regression analysis. The sample selection is done 

by purposive sampling. The sample consisted of 16 companies with a total of 80 data. the 

results of data analysis shows that 48.03% of the factors that influence economic rentability 

can be explained by the turnover of cash, receivables and inventories while the remaining 

51.97% is explained by other factors not examined in this study. F test results show that the 

simultaneous variable cash turnover, accounts receivable and inventory have a significant 

effect on rentability at retail companies listed on the IDX. T test results show that the cash 

turnover variable and the accounts receivable turnover variable have a positive and 

significant effect, while the inventory turnover variable does not have a positive and 

significant effect on rentability at retail companies listed on the IDX. 

  



VOL 11 NO.2. TAHUN 2019 – ISSN – 2088 – 1312  JURNAL GICI  38 
 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kemajuan ekonomi di beberapa negara 

di seluruh dunia, memberikan dampak 

pada berkembangnya dunia bisnis secara 

global. Perkembangan bisnis tersebut 

membuat munculnya beberapa perusahaan 

baru, salah satunya perusahaan yang 

bergerak pada industri ritel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Pertumbuhan Ekonomi di 

Indonesia Tahun 2014-2018 
Sumber:https://databoks.katadata.co.id/dat

apublish/2019/02/06/ekonomi-indonesia 

2018-tumbuh-517-dibanding-tahun 

sebelumnya (download : 04/01/2020, pkl. 

19.04) 

 

Dari gambar di atas menunjukan 

bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia 

mengalami peningkatan dari tahun 2015 -

2018. Pada tahun 2015 ekonomi Indonesia 

berada di 4,88 persen, lalu pada tahun 2016 

berada di 5,03 persen, dan tahun 

berikutnya berada di 5,07 persen, 

kemudian mengalami peningkatan pada 

tahun 2018 yaitu berada di 5,17 persen. 

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi 

Indonesia menjadikan Indonesia 

menempati urutan ke-4 diantara Negara-

negara anggota G-20. Meskipun Indonesia 

berada di bawah turki, namun berada di 

atas Negara-negara maju seperti Amerika 

Serikat, Australia, maupun Korea Selatan. 

Pertumbuhan ritel di Indonesia pada tahun 

2014 berada di angka 15,2% dan 

mengalami penurunan berturut-turut 

padatahun berikutnya yaitu pada tahun 

2015 sebesar 13,2%, tahun 2016 sebesar 

10,8%, dan penurunan paling drastis pada 

tahun 2017 yaitu sebesar 2,9% namun pada 

tahun selanjutnya mengalami kenaikan 

sebesar 0,8% yaitu menjadi 3,7% pada 

tahun 2018.  

Dari gambar 1.2 dapat dilihat 

bahwa pertumbuhan penjualan ritel dari 

2014-2018 mengalami penurunan drastis 

dari tahun 2016 yakni dari yang awalnya di 

angka 10,8% menjadi 2,9% pada tahun 

2017. Dari penjualan ritel yang menurun 

pada tahun 2017 membuat beberapa ritel 

ternama seperti 7-Eleven, Clarks 

Indonesia, Banana Republic, GAP, 

Dorothy Perkins, dan New Look menutup 

gerai toko mereka di Indonesia.  

 

 

 

 

 

Gambar 1.2. Pertumbuhan Ritel di 

Indonesia Tahun 2014-2018 
Sumber:https://www.google.com/amp/s/www.c

eicdata.com/id/indicator/indonesia/retail-

sales-growth/amp (download 04/01/2020, pkl 

19.19) 

https://www.google.com/amp/s/www.ceicdata.com/id/indicator/indonesia/retail-sales-growth/amp
https://www.google.com/amp/s/www.ceicdata.com/id/indicator/indonesia/retail-sales-growth/amp
https://www.google.com/amp/s/www.ceicdata.com/id/indicator/indonesia/retail-sales-growth/amp
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Meskipun penjualan ritel di 

Indonesia mengalami penurunan pada 

tahun 2017, namun beberapa pengusaha 

ritel modern lokal yang memiliki jaringan 

ritel yang luas di Indonesia seperti 

Indomaret, Alfamart, dan Transmart tetap 

menganggap bahwa industri ritel masih 

memiliki pasar potensial di Indonesia. Hal 

ini dibuktikan dengan meningkatnya 

kembali pertumbuhan ritel pada tahun 

2018 yang berada di angka 3,7% dari tahun 

sebelumnya yang berada di angka 2,9%. 

Kesuksesan bagi perusahaan adalah 

bagaimana cara perusahaan agar selalu 

mempertahankan dan menjamin 

kelangsungan hidup dari perusahaan itu 

sendiri. Salah satunya adalah kenyamanan 

pelanggan yang perlu diperhatikan. Karena 

ketika pelanggan nyaman akan 

berpengaruh terhadap penjualan. 

Kenyamanan pelanggan harus didukung 

dengan adanya piutang yang tepat dan 

saling menguntungkan. Kedua hal ini harus 

didukung dengan keadaan kinerja 

keuangan perusahaan yang baik, efektif 

serta efisien.  

Kinerja keuangan perusahaan yang 

baik, efektif serta efisien adalah apabila 

terjadi perputaran modal kerja yang baik 

pula. Artinya modal kerja (kas, piutang, 

persediaan ) terus berputar dengan tingkat 

perputaran yang tinggi sehingga akan 

semakin tinggi pula pencapaian laba 

perusahaan dan hal ini sekaligus dapat 

meningkatkan rentabilitas ekonomi 

perusahaan. Ada dua cara dalam penilaian 

rentabilitas yaitu rentabilitas ekonomis dan 

rentabilitas modal sendiri. Dan untuk 

menilai rentabilitas dalam penelitian ini 

adalah rentabilitas ekonomis.  

Modal berperan penting dalam 

menjalankan perusahaan, sehingga modal 

kerja erat kaitannya dengan rentabilitas. 

Modal yang digunakan dalam kegiatan 

usaha ini adalah modal kerja. Selama 

perusahaan berjalan atau dalam keadaan 

usaha, modal kerja akan selalu berputar. 

Periode perputaran modal kerja dimulai 

saat dimana kas di investasikan dalam 

komponen-komponen modal kerja sampai 

saat dimana kembali lagi menjadi kas.  

Penelitian ini merupakan penelitian 

replikasi dari penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh peneliti sebelumnya. 

Perbedaannya dengan penelitian 

sebelumnya adalah objek yang diteliti dan 

tahun periode peneliti. Berdasarkan uraian 

latar belakang diatas, peneliti mengambil 

judul. 

 

1.2. Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka 

permasalahan dalam penelitian ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut:  
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1. Apakah secara simultan tingkat 

perputaran pada kas, piutang dan 

persediaan berpengaruh signifikan 

terhadap rentabilitas Perusahaan Retail 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) tahun 2014-2018?  

2. Apakah secara parsial tingkat 

perputaran kas berpengaruh signifikan 

terhadap rentabilitas Perusahaan Retail 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) tahun 2014-2018?  

3. Apakah secara parsial perputaran 

piutang berpengaruh signifikan 

terhadap rentabilitas Perusahaan Retail 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) tahun 2014-2018?  

4. Apakah secara parsial perputaran 

persediaan berpengaruh signifikan 

terhadap rentabilitas Perusahaan Retail 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) tahun 2014-2018?  

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

Melihat rumusan masalah di atas maka 

penelitian ini mempunyai beberapa tujuan, 

yang dapat penulis sampaikan sebagai 

berikut:  

1. Untuk mengetahui apakah secara 

simultan tingkat perputaran pada kas, 

piutang dan persediaan berpengaruh 

signifikan terhadap rentabilitas 

Perusahaan Retail yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 

2014-2018?  

2. Untuk mengetahui apakah secara 

parsial tingkat perputaran kas 

berpengaruh signifikan terhadap 

rentabilitas Perusahaan Retail yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

tahun 2014-2018?  

3. Untuk mengetahui Apakah secara 

parsial perputaran piutang berpengaruh 

signifikan terhadap rentabilitas 

Perusahaan Retail yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 

2014-2018?  

4. Untuk mengetahui apakah secara 

parsial perputaran persediaan 

berpengaruh signifikan terhadap 

rentabilitas Perusahaan Retail yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

tahun 2014-2018? 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Manajemen Keuangan 

Manajemen keuangan adalah 

keseluruhan kegiatan perusahaan yang 

berhubungan dengan suatu usaha untuk 

mendapatkan dana yang diperlukan dengan 

biaya yang minimal dan syarat yang paling 

menguntungkan beserta usaha untuk 

menggunakan dana tersebut se-efisien 

mungkin (Riyanto, 2015:4) Menurut 

Sharma (2016:1), “Financial management 

is that part of managerial process which is 
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concerned with the planning and 

controlling of fir ’s financial resources”. 

2.1.2 Rentabilitas  

Menurut Riyanto (2015:35) 

Rentabilitas adalah kemampuan suatu 

perusahaan untuk menghasilkan laba 

selama periode tertentu. Rentabilitas 

ekonomis menunjukan perbandingan 

antara laba dengan aktiva atau modal yang 

menghasilkan laba tersebut. 

              
          

     
      

Rentabilitas suatu perusahaan 

diukur dari kesuksesan perusahaan dalam 

menjalankan usaha dengan cara 

menggunakan modal secara produktif, 

dengan demikian rentabilitas suatu 

perusahaan dapat diketahui dengan 

memperbandingkan antara laba yang 

diperoleh dalam suatu periode dengan 

jumlah modal perusahaan tersebut. Cara 

untuk menilai rentabilitas sutu perusahaan 

ada bermacam-macam dan tergantung pada 

laba dan aktiva atau modal mana yang 

akan diperbandingkan satu dengan yang 

lainnya. Apakah yang akan 

diperbandingkan itu laba yang berasal dari 

operasi atau usaha, atau laba neto sesudah 

pajak dengan aktiva operasi, atau laba neto 

sesudah pajak diperbandingka dengan 

keseluruhan aktiva “tangible”, ataukah 

yang akan diperbandingkan itu laba neto 

sesudah pajak dengan jumlah modal 

sendiri. Dengan adanya macam-macam 

cara dalam penilaian rentabilitas suatu 

perusahaan, maka tidak mengherankann 

kalau ada beberapa perusahaan yang 

berbeda-beda dalam cara mnghitung 

rentabilitasnya. Yang penting ialah 

rentabilitas mana yang akan digunakan 

sebagai alat pengukur efisiensi 

penggunaaan modal dalam perusahaan 

yang bersangkutan. Ada dua cara penilaian 

rentabilitas yaitu, rentabilitas ekonomis 

dan rentabilitas modal sendiri. 

2.1.2.1.Macam–macam Rentabilitas  

2.1.2.1.1. Rentabilitas Ekonomi  

Menurut Riyanto (2015:36), 

rentabilitas ekonomi ialah perbandingan 

antara laba usaha dengan modal sendiri 

dan modal asing yang dipergunakan untuk 

menghasilkan laba tersebut dan dinyatakan 

dalam persentase.  

Modal yang diperhitungkan untuk 

menghitung rentabilitas ekonomi hanyalah 

modal yang bekerja di dalam perusahaan 

(operating capital assets). Dengan 

demikian modal yang ditanamkan dalam 

perusahaan lain atau modal yang 

ditanamkan dalam efek(kecuali perusahaan 

kredit) tidak diperhitungkan dalam 

menghitung rentabilitas ekonomi. Laba 

yang diperhitungkan untuk menghitung 

rentabilitas ekonomi hanyalah laba yang 



VOL 11 NO.2. TAHUN 2019 – ISSN – 2088 – 1312  JURNAL GICI  42 
 

berasal dari operasiya perusahaan, yaitu 

yang disebut laba usaha (net operating 

income). Dengan demikian laba yang 

diperoleh dari usaha-usaha diluar 

perusahaan atau dari efek (misalnya 

dividen, coupon, dan lain-lain) tidak 

diperhitungkan dalam menghitung 

rentabilitas ekonomi. Rentabilitas ekonomi 

dapat dihitung dengan rumus: 

            

  
                  

                         
      

 

2.1.2.1.2. Rentabilitas Modal Sendiri  

Rentabilitas modal sendiri adalah 

kemampuan suatu perusahaan dengan 

modal sendiri yang bekerja didalamnya 

untuk menghasilkan keuntungan (Riyanto, 

2015:44). Rentabilitas modal sendiri 

adalah perbandingan antara jumlah laba 

yang tersedia bagi pemilik modal sendiri 

disuatu pihak dengan jumlah modal sendiri 

yang menghasilkan laba tersebut. Modal 

yang diperhitungkan adalah modal sendiri 

yang bekerja dalam perusahaan. 

Sedangkan laba yang diperhitungkan untuk 

menghitung laba sendiri adalah laba usaha 

setelah dikurangi dengan bunga modal 

asing dan pajak perseroan atau income tax.  

Rentabilitas modal sendiri dapat dihitung 

dengan rumus: 

            

  
                  

             
      

Dalam penelitian ini rentabilitas 

yang dipakai adalah rentabilitas ekonomi 

dengan alasan bahwa modal yang 

digunakan tidak dibedakan apakah modal 

sendiri atau modal asing. Dalam 

kenyataannya perusahaan dalam 

menjalankan usahanya tidak hanya 

menggunakan modal sendiri tetapi 

memakai modal asing juga.  

Dalam literatur Anglosax pada umumnya 

digunakan istilah “earning power” untuk 

pengertian rentabilitas ekonomi meskipun 

cara perhitungannya sedikit berbeda.  

Menurut Riyanto (2015:37), tinggi 

rendahnya earning power dipengaruhi oleh  

1. Profit Margin  

Profit Margin adalah perbandingan antara 

keuntungan operasi dengan penjualan 

bersih yang dinyatakan dalam presentase 

(%). Profit Margin digunakan untuk 

mengukur tingkat keuntungan yang dapat 

dicapai oleh perusahaan dihubungkan 

dengan penjualan.  

Rumus yang digunakan adalah: 
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2. Turnover of Operating Assets (tingkat 

perputaran aktiva usaha)  

Turnover of Operating Assets adalah 

kecepatan berputarnya aktiva usaha dalam 

suatu periode tertentu.  

Rumus yang digunakan adalah: 

                            

  
          

                
      

Maka dari itu besarnya Rentabilitas 

Ekonomi dapat diketahui dengan 

mengalikan Profit Margin dengan 

Turnover of Operating Assets. Makin 

tinggi tingkat Profit Margin atau Turnover 

of Operating Assets masing-masing atau 

keduanya akan mengakibatkannaiknya 

earning power, sehinggma tinggi 

rendahnya rentabilitas ekonomi dapat 

diketahui oleh Profit Margin dan Turnover 

of Operating Assets. 

2.1.3. Perputaran Kas / Arus Kas  

Perputaran kas (cash turnover) adalah 

perbandingan antara sales dengan jumlah 

kas rata-rata (Riyanto, 2015:95). Arus kas 

adalah informasi kas masuk dan keluar dari 

kegiatan operasi, pendanaan, dan investasi 

selama satu periode akuntansi (Fahmi, 

2018:23). Tingkat perputaran kas 

merupakan ukuran efisiensi penggunaan 

kas yang dilakukan oleh perusahaan. 

Karena tingkat perputaran kas 

menggambarkan kecepatan arus kas, 

kembalinya kas yang telah ditanamkan 

dalam modal kerja.  

Kas diperlukan perusahaan baik untuk 

membiayai operasi perusahaan sehari-hari 

maupun untuk investasi dalam aktiva tetap. 

Dalam mengukur tingkat perputaran kas, 

sumber masuknya kas yang telah tertanam 

dalam modal kerja adalah berasal dari 

aktivitas operasional perusahaan. Makin 

tinggi tingkat perputaran kas maka makin 

cepat kembalinya kas pada perusahaan. 

Berikut rumus perputaran kas : 

                            

  
          

                
      

2.1.4. Perputaran Piutang  

Piutang sebagai elemen dari modal kerja 

selalu dalam keadaan berputar. Periode 

perputaran adalah tergantung kepada syarat 

pembayarannya. Semakin lama syarat 

pembayaran berarti semakin lama pula 

modal terikat pada piutang, yang berarti 

bahwa tingkat perputarannya selama 

periode tertentu semakin rendah. Tingkat 

perputaran piutang dapat dihitung dengan 

rumus : 
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Tinggi rendahnya perputaran piutang 

mempunyai efek yang langsung terhadap 

besar kecilnya modal yang diinvestasikan 

2.1.5. Perputaran Persediaan  

Perputaran persediaan (inventory turnover) 

merupakan rasio yang digunakan untuk 

mengukur berapa kali dana yang ditanam 

dalam sediaan (iventory) ini berputar 

dalam suatu periode (Kasmir, 2015:180). 

Semakin kecil rasio perputarannya maka 

semakin jelek demikian pula sebaliknya. 

Dengan diketahuinya tingkat perputaran 

persediaan, akan diketahui pula hari rata-

rata barang disimpan dari gudang yaitu 

dengan membagi hari dalam satu tahun 

dengan perputaran persediaan.  

Perputaran persediaan yang rendah akan 

menunjukan bahwa lebih sedikit waktu 

yang diperlukan bagi perusahaan untuk 

mengubah persediaan menjadi penjualan 

(Sakevych, 2015:25). 

Tingkat perputaran persediaan dapat 

dihitung dengan rumus : 

                     

  
                     

                    
      

Dari pengukuran rasio dapat dilihat kondisi 

dan posisi perusahaan dengan cara 

membandingkan hasil perhitungan variabel 

perputaran persediaan dengan rata-rata 

industri, apabila rasio perputaran 

persediaan diperoleh tinggi daripada rata-

rata industri maka menunjukan perusahaan 

bekerja secara efisien dan likuid persediaan 

semakin baik. Demikian sebaliknya apabila 

perputaran persediaan lebih rendah 

daripada rata-rata industri berarti 

perusahaan bekerja secara tidak efisien 

atau tidak produktif. 

2.2. Kerangka Konseptual  

 

 

 

 

2.3. Hipotesis  

Sesuai dengan deskripsi teoritis serta 

kerangka pemikiran yang telah penulis 

sampaikan di atas, maka hipotesis 

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai 

berikut:  

1. Hipotesis 1  

Ho : βi = 0, dimana i = 1, 2, dan 3 yang 

berarti secara simultan tingkat 

perputaran pada kas, piutang, dan 

persediaan tidak berpengaruh 

signifikan terhadap rentabilitas 

Perusahaan Retail yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 

2014-2018.  

H1 : βi ≠ 0, dimana i = 1, 2, dan 3 yang 

berarti secara simultan tingkat 

Perputaran Kas 

Perputaran Piutang 

Perputaran Persediaan 

Rentabilitas 
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perputaran pada kas, piutang, dan 

persediaan berpengaruh signifikan 

terhadap rentabilitas Perusahaan Retail 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) tahun 2014-2018.  

2. Hipotesis 2  

Ho : β1 = 0, berarti secara parsial 

tingkat perputaran kas tidak 

berpengaruh signifikan terhadap 

rentabilitas Perusahaan Retail yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

tahun 2014-2018.  

H1 : β1 ≠ 0, berarti secara parsial 

tingkat perputaran kas berpengaruh 

signifikan terhadap rentabilitas 

Perusahaan Retail yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 

2014-2018.  

3. Hipotesis 3  

Ho : β2 = 0, berarti secara parsial 

tingkat perputaran piutang tidak 

berpengaruh signifikan terhadap 

rentabilitas Perusahaan Retail yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

tahun 2014-2018.  

H1 : β2 ≠ 0, berarti secara parsial 

tingkat perputaran piutang berpengaruh 

signifikan terhadap rentabilitas 

Perusahaan Retail yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 

2014-2018.  

4. Hipotesis 4  

Ho : β3 = 0, berarti secara parsial 

tingkat perputaran persediaan tidak 

berpengaruh signifikan terhadap 

rentabilitas Perusahaan Retail yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

tahun 2014-2018.  

H1 : β3 ≠ 0, berarti secara parsial 

tingkat perputaran persediaan 

berpengaruh signifikan terhadap 

rentabilitas Perusahaan Retail yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

tahun 2014-2018.  

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilakukan terhadap 

Perusahaan Dagang sub sektor 

Perdagangan Eceran yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI). Penelitian ini 

dilaksanakan pada bulan Maret 2019 

sampai dengan Mei 2019.  

3.2. Jenis Penelitian  

Dalam penelitian ini metode yang 

digunakan adalah metode penelitian 

deskriptif dengan menggunakan 

pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiyono 

(2016:8) metode kuantitatif dapat diartikan 

sebagai metode penelitian yang 

berlandaskan pada filsafat positivisme, 

digunakan untuk meneliti pada populasi 

atau sampel tertentu, pengumpulan data 

menggunakan instrumen penelitian, 

analisis data bersifat kuantitatif/statistik 

dengan tujuan untuk menguji hipotesis 
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yang telah ditetapkan. Penelitian kuantitatif 

pada umumnya dilakukan pada sampel 

yang diambil secararandom, sehingga 

kesimpulan hasil penelitian dapat di 

generalisasikan pada populasi dimana 

sampel tersebut diambil.  

3.3. Data yang diperlukan  

Populasi adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri atas : 

obyek/subyek yang mempunyai kualitas 

dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 

2016:80). Dalam penelitian ini yang 

dijadikan populasi adalah Perusahaan 

Dagang sub sektor perdagangan eceran 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.  

Sampel adalah bagian dari jumlah 

dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (Sugiyono, 2016:81). 

Bila populasi besar, dan peneliti tidak 

mungkin mempelajari semua yang ada 

pada populasi, misalnya karena 

keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka 

peneliti dapat menggunakan sampel yang 

diambil dari populasi itu. Teknik 

pengambilan sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah Purposive 

sampling atau sampel bertujuan. 

Maksudnya adalah peneliti menentukan 

sendiri sampel yang diambil dikarenakan 

suatu pertimbangan dan karakteristik 

tertentu,sehingga sampel tidak diambil 

secara acak. Kriteria yang digunakan 

dalam penentuan sampel penelitian ini 

meliputi:  

1. Perusahaan yang termasuk ke dalam 

Sektor Perdagangan Eceran yang telah 

terdaftar selama periode penelitian 

tahun 2014-2018.  

2. Perusahaan yang telah 

mempublikasikan laporan keuangan 

selama periode penelitian tahun 2014-

2018 lengkap sesuai dengan yang 

dibutuhkan peneliti.  

Berdasarkan kriteria tersebut, maka 

Perusahaan Retail yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) yang dapat di 

pertimbangkan sebagai sampel dalam 

penelitian ini adalah 16 Perusahaan, 

sebagai berikut: 

Tabel 3.1. Sampel Penelitian 

No. Kode Emiten 
 

Nama Perusahaan 

1. ACES Ace Hardware Indonesia Tbk 

2. CSAP Catur Sentosa Adiprana Tbk 

3. HERO Hero Supermarket Tbk 

4. LPPF Matahari Departement Store Tbk 

5. MAPI Mitra Adiperkasa Tbk 

6. RALS Ramayana Lestari Sentosa Tbk 

7. AMRT Sumber Alfaria Trijaya Tbk 

8. MPPA Matahari Putra Prima Tbk 

9. RIMO Rimo International Lestari Tbk 

10. ERAA Erajaya Swasembada Tbk 

11. TELE Tiphone Mobile Indonesia Tbk 

12. MIDI Midi Utama Indonesia Tbk 

13. RANC Supra Boga Lestari Tbk 

14. TRIO Trikomsel Oke Tbk 

15. GLOB Global Teleshop Tbk 

16. SONA Sona Topas Tourism Industry Tbk 
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3.4. Metode Pengumpulan Data  

Untuk memperoleh data yang 

diperlukan dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan metode pengumpulan data 

berupa dokumentasi, yaitu pengumpulan 

data berupa Laporan Keuangan Perusahaan 

Retail dari tahun 2014-2018. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan oleh 

peneliti adalah teknik yang disesuaikan 

dengan sumber datasekunder, data 

sekunder diperoleh dan di download dari 

website perusahaan.  

3.5. Teknik Analisis Data  

Analisis dalam penelitian ini 

menggunkan data panel, yaitu 

penggabungan data cross section dan data 

time series. Ada dua macam panel data 

yaitu data panel balance data dan data 

panel unbalance, data panel balance adalah 

keadaan dimana unit cross section 

memiliki jumlah observasi time series yang 

sama. Sedangkan data panel unbalance 

adalah keadaan dimana unit cross section 

memiliki jumlah observasi time series yang 

tidak sama. Pada penelitian ini 

menggunakan data panel balance panel.  

Adapun tahapan atau langkah-langkahnya 

adalah dengan melakukan analisis 

kuantitatif terdiri dari : 

1. Estimasi model regresi dengan 

menggunakan data panel  

2. Pemilihan model regresi data panel  

3. Uji asumsi klasik  

4. Uji hipotesis  

Persamaan regresi data panel yang 

digunakan guna mengetahui pengaruh 

beberapa variabel bebas (tingkat 

perputaran kas, piutang dan persediaan) 

dengan variabelterikat (rentabilitas) adalah 

sebagai berikut: 

Yit= α  β1X it   β2X it   β3X it   εit 

Keterangan:  

Yit  = Rentabilitas ke-i tahun ke-t  

α  = Konstanta  

X1it  = Tingkat Perputaran Kas  

Perusahaan ke-i tahun ke-t   

X2it = Tingkat Perputaran Piutang 

Perusahaan ke-i tahun ke-t   

X3it = Tingkat Perputaran Persediaan 

Perusahaan ke-i tahun ke-t   

β1...β3 = Koefisien regresi masing-masing 

independen  

ε = Tingkat kesalahan (standar error)  

Dalam penelitian ini data time 

series diperoleh pada periode 2014-2018, 

sehingadata time series pada penelitian ini 

berjumlah 5. Adapun data cros section 

berjumlah 16 diambil dari jumlah 

perusahaan yang memenuhi kriteria untuk 

dijadikan sampel, sehingga jumlah 

observasinya sejumlah 80. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Hasil Seleksi Sampel  

Jumlah seluruh sampel dalam 

penelitian ini adalah sebanyak 16 sampel 

dengan 80 data yang diambil dari mulai 

tahun 2014-2018. Dari total 16 sampel 

tersebut sebanyak 30 data dikeluarkan dari 

sampel dikarenakan memiliki nilai outlier. 

Outlier merupakan observasi dengan nilai-

nilai ekstrim yang muncul dikarenakan 

kombinasi antara karakteristik unik yang 

dimiliki dan terlihat jauh berbeda dengan 

observasi-observasi lainnya. Pengujian ada 

tidaknya data outlier dalam penelitian ini 

dibantu dengan alat bantu EVIEWS 

dengan melihat nilai studentized residual 

dengan dapat dikatakan jika sebuah data 

mengalami outlier jika nilai studentized 

residual yang dimiliki lebih besar dari 3 

atau kurang dari -3, maka akan 

dikategorikan sebagai outlier. Dalam 

aplikasi EVIEWS ini data outlier ditandai 

dengan data yang berwarna merah. Dengan 

data sebanyak 50 data panel sudah lebih 

dari cukup untuk suatu penelitian. 

4.2. Hasil Estimasi Model Regresi Data 

Panel  

a. Uji Chow  

Uji Chow digunakan untuk 

memilih antara Fixed Effect Model (FEM) 

atau Common Effect Model (CEM) yang 

sebaiknya dipakai.  

 0: Common Effect Model  

  : Fixed Effect Model 

Apabila hasil uji spesifikasi ini 

menunjukkan probabilitas Chi-square lebih 

dari 0,05 maka model yang dipilih adalah 

Common Effect Model. Sebaliknya, apabila 

probabilitas Chi-square kurang dari 0,05 

maka model yang sebaiknya dipakai adalah 

Fixed Effect Model. Hasil dari Uji Chow 

dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.1. Hasil Uji Chow 

Effects Test  Prob.  

Cross-section F  0,0001  

Cross-section Chi-square  0,0000  

Sumber: Hasil Penelitian, Data diolah 

(2019)  

Berdasarkan hasil di atas, diketahui 

Probabilitas Chi-square sebesar 0.0000 

sehingga menyebabkan  0 ditolak, maka 

model Regresi Data Panel yang tepat 

adalah Fixed Effects Model (FEM). 

Selanjutnya apabila hasil uji Chow 

menyimpulkan untuk mengunakan Fixed 

Effect Model (FEM) maka perlu dilakukan 

uji selanjutnya yaitu uji Hausman.  

b. Uji Hausman  

Uji ini bertujuan untuk mengetahui 

model yang sebaiknya dipakai, yaitu Fixed 
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Effect Model (FEM) atau Random Effect 

Model (REM). Hipotesis dalam Uji 

Hausman sebagai berikut : 

 0 : Random Effect Model : Fixed Effect 

Model  

Apabila hasil probabilitas chi-square lebih 

dari 0,05, maka sebaiknya model 

menggunakan Random Effect Model. 

Sebaliknya apabila hasil probabilitas chi-

square kurang dari 0,05, maka sebaiknya 

model menggunakan Fixed Effect Model. 

Tabel 4.2 

Test Summary  Chi- Sq.Statistic Prob.  

Cross-section 

random  

7,978535  0,0465  

Sumber : Hasil Penelitian, Data diolah 

(2019) 

Berdasarkan hasil di atas, diketahui 

Probabilitas Chi-square sebesar 0.0465 

sehingga menyebabkan  0 ditolak, maka 

model Regresi Data Panel yang tepat 

adalah Fixed Effects Model (FEM).  

4.3. Hasil Uji Asumsi Klasik  

Sebelum data dalam penelitian ini 

dianaliss lebih lanjut, terlebih dahulu 

melakukan uji asumsi klasik yang 

dilakukan untuk memastikan apakah 

variabel dalam penelitian ini tidak terdapat 

masalah normalitas, heteroskedastisitas, 

multikolinieritas dan autokorelasi. Jika 

semua uji tersebut terpenuhi, maka 

variabel yang dijadikan model analisis 

dalam penelitian ini layak untuk 

digunakan.  

1. Uji Normalitas  

Uji normalitas ini dilakukan untuk melihat 

apakah data dalam penelitian ini 

berdistribusi normal atau tidak. Uji 

normalitas dalam penelitian ini 

menggunakan uji Jarque-Bera. Uji Jarque- 

Bera menggunakan bantuan EVIEWS 

untuk mengetahui data berdistribusi 

normal atau tidak dilihat pada nilai 

probabilitasnya, jika probabilitas > 0,05 

maka data dapat dikatakan berdistribusi 

normal, akan tetapi jika probabilitas < 0,05 

maka data berdistribusi tidak normal. Hasil 

dari pengujian yang dilakukan dengan uji 

Jarque- Bera dapat ditunjukan melalui 

tabel sebagai berikut: 

 

 

 

 

Sumber: Hasil Penelitian, Data diolah 

(2019) 

Berdasarkan dari uji normalitas 

dengan menggunakan uji Jarque-Bera dan 

Probability, pada tabel diatas dapat 

diketahui nilai Jarque-Bera sebesar 

0,092835 dengan probabilitas 0,954643 
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dari hasil tersebut nilai Jarque-Bera < 2 

dan nilai probabilitas > 0,05 maka data 

dalam penelitian ini berdistribusi normal.  

2. Uji Heteroskedastisitas  

Variabel dependen dalam suatu analisis 

regresi harus memiliki kesamaan varian 

dalam setiap variabel independen. Dengan 

uji heteroskedastisitas ini akan diuji apakah 

dalam model penelitian terjadi 

ketidaksamaan varian residual dari 

pengamatan satu terhadap pengamatan 

yang lainnya. Jika varian residual dari 

pengamatan satu terhadap pengamatan 

yang lainnya tetap sama maka ini disebut 

homoskedastisitas, sedangkan sebaliknya 

jika varian residual dari pengamatan satu 

terhadap pengamatan yang lain berbeda 

maka disebut heteroskedastisitas. Model 

regresi yang baik adalah model yang tidak 

terjadi heteroskedastisitas didalamnya. 

Salah satu cara untuk menguji terjadi atau 

tidaknya heteroskedastisitas dalam 

penelitian adalah dengan metode uji glesjer 

yaitu dengan cara meregresi absolute 

residual sebagai variabel dependen dengan 

masing masing variabel independen. Jika 

hasil dari uji glesjer nilai Probabilitas 

masing-masing variabel > 0,05 maka 

dalam data penelitian ini tidak terkandung 

heteroskedastisitas. Dalam penelitian ini 

uji heteroskedastisitas dapat ditunjukan 

melalui tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.4. Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Variabel  Prob.  

C  0,0007  

PERPUTARAN_KAS  0,5832  

PERPUTARAN_PIUTANG  0,9961  

PERPUTARAN_PERSEDIAAN  0,1388  

Sumber: Hasil Penelitian, Data diolah 

(2019) 

Berdasarkan hasil uji glesjer yang telah 

dilakukan maka dapat diketahui bahwa 

nilai probabiliti masing-masing variabel 

lebih besar dari 0,05 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa dalam penelitian ini 

tidak terjadi heteroskedastisitas.  

3. Uji Multikolinearitas  

Uji multikolinearitas bertujuan untuk 

menguji apakah model regresi ditemukan 

adanya korelasi antar variabel bebas 

(independen). Dalam model regresi yang 

baik seharusnya tidak terjadi korelasi 

diantara variabel independen. Apabila 

koefisien korelasi antarvariabel bebas > 0,8 

maka dapat disimpulkan bahwa model 

mengalami masalah multikolinearitas. 

Sebaliknya, koefisien korelasi < 0,8 maka 

model bebas dari multikolinearitas. Dalam 

peneliian ini Uji Multikolinearitas dapat 

ditunjukan melalui tabel sebagai berikut: 
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Tabel 4.5. Hasil Uji Multikolinearitas 

 

 

 

Dari tabel diatas dapat ditunjukan 

bahwa semua nilai koefisien korelasi < 0,8 

yang berarti dalam model regresi tidak 

terjadi multikolinieritas dan model regresi 

dapat digunakan.  

4. Uji Autokorelasi  

Uji autokorelasi bertujuan untuk 

menguji apakah dalam model regresi linear 

ada korelasi antara kesalahan pengganggu 

pada periode waktu atau ruang dengan 

kesalahan pengganggu pada waktu atau 

ruang sebelumnya. Untuk mendeteksi 

adanya masalah ini, dapat digunakan uji 

Durbin-Watson (DW). Dalam penelitian 

ini Uji Autokorelasi dapat ditunjukan 

melalui gambar sebagai berikut: 

Gambar 4.1. Uji Autokorelasi (Durbin-

Watson) 

 

Sumber : Hasil Penelitian, Data diolah 

(2019)  

Hasil uji autokorelasi dengan Durbin-

Watson pada gambar diatas menunjukan 

nilai Durbin-Watson (DW) sebesar 1,8756. 

Sedangkan dU = 1,6739 dan 4-dU = 

2,3261. Karena nilai d hitung lebih besar 

dari dU dan lebih kecil dari 4-dU, maka 

dapat disimpulkan tidak terdapat gangguan 

autokorelasi.  

4.4. Hasil Uji Hipotesis  

1. Persamaan Regresi Data Panel  

Berdasarkan pengolahan data dengan 

menggunakan aplikasi EVIEWS, maka 

diperoleh data sebagai berikut:  

Tabel 4.6. Hasil Uji Regresi Data Panel 

(Fixed Effect Model) 

Dependent Variable: Rentabilitas 

Method: Panel Least Square 

Variable Coefficient Std Error 

C 22,58756 
 

4,505914 

Perputaran Kas 0,069206 0,075539 

Perputaran Piutang - 0,054801 0,041123 

Perputaran 

Persediaan 

- 2,17152 0,905746 

Sumber : Hasil Penelitian, Data diolah 

(2019)  

Berdasarkan tabel di atas dapat diperoleh 

persamaan regresi data panel sebagai 

berikut:  

Y = 22,58756 + 0,069206 1 - 0,054801 2 

- 2,17152 3  

 Perputaran 

Kas 

Perputaran 

Piutang 

Perputaran 

Persediaan 

Perputaran Kas 1,000 -0,560298 0,337697 

Perputaran Piutang -0,560298 1,0000 -0,570778 

Perputaran Persediaan 0,337697 -0,570778 1,0000 

Sumber: Hasil Penelitian,Data diolah (2019) 
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Dari model persamaan regresi di atas dapat 

dijelaskan bahwa:  

a. Konstanta = 22,58756  

Nilai ini berarti bahwa apabila tidak 

terdapat perputaran kas, piutang dan 

persediaan dalam arti kata dianggap nol, 

maka dalam persamaan ini rentabilitas 

perusahaan ritel adalah sebesar 22,58756 

dalam arti kata rentabilitas perusahaan ritel 

akan sebesar 22,58756 sebelum atau tanpa 

adanya variabel perputaran kas, piutang 

dan persediaan.  

b. Perputaran Kas = 0,069206  

Nilai dari koefisien perputaran kas dari 

persamaan ini sebesar 0,069206 karena 

nilai koefisien dari perputaran kas bertanda 

positif maka setiap variabel perputaran kas 

meningkat sebesar 1, maka rentabilitas 

perusahaan ritel akan naik sebesar 

0,069206 dengan diasumsikan variabel 

perputaran piutang dan persediaan tetap 

dalam arti sama dengan nol.  

c. Perputaran Piutang = -0,054801  

Nilai dari koefisien perputaran piutang dari 

persamaan ini sebesar -0,054801 karena 

nilai koefisien dari perputaran piutang 

bertanda negatif maka setiap variabel 

perputaran piutang meningkat sebesar 1, 

maka rentabilitas perusahaan ritel akan 

turun sebesar -0,054801 dengan 

diasumsikan variabel perputaran kas dan 

persediaan dalam arti sama dengan nol.  

d. Perputaran Persediaan = - 2,17152  

Nilai dari koefisien perputaran persediaan 

dari persamaan ini sebesar -2,17152 karena 

nilai koefisien dari perputaran persediaan 

bertanda negatif maka setiap variabel 

perputaran persediaan meningkat sebesar 

1, maka rentabilitas perusahaan ritel akan 

turun sebesar 2,17152 dengan diasumsikan 

variabel perputaran kas dan piutang dalam 

arti sama dengan nol.  

2. Uji Simultan (Uji F)  

Uji F ini dilakukan untuk mengetahui 

apakah seluruh variabel independen yang 

dalam penelitian ini adalah perputaran kas, 

perputaran piutang dan perputaran 

persediaan berpengaruh secara bersama-

sama (simultan) terhadap variabel 

dependen yang dalam penelitian ini adalah 

rentabilitas pada perusahaan ritel yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

tahun 2014-2018. Hasil perhitungan Uji F 

dalam penelitian ini ditampilkan sebagai 

berikut:  

Tabel 4.7. Hasil Uji F 

F-statistic Prob(F-statistic) 

4,773699 0,000114 

Sumber : Hasil Penelitian, Data diolah 

(2019) 
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Dari tabel hasil uji di atas nilai 𝐹ℎ      

adalah sebesar 4,773699 sedangkan nilai 

𝐹      yang dapat dilihat dari tabel 

distribusi F adalah sebesar 2,56 oleh 

karena itu dapat dikatakan bahwa Fhitung 

(4,773699) > Ftabel (2,56) dan nilai 

signifikansi sebesar 0,000114 maka 

variabel independen yang dalam penelitian 

ini adalah perputaran kas, perputaran 

piutang dan perputaran persediaan secara 

bersama-sama berpengaruh signifikan 

terhadap rentabilitas Perusahaan Retail 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) tahun 2014-2018.  

3. Uji Parsial (Uji t)  

Menurut Ghozali (2018:171) uji parsial 

digunakan untuk mengetahui pengaruh 

masing-masing variabel independen 

terhadap variabel dependen. Apabila nilai 

probabilitas signifikansinya lebih kecil dari 

0,05 (5%) maka suatu variabel independen 

berpengaruh signifikan terhadap variabel 

dependen.  

Hasil perhitungan uji t dalam penelitian ini 

dapat dlihat dalam tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.8. Hasil Uji t 

Dependent Variabel: RENTABILITAS  

Method: Panel Least Squares  

Variable  t-Statistic  Prob.  

X1  2,916170  0,0355  

X2  -2,332610  0,0108  

X3  -1,397494  0,0217  

Sumber : Hasil Penelitian, Data diolah 

(2019)  

Setelah dilakukan pengujian dengan hasil 

uji seperti tabel diatas, guna menentukan 

 0 ataupun  1 ditolak ataukah diterima 

maka nilai  ℎ      dapat dibandingkan 

dengan        pada tingkat signifikansi 

sebesar 5% dikarenakan uji dua sisi maka 

signifiknnya 0,025. Nilai signifikansi dapat 

dilihat dalam nilai probailitasnya. Nilai 

       pada tingkat signifikansi 0,025 

adalah 2,01290. Maka dengan 

membandingkan  ℎ      dan        

diambil kesimpulan sebagai berikut:  

1. Perputaran Kas memiliki  ℎ      

sebesar 2,916170 >       2,01290 dan 

nilai probabilitas sebesar 0,0355 lebih kecil 

dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan 

bahwa variabel perputaran kas secara 

parsial berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap rentabilitas Perusahaan Retail 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) tahun 2014-2018.  

2. Perputaran Piutang memiliki  ℎ      

sebesar -2,332610 < -        -2,01290 dan 

nilai probabilitas sebesar 0,0108 lebih kecil 

dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan 

bahwa variabel perputaran piutang secara 

parsial berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap rentabilitas Perusahaan Retail 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) tahun 2014-2018.  
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3. Perputaran Persediaan memiliki  ℎ      

sebesar -1,397494 > -       2,01290 dan 

nilai probabilitas sebesar 0,0217 lebih kecil 

dari 0,05 sehingga dapat  

disimpulkan bahwa variabel perputaran 

persediaan secara parsial tidak 

berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap rentabilitas Perusahaan Retail 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) tahun 2014-2018.  

4. Uji Koefisien Determinasi  

Pada initinya koefisien determinasi itu 

mengukur seberapa jauh kemampuan 

model dalam menerangkan variabel 

dependen yang dalam penelitian ini adalah 

Rentabilitas Perusahaan Retail yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

tahun 2014-2018. Untuk melihat berapa 

kemampuan model dalam menerangkan 

variabel dependen dalam penelitian ini 

dapat dilihat pada tabel dibawah ini:  

Tabel 4.9. Hasil Uji Koefisien 

Determinasi 

R-Squared  Adjusted R-Squared  

0,60757  0,480296  

Sumber : Hasil Penelitian, Data diolah 

(2019)  

Pada tabel di atas menunjukan bahwa nilai 

adjusted R-squared pada penelitian ini 

adalah sebesar 0,480296. Dalam hal ini 

mengartikan bahwa variabel independen 

dapat menjelaskan variasi dari variabel 

dependen sebesar 48,03% dan sisanya 

sebesar 51,97% dapat dijelaskan variabel-

variabel yang lain diluar variabel penelitian 

yang digunakan oleh peneliti.  

Guna Mengetahui variabel independen 

yang berpengaruh paling dominan terhadap 

variabel dependennya adalan dengan cara 

melihat besarnya coefficient paling besar 

seperti terlihat pada tabel 4.7. yang 

memperlihatkan bahwa variabel 

independen yang memiliki pengaruh paling 

besar adalah variabel perputaran kas yaitu 

sebesar 0,069206 yang mengartikan bahwa 

variabel perputaran kas merupakan 

variabel yang paling berpengaruh dominan 

terhadap rentabilitas Perusahaan Retail. 

4.5. Pembahasan  

Sesuai dengan latar belakang yang telah 

disampaikan diawal dimana sampai saat ini 

masih ditemui kendala pada perusahaan 

retail yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia khususnya mengenai rentabilitas 

ekonomi sehingga perlu dilakukan 

penelitian diantaranya dengan 

menggunakan variabel perputaran kas, 

piutang dan persediaan maka permasalahan 

tersebut setidaknya mulai terjawab. Dari 

ketiga variabel independen yang 

digunakan, terdapat dua variabel yang 

berpengaruh signifikan terhadap 

rentabilitas ekonomi pada perusahaan retail 
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yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2014-2018 yaitu variabel perputaran 

kas dan variabel perputaran piutang.  

Sedangkan variabel independen lainnya 

yaitu perputaran persediaan tidak 

berpengaruh signifikan terhadap 

rentabilitas ekonomi pada perusahaan retail 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2014-2018.  

Pengaruh perputaran kas terhadap 

rentabilitas pada perusahaan retail yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

tahun 2014-2018. Berdasarkan hasil 

pengolahan data terlihat bahwa koefisien 

regresi variabel perputaran kas 

berpengaruh signifikan terhadap 

rentabilitas ekonomi pada perusahaan retail 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, 

karena dari hasil analisis data yang telah 

diolah diketahui bahwa nilai  ℎ      

sebesar 2,916170 >       2,01290 dan 

nilai probabilitas sebesar 0,0355 lebih kecil 

dari 0,05, yang artinya tinggi rendahnya 

tingkat perputaran kas berpengaruh 

terhadap rentabilitas ekonomi, hal ini 

disebabkan karena tingkat perputaran kas 

pada perusahaan retail yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia cukup stabil, yang 

berarti perusahaan dapat mengatur dan 

mengelola dana perusahaan secara baik. 

Dengan demikian maka  0 ditolak dan  1 

diterima. Hasil ini sejalan dengan Ngakan 

(2016) dan Neneng (2016) dimana tingkat 

perputarankas berpengaruh signifikan 

terhadap rentabilitas.  

Pengaruh perputaran piutang terhadap 

rentabilitas pada perusahaan retail yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

tahun 2014-2018. Berdasarkan hasil 

pengolahan data terlihat bahwa koefisien 

regresi variabel perputaran piutang 

berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap rentabilitas ekonomi pada 

perusahaan retail yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia, karena dari hasil analisis 

data yang telah diolah diketahui bahwa 

nilai  ℎ      sebesar -2,332610 < -       

-2,01290 dan nilai probabilitas sebesar 

0,0108 lebih kecil dari 0,05, yang artinya 

tinggi rendahnya tingkat perputaran 

piutang berpengaruh terhadap rentabilitas 

ekonomi, hal ini disebabkan karena tingkat 

perputaran piutang pada perusahaan retail 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

tinggi, piutang yang terlalu tinggi dapat 

menurunkan rentabilitas karena jumlah 

piutang yang dimiliki sedikit berarti 

penjualan kredit yang dilakukan 

perusahaan ritel sedikit, sehingga volume 

penjualan juga akan turun dan pada 

akhirnya rentabilitas perusahaan ikut turun. 

Dengan demikian maka  0 ditolak dan  1 

diterima. Hasil ini sejalan dengan Ngakan 

(2016), Dian (2018) dan Neneng (2016) 

dimana tingkat perputaran piutang 
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berpengaruh signifikan terhadap 

rentabilitas.  

Pengaruh perputaran persediaan terhadap 

rentabilitas pada perusahaan retail yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

tahun 2014-2018. Berdasarkan hasil 

pengolahan data terlihat bahwa koefisien 

regresi variabel perputaran persediaan 

tidak berpengaruh signifikan terhadap 

rentabilitas ekonomi pada perusahaan retail 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, 

karena dari hasil analisis data yang telah 

diolah diketahui bahwa nilai ℎ      

sebesar -1,397494 > -       -2,01290 dan 

nilai probabilitas sebesar 0,0217 lebih kecil 

dari 0,05, hal ini disebabkan karena pada 

umumnya minatkonsumen itu dipengaruhi 

oleh trend sehingga memungkinkan 

adanya barang yang menumpuk digudang 

yang terlalu lama sehingga akan 

memperbesar beban bunga, biaya 

penyimpanan dan biaya pemeliharaan di 

gudang hal ini akan mengurangi 

keuntungan perusahaan. Dengan demikian 

maka  0 ditolak dan  1 diterima. Hasil ini 

sejalan dengan Dian (2018) dan Neneng 

(2016) dimana tingkat perputaran 

persediaan tidak berpengaruh signifikan 

terhadap rentabilitas.  

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan  

Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh perputaran kas, 

perputaran piutang dan perputaran 

persediaan terhadap rentabilitas ekonomi 

pada perusahaan retail yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-

2018. Berdasarkan hasil analisis, maka 

kesimpulan yang dapat diambil dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Secara parsial perputaran kas 

berpengaruh signifikan terhadap 

rentabilitas ekonomi pada perusahaan retail 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) tahun 2014-2018.  

2. Secara parsial perputaran piutang 

berpengaruh signifikan terhadap 

rentabilitas ekonomi pada perusahaan retail 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) tahun 2014-2018.  

3. Secara parsial perputaran persediaan 

tidak berpengaruh signifikan terhadap 

rentabilitas ekonomi pada perusahaan retail 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) tahun 2014-2018.  

4. Secara bersama atau simultan perputaran 

kas, perputaran piutang, dan perputaran 

persediaan berpengaruh secara signifikan 

terhadap rentabilitas pada perusahaan retail 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) tahun 2014-2018.  
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5.2. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian, maka 

penulis memberikan beberapa saran yang 

berkaitan dengan penelitian yang telah 

dilakukan untuk dijadikan masukan dan 

bahan pertimbangan yang berguna bagi 

pihak-pihak yang berkepentingan, antara 

lain sebagai berikut:  

1. Bagi perusahaan retail, perusahaan harus 

lebih memperhatikan tingkat penjualan, 

pengendalian biaya dan laba yang didapat 

serta hal yang berkaitan dengan perputaran 

kas sehingga perputaran kas berputar 

secara baik dalam hal kemampuan 

perusahaan memperoleh laba atau 

rentabilitas ekonomi.  

2. Perusahaan retail juga harus 

memperhatikan persediaan. Karena jika 

perusahaan tidak mengenali persediaan 

mana yang lebih diminati oleh konsumen 

maka perputaran persediaan tidak cukup 

baik dalam perputarannya dan perusahaan 

juga bias rugi karena pada umumnya minat 

konsumen dipengaruhi oleh ternd.  

3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan 

meneliti variabel lain yang mempengaruhi 

rentabilitas ekonomi perusahaan, karena 

dalam penelitian ini hanya menggunakan 

variabel perputaran kas, perputaran piutang 

dan perputaran persediaan. Karena 

kemungkinan ada variabel yang 

berpengaruh terhadap rentabilitas ekonomi.  
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ABSTRAK 

 

 

Nilai perusahaan adalah persepsi investor terhadap tingkat keberhasilan perusahaan 

yang sering dikaitkan dengan harga saham. Harga saham yang tinggi membuat nilai 

perusahaan juga tinggi dan meningkatkan kepercayaan pasar tidak hanya terhadap kinerja 

perusahaan saat ini namun juga pada prospek perusahaan di masa mendatang. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa nilai dari saham kepemilikan bisa merupakan indeks yang tepat untuk 

mengukur tingkat efektifitas perusahaan. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode 

asosiatif dengan teknik pengumpulan data yaitu metode dokumentasi menggunakan data 

sekunder. Model analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. 

Pemilihan sampel dilakukan dengan carapurposive sampling. Sampel berjumlah 9 perusahaan 

dengan menggunakan analisis regresi linier berganda.Hasil penelitian secara parsial 

menunjukkan bahwa seluruh variabel yaitu likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, dan harga 

saham tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian secara simultan 

meununjukkan tingkat signifikansi sebesar 0,135 maka dapat dikatakan bahwa secara 

bersama-sama  likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, dan harga saham tidak berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan. Hasil uji regresi menunjukkan bahwa 13% faktor-faktor nilai 

perusahaan dapat dijelaskan oleh likuiditas, solvabilitas, profitabilitas dan harga saham 

sedangkan sisanya 87% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

  



VOL 11 NO.2. TAHUN 2019 – ISSN – 2088 – 1312  JURNAL GICI  60 
 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Nilai perusahaan adalah persepsi 

investor terhadap tingkat keberhasilan 

perusahaan yang sering dikaitkan dengan 

harga saham. Harga saham yang tinggi 

membuat nilai perusahaan juga tinggi, dan 

meningkatkan kepercayaan pasar tidak 

hanya terhadap kinerja perusahaan saat ini 

namun juga pada prospek perusahaan di 

masa mendatang. Memaksimalkan nilai 

perusahaan sangat penting artinya bagi 

suatu perusahaan, karena dengan 

memaksimalkan nilai perusahaan berarti 

juga memaksimalkan tujuan utama 

perusahaan. Pada dasarnya tujuan 

manajemen keuangan adalah 

memaksimumkan nilai perusahaan. Akan 

tetapi di balik tujuan tersebut masih 

terdapat konflik antara pemilik perusahaan 

dengan penyedia dana sebagai kreditur. 

Jika perusahaan berjalan lancar, maka nilai 

saham perusahaan akan meningkat, 

sedangkan nilai utang perusahaan dalam 

bentuk obligasi tidak terpengaruh sama 

sekali. Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai 

dari saham kepemilikan bisa merupakan 

indeks yang tepat untuk mengukur tingkat 

efektifitas perusahaan. Menurut Sartono 

(2010:487) nilai Perusahaan adalah nilai 

jual sebuah perusahaan sebagai suatu 

bisnis yang sedang beroperasi.Adanya 

kelebihan nilai jual diatas nilai likuidasi 

adalah nilai dari organisasi manajemen 

yang menjalankan perusahaan itu. 

Likuiditas adalah kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi kewajiban 

jangka pendek. Pengertian lain likuiditas, 

adalah kemampuan seseorang atau 

perusahaan untuk memenuhi kewajiban 

atau utang yang harus segera dibayar 

dengan harta lancarnya. Likuiditas diukur 

dengan rasio aset lancar dibagi kewajiban 

lancar. Tingkat likuiditas sebuah organisasi 

perusahaan biasanya dijadikan sebagai 

salah satu tolak ukur untuk pengambilan 

keputusan orang-orang yang berkaitan 

dengan perusahaan. Perusahaan yang 

memiliki tingkat likuiditas yang tinggi 

biasanya lebih berpeluang mendapatkan 

berbagai macam dukungan dari pihak-

pihak luar seperti lembaga keuangan, 

kreditur, dan juga pemasok bahan 

baku.Dalam menjalankan bisnisnya, 

perusahaan pasti terlibat dengan yang 

namanya utang. Utang merupakan 

kewajiban yang harus dibayarkan oleh 

suatu perusahaan kepada pihak lainnya 

dalam jangka waktu tertentu akibat 

transaksi yang pernah terjadi di masa 

lalu.Jumlah utang perusahaan erat 

kaitannya dengan solvabilitas. 

Solvabilitas adalah kemampuan suatu 

perusahaan dalam memenuhi segala 

kewajibannya.Kewajiban yang dimaksud 

di sini adalah utang-utang yang harus 

dibayarkan. Adapun tujuan dan manfaat 
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solvabilitas untuk menganalisis status 

perusahaan dan kemampuannya dalam 

memenuhi kewajibannya pada pihak 

ketiga, mengetahui status perusahaan 

dengan melihat keseimbangan antara 

jumlah modal dan aset tetap yang dimiliki, 

mencari tahu berapa besarnya rupiah dari 

modal sendiri yang akan digunakan 

sebagai jaminan pembayaran utang jangka 

panjang, untuk melihat sejauh mana 

pengaruh utang yang ditanggung 

perusahaan terhadap pengelolaan aset yang 

ada. Seberapa banyak aset atau aset yang 

dimiliki oleh perusahaan dapat 

mencerminkan kondisi operasional 

perusahaan.Analisis kinerja keuangan pada 

dasarnya dibuat untuk melihat prospek dan 

risiko perusahaan.Prospek bisa dilihat dari 

tingkat keuntungan (profitabilitas) dan 

risiko bisa dilihat dari kemungkinan 

perusahaan mengalami kesulitan keuangan 

atau mengalami kebangkrutan.Menurut 

Sartono (2010:122)  

Profitabilitas adalah kemampuan 

perusahaan memperoleh laba dalam 

hubungannya dengan penjualan, total aset 

maupun modal sendiri.Analisis 

kemampuan menghasilkan laba dapat 

diterapkan pada jenis produk. Analisis ini 

ditujukan untuk mendeteksi penyebab 

timbulnya laba atau rugi yang dihasilkan 

oleh setiap jenis produk dalam periode 

akuntansi tertentu ( Mulyadi, 2001: 58 ). 

Profitabilitas suatu perusahaan akan 

mempengaruhi kebijakan para investor atas 

investasi yang dilakukan. Kemampuan 

peurusahaan untuk menghasilkan laba akan 

dapat menarik para investor untuk 

menanamkan dananya guna memperluas 

usahanya, sebaliknya tingkat profitabilitas 

yang rendah akan menyebabkan para 

investor menarik dananya. Sedangkan bagi 

perusahaan itu sendiri profitabilitas dapat 

digunakan sebagai evaluasi atas efektivitas 

pengelolaan badan usaha tersebut. 

Profitabilitas juga mempunyai arti penting 

dalam usaha mempertahankan 

kelangsungan hidupnya dalam jangka 

panjang, karena profitabilitas menunjukkan 

apakah badan usaha tersebut mempunyai 

prospek yang baik di masa yang akan 

datang. Dengan demikian setiap badan 

usaha akan selalu berusaha meningkatkan 

profitabilitasnya, karena semakin tinggi 

tingkat profitabilitas suatu badan usaha 

maka kelangsungan hidup badan usaha 

tersebut akan lebih terjamin. 

Harga saham adalah harga suatu saham 

pada saat tertentu yang ditentukan oleh 

pelaku pasar dan oleh permintaan dan 

penawaran saham yang bersangkutan di 

pasar modal. Pada saat tertentu artinya 

setiap waktu harga saham dapat berubah-

ubah, perubahan harga saham tidak selalu 

positif namun dapat juga negatif 

tergantung banyaknya permintaan dan 

banyaknya penawaran harga 

saham.Sehingga terbentuk pergerakan 
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harga saham yang naik turun tidak 

beraturan. Namun ada juga harga saham 

yang berubah yang disebabkan karena 

tidak adanya permintaan dan penawaran 

dengan kata lain, tidak likuid karena 

volumenya sedikit atau bahkan tidak ada 

sama sekali, sehingga harga saham stagnan 

dari waktu ke waktu. Pelaku pasar dalam 

hal ini trader atau investor meraih 

keuntungan dari selisih harga saham 

sewaktu dibeli dan dijual. Karena di bursa 

saham indonesia tidak memperbolehkan 

short selling (jual dulu baru beli) sehingga 

para pelaku pasar membeli dengan harga 

saham yang lebih rendah lalu menjual 

dengan harga saham lebih tinggi.  

Berdasarkan latar belakang di atas, 

maka peneliti mengambil judul Pengaruh 

Likuiditas, Solvabilitas, Profitabilitas 

dan Harga Saham terhadap Nilai 

Perusahaan (Studi pada Perusahaan 

Jasa Sektor Perdagangan, Jasa dan 

Investasi Sub Sektor Perdagangan 

Eceran yang terdapat di BEI Tahun 

2015-2017) 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, 

masalah-masalah yang diangkat dalam 

penelitian ini dirumuskan dalam beberapa 

pertanyaan yang meliputi ? 

1. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap 

nilai perusahaan pada perusahaan jasa 

sektor perdagangan, jasa dan investasi 

sub sektor perdagangan eceran yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 

2015-2017 ? 

2. Apakah solvabilitas berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan pada 

perusahaan jasa sektor perdagangan, 

jasa dan investasi sub sektor 

perdagangan eceran yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2017 

? 

3. Apakah profitabilitasberpengaruh 

terhadap nilai perusahaan pada 

perusahaan jasa sektor perdagangan, 

jasa dan investasi sub sektor 

perdagangan eceran yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2017 

? 

4. Apakah harga saham berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan pada 

perusahaan jasa sektor perdagangan, 

jasa dan investasi sub sektor 

perdagangan eceran yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2017 

? 

5. Apakah secara simultan likuiditas, 

solvabilitas, profitabilitas dan harga 

saham berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan pada perusahaan jasa sektor 

perdagangan, jasa dan investasi sub 

sektor perdagangan eceran yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 

2015-2017 ? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Melihat rumusan masalah di atas maka 

penelitian ini mempunyai beberapa tujuan, 

yang dapat penulis sampaikan sebagai 

berikut : 

1. Untuk mengetahui pengaruh likuiditas 

terhadapnilai perusahaan pada 

perusahaan jasa sektor perdagangan, 

jasa dan investasi sub sektor 

perdagangan eceran yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2017. 

2. Untuk mengetahui pengaruh solvabilitas 

terhadapnilai perusahaan pada 

perusahaan jasa sektor perdagangan, 

jasa dan investasi sub sektor 

perdagangan eceran yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2017. 

3. Untuk mengetahui pengaruh 

profitabilitas terhadap nilai perusahaan 

pada perusahaan jasa sektor 

perdagangan, jasa dan investasi sub 

sektor perdagangan eceran yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 

2015-2017. 

4. Untuk mengetahui pengaruh harga 

saham terhadap nilai perusahaan pada 

perusahaan jasa sektor perdagangan, 

jasa dan investasi sub sektor 

perdagangan eceran yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2017. 

5. Untuk mengetahui apakah secara 

simultan likuiditas, solvabilitas, 

profitabilitas dan harga saham 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan 

pada perusahaan jasa sektor 

perdagangan, jasa dan investasi sub 

sektor perdagangan eceran yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 

2015-2017. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.Landasan Teori 

2.1.1. Trade off Theory 

Teori trade-off merupakan keputusan 

perusahaan dalam menggunakan utang 

berdasarkan pada keseimbangan antara 

penghematan pajak dan biaya kesulitan 

keuangan.(Sudana, 2011:153). Menurut 

Brigham dan Houston (2011:183) Teori 

pertukaran (trade off theory) merupakan 

teori yang menyatakan bahwa perusahaan 

menukar manfaat pajak dari pendanaan 

utang dengan masalah yang ditimbulkan 

oleh potensi kebangkrutan. 

Berikut ada beberapa pengamatan 

tentang teori ini, yaitu: 

1. Adanya fakta bahwa bunga yang 

dibayarkan sebagai beban pengurang 

pajak membuat utang menjadi lebih 

murah dibandingkan saham biasa atau 

preferen. Secara tidak langsung, 

pemerintah membayar sebagian biaya 

utang atau denan kata lain utang 

memberikan manfaat perlindungan 

pajak. Sebagai akibatnya, penggunaan 

utang dalam jumlah yang besar akan 

mengurangi pajak dan menyebabkan 

semakin banyak laba operasi (EBIT) 
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perusahaan yang mengalir kepada para 

investor. 

2. Dalam dunia nyata, perusahaan 

memiliki sasaran rasio utang yang 

meminta utang kurang dari 100 persen, 

dan alasannya adalah untuk 

membendung dampak potensi 

kebangkrutan yang buruk. 

 

2.1.2. Pecking Order Theory 

Pecking order theory menyatakan 

bahwa manager lebih menyukai pendanaan 

internal daripada pendanaan eksternal. Jika 

perusahaan membutuhkan pendanaan dari 

luar, manajer cenderung memilih surat 

berharga yang paling aman, seperti utang. 

Perusahaan dapat menumpuk kas 

untuk menghindari pendanaan dari luar 

perusahaan. (Sudana, 2011:156). Teori 

pecking order memberikan dua aturan bagi 

dunia praktik, yaitu: 

1. Menggunakan pendanaan internal. 

2. Menerbitkan sekuritas yang risikonya 

kecil. 

 

2.1.3. Likuiditas 

Menurut Rambe et al (2015:49) 

pengertian rasio likuiditas adalah rasio  

yang mengukur kemapuan perusahaan 

untuk memenuhi kewajiban financial 

jangka pendeknya atau Current liabilities. 

Dengan menghubungkan jumlah kas dalam 

aset lancar lain dengan kewajiban jangka 

pendek bisa memberikan ukuran yang 

mudah dan cepat dipergunakan dalam 

mengukur likuiditas. Dua rasio likuiditas 

yang umum dipergunakan, yaitu current 

ratio dan quick ratio.Menururut Harahap 

(2013:301) menyatakan bahwa rasio-rasio 

untuk mengukur likuiditas adalah : 

1. Rasio Lancar 

2. Rasio Cepat 

3. Rasio Kas Atas Aset Lancar 

4. Rasio Kas Atas Utang Lancar 

5. Rasio Aset Lancar Total Aset 

6. Rasio Aset Lancar dan Total Utang 

 

2.1.4. Solvabilitas 

Menurut Kasmir (2008:151) rasio 

solvabilitas atau leverage merupakan rasio 

yang digunakan untuk mengukur sejauh 

mana aset perusahaan dibiaya dengan 

utang. Artinya berapa besar beban utang 

yang ditanggung perusahaan dibandingkan 

dengan asetnya.Dalam arti luas dikatakan 

bahwa rasio solvabilitas digunakan untuk 

mengukur kemampuan perusahaan untuk 

membayar seluruh kewajibannya, baik 

jangka pendek maupun jangka panjang 

apabila perusahaan dibubarkan 

(dilikuidasi). 

Menurut Kasmir (2008:153) ada 8 

tujuan perusahaan dengan menggunakan 

rasio solvabillitas, yaitu:  

1. Untuk mengetahui posisi perusahaan 

terhadap kewajiban kepada pihak 

lainnya (kreditor).  
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2. Untuk menilai kemampuan perusahaan 

dalam memenuhi kewajiban yang 

bersifat tetap (seperti angsuran 

pinjaman termasuk bunga)  

3. Untuk menilai keseimbangan antara 

nilai aset khususnya aset tetap dengan 

modal.   

4. Untuk menilai seberapa besar aset 

perusahaan dibiayai oleh utang.  

5. Untuk menilai seberapa besar pengaruh 

utang perusahaan terhadap pengelolaan 

aset.  

6. Untuk menilai atau mengukur berapa 

bagian dari setiap rupiah modal sendiri 

yang dijadikan jaminan utang jangka 

panjang.  

7. Untuk menilai berapa dana pinjaman 

yang segera akan ditagih, terdapat 

sekian kalinya modal sendiri yang 

dimiliki. 

8. Tujuan lainnya.   

Sementara itu, manfaat rasio 

solvabilitas menurut Kasmir (2008 : 154) 

terdapat 8 manfaat, yaitu : 

1. Untuk menganalisis kemampuan posisi 

perusahaan terhadap kewajiban kepada 

pihak lainnya. 

2. Untuk menganalisis kemampuan 

perusahaan memenuhi kewajiban yang 

bersifat tetap ( seperti angsuran 

pinjaman termasuk bunga) 

3. Untuk menganalisis keseimbangan 

antara nilai aset khususnya aset tetap 

dengan modal. 

4. Untuk menganalisis seberapa besar aset 

perusahaan dibiayai oleh utang.  

5. Untuk menganalisis seberapa besar 

utang perusahaan berpengaruh terhadap 

pengelolaan aset. 

6. Untuk menganalisis atau mengukur 

berapa bagian dari setiap rupiah modal 

sendiri yang dijadikan jaminan utang 

jangka panjang.  

7. Untuk menganalisis berapa dana 

pinjaman yang segera akan ditagih ada 

terdapat sekian kalinya modal sendiri.  

8. Manfaat lainnya. 

 

2.1.5. Profitabilitas 

Menurut Sartono (2010:122) 

Profitabilitas adalah kemampuan 

perusahaan memperoleh laba dalam 

hubungannya dengan penjualan, total aset 

maupun modal sendiri.Sedangkan menurut 

Bakar (2012:77) rasio profitabilitas 

merupakan rasio yang menunjukkan 

berbagai kemampuan perusahaan untuk 

memperoleh laba dari setiap tingkat 

penjualan yang dilakukan.Rasio 

profitabilitas juga memiliki tujuan dan 

manfaat, tidak hanya bagi pemilik usaha 

atau manajemen saja, tetapi juga bagi 

pihak di luar perusahaan, terutama pihak-

pihak yang memiliki hubungan atau 

kepentingan dengan perusahaan. 

Menurut Kasmir (2012:197) Tujuan 

penggunaan rasio profitabilitas bagi 
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peusahaan, maupun bagi pihak luar 

perusahaan, yaitu: 

1. Untuk mengukur atau menghitung laba 

yang diperoleh perusahaan dalam satu 

periode tertentu. 

2. Untuk menilai posisi laba perusahaan 

tahun sebelumnya dengan tahun 

sekarang. 

3. Untuk menilai perkembangan laba dari 

waktu ke waktu. 

4. Untuk menilai besarnya laba bersih 

sesudah pajak dengan modal sendiri. 

5. Untuk mengukur produtivitas seluruh 

dana perusahaan yang digunakan baik 

modal pinjaman maupun modal sendiri. 

Manfaat dari rasio profitabilitas: 

1. Mengetahui besarnya tingkat laba yang 

diperoleh perusahaan dalam satu 

periode. 

2. Mengetahui posisi laba perusahaan 

tahun sebelumnya dengan tahun 

sekarang. 

3. Mengetahui perkembangan laba dari 

waktu ke waktu. 

4. Mengetahui besarnya laba bersih 

sesudah pajak dengan modal sendiri. 

5. Mengetahui produktivitas dari seluruh 

dana perusahaan yang digunakan baik 

modal pinjaman maupun modal sendiri. 

Sesuai dengan tujuan yang hendak 

dicapai, terdapat beberapa jenis rasio 

profitabilitas yang dapat digunakan. 

Masing-masing jenis rasio profitabilitas  

digunakan untuk menilai serta mengukur 

posisi keuangan perusahaan dalam suatu 

periode tertentu atau untuk beberapa 

periode. 

Menurut Irawati (2006:58) Dalam 

rasio keuntungan atau profitability ratios 

ini ada beberapa rumusan yang digunakan 

di antaranya adalah : 

a. Gross Profit Margin 

b. Operating Profit Margin 

c. Operating Ratio 

d. Net Profit Margin 

e. Return On Assets 

f. Return On Equity 

g. Return On Investment 

h. Earning Per Share (Eps) 

 

2.1.6. Harga Saham 

Harga saham merupakan salah satu 

indikator pengelolaan perusahaan. 

Keberhasilan dalam menghasilkan 

keuntungan akan memberikan kepuasan 

bagi investor yang rasional. Harga saham 

yang cukup tinggi akan memberikan 

keuntungan, yaitu berupa capital gain dan 

citra yang lebih baik bagi perusahaan 

sehingga memudahkan bagi manajemen 

untuk mendapatkan dana dari luar 

perusahaan. Untuk memahami pengertian 

audit secara baik, berikut ini pengertian 

audit menurut pendapat beberapa para ahli: 

Pengertian harga saham menurut Jogiyanto 

(2008:167) adalah harga suatu saham yang 

terjadi di pasar bursa pada saat tertentu 

yang ditentukan oleh pelaku pasar dan 
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ditentukan oleh permintaan dan penawaran 

saham yang bersangkutan di pasar modal. 

Menurut Sartono (2008:70) Harga pasar 

saham terbentuk melalui mekanisme 

permintaan dan penawaran di pasar modal. 

Dalam pasar modal yang efisien, semua 

sekuritas diperjualbelikan pada harga 

pasarnya.Harga saham menurut Brigham 

dan Houston (2010:7) Harga saham 

menentukan kekayaan pemegang 

saham.Maksimalisasi kekayaan pemegang 

saham diterjemahkan menjadi 

memaksimalkan harga saham perusahaan. 

Harga saham pada satu waktu tertentu akan 

bergantung pada arus kas yang diharapkan 

diterima di masa depan oleh investor 

“rata–rata” jika investor membeli saham. 

Dari pengertian harga saham menurut para 

ahli dapat disimpulkan bahwa harga saham 

adalah harga yang terbentuk sesuai 

permintaan dan penawaran di pasar jual 

beli saham dan biasanya merupakan harga 

penutupan. 

Adapun jenis-jenis harga saham 

menurut Widiatmojo (2005:54) jenis-jenis 

harga saham adalah sebagai berikut: 

1. Harga Nominal 

2. Harga Perdana 

3. Harga Pasar 

4. Harga Pembukaan 

5. Harga Penutupan 

6. Harga Tertinggi 

7. Harga Terendah 

8. Harga Rata-rata 

2.1.7. Nilai Perusahaan 

Menurut Sartono (2010:487) nilai 

Perusahaan adalah nilai jual sebuah 

perusahaan sebagai suatu bisnis yang 

sedang beroperasi.Adanya kelebihan nilai 

jual diatas nilai likuidasi adalah nilai dari 

organisasi manajemen yang menjalankan 

perusahaan itu.Nilai perusahaan dapat 

diukur dengan menggunakan harga saham 

menggunakan rasio yang disebut rasio 

penilaian. Menurut Sudana (2011:23) 

Rasio Penilaian adalah suatu rasio yang 

terkait dengan penilaian kinerja saham 

perusahaan yang telah diperdagangkan di 

pasar modal (go public).Berikut ini 

beberapa metode yang digunakan untuk 

mengukur nilai perusahaan. 

a. Price Earning Ratio (PER)  

b. Price to Book Value (PBV)  

c. Tobin’s Q  

 

2.2. Kerangka Konseptual 

Dibawah ini adalah gambaran 

kerangka berpikir yang digunakan dalam 

penelitian ini 
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2.3. Hipotesis 

2.3.1. Pengaruh Likuiditas Terhadap 

Nilai Perusahaan 

H1: Likuiditas berpengaruh positif 

terhadap nilai perusahaan. 

2.3.2. Pengaruh Solvabilitas Terhadap 

Nilai Perusahaan 

H2: Solvabilitas berpengaruh positif 

terhadap nilai perusahaan 

2.3.3. Pengaruh Profitabilitas Terhadap 

Nilai Perusahaan 

H3: Profitabilitas berpengaruh positif 

terhadap nilai nilai perusahaan. 

2.3.4. Pengaruh Harga Saham Terhadap 

Nilai Perusahaan 

H4: Harga saham berpengaruh positif 

terhadap nilai perusahaan 

2.3.5. Pengaruh Likuiditas, Solvabilitas, 

Profitabilitas dan Harga 

SahamTerhadap Nilai Perusahaan 

H5: Likuiditas, solvabilitas, profitabilitas 

dan harga saham secara simultan 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1.Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada bulan 

Juni 2018 sampai dengan Agustus 2018. 

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan 

jasa sektor perdagangan, jasa, dan 

investansi sub sektor perdagangan eceran 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) tahun 2015 sampai dengan 2017. 

 

3.2.Jenis Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian asosiatif yaitu penelitian yang 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

ataupun hubungan antara dua variabel atau 

lebih.Menurut Sugiyono (2016:21) 

penelitian asosiatif merupakan penelitian 

yang bertujuan untuk mengetahui 

hubungan dua variabel atau lebih. Dalam 

penelitian ini maka akan dapat dibangun 

suatu teori yang dapat berfungsi untuk 

menjelaskan, meramalkan dan mengontrol 

suatu gejala. Penggunaan metode ini 

digunakan sesuai dengan maksud dan 

tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui 

seberapa besar pengaruh likuiditas, 

solvabilitas,profitabilitas, dan harga saham 

terhadap nilai perusahaan. 

 

3.3.Populasi dan Sampel Penelitian 

3.3.1. Populasi 

 Menurut Sugiyono (2016:80) Populasi 

adalah wilayah generalisasi yang terdiri 

atas objek/subjek yang mempunyai 

kualitas dan karakteristik tertentu yang 

diterapkan oleh penelitian untuk dipelajari 

dan kemudian ditarik 

kesimpulannya.Dalam penelitian ini yang 

menjadi populasi adalah perusahaan jasa 

sektor perdagangan, jasa, dan investansi 

sub sektor perdagangan eceran yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

tahun 2015 sampai dengan tahun 2017. 
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3.3.2. Sampel 

Sampel adalah bagian atau jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

tersebut (Sugiyono, 2015:81).Dalam 

penelitian ini, metode yang digunakan 

dalam pengambilan sampel adalah non 

probability sampling dengan menggunakan 

metode purposive sampling.Alasan 

pemilihan sampel dengan menggunakan 

teknik purposive sampling adalah karena 

tidak semua sampel memiliki kriteria yang 

sesuai dengan yang telah penulis tentukan. 

Adapun kriteria yang digunakan dalam 

sampel penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Perusahaan jasa sektor perdagangan, 

jasa, dan investansi sub sektor 

perdagangan eceran yang terdaftar di 

BEI dan sahamnya aktif 

diperdagangkan selama tahun 2015 

sampai dengan tahun 2017. 

2. Perusahaan mempunyai data yang 

dibutuhkan secara lengkap. 

3. Perusahaan jasa sektor perdagangan, 

jasa, dan investansi sub sektor 

perdagangan eceran yang menerbitkan 

laporan keuangan berturut-turut tahun 

2015 sampai dengan tahun 2017. 

4. Perusahaan memiliki laba positif selama 

periode penelitian. 

Berdasarkan kriteria yang telah 

ditetapkan, diperoleh 10 perusahaan yang 

memenuhi kriteria dan dijadikan sampel 

dalam penelitian selama periode 2015-

2017. 

3.4.Teknik Pengumpulan Data 

Pada penelitian ini, pengumpulan data 

dilakukan dengan metode dokumentasi 

yaitu pengumpulan data yang dilakukan 

mengumpulkan dokumen yang berkaitan 

dengan masalah yang akan 

diteliti.Penelitian ini menggunakan data 

sekunder yang dikumpulkan dengan 

metode studi dokumentasi berupa data 

yang berhubungan dengan likuiditas, 

solvabilitas, profitabilitas, harga saham, 

dan nilai perusahaan yang diperoleh dari 

laporan keuangan tahunan di pusat 

informasi pasar modal (www.idx.co.id). 

 

3.5.Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional variabel 

merupakan definisi mengenai variabel 

yang dirumuskan berdasarkan kriteria 

variabel tersebut diamati.Batasan 

operasional variabel tersebut didasarkan 

atas sifat yang dapat didefinisikan, diamati 

dan diobservasi. Dalam penelitian ini akan 

digunakan  dua jenis variabel yaitu 

variabel bebas (independent variable) dan 

variabel terikat (dependent variable). 

3.5.1. Variabel Bebas 

Menurut Sugiyono (2015:39) variabel 

independen yaitu Variabel ini 

seringdisebut sebagai variabel stimulus, 

predictor, antecedent.Dalam bahasa 
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Indonesiasering disebut sebagai variabel 

bebas.Variabel bebas merupakan variabel 

yangmempengaruhi atau yang menjadi 

sebab perubahannya atau timbulnya 

variabelindependen (terikat).Dalam 

penelitian ini variabel bebas yang diteliti 

adalah likuiditas, solvabilitas, ptofitabilitas 

dan harga saham, yang penulis definisikan 

sebagai berikut : 

1. Likuiditas 

Menurut Rambe et al (2015:49) 

pengertian rasio likuiditas adalah rasio  

yang mengukur kemapuan perusahaan 

untuk memenuhi kewajiban finansial 

jangka pendeknya atau Current 

liabilities.Likuiditas dalam penelitian 

ini menggunakan rumus current ratio. 

Rasio lancar=
Aset lancar

Utang lancar
 

2. Solvabilitas 

Menurut Kasmir (2008:151) rasio 

solvabilitas atau leverage merupakan 

rasio yang digunakan untuk mengukur 

sejauh mana aset perusahaan dibiaya 

dengan utang. Solvabilitas dalam  

penelitian ini menggunakan rumus Debt 

ratio. 

 ebt  atio = 
Total Utang

Total Aset
 

3. Profitabilitas 

Profitabilitas adalah kemampuan 

perusahaan memperoleh laba dalam 

hubungannya dengan penjualan, total 

aset maupun modal sendiri.Profitabilitas 

dalam penelitian ini menggunakan ROA 

(Return on Assets). Profitabilitas 

dirumuskan  dengan (Brigham dan 

Houston, 2010:149) :  

 eturn on Assets= 
Laba Bersih

Total Aset
 

4. Harga Saham 

Harga saham adalah harga suatu saham 

yang terjadi di pasar bursa pada saat 

tertentu yang ditentukan oleh pelaku 

pasar dan ditentukan oleh permintaan 

dan penawaran saham yang 

bersangkutan di pasar modal (Jogiyanto, 

2008:167). 

Harga saham bisa berubah naik atau pun 

turun dalam hitungan waktu yang begitu 

cepat.Ia dapat berubah dalam hitungan 

menit bahkan dapat berubah dalam 

hitungan detik. Hal tersebut 

dimungkinkan karena tergantung 

dengan permintaan dan penawaran 

antara pembeli saham dengan penjual 

saham (Darmadji & Fakhrudin, 

2012:102). Harga saham yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 

Harga Penutupan. 

 

3.5.2. Variabel Terikat 

Menurut Sugiyono (2015:9) Variabel 

terikat merupakan variabel yang 

dipengaruhi atau yang menjadi akibat, 

karena adanya variabel bebas. Dalam 

peneltian ini variabel dependen yang 

diteliti adalah nilai perusahaan. 
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Nilai perusahaan dalam penelitian ini 

menggunakan Price Book Value (PBV). 

PBV mengukur nilai  yang diberikan  pasar  

kepada  manajemen  dan  organisasi  

perusahaan sebagai sebuah perusahaan 

yang terus tumbuh (Brigham dan Houston, 

2010:152). : 

PBV= 
Harga per Lembar Saham

Nilai Buku per Lembar Saham
 

 

3.6.Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan 

sudah jelas, yaitu diarahkan untuk 

menjawab rumusan masalah atau menguji 

hipotesis yang telah dirumuskan 

sebelumnya.Maka teknik analisis data 

menggunakan metode statistik yang 

menguji hipotesis hubungan antar dua 

variabel (Sugiyono, 2015:243). Tindak 

lanjut kegiatan peneliti setelah 

pengumpulan data yaitu memilih data-data 

yang sesuai dengan fokus penelitian, 

mengolah data kemudian menyajikan data,  

sehingga data-data yang diperoleh dapat 

diinterpretasikan. 

Guna menguji pengaruh 

beberapavariabel bebas yang diteliti 

denganvariabel terikat dapat digunakan 

modelmatematika dibawah ini. 

 

 

 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Deskripsi Data 

Pada penelitian ini, pengumpulan data 

dilakukan dengan metode dokumentasi 

yaitu pengumpulan data yang dilakukan 

mengumpulkan dokumen yang berkaitan 

dengan masalah yang akan diteliti. 

Penelitian ini menggunakan data sekunder 

yang dikumpulkan dengan metode studi 

dokumentasi berupa data yang 

berhubungan dengan likuiditas, 

solvabilitas, profitabilitas, harga saham, 

dan nilai perusahaan yang diperoleh dari 

laporan keuangan tahunan di pusat 

informasi pasar modal. Terdapat 9 

perusahaan yang memenuhi kriteria dari 26 

perusahaan perdagangan eceran yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

4.1.1. Statistik Deskriptif 

Deskriptif variabel atas data yang 

dilakukan selama 3 tahun sehingga jumlah 

data yang diamati berjumlah 27 sampel 

untuk perusahaan perdagangan eceran 

yang terdapat di BEI. Statistik deskriptif 

dari variabel-variabel didalam penelitian 

ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

 

 

 

 

 

Tabel 4.1 Hasil Statistik Deskriptif 

Sumber:Hasil Penelitian, 2019 (Data diolah) 
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4.1.2. Uji Asumsi Klasik 

Sebelum dilakukan pengujian regresi 

linier berganda terhadap hipotesis 

penelitian, maka terlebih dahulu perlu 

dilakukan suatu pengkajian untuk 

mengetahui ada tidaknya pelanggaran 

terhadap asumsi-asumsi klasik. Hasil 

pengujian hipotesis yang baik adalah 

pengujian yang tidak melanggar asumsi-

asumsi klasik yang mendasari model 

regresi linier berganda. Asumsi-asumsi 

klasik dalam penelitian ini meliputi uji 

normalitas, uji multikolinearitas, uji 

autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji 

apakah dalam model regresi, variabel 

pengganggu atau residual mempunyai 

distribusi normal atau tidak (Ghozali, 

2016:154). Model regresi yang baik adalah 

memiliki distribusi data normal atau 

mendekati normal. Untuk menguji apakah 

distribusi apakah data normal atau tidak, 

maka dapat dilakukan analisis grafik atau 

dengan melihat normal probability plot 

yang membandingkan distribusi kumulatif 

dan distribusi normal. Distribusi normal 

akan membentuk satu garis lurus diagonal, 

dan ploting data residual akan 

dibandingkan dengan garis normal. Jika 

distribusi data residual normal, maka garis 

yang menggambarkan data sesungguhnya 

akan mengikuti garis diagonal. Untuk 

mendeteksi normalitas data dapat juga 

dilakukan dengan uji Kolmogorov-

Smirnov. 

Adapun uji normalitas dalam penelitian 

ini menggunakan pendekatan histogram, 

hasilnya seperti terlihat pada gambar 

dibawah ini. 

Gambar 4.1. 

Hasil Uji Normalitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Hasil Penelitian, 2019 (Data 

diolah) 

 

Hasil uji normalitas juga dapat dilihat 

pada Uji Normalitas One Sample 

Kolmogorov-Smirnov pada tabel dibawah 

ini. 

Tabel 4.2. Uji Normalitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Hasil Penelitian, 2019 (Data 

diolah) 
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Berdasarkan hasil uji normalitas 

menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, 

pada tabel terlihat bahwa nilai Asymp.Sig 

(2-tailed) sebesar 0,063 yang berarti lebih 

besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan 

bahwa data berdistribusi normal. 

 

2. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk 

melihat apakah terdapat korelasi antara 

variabel bebas atau tidak. Multikolinieritas 

dilakukan dengan melihat nilai Tolerance 

dan Variance Inflation Factor (VIF). 

Dikatakan tidak terjadi multikolinieritas 

jika nilai tolerance > 0,1 atau VIF <10. Di 

bawah ini disampaikan hasil uji 

multikolinieritas dengan melihat Tolerance 

dan Variance Inflation Factor (VIF) nya. 

Tabel 4.3. Hasil Uji Multikolinearitas 

Coefficients
a
 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   

Likuiditas ,361 2,771 

Solvabilitas ,307 3,258 

Profitabilitas ,656 1,525 

Harga Saham ,969 1,032 

 

Sumber: Hasil Penelitian, 2019 (Data diolah) 

Berdasarkan tabel 4.3 dapat dilihat 

bahwa nilai VIF setiap variabel dibawah 

10 dan nilai tolerance setiap variabel lebih 

besar dari 0,1 sehingga tidak terdapat 

hubungan atau korelasi antara satu variabel 

bebas dengan variabel bebas lainnya. Dari 

tabel diatas dapat dinyatakan bahwa data 

penelitian tidak mengalami 

multikolinearitas sehingga model regresi 

yang ada layak dipakai dalam memprediksi 

Nilai Perusahaan. 

 

3. Uji Autokorelasi 

Uji Autokorelasi bertujuan untuk 

mengetahui apakah dalam model regresi 

ada korelasiantara kesalahan pengganggu 

pada periode t dengan periode t-1 

(sebelumnya). Model regresi yang baik 

adalah yang terbebas dari autokorelasi. 

Alat ukur yang digunakan adalah tes 

Durbin Watson (D-W). Hasil uji 

autokorelasi dapat dilihat pada tabel 

berikut ini:  

Tabel 4.4. Hasil Uji Autokorelasi 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Hasil Penelitian, 2019 (Data 

diolah) 

Berdasarkan tabel 4.4 dapat dilihat 

bahwa Nilai DW pada output di atas yaitu 

sebesar 0,709 berada di antara nilai -2 dan 

2,  maka dapat disimpulkan  bahwa tidak 

terdapat autokorelasi. 
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4. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk 

menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari 

residual satu pengamatan ke pengamatan 

yang lain. Jika variance dari residual suatu 

pengamatan ke pengamatan lain tetap, 

maka disebut homokedastisitas dan jika 

berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model 

regresi yang baik adalah yang 

Homokedastisitas atau tidak terjadi 

Heterokedastisitas. Dalam penelitian ini 

metode yang digunakan untuk menguji uji 

heteroskedastisitas adalah dengan melihat 

darigambar scatterplots berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2. Hasil Uji Heterokedastisitas 

Sumber: Hasil Penelitian, 2019 (Data 

diolah) 

Dari gambar diatas terlihat jelas bahwa 

titik-titik menyebar secara acak dan 

tersebar baik di atas maupun di bawah 

angka nol (0) pada sumbu Y, tidak 

berkumpul dan memenuhi satu tempat saja 

serta tidak menunjukkan pola atau bentuk 

tertentu, maka dapat disimpulkan bahwa 

tidak terjadi heteroskedastisitas pada 

model regresi yang digunakan. 

4.1.3. Analisis Regresi Berganda 

Analisis regresi bertujuan untuk 

menganalisis seberapa besar pengaruh 

variabel independen yang meliputi 

likuiditas, solvabilitas, profitabilitas dan 

harga saham terhadap  variabel  dependen  

yaitu  nilai  perusahaan. Berdasarkan hasil 

olah data, diperoleh hasil regresi liner 

berganda sebagai berikut: 

Tabel 4.5 Hasil Uji Analisis Regresi 

Berganda 

 

 

 

 

 

Sumber: Hasil Penelitian, 2019 (Data 

diolah) 

Hasil pengujian analisis regresi 

berganda dapat dijelaskan melalui 

persamaan berikut: 

Nilai Perusahaan = 0,392 + 0,209 

Likuiditas + 1,912 Solvabilitas + 14,326 

Profitabilitas + 2,153 Harga Saham + e 

Berdasarkan model regresi diatas dapat 

dijelaskan bahwa: 

1. Nilai a sebesar 0,392 

Konstanta sebesar 0,392 menunjukan 

bahwa jika likuiditas, solvabilitas, 

profitabilitas dan harga saham nilainya 

0, maka nilai perusahaan akan sebesar 

0,392 
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2. Nilai β1 sebesar 0,209 

Menunjukan jika likuiditas meningkat 

satu-satuan, maka nilai perusahaan akan 

naik sebesar 0,209 satuan dengan 

asumsi variabel bebas yang lain 

konstan. 

3. Nilai β2 sebesar 1,912 

Menunjukan jika solvabilitas meningkat 

satu-satuan, maka nilai perusahaan akan 

naik sebesar 1,912 satuan dengan 

asumsi variabel bebas yang lain 

konstan. 

4. Nilai β3 sebesar 14,326 

Menunjukan jika profitabilitas 

meningkat satu-satuan, maka nilai 

perusahaan akan naik sebesar 0,209 

satuan dengan asumsi variabel bebas 

yang lain konstan. 

5. Nilai β4 sebesar 2,153 

Menunjukan jika harga saham 

meningkat satu-satuan, maka nilai 

perusahaan akan naik sebesar 2,153 

satuan dengan asumsi variabel bebas 

yang lain konstan. 

 

4.1.4. Hasil Uji Hipotesis 

1. Hasil Uji F (Simultan) 

Uji F dimaksudkan untuk menguji 

model regresi atas pengaruh seluruh 

variabelindependen secara simultan 

terhadap variabel dependen. Uji ini dapat 

dilihat pada nilai F-test.  

Kriteria pengujian koefisien regresi 

secara simultan ini adalah : 

a. Jika nilai F hitung < F tabel, maka H 

ditolak, ini menunjukkan bahwa 

variabel independen secara simultan 

tidak berpengaruh signifikan terhadap 

variabel dependen, begitu sebaliknya. 

b. Jika nilai F hitung > F tabel, H diterima, 

ini menunjukkan bahwa variabel 

independen secara simultan  memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap 

variabel dependen. Atau dapat 

dilakukan uji statistik F dengan melihat 

probability value, jika probability value 

< 0,05 H diterima, namun jika 

probability value > 0,05 H ditolak.Hasil 

pengujian menggunakan uji F dapat 

dilihat dalam tabel berikut: 

Tabel. 4.6 Hasil Uji F 

 

 

 

 

Sumber: Hasil Penelitian, 2019 (Data 

diolah) 

Berdasarkan tabel 4.6 dapat dilihat 

pengaruh simultan variabel independen 

likuiditas, solvabilitas, profitabilitas dan 

harga saham terhadap nilai perusahaan. 

Dari hasil uji simultan diperoleh tingkat 

signifikansi sebesar 0,135. Berdasarkan 

nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05 

maka dapat dikatakan bahwa likuiditas, 

solvabilitas, profitabilitas dan harga saham 

secara simultan tidak berpengaruh 

signifikan terhadap nilai perusahaan. 
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2. Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi (R
2
) pada intinya 

mengukur seberapa jauh kemampuan 

model dalam menerangkan variasi variabel 

dependen (Ghozali, 2016:95). Nilai 

koefisien determinasi adalah antara nol dan 

satu. Nilai R
2
 yang kecil berarti 

kemampuan variabel-variabel independen 

dalam menjelaskan variabel-variabel 

dependen amat terbatas. Nilai yang 

mendekati satu berarti variabel-variabel 

independen hampir memberikan semua 

informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variasi variabel dependen. 

Hasil koefisien determinasi sebagai 

berikut: 

Tabel 4.7 Hasil Uji Koefisien Determinasi 

 

 

 

Sumber: Hasil Penelitian, 2019 (Data 

diolah) 

 

Hasil perhitungan koefisien regresi 

dalam penelitian ini memperoleh Adjust R 

Squaresebesar 0,130 atau 13%. Hal ini 

menunjukkan bahwa nilai perusahaan 

dipengaruhi oleh likuiditas, solvabilitas, 

profitabilitas, dan harga saham sebesar 

13%, sedangkan sisanya 87% dipengaruhi 

oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam 

penelitian ini. 

 

 

3. Hasil Uji t (Parsial) 

Pengujian hipotesis yang dilakukan 

secara parsial bertujuan untuk mengetahui 

apakah masing-masing variabel 

independen memengaruhi variabel 

dependen secara signifikan. Hasil 

perhitungan uji t dapat dilihat pada tabel 

4.8 berikut ini: 

Tabel 4.8 Hasil Uji t 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Hasil Penelitian, 2019 (Data 

diolah) 

 

a. Pengaruh Likuiditas Terhadap Nilai 

Perusahaan 

H1 menyatakan likuiditas berpengaruh 

positif terhadap nilai perusahaan. 

Berdasarkan tabel diatas diperoleh nilai 

Unstandardized Beta Coefficients sebesar 

0,209 serta memiliki tingkat signifikansi 

sebesar 0,234, maka H1 ditolak, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa secara parsial 

likuiditas tidak berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. 

b. Pengaruh Solvabilitas Terhadap Nilai 

Perusahaan 

H2 menyatakan likuiditas berpengaruh 

positif terhadap nilai perusahaan. 

Berdasarkan tabel diatas diperoleh nilai 
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Unstandardized Beta Coefficients sebesar 

1,912 serta memiliki tingkat signifikansi 

sebesar 0,405, maka H2 ditolak, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa secara parsial 

solvabilitas tidak berpengaruh terhadap 

nilai perusahaan. 

c. Pengaruh Profitabilitas Terhadap 

Nilai Perusahaan 

H3 menyatakan profitabilitas 

berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan. Berdasarkan tabel diatas 

diperoleh nilai Unstandardized Beta 

Coefficients sebesar 14,153 serta memiliki 

tingkat signifikansi sebesar 0,058, maka H3 

ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

secara parsial profitabilitas tidak 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

d. Pengaruh Harga Saham Terhadap 

Nilai Perusahaan. 

H4menyatakan harga saham berpengaruh 

positif terhadap nilai perusahaan. 

Berdasarkan tabel diatas diperoleh nilai 

Unstandardized Beta Coefficients sebesar 

2,153 serta memiliki tingkat signifikansi 

sebesar 0,915, maka H4 ditolak, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa secara parsial 

harga saham tidak berpengaruh terhadap 

nilai perusahaan. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Simpulan 

Sesuai dengan uraian di atas serta hasil 

analisis dan interpretasi yang telah 

dijelaskan sebelumnya, maka dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Secara parsial likuiditas tidak 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Dapat dilihat  dari nilai signifikansi 

sebesar 0,2034 >0,05. Likuiditas yang 

rendah  biasanya dianggap 

menunjukkan terjadinya masalah dalam 

likuidasi, sebaliknya likuiditas yang 

terlalu tinggi juga kurang bagus, karena 

menunjukkan banyaknya dana 

menganggur yang pada akhirnya dapat 

mengurangi kemampuan laba 

perusahaan. 

2. Secara parsial solvabilitas tidak 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Dapat dilihat  dari nilai signifikansi 

sebesar 0,405 > 0,05. Rasio solvabilitas 

yang tinggi berarti perusahaan memiliko 

risiko yang tinggi. Penggunaan utang 

yang tinggi akan menyebabkan 

timbulnya kebangkrutan. 

3. Secara parsial profitabilitas tidak 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Dapat dilihat  dari nilai signifikansi 

sebesar 0,058 > 0,05. Laba yang 

didapatkan perusahaan tidak stabil dari 

tahun ketahun dan cendrung 

berfluktuatif sehingga investor tidak 

yakin dengan hasil yang kan didapat 

perusahaan di masa mendatang. 

4. Secara parsial harga saham tidak 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Dapat dilihat  dari nilai signifikansi 
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sebesar 0,915 > 0,05. Harga saham yang 

rendah mengindikasikan nilai 

perusaahaan yang rendah. 

5. Secara simultan likuiditas, solvabilitas, 

profitabilitas, dan harga saham tidak 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Dapat dilihat  dari nilai signifikansi 

sebesar 0,135 > 0,05 

 

5.2. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki beberapa 

keterbatasan, yaitu: 

1. Periode penelitian hanya tiga tahun 

dalam periode 2015-2017, sehingga 

penelitian tidak bisa melihat 

kecenderungan yang akan terjadi dalam 

jangka panjang. 

2. Sampel penelitian terbatas pada 

perusahaan manufaktur sub sektor 

perdagangan eceran, sehingga hasil 

penelitian belum dapat di generalisasi, 

dari sampel tersebut tidak dapat 

menggambarkan secara umum semua 

jenis perusahaan di Indonesia. 

3. Penelitian ini hanya menganalisa empat 

faktor yang mempengaruhi nilai 

perusahaan, yaitu likuiditas, 

solvabilitas, profitabilitas, dan harga 

saham sebagai variabel independen 

sehingga masih banyak faktor lain yang 

belum diteliti. 

4. Pada penelitian ini masing masing 

hanya diukur dengan menggunakan satu 

proksi. 

5. Terdapat banyak perusahaan yang tidak 

memiliki laba positif berturut-turut 

dalam periode penelitian. 

 

5.3. Saran 

Dengan mempertimbangkan hasil 

analisis, kesimpulan, dan keterbatasan 

yang telah dikemukakan di atas, maka 

saran yang dapat diberikan untuk 

penelitian selanjutnya adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagi penelitian selanjutnya, objek 

penelitian agar ditambah menjadi 

seluruh perusahaan manufaktur yang 

terdapat di BEI, sehingga hasil 

penelitian dapat di generalisasi. 

2. Memperluas sampel penelitian, 

misalnya memperpanjang periode 

penelitian dan menambahkan sampel 

perusahaan dari semua jenis kategori 

industri di pasar modal agar sampel 

lebih akurat. 

3. Untuk penelitian selanjutnya, indikator 

penelitian dapat diganti dengan variabel 

lain atau dapat menambah variabel yang 

lain yang diduga mempengaruhi 

perusahaan, seperti: pertumbuhan 

perusahaan, keunggulan kompetitif, 

nilai aset, kepemilikan manajerial, 

dividen, penghematan pajak, struktur 

modal, fluktuasi nilai tukar, keadaan 

pasar modal, kebijakan dividen, 

pertumbuhan penjualan. 
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PENGARUH PENGGUNAAN FAKTUR PAJAK, SISTEM  E-FAKTUR  

DAN SISTEM E-FILING TERHADAP KEPATUHAN KEWAJIBAN 

PELAPORAN PAJAK (STUDI PADA PT. TRIMITRA 

PUTRA KONSULTAN ) 
 

Rizkison
 
dan Nahdia Nisa 

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi GICI 

 

ABSTRAK 

 

 

Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang 

bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara 

langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Adapun permasalahan yang dihadapi seperti wajib pajak yang masih belum memenuhi 

kewajibannya untuk menerbitkan faktur pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang 

berlaku, Metode penilian ini adalah asosiatif dengan jenis penelitian yang digunakan adalah 

penelitian survei. Pemilihan sampel dilakukan dengan cara purposive sampling. Adapun 

sampel tersebut berjumlah 38 responden, dengan menggunakan analisis regresi linier 

berganda.  bahwa 15,00% faktor-faktor kepatuhan kewajiban pelaporan pajak dapat dijelaskan 

oleh faktur pajak, sistem e-faktur dan sistem e-filing sedangkan sisanya 85,00% dijelaskan 

oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam 

penelitian ini. Hasil uji F menunjukkan bahwa secara simultan variabel faktur pajak, sistem e-

faktur dan sistem e-filing secara serempak berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepatuhan kewajiban pelaporan pajak Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel sistem e-filing 

maka secara parsial valiabel tersebut berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan 

kewajiban pelaporan pajak.  
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ABSTRACT 

 

 Mandatory contributions to the state owed by individuals or entities that are coercive 

based on the Law, do not get direct compensation and are used for the country's needs for the 

maximum prosperity of the people. As for the problems faced such as taxpayers who still have 

not fulfilled their obligations to issue tax invoices in accordance with applicable tax 

regulations, This assessment method is associative with the type of research used is survey 

research. The sample selection is done by purposive sampling. The sample numbered 38 

respondents, using multiple linear regression analysis. that 15.00% of the compliance factors 

of tax reporting obligations can be explained by tax invoices, e-invoicing systems and e-filing 

systems while the remaining 85.00% is explained by other factors not examined in research 

by other factors not examined in research this. F test results show that simultaneously the tax 

invoice variable, e-invoicing system and e-filing system simultaneously have positive and 

significant effect on the compliance of tax reporting obligations The t test results show that 

the e-filing system variable then partially the valiable has a positive and significant effect to 

compliance with tax reporting obligations. 
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PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pajak adalah kontribusi wajib 

kepada negara yang terutang oleh orang 

pribadi atau badan yang bersifat memaksa 

berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan 

digunakan untuk keperluan negara bagi 

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat 

Menurut UU No 16 Tahun 2009 Tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan. Pajak adalah iuran rakyat kas 

negara berdasarkan undang-undang (yang 

sifatnya dapat dipaksakan) serta tidak 

mendapatkan jasa timbal yang langsung 

dapat ditujukan dan yang digunakan untuk 

membayar pengeluaran umum menurut 

Mardiasmo (2018:3).  

Wajib Pajak yang telah memenuhi 

persyaratan subjektif dan objektif sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan wajib medaftarkan 

diri pada kantor Direktorat Jendral Pajak 

yang wilayah kerjanya meliputi tempat 

tinggal atau tempat kedudukan Wajib 

Pajak dan kepadanya diberikan Nomor 

Pokok Wajib Pajak Menurut Pasal 2 UU 

Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan 

Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan 

Tata Cara Perpajakan. Hukum Pajak 

merupakan bagian dari hukum publik yang 

mengatur hubungan hukum antara Negara 

dan orang-orang atau badan-badan 

(hukum) yang berkewajiban membayar 

pajak (Wajib Pajak) Menurut Sinambela 

(2016:10-11).  

Wajib Pajak dalam hal melakukan 

pembayaran kepada penerimaan pajak 

negara sejauh ini belum optimal terlihat 

pada Wajib Pajak yang masih belum 

memenuhi kewajibannya untuk 

menerbitkan Faktur Pajak sesuai dengan 

peraturan perpajakan yang berlaku, 

diantaranya Wajib Pajak non-PKP yang 

menerbitkan Faktur Pajak padahal tidak 

berhak menerbitkan Faktur Pajak, Faktur 

Pajak yang terlambat diterbitkan, Faktur 

Pajak fiktif, atau Faktur Pajak ganda. 

Faktur Pajak Fiktif adalah Faktur Pajak 

yang di terbitkan tidak sesuai dengan 

bidang usaha atau kegiatan wajib pajak, 

alamat yang tidak dapat ditemukan, atau 

faktur pajak yang di buka tetapi tanpa 

adanya penyerahan barang atau jasa 

Menurut Sumarsan (2017:24)  

Pemerintah dalam hal ini 

memodernisasi administrasi perpajakan, 

DJP melakukan bentuk peningkatan 

kualitas pelayanan perpajakan terhadap 

Wajib Pajak. Salah satu fasilitas pajak 

dalam rangka modernisasi perpajakan 

adalah dengan dikembangkannya aplikasi 

teknologi dunia perpajakan yang salah 

satunya dengan menerapkan aplikasi 

elektronik Faktur (e-Faktur).  
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Berdasarkan Pasal 4 Peratruran 

Menteri Keuangan Nomor 

151/PMK.03/2013 Penggantian Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 

84/PMK.03/2012 Faktur Pajak berbentuk 

elektronik adalah Faktur Pajak yang dibuat 

secara elektronik untuk menyerahkan BKP 

dan/atau penyerahan JKP sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a 

dan huruf c serta Pasal 16 D UU PPn 1984.  

Penyampaian SPT secara 

elektronik (e-filing) adalah suatu cara 

penyampaian SPT yang di lakukan melalui 

sistem on-line yang real time sebagaimana 

diatur dalam pasal 1 angka 2. 

Berdasarkan masalah yang telah 

dipaparkan dan mengenai uraian 

perpajakan diatas, penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian yang mengkaji 

adalah pengaruhnya penggunaan Faktur 

Pajak, sistem e-Faktur dan sistem e-filing 

terhadap kepatuhan Wajib Pajak 

berdasarkan kenyataan bahwa kepatuhan 

Wajib Pajak masyarakat Indonesia masih 

rendah.  

1.2 Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian pengaruh 

penggunaan Faktur Pajak, sistem e-Faktur 

dan sistem e-filing terhadap kepatuhan 

kewajiban pelaporan pajak adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengetahui apakah secara parsial 

Penggunaan Faktur Pajak berpengaruh 

terhadap kepatuhan kewajiban 

pelaporan pajak. 

2. Untuk mengetahui apakah secara parsial 

penggunaan sistem e-Faktur 

berpengaruh terhadap kepatuhan 

kewajiban pelaporan pajak. 

3. Untuk mengetahui apakah secara parsial 

penggunaan sistem e-filing berpengaruh 

terhadap kepatuhan kewajiban 

pelaporan pajak. 

4. Untuk mengetahui apakah secara 

simultan penggunaan Faktur Pajak, 

Sistem e-Faktur dan sistem e-filing 

berpengaruh kepatuhan kewajiban 

pelaporan pajak. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 
2.1. Landasan Teori 

2.1.1. Faktur Pajak 

 Menurut Pasal 1 UU PPN (Undang-

Undang No 42 Tahun 2009) Pajak 

Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa dan 

Pajak Penjualan Atas Barang Mewah :   

“Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak 

yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak 

yang melakukan penyerahan Barang Kena 

Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak.” 

 Menurut online pajak dalam 

situsnya www.online-

pajak.com/pengertian-e-Faktur-contoh-

Faktur-pajak Faktur Pajak adalah bukti 

pungutan pajak Pengusaha Kena Pajak 

(PKP), yang melakukan penyerahan 

Barang Kena Pajak (BKP) atau pengerahan 

http://www.online-pajak.com/pengertian-e-faktur-contoh-faktur-pajak
http://www.online-pajak.com/pengertian-e-faktur-contoh-faktur-pajak
http://www.online-pajak.com/pengertian-e-faktur-contoh-faktur-pajak
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Jasa Kena Pajak (JKP) dari orang atau 

barang yang telah membeli barang/jasa 

kena pajak tersebut.  

  Menurut Resmi (2015:4) Faktur 

Pajak adalah bukti pungutan pajak yang 

dibuat oleh PKP yang melakukan 

penyerahan BKP atau penyerahan JKP, 

atau bukti potong pugutan pajak karena 

impor BKP yang digunakan oleh 

Direktorat Jendral Bea dan Cukai. 

 Menurut Mardiasmo (2018:338-

339) Faktur Pajak adalah bukti pungutan 

pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena 

Pajak yang melakukan penyerahan BKP 

atau penyerahan JKP. Faktur Pajak harus 

dibuat pada :  

a. Saat penyerahan Barang Kena Pajak 

dan atau penyerahan Jasa Kena 

Pajak.  

b. Saat penerimaan pembayaran dalam 

hal penerimaan pembayaran terjadi 

sebelum  penyerahan Barang Kena 

Pajak dan atau sebelum penyerahan 

Jasa Kena Pajak.  

c. Saat penerimaan pembayaran termin 

dalam hal penyerahan sebagian tahap  

pekerjaan. 

d. Untuk Faktur Pajak gabungan harus 

dibuat paling lama pada akhir bulan, 

penyerahan Barang Kena Pajak dan 

atau penyerahan Jasa Kena Pajak. 

e. Saat lain yang diatur dengan atau 

berdasarkan Peratuan Menteri 

Keuangan  tersendiri  

2.1.2. Sistem e-Faktur   

 Berdasarkan Peraturan Direktur 

Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 

Pasal 1 tentang Tata Cara Pembuatan dan 

Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk 

Elektronik, Faktur Pajak yang selanjutnya 

disebut e-Faktur, adalah Faktur Pajak yang 

dibuat melalui aplikasi atau sistem 

elektronik yang ditentukan dan/atau 

disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak 

Menerut Halim et.al, (2018:410) Faktur 

Pajak berbentuk elektronik  disebut e-

Faktur adalah Faktur Pajak yang dibuat 

melalui aplikasi atau sistem elektronik 

yang ditentukan dan/atau disediakan oleh 

Direktorat Jendral Pajak, Aplikasi atau 

sistem elektronik yang ditentukan dan/atau 

disediakan oleh Direktorat Jendral Pajak 

dilengkapi dengan petunjuk penggunaan 

(manual user) yang merupakan satu 

kesatuan dengan aplikasi atau sistem 

elektronik tersebut. 

 Faktur Pajak Elektronik atau yang 

sering dikenal dengan e-Faktur yang dibuat 

oleh Direktorat Jenderal Pajak 

dilatarbelakangi oleh banyaknya 

penyalahgunaan Faktur Pajak, diantaranya 

wajib pajak non-Pengusaha Kena Pajak 

(PKP) yang menerbitkan Faktur Pajak 

padahal tidak berhak menerbitkan Faktur 

Pajak, Faktur Pajak yang terlambat 

diterbitkan, Faktur Pajak fiktif, atau Faktur 

Pajak ganda serta beban administrasi yang 
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begitu besar bagi pihak DJP maupun bagi 

PKP. 

 Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang 

diwajibkan membuat Faktur Pajak 

berbentuk elektronik ditetapkan dengan 

Keputusan Direktur Jenderal Pajak. 

Pemberlakuan e-Faktur dilakukan secara 

bertahap sejak 1 Juli 2014 kepada PKP 

tertentu. PKP yang telah wajib e-Faktur 

namun tidak menggunakannya, secara 

hukum dianggap tidak membuat Faktur 

Pajak sehingga akan dikenakan sanksi 

pajak sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. 

2.1.3 Sistem e-filing 

 Berdasarkan Keputusan Direktur 

Jenderal Pajak Nomor Kep-88/PJ/2004 

tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan 

secara Elektronik dalam pasal 1, Direktur 

Jenderal Pajak memutuskan bahwa Wajib 

Pajak dapat menyampaikan Surat 

Pemberitahuan secara elektronik melalui 

perusahaan penyedia jasa aplikasi 

(Apllication Service Provider) yang 

ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak. 

      Agustiningsih (2016:26) Wajib Pajak 

yang menggunakan sistem e-filing ini 

medapatkan perlindungan hukum. 

Direktorat jenderal pajak dapat 

memberikan jaminan kepada Wajib Pajak 

atas  keamanan,  kerahasiaan  dan  

keasliannya.  Tanda tangan digital  yang  

dibubuhkan  dalam  SPT  electronic  

merupakan  proses penyisipan  status  

subjek  hukum  pada  informasi,  bahwa  

pengirim  informasi adalah subjek hukum 

yang benar. Dasar hukum mengenai e-

filing ini antara lain:  

a. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak 

No. PER-26/PJ/2012 tentang Tata Cara 

Penerimaan dan Pengolahan Surat 

Pemberitahuan Tahunan;  

b. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak 

No. PER-1/PJ/2014 tentang Tata Cara 

Penyampaian Surat Pemberitahuan 

Tahunan bagi Wajib Pajak Orang 

Pribadi yang menggunakan  formulir  

1770 S atau  1770  SS  secara e-filing 

melalui website Direktorat Jenderal 

Pajak (www.pajak.go.id) . 

 

2.1.4 Kepatuhan Wajib Pajak 

 Menurut Rahman (2010:32) 

kepatuhan perpajakan dapat di definisikan 

sebagai keadaan dimana Wajib Pajak 

memenuhi semua kewajiban perpajakan 

dan melaksanakan hak perpajakannya, 

sedangkan menurut Keputusan Menteri 

Keuangan No.544/KMK.04/2000 

Kepatuhan perpajakan adalah tindakan 

Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban 

perpajakannya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perUndang-Undangan dan 

peraturan pelaksanaan perpajakan yang 

berlaku dalam suatu negara. 

  Peningkatan kepatuhan merupakan 

tujuan utama diadakannya reformasi 

http://www.pajak.go.id/
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perpajakan seperti yang diungkapkan 

Guillermo Perry dan John whalley dalam 

Marcus (2005), ketika sistem perpajakan 

suatu negara telah maju, pendekatan 

reformasi diletakkan pada peningkatan 

dalam kepatuhan dan administrasi 

perpajakan. Hadi Purnomo dalam Marcus 

(2005) menyatakan terdapat tiga strategi 

dalam meningkatkan kepatuhan Wajib 

Pajak melalui administrasi perpajakan, 

yaitu: 

i. Membuat program dan kegiatan yang 

dapat menyadarkan dan meningkatkan 

kepatuhan secara sukarela. 

ii. Meningkatkan pelayanan terhadap 

Wajib Pajak yang sudah patuh supaya 

dapat mempertahankan atau 

meningkatkan kepatuhannya. 

iii. Dengan menggunakan program atau 

kegiatan yang dapat memerangi 

ketidakpatuhan. 

 

2.2 Kerangka Konseptual 

 Kerangka berfikir merupakan model 

konseptual tentang bagaimana teori 

hubungan dengan berbagai faktor yang 

telah diidentifikasikan sebagai masalah 

yang penting (Sugiyono, 2015:60). 

Dibawah ini adalah gambaran kerangka 

pemikiran yang digunakan dalam 

penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Hipotesis 

 Hipotesis merupakan jawaban 

sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, dimana rumusan masalah 

penelitian telah dinyatakan dalam bentuk 

kalimat pertanyaan (Sugiyono, 2015:64). 

Sesuai dengan deskripsi teoritis serta 

kerangka pemikiran yang telah penulis 

sampaikan di atas, maka hipotesis 

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

1. Hipotesis 1 

 Ho : β1 = 0,   berarti secara simultan  

faktur pajak,  sistem e-faktur dan e-

filing tidak berpengaruh signifikan 

terhadap kepatuhan kewajiban 

pelaporan pajak di PT. Trimitra Putra 

Konsultan 

 H1 : β1 ≠ 0, berarti secara simultan  

faktur pajak,  sistem e-faktur dan e-

filing berpengaruh signifikan terhadap 

kepatuhan kewajiban pelaporan pajak 

di PT. Trimitra Putra Konsultan. 

2.   Hipotesis 2 

Ho : β1 = 0,  berarti  secara  parsial  

faktur pajak  tidak  berpengaruh 

signifikan terhadap kepatuhan 

Faktur Pajak (X1) 

 
Sistem e-faktur (X2) 

 
Sistem e-filing (X3) 

 

Kepatuhan 

Kewajiban 

Pelaporan Pajak 
(Y) 
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kewajiban pelaporan pajak di PT. 

Trimitra Putra Konsultan. 

H1 : β1 ≠ 0, berarti secara parsial 

faktur pajak berpengaruh signifikan 

terhadap terhadap kepatuhan 

kewajiban pelaporan pajak di PT. 

Trimitra Putra Konsultan.  

3.   Hipotesis 3 

Ho : β1 = 0, berarti  secara  parsial  

sistem e-faktur  tidak  berpengaruh  

signifikan terhadap kepatuhan 

kewajiban pelaporan pajak di PT. 

Trimitra Putra Konsultan. 

H1 : β1 ≠ 0, berarti secara parsial 

sistem e-faktur berpengaruh signifikan 

terhadap kepatuhan kewajiban 

pelaporan pajak di PT. Trimitra Putra 

Konsultan. 

4.   Hipotesis 4 

Ho : β1 = 0,   berarti secara parsial 

sistem e-filing tidak berpengaruh 

signifikan terhadap kepatuhan 

kewajiban pelaporan pajak di PT. 

Trimitra Putra Konsultan. 

H1 : β1 ≠ 0,  berarti  secara  

parsial  sistem e-filing berpengaruh 

signifikan  terhadap kepatuhan 

kewajiban pelaporan pajak di PT. 

Trimitra Putra Konsultan. 

 
METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Jenis penelitian 

 Metode penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah penelitian 

asosiatif, yaitu penelitian yang datanya 

dikumpulkan dari sampel atas populasi 

untuk mewakili seluruh populasi. Metode 

survei digunakan untuk mendapatkan data 

dari tempat tertentu yang alamiah (bukan 

buatan), tetapi peneliti melakukan 

perlakuan dalam pengumpulan data, 

misalnya dengan mengedarkan kuisioner, 

tes, wawancara terstruktur dan sebagainya 

(Sugiyono, 2015:6). 

 

3.2 Populasi dan Sampling  

3.2.1 Populasi 

  Beberapa ahli menjelaskan tentang 

pengertian populasi. Salah satunya 

Sugiyono (2015:80) :“Populasi adalah 

wilayah generalisasi yang terdiri atas 

obyek/subyek yang mempunyai kualitas 

dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 

oleh penelitian untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi 

populasi bukan hanya orang, tetapi juga 

obyek dan benda-benda alam yang lain. 

Populasi juga bukan sekedar jumlah yang 

ada pada obyek/subyek yang dipelajari, 

tetapi meliputi seluruh karakteristik atau 

sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek 

itu”. 

Adapun populasi dalam penelitian 

ini adalah klien PT. Trimitra Putra 

Konsultan mulai tahun 2014 – 2018. 

3.2.2 Sampel 

Sejalan dengan pengertian populasi, 

banyak juga ahli yang mendefinisikan 
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pengertian tentang sampel, Sugiyono 

(2015:81) mengatakan bahwa: 

“Sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

tersebut. Bila populasi besar dan peneliti 

tidak mungkin mempelajari semua yang 

ada pada populasi, misalnya karena 

keterbatasan dana, tenaga dan waktu. Apa 

yang dipelajari dari populasi itu, 

kesimpulannya akan dapat diberlakukan 

untuk populasi. Untuk itu sampel yang 

diambil dari populasi harus betul-betul 

representatif (mewakili).” 

Sampel adalah sebagian dari populasi 

yang diteliti. Hal ini berarti bahwa sampel 

mewakili populasi. Guna menentukan 

jumlah sampel dalam penelitian ini, 

penulis menggunakan rumus pengambilan 

sampel menurut Taro Yamane atau Rumus 

Slovin dalam Riduwan (2013:120), sebagai 

berikut: 

 

 

Keterangan: 

n = Banyaknya sampel 

N = Populasi 

d
2
 = Presisi yang ditetapkan (dalam 

penelitian ini ditetapkan sebesar 10%) 

Sumber: Unaradjan (2013:124)  

 Dengan demikian maka jumlah sampel 

yang diambil sebanyak: 

   62 
n =  = 38,27  

  62 (0.1)
2
 + 1 

 Jumlah sampel dalam penelitian ini 

adalah kolega PT. Trimitra Putra 

Konsultan. 

3.3 Definisi Oprasional Variabel 

 Definisi operasional merupakan aspek 

penelitian yang memberikan informasi 

tentang bagaimana cara mengukur 

variabel.  

 Variabel bebas (independent variable) 

atau yang biasa disebut dengan variabel X 

yaitu variabel yang mempengaruhi 

variabel terikat (dependent variable) atau 

yang sering disebut dengan variabel Y. 

dalam penelitian ini digunakan variabel 

bebas penerapan Faktur Pajak, sistem e-

Faktur, dan sistem e-filing yang penulis 

definisikan sebagai berikut: 

1. Penggunaan Faktur Pajak (X1) 

2. Sistem e-Faktur (X2) 

3. Sistem e-filing (X3) 

 Variabel terikat (dependent variable) 

adalah variabel yang dapat dipengaruhi 

oleh variabel lain dalam hal ini variabel 

bebas (independent variable). Dalam 

penelitian ini digunakan kepatuhan 

kewajiban pelaporan pajak. Menurut 

Rahman (2010:32) kepatuhan  perpajakan 

dapat didefinisikan sebagai keadaan 

dimana Wajib Pajak memenuhi  semua  

kewajiban  perpajakan  dan  melaksanakan  

hak perpajakannya.  

3.4 Teknik Analisis Data 

3.4.1 Skala Angka Penafsiran 

        N 

n =     Nd2 + 1 
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 Seperti telah disampaikan sebelumnya, 

bahwa dalam penelitian ini akan digunakan 

kuesioner. Adapun penilaiannya dengan 

menggunakan skala linkert, dimana setiap 

jawaban instrumen dibuat menjadi 5 (lima) 

gradasi dari sangat positif sampai sangat 

negatif, yang dapat berupa kata-kata, 

seperti: 

a. Sangat Setuju (SS) diberi nilai sebesar 

5 

b. Setuju (S) diberi nilai sebesar 4 

c. Ragu-ragu (R) diberi nilai sebesar 3 

d. Kurang Setuju (KS) diberi nilai 

sebesar 2 

e. Tidak Setuju (TS) diberi nilai sebesar 

1 

  

3.4.2 Persamaan Regresi 

 Analisis regresi linier ganda adalah 

suatu alat analisis peramalan nilai 

pengaruh dua variabel bebas atau lebih 

terhadap variabel terikat untuk 

membuktikan ada atau tidaknya hubungan 

fungsi atau hubungan kausal antara dua 

variabel atau lebih (X1), (X2), (X3)  . (Xn) 

dengan satu variabel terikat (Unaradjan, 

2013:225). Guna menguji pengaruh 

beberapa variabel bebas dengan variabel 

terikat dapat digunakan model matematika 

sebagai berikut: 

 

Keterangan: 

Y =  Kepatuhan Kewajiban 

Pelaporan Pajak  

A = Intersep  

b1 b3 = Koefisien regresi  

X1 = Faktur Pajak 

X2 = Sistem e-Faktur 

X3 = Sistem e-filing 

e = Standar error 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Hasil Uji Asumsi Klasik 

 

 

Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas 

 Pada grafik histogram di atas 

terlihat bahwa variabel berdistribusi 

normal. Hal ini ditunjukkan oleh gambar 

histogram tidak miring ke kanan maupun 

ke kiri sehingga model regresi layak 

digunakan untuk memprediksi kepatuhan 

kewajiban pelaporan pajak. 

 

Tabel 4.6 Hasil Multikolinieritas  

VARIABEL  TOL VIF 

Faktur Pajak 0,566 1,768 

Sistem E-Faktur  0,544 1,839 

Sistem e-filing 0,807 1,239 

  

Data di atas menunjukkan bahwa semua 

nilai tolerance variabel independen yang 

ada diatas 0,1 serta nilai VIF variabel 

independennya semua dibawah 5 yang 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e 
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berarti bawah tidak terjadi 

multikolinieritas.   

  

Uji selanjutnya yaitu Uji 

Heteroskedastisitas, seperti terlihat pada 

gambar. 

 

Gambar 4.2 Hasil Heteroskedastisitas 

 

 Grafik Scatterplot di atas 

memperli-hatkan bahwa titik-titik 

menyebar secara acak dan tidak 

membentuk sebuah pola tertentu. Hal ini 

berarti tidak terjadi heteroskedas-tisitas 

pada model regresi. 

 

4.2. Hasil Uji Hipotesis 

 

Tabel 4.7 Hasil Uji Regresi Berganda 

Standardized Coefficients

B Std. Error Beta Tolerance VIF

(Constant) 9.997 7.115 1.405 .169

Faktur_Pajak .257 .187 .277 1.374 .178 .566 1.768

Sistem_Efaktur -.143 .264 -.111 -.541 .592 .544 1.839

Sistem_Efiling .378 .177 .360 2.135 .040 .807 1.239

1

Coefficientsa

Model
Unstandardized Coefficients

T Sig.
Collinearity Statistics

 

Melihat nilai Unstandardizet 

Coefficients Beta di atas, maka dapat 

ditentukan persamaan regresi linier 

berganda yang dihasilkan darienelitian ini, 

sebagai berikut:  

Y =   9,997 - 0,257X1 - 0,143X2 + 0,378X3 

Yang berarti bahwa: 

a. Konstanta sebesar 9,997 yang berarti 

jika variabel faktur pajak, sistem e-

faktur dan sistem e-filing dianggap nol 

maka variabel kepatuhan kewajiban 

pelaporan pajak hanya sebesar 9,997. 

b. Koefisien regresi variabel faktur pajak 

diperoleh nilai sebesar 0,257 yang 

berarti jika variabel faktur pajak 

mengalami kenaikan sementara sistem 

e-faktur dan sistem e-filing 

diasumsikan tetap maka kepatuhan 

pelaporan pajak juga akan mengalami 

kenaikan sebesar 0,257. 

c. Koefisien regresi variabel sistem e-

faktur diperoleh nilai sebesar -0,143 

yang berarti jika variabel sistem e-

faktur mengalami penurunan 

sementara faktur pajak dan sistem e-

filing diasumsikan tetap maka 

kepatuhan pelaporan pajak juga akan 

mengalami penurunan sebesar -0,143. 

d. Koefisien regresi variabel sistem e-

filing pajak diperoleh nilai sebesar 

0,378 yang berarti jika variabel sistem 

e-filing mengalami kenaikan 

sementara faktur pajak dan sistem e-

faktur diasumsikan tetap maka 

kepatuhan pelaporan pajak juga akan 

mengalami kenaikan sebesar 0,378. 

Tabel 4.8 Hasil Uji F 

Sum of 

Squares
Df

Mean 

Square
F Sig.

Regression 74.771 3 24.924 3.196 .036
b

Residual 265.123 34 7.798

Total 339.895 37

ANOVAa

Model

1
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Tabel di atas menunjukkan bahwa 

nilai Fhitung yang diolah dengan 

menggunakan SPSS adalah sebesar 3,196. 

Sementara itu nilai Ftabel yang dilihat pada 

Tabel Nilai- nilai Untuk Distribusi F 

adalah 2,880. Dengan demikian maka 

dapat dikatakan bahwa nilai Fhitung = 3,196 

> dari Ftabel = 2,880. Ini berarti bahwa 

variabel independen yang terdiri dari 

faktur pajak, sistem e-faktur dan sistem e-

filing berpengaruh signifikan terhadap 

kepatuhan kewajiban pelaporan pajak pada 

PT Trimitra Putra Konsultan. 

Tabel 4.9 Koefisien Determinasi 

Mode

l
R R Square

Adjusted 

R Square

Std. Error 

of the 

Estimate

Durbin-

Watson

1 .469
a .220 .151 279.244 1.599

Model Summaryb

 

 Tabel di atas menunjukkan bahwa 

nilai Adjusted R Square adalah 0,151 atau 

15,0%. Ini berarti bahwa variabel 

independen berupa faktur pajak, sistem e-

faktur dan sistem e-filing secara bersama-

sama mempengaruhi variabel dependen 

kepatuhan kewajiban pelaporan pajak pada 

PT Trimitra Putra Konsultan sebesar 

15,0% sedangkan sisanya sebesar 85,0% 

dipengaruhi oleh variabel lainnya yang 

tidak termasuk dalam penelitian ini.  

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.10 Hasil Uji t (Uji Parsial) 

thitung ttabel HASIL α = 5 

Faktur Pajak 1,374 < 2,030 0,178 > 0,05

Tidak 

berpengaruh 

signifikan

Sistem E-Faktur 

Pajak
-0,541 < 2,030 0,592 > 0,05

Tidak 

berpengaruh 

signifikan

Sistem e-filing 2,135 > 2,030 0,04 < 0,05
Berpengaruh 

signifikan

VARIABEL
t Sig.

KESMIPULAN

 

 Guna menentukan H0 maupun H1 

yang ditolak atau diterima maka nilai 

thitung diatas dapat dibandingkan dengan 

nilai t tabel pada tingkat signifikasi 5  (α 

= 0,05). Nilai ttabel pada tingkat 

signifikansi 5  (α = 0,05) adalah 2,030. 

Dengan membandingkan thitung dan ttabel 

maka dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut: 

a. Secara parsial faktur pajak tidak 

berpengaruh positif dan tidak signifikan 

terhadap kepatuhan kewajiban 

pelaporan pajak pada PT Trimitra Putra 

Konsultan karena thitung (1,374) < ttabel 

(2,030) serta nilai signifikansinya di 

atas 0,05.  

b. Secara parsial sistem e-faktur tidak 

berpengaruh positif dan tidak signifikan 

terhadap kepatuhan kewajiban 

pelaporan pajak pada PT Trimitra Putra 

Konsultan karena thitung (-0,541) < ttabel 

(2,030) serta nilai signifikansinya di 

atas 0,05.  

c. Secara parsial sistem e-filing 

berpengaruh positif dan signifikan 

tehadap kepatuhan kewajiban pelaporan 

pajak pada PT Trimitra Putra Konsultan 
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karena thitung (2,135) > ttabel (2,030) serta 

nilai signifikansinya di bawah 0,05.   

 

SIMPULAN 

Sesuai dengan uraian-uraian di atas 

serta hasil analisis dan interpretasi data 

yang telah dijelaskan sebelumnya, maka 

dapat diambil kesimpulan, sebagai berikut: 

1. Secara serempak faktur pajak, sistem e-

faktur dan sistem e-filing berpengaruh 

signifikan terhadap kepatuhan 

kewajiban pelaporan pajak pada PT 

Trimitra Putra Konsultan. 

2. Secara parsial faktur pajak tidak 

berpengaruh signifikan terhadap 

kepatuhan kewajiban pelaporan pajak 

pada PT Trimitra Putra Konsultan. 

3. Secara parsial sistem e-faktur tidak 

berpengaruh signifikan terhadap 

kepatuhan kewajiban pelaporan pajak 

pada PT Trimitra Putra Konsultan. 

4. Secara parsial sistem e-filing 

berpengaruh signifikan tehadap 

kepatuhan kewajiban pelaporan pajak 

pada PT Trimitra Putra Konsultan 
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PENGARUH RASIO PROFITABILITAS TERHADAP KINERJA 

KEUANGAN PADA PT. ASURANSI XYZ  

 
R. Kurniawan Dasa Putra

 

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi GICI 

 

ABSTRACT 

 

 

 Development of the business world today requires companies to be more responsive to 

any changes that occur around it. A competitive and superior company that will be able to 

survive in increasingly fierce competition. To win the competition, every company must have 

a good financial performance. A company that has good performance will be guaranteed its 

survival because it will get the trust of the public, so that the public will feel comfortable 

investing in the company and to find out how the performance achieved by a company needs 

to be assessed. 

Population in this study is the financial data Gross Profit Margin (GPM), Net Profit 

Margin (NPM), Return On Equity (ROE) and the period of the study population includes 

company data from 2010 to 2015. Data unit samples are used 2010-2015 data. Paying 

attention to existing data using Gross Profit Margin (GPM), Net Profit Margin (NPM), 

Return On Equity (ROE), where in that year frequent fluctuations in data fluctuate, the sample 

of data considered representative was 2010-2015. 

The analysis shows that all indicators tend to be stable and above the standard during 

the study period either simultaneously Gross Profit Margin (GPM), Net Profit Margin 

(NPM), Return On Equity (ROE) have a positive and significant effect on Retun On Assets 

(ROA) or simultaneously partially Gross Profit Margin (GPM) has a positive and significant 

effect on Return on Equity (ROA), partially Net Profit Margin (NPM) has a positive and 

significant effect on Retun On Assets (ROA) and partially Return On Equity (ROE) has a 

positive effect and significant to Retun On Assets (ROA). 

 

Keywords: Investment, Profitability, Financial Performance 
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ABSTRAK 

 

 Perkembangan dunia usaha dewasa ini menuntut perusahaan untuk lebih tanggap 

terhadap setiap perubahan yang terjadi disekitarnya. Perusahaan yang unggul dan kompetitif 

yang akan mampu bertahan dalam persaingan yang semakin ketat. Untuk dapat memenangkan 

persaingan setiap perusahaan harus memiliki kinerja keuangan yang baik. Perusahaan yang 

mempunyai kinerja yang baik akan terjamin kelangsungan hidupnya karena akan mendapat 

kepercayaan dari publik, sehingga publik akan merasa nyaman untuk berinvestasi di 

perusahaan tersebut dan untuk mengetahui bagaimana kinerja yang dicapai oleh suatu 

perusahaan perlu dilakukan penilaian kerja. 

 Populasi dalam penelitian ini adalah data keuangan Gross Profit Margin (GPM), Net 

Profit Margin (NPM), Return On Equity (ROE) dan periode populasi penelitian mencakup 

data perusahaan dari tahun 2010 sampai dengan 2015. Sampel unit data dipergunakan data 

2010-2015. Memperhatikan pada data yang ada menggunakan Gross Profit Margin (GPM), 

Net Profit Margin (NPM), Return On Equity (ROE), dimana pada tahun tersebut sering terjadi 

fluktuasi data yang naik turun, maka sampel data dianggap representative adalah tahun 2010-

2015. 

 Hasil analisis menunjukkan bahwa semua indikator cenderung stabil dan diatas standar 

selama periode penelitian baik secara simultan Gross Profit Margin (GPM), Net Profit 

Margin (NPM), Return On Equity (ROE) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Retun 

On Assets (ROA)ataupun secara parsial Gross Profit Margin (GPM) berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Retun On Assets (ROA), secara parsial Net Profit Margin (NPM) 

berpengaruh positif dan signifikan terhadapRetun On Assets (ROA)dan secara parsial Return 

On Equity (ROE) berpengaruh positif dan signifikan terhadapRetun On Assets (ROA). 

 

Kata kunci: Investasi, Profitabilitas,  Kinerja Keuangan
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1. Latar Belakang 

Perkembangan dunia usaha dewasa ini 

menuntut perusahaan untuk lebih tanggap 

terhadap setiap perubahan yang terjadi 

disekitarnya. Perusahaan yang unggul dan 

kompetitif yang akan mampu bertahan dalam 

persaingan yang semakin ketat. Untuk dapat 

memenangkan persaingan setiap perusahaan 

harus memiliki kinerja keuangan yang baik. 

Perusahaan yang mempunyai kinerja 

yang baik akan terjamin kelangsungan 

hidupnya karena akan mendapat 

kepercayaan dari publik, sehingga publik 

akan merasa nyaman untuk berinvestasi di 

perusahaan tersebut. Untuk mengetahui 

bagaimana kinerja yang dicapai oleh suatu 

perusahaan perlu dilakukan penilaian 

kinerja. 

Martono dan Harjito (2013) 

menyatakan tujuan dari perusahaan adalah 

mencapai profit yang sebesar-besarnya atau 

mencapai laba maksimal mengandung 

konsep bahwa perusahaan harus melakukan 

kegiatannya secara efektif dan efisien. Profit 

margin dari suatu perusahaan itu 

menggambarkan kemampuan perusahaan 

untuk menghasilkan laba usaha untuk setiap 

rupiah penjualan selama suatu periode 

tertentu, sedangkan tingkat perputaran aktiva 

dan suatu perusahaan adalah kemampuan 

perusahaan memutarkan dana yang tertanam 

dalam unsur aktiva selama suatu periode 

tertentu.  

Dalam menjalankan usaha, manajemen 

perusahaan di tuntut untuk selalu berhati- 

hati dalam mengambil keputusan. 

Keputusan- keputusan itu haruslah tidak 

keluar dari tujuan perusahaan. Salah satu 

tujuan utamanya adalah memperoleh laba. 

Oleh karena itu, manajemen dituntut untuk 

selalu peka terhadap setiap perubahan, baik 

yang berasal dari lingkungan sendiri maupun 

yang berasal dari luar perusahaan. Suatu 

tujuan akan tercapai jika perusahaan dikelola 

secara baik, sehingga sesuai dengan yang 

diharapkan dan itu berarti penetapan suatu 

kebijakan dan pengambilan keputusan yang 

tepat adalah sangat penting 

Untuk mengambil keputusan dan 

penetapan suatu kebijakan yang tepat 

diperlukan suatu informasi yang 

berhubungan dengan keputusan yang akan 

diambil yang tersedia secara tepat waktu 

yang dapat ditelusuri kebenarannya, jelas, 

lengkap, dan akurat. Salah satu sumber 

informasi yang dapat digunakan adalah 

dengan menganalisis rasio laporan keuangan. 

Laporan keuangan merupakan hasil 

akhir dari proses akuntansi pada suatu 

periode waktu tertentu yang merupakan hasil 

pengumpulan dan pengolahan data keuangan 

yang disajikan dalam bentuk laporan 

keuangan atau ikhtisar lainnya yang dapat 

digunakan untuk membantu para 

pemakainya dalam mengambil keputusan. 

Secara umum ada tiga bentuk laporan 

keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan, 
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antara lain Neraca, Laporan Laba Rugi, 

Laporan Arus Kas. Ketiga bentuk laporan 

keuangan diatas dapat digunakan untuk 

membantu manajemen perusahaan dalam 

menganalisis rasio laporan keuangan. 

Analisis rasio laporan keuangan yang 

dilakukan akan lebih tajam apabila angka- 

angka keuangan dibandingkan dengan 

standar tertentu. Standar tersebut dapat 

berupa standar internal yang diterapkan oleh 

manajemen, perbandingan historis atau 

membandingkan angka- angka keuangan 

tahun lalu dengan angka- angka keuangan 

tahun sekarang. Hasil dari perbandingan 

tersebut nantinya akan berpengaruh terhadap 

penilaian kinerja keuangan perusahaan. 

Kinerja merupakan kemampuan kerja 

suatu perusahaan dalam periode waktu 

tertentu dalam rangka mewujudkan tujuan 

perusahaan. Dalam rangka mewujudkan 

tujuan tersebut hendaknya kinerja disusun 

dalam unit- unit yang lebih kecil, dengan 

pembagian kerja, sistem kerja, dan 

mekanisme kerja yang jelas. 

Penilaian kinerja suatu perusahaan, 

bagi manajemen dapat diartikan sebagai 

penilaian terhadap prestasi yang dapat 

dicapai serta dalam hal ini laba dapat 

digunakan sebagai ukuran dari prestasi yang 

dicapai dalam suatu perusahaan berupa 

profitabilitas yang dicapai. Perusahaan yang 

selalu dapat menjaga kinerjanya dengan baik 

terutama tingkat profitabilitas yang tinggi 

dan mampu membagikan dividen dengan 

baik serta prospek usahanya dapat selalu 

berkembang dengan baik. 

Tingkat profitabilitas dalam penelitian 

ini diukur dengan menggunakan rasio 

keuangan Gross Profit Margin (GPM), Net 

Profit Margin (NPM) dan Return On 

Investment (ROI). 

Profitabilitas merupakan salah satu 

indikator yang penting untuk menilai suatu 

perusahaan. Profitabilitas selain digunakan 

untuk mengukur kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan laba juga untuk 

mengetahui efektifitas perusahaan dalam 

mengelola sumber-sumber yang dimilikinya. 

Rasio profitabilitas mengukur keberhasilan 

menajemen sebagaimana ditunjukkan oleh 

laba yang dihasilkan oleh penjualan dan 

investasi. Pertumbuhan profitabilitas ini 

ditandai dengan perubahan profit margin on 

sales. 

Dengan tingkat profitabilitas yang 

tinggi berarti perusahaan akan beroperasi 

pada tingkat biaya rendah yang akhirnya 

akan menghasilkan laba yang tinggi. Dengan 

semua rasio profitabilitas, perbandingan dari 

sebuah perusahaan dengan perusahaan 

serupa dapat dinilai dengan pasti. Hanya 

dengan melakukan perbandingan dapat 

menilai apakah profitabilitas dari suatu 

perusahaan baik atau jelek. Tingkat 

profitabilitas dalam penelitian ini diukur 

dengan menggunakan rasio keuangan Gross 

Profit Margin (GPM), Net Profit Margin 

(NPM) dan Return On Equity (ROE). 
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Acuan referensi yang telah diuraikan 

di atas, akan dikaitkan fenomena-fenomena 

yang terjadi pada PT AsuransiXYZ, 

perusahaan asuransi umum yang terus 

berkembang dan dengan berbagai 

pengalaman selama menjalankan usaha 

perasuransian.  

Dalam menjalankan roda perusahaan, 

PT Asuransi XYZberdampak pada 

peningkatan biaya, Peningkatan biaya ini 

salah satu penyebabnya adalah biaya bunga 

yang cukup tinggi akibat utang jangka 

panjang yang direstukturisasi yang 

digunakan untuk membiayai perusahaan. 

Penggunaan utang jangka panjang yang 

digunakan untuk operasional, karena situasi 

keamanan tidak kondusif. 

Data perkembangan Gross Profit 

Margin (GPM), Net Profit Margin (NPM), 

Return On Equity (ROE) dan Return On 

Assets (ROA) PT. Asuransi XYZ selama 5 

tahun adalah sebagai berikut: 

Tabel GPM (dalam jutaan rupiah) 

No. Periode Gross Profit Margin 

1 2010 46.087,91 

2. 2011 54.790,40 

3. 2012 62.932,14 

4. 2013 79.837,04 

5. 2014 90.881,39 

6. 2015 105.266,82 

Sumber: data diolah 2016 

 

Tabel NPM (dalam jutaan rupiah) 

No. Periode Net Profit Margin 

1 2010 5.969,03 

2. 2011 10.310,33 

3. 2012 19.556,30 

4. 2013 20.693,21 

5. 2014 27.435,34 

6. 2015 34.543,99 

Sumber: data diolah 2016 

 

Tabel ROE (dalam jutaan rupiah) 

No. Periode Return On Equity 

1 2010 57.910,34 

2. 2011 68.275,14 

3. 2012 83.115,34 

4. 2013 99.851,88 

5. 2014 122.664,62 

6. 2015 150.783,26 

Sumber: data diolah 2016 

Tabel ROA(dalam jutaan rupiah) 

No. Periode Return On Assets 

1 2010 79.265,42 

2. 2011 108.655,05 

3. 2012 122.227,25 

4. 2013 142.436,65 

5. 2014 180.415,66 

6. 2015 217.732,03 

Sumber: data diolah 2016 

 
Bagaimana manajemen meningkatkan 

produktivitas asset dan modalnya serta dapat 

mengembangkan secara berkesinambungan 

merupakan Inti dari penilaian kinerja. Kebijakan 

pendanaan (struktur modal) yang baik akan 

meningkatkan kinerja perusahaan jika 

kemampuan manajemen investasi dan operasi 

juga baik. Kinerja perusahaan mencerminkan 

kemampuan manajemen pendanaan dalam 

menentukan target struktur modal (aktivitas 

pendanaan), kemampuan manajemen investasi 

dalam mengefektifkan penggunaan aktiva 

(aktivitas investasi), dan kemampuan operasi 

dalam mengefesienkan proses produksi dan 

distribusi (aktivitas operasi). Jadi, secara 

keseluruhan kinerja adalah cerminan dari dari 

aktivitas pendanaan, aktivitas investasi, dan 

aktivitas operasi perusahaan.Mengingat 

pentingnya peranan struktur modal, maka 

manajemen harus memiliki keahlian dalam 

menyusun dan memilih struktur modal yang 

optimal.  



VOL 7 NO.2. TAHUN 2019 – ISSN – 2088 – 1322  JURNAL GICI 100 
 

2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah 

dijelaskan sebelumnya, identifikasi masalah 

pada penelitian ini adalah: (1) Kurangnya 

perusahaan melakukan efisiensi biaya 

operasi dan mengefisiensikan kegiatan diluar 

kegiatan utama perusahaan, sehingga tidak 

meningbulkan beban terhadap laba operasi 

perusahaan. (2) Terpuruknya kegiatan 

ekonomi sehingga menyebabkan terjadinya 

penurunan kinerja perusahaan dan 

dikhawatirkan akan mengalami 

kebangkrutan dimasa yang akan datang. 

Kondisi ini tentu saja membuat para investor 

dan kreditur merasa khawatir jika 

perusahaan mengalami kesulitan keuangan 

yang mengarah ke kebangkrutan. (3) 

Perubahan pada penjualan dapat 

mempengaruhi profitabilitas (laba operasi) 

dan nilai perusahaan yang tercemin dari 

harga saham sebagai indikator kinerja 

perusahaan. (4) Kurangnya informasi 

akuntasi mengenai kegiatan operasi 

perusahaan dan posisi keuangan perusahaan 

dapat diperoleh dari laporan keuangan. 

Informasi akuntansi dalam laporan keuangan 

sangat penting bagi para pelaku bisnis 

seperti investor dalam pengambilan 

keputusan. 

Tujuan penelitian ini adalah: (1) 

Menganalisis pengaruh simultan Gross Profit 

Margin (GPM), Net Profit Margin (NPM) 

dan Return On Equity (ROE) terhadap 

Kinerja Keuangan (2) Menganalisis 

pengaruh parsial Gross Profit Margin (GPM) 

terhadap Kinerja Keuangan (3) Menganalisis 

pengaruh parsial Net Profit Margin (NPM) 

terhadap Kinerja Keuangan (4)  

Menganalisis pengaruh parsial Return On 

Equity (ROE) terhadap Kinerja Keuangan. 

 

3. Kerangka Teoritis 

Kinerja Keuangan 

Menurut Sutrisno (2012) kinerja 

keuangan perusahaan merupakan prestasi 

yang dicapai perusahaan dalam suatu periode 

tertentu yang mencerminkan tingkat 

kesehatan perusahaan tersebut. 

Munawir (2012) menyatakan bahwa 

tujuan dari pengukuran kinerja keuangan 

perusahaan adalah: (1) Mengetahui tingkat 

likuiditas, (2) Mengetahui tingkat 

solvabilitas, (3) mengetahui tingkat 

rentabilitas, (4) Mengetahui tingkat 

stabilitas. 

Menurut Rudianto (2013) kinerja 

keuangan merupakan hasil atau prestasi yang 

telah dicapai oleh manajemen perusahaan 

dalam menjalankan fungsinya mengelola 

aset perusahaan secara efektif selama 

periode tertentu. 

Sedangakan menurut Handayani 

(2013) kinerja adalah suatu indikator yang 

digunakan untuk mengetahui tingkat 

kesehatan suatu perusahaan, alat utama 

untuk mengetahui sehatnya suatu perusahaan 

adalah laporan keuangan. 
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Laporan Keuangan 

Menurut Kasmir (2015) laporan 

keuangan adalah laporan yang menunjukkan 

kondisi keuangan perusahaan pada saat ini 

atau dalam suatu periode tertentu.  

Fahmi (2013) mendefinisikan suatu 

informasi yang menggambarkan kondisi 

keuangan suatu perusahaan dan lebih jauh 

informasi tersebut dapat dijadikan sebagai 

gambaran kinerja keuangan perusahaan 

tersebut. 

Menurut Dr. Zaki Baridwan, Msc. Ak 

(2013) laporan keuangan merupakan 

ringkasan dari dari suatu proses pencatatan, 

merupakan suatu ringkasan dari transaksi-

transaksi keuangan yang terjadi selama tahun 

buku yang bersangkutan.  

Analisis Laporan Keuangan 

Menurut Subramanyam dan Wild 

(2014) pengertian analisis keuangan yaitu 

bagian dari analisis bisnis atas prospek dan 

risiko perusahaan untuk kepentingan 

pengambilan keputusan dengan 

menstrukturkan tugas analisis melalui 

evaluasi atas bisnis lingkungan perusahaan, 

strateginya, serta posisi dan kinerja 

keuangannya. Rasio keuangan merupakan 

alat analisis keuangan yang paling sering 

digunakan. Rasio keuangan menghubungkan 

berbagai perkiraan yang terdapat pada 

laporan keuangan sehingga kondisi 

keuangan dan hasil operasi suatu perusahaan 

dapat diinterpretasikan.  Menurut Kasmir 

(2015) rasio keuangan merupakan kegiatan 

membandingkan  angka-angka yang ada di 

keuangan dengan cara membagi satu angka 

dengan angka lainnya. Perbandingan dapat 

dilakukan antara satu komponen dengan 

komponen dalam satu laporan keuangan atau 

antar komponen yang ada di antara laporan 

keuangan. Contohnya angka-angka di dalam 

neraca, misalkan antara total aktiva lancar 

dengan kewajiban lancar atau antara total 

aktiva dengan total utang.   

Jenis-jenis rasio keuangan yaitu : 1) 

Rasio Likuiditas, 2) Rasio Aktivitas, 3) 

Rasio Solvabilitas (Leverage), 4) Rasio 

Profatibilitas, 5) Rasio Pertumbuhan, 6) 

Rasio Penilaian. 

Rasio Likuiditas menurut Fred Weston 

yang dikutip oleh Kasmir (2015) 

menyebutkan bahwa rasio likuiditas adalah 

merupakan rasio yang menggambarkan 

kemampuan perusahaanmemenuhi 

kewajiban utang jangka pendek. Rasio 

aktivitas merupakan rasio yang digunakan 

untuk mengukur efektifitas perusahaan 

dalam menggunakan aktiva yang 

dimilikinya. Rasio Solvabilitas merupakan 

rasio yang digunakan untuk mengukur 

sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai 

dengan utang. Rasio Profitabilitas 

merupakan rasio untuk menilai kemampuan 

perusahaan dalam mencari keuntungan. 

Rasio Pertumbuhan merupakan rasio yang 

menggambarkan kemampuan perusahaan 

mempertahankan posisi ekonominya di 



VOL 7 NO.2. TAHUN 2019 – ISSN – 2088 – 1322  JURNAL GICI 102 
 

tengah pertumbuhan perekonomian dan 

sektor usahanya. Rasio Penilaian yaitu rasio 

yang memberikan ukuran kemampuan 

manajemen menciptakan nilai pasar 

usahanya di atas biaya investasi. 

Hipotesis 

Berdasarkan kerangka pemikiran 

dalam penelitian ini maka kriteria pengujian 

hipotesis adalah: 

1. Secara simultan Gross Profit Margin 

(GPM), Net Profit Margin (NPM) dan 

Return On Equity (ROE) berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap Kinerja 

Keuangan 

2. Secara parsial Gross Profit Margin 

(GPM),berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Kinerja Keuangan 

3. Secara parsial Net Profit Margin (NPM) 

berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Kinerja Keuangan 

4. Secara parsial Return On Equity (ROE) 

berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Kinerja Keuangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Pemikiran 

4.  Analisis dan Hasil Penelitian 

4.1 Deskripsi Hasil Penelitian 

Jenis dan sumber data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah data 

sekunder.Data sekunder yang dibutuhkan 

dalam penelitian ini berupa laporan 

keuanganpada tahun 2010-2015. Poses 

penelitian bersifat deduktif, dimana untuk 

menjawab rumusanmasalah digunakan 

konsep atau teori sehingga dapat dirumuskan 

hipotesis(Sugiyono, 2016). Sebelumnya 

sudah dibahas ada tiga variabel yang 

diajukan dan indikator yang mempengaruhi 

Return On Assets (ROA) yaitu Gross Profit 

Margin (GPM), Net Profit Margin (NPM) 

dan Return On Equity (ROE). Uraian secara 

diskripsi dari masing-masing variabel pada 

perusahaan sampel penelitian, hasil analisa 

regresi berganda, pengujian dan 

penanggulangan asumsi-asumsi model 

ekonometrika, pengujian hipotesis dan 

selanjutnya menguraikan hasil interpretasi 

pengaruh beberapa variabel bebas 

(independen) terhadap variabel terikat 

(dependen). 

4.1.1.Return On Assets (ROA) 

Rasio ini untuk mengukur kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan keuangan 

dengan penggunaan keseluruhan aktiva 

perusahaan yang dimiliki.Dari data yang 

diperoleh perkembangan Return On Assets 

(ROA) tiap tahun periode 2010 - 2015 dapat 

dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 4.1 

No. Periode Return On Assets 

1 2010 15.88 

2. 2011 16.20 

3. 2012 16.31 

4. 2013 16.47 

5. 2014 16.70 

6. 2015 16.89 

Sumber: Data diolah, 2016 

 

4.1.2. Gross Profit Margin (GPM) 

Rasio ini untuk mengukur berapa besar 

laba kotor yang dihasilkan dibandingkan 

dengan total nilai penjualan bersih 

perusahaan.Berdasarkan data yang diperoleh 

perkembangan Gross Profit Margin (GPM) 

tiap tahun periode 2010 - 2015 dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

Tabel 4.2 

No. Periode Return On Assets 

1 2010 15.34 

2. 2011 15.51 

3. 2012 15.65 

4. 2013 15.89 

5. 2014 16.02 

6. 2015 16.16 

Sumber: Data diolah, 2016 

 

4.1.3. Net Profit Margin (NPM) 

Rasio ini untuk mengukur kemampuan 

perusahaan untuk menghasilkan laba bersih 

yang memiliki hubungan dengan pendapatan 

perusahaan yang akan datang,Berdasarkan 

data yang diperoleh perkembangan Net 

Profit Margin (NPM) tiap tahun periode 

2010 - 2015 dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.3 

No. Periode Return On Assets 

1 2010 13.29 

2. 2011 13.84 

3. 2012 14.48 

4. 2013 14.54 

5. 2014 14.82 

6. 2015 15.05 

Sumber: Data diolah, 2016 

 

4.1.4. Return On Equity (ROE) 

Rasio ini untuk mengukur sejauh 

manakah perusahaan mengelola modal 

sendiri (net worth) secara efektif, mengukur 

tingkat keuntungan dari investasi yang telah 

dilakukan pemilik modal sendiri atau 

pemegang saham perusahaan.Berdasarkan 

data yang diperoleh perkembangan Return 

On Equity (ROE) tiap tahun periode 2006 - 

2011 dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.4 

No. Periode Return On Assets 

1 2010 15.57 

2. 2011 15.73 

3. 2012 15.93 

4. 2013 16.11 

5. 2014 16.32 

6. 2015 16.52 

Sumber: Data diolah, 2016 

 

4.2 Uji Asumsi BLUE (Best Lnear 

Unbased Estimators) 

Agus Tri Basuki (2018) dalam 

bukunya menulis dengan asumsi-asumsi 

pada model regresi linier klasik, model 

kuadrat terkecil (OLS) memiliki sifat ideal 

dikenal dengan teorema Gauss Markov 

(Gauss-Markov Theorem). Metode kuadrat 

terkecil akan menghasilkan estimator yang 

mempunyai sifat tidak bias, linier dan 

mempunyai varian yang minimum (Best 

Lnear Unbiased Estimators = BLUE). 

Sebelum melakukan pengujian hipotesis, 

terlebih dahulu dilakukan pengujian apakah 

model yang terbentuk layak digunakan 

sebagai model yang berperilaku sebagai 
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model prediktor, artinya asumsi yang 

dihasilkan merupakan asumsi yang benar, 

tidak bias dan dapat diprediksikan.Untuk 

mengetahui kelayakan model yang 

dihasilkan dalam suatu hubungan simultan, 

model dapat diuji dengan menggunakan 5 

asumsi BLUE. Kelima asumsi tersebut 

adalah asumsi multikolinearitas, 

heteroskedasitas, normalitas, linearitas dan 

autokorelasi. Berikut ini adalah pengujian 

kelayakan model terhadap asumsi-asumsi 

BLUE. 

4.2.1 Uji Multikolinearitas 

Multikolinearitas merupakan masalah 

yang timbul karena adanya hubungan linear 

antara variabel bebas yang ditunjukkan oleh 

adanya derajat kolinearitas yang tinggi. 

Model regresi yang baik seharusnya tidak 

terjadi korelasi antara variabel bebas. Untuk 

mendeteksi apakah model regresi ditemukan 

adanya korelasi antar variabel bebas 

dilakukan uji multikolinearitas, oleh karena 

itu pengujian ini hanya diperuntukan bagi 

hubungan simultan saja. 

1. Uji t 

     Hasil pengolahan data dengan SPSS 14.0 

menunjukkan bahwa Ta = 12.416 pada 

signifikansi Ta = 0.000, sedangkan Tx1 = 

7.166 pada signifikansi Tx1 = 0.001, Tx2 = 

5.572 pada signifikansi Tx2 = 0.007 

sedangkan Tx3 = 9.739 pada signifikansi 

Tx3 = 0.000. Melalui uji t yang dilakukan 

diatas teridentifikasi bahwa, secara 

keseluruhan t hitung yang dihasilkan 

dominan relatif lebih besar dibandingkan t 

signifikannya, untuk alfa = 0.01 penggujian 

tersebut membuktikan bahwa, model tidak 

menemui kendala multikolinearitas.  

2. Uji VIF 

     Faktor Total Asset Ragam (Variance 

Inflation Factor = VIF).  Hal ini dikarenakan 

terdapat lebih dari 2 variabel Independent 

atau variable bebas, yaitu apabila nilai VIF1 

masing – masing variabel < dari 10. Nilai 

VIF1 = 0.75 < 10, Nilai VIF2 = 0.62 < 10, 

Nilai VIF3 = 0.88 < 10. Melalui Uji 

Colinierity Statistic yang dilakukan diatas 

teridentifikasi bahwa, secara keseluruhan 

nilai VIF yang dihasilkan dominan relatif 

lebih kecil dari 10, pengujian tersebut 

membuktikan bahwa, nilai yang dihasilkan 

menunjukkan tidak adanya kendala 

Multicollinearity dalam model.  

 

4.2.2 Uji Heterosedasitas 

         Uji heteroskedasitas dimaksudkan 

untuk mengetahui apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan varian dari 

residual satu pengamatan ke pengamatan 

yang lain. Jika varian dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan lain berbeda 

maka disebut heteroskedasitas. Model yang 

baik harus terbebas dari heteroskedasitas 

atau dengan kata lain harus homoskedasitas 

yaitu varian dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain adalah tetap, oleh karena itu 

pengujian ini hanya diperuntukan bagi 
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hubungan simultan saja.Untuk menentukan 

ada atau tidak adanya heteroskedasitas dalam 

penelitian ini di lakukan dengan cara melihat 

grafik scatterplot antara nilai prediksi 

variabel dependen (ZEPRED) dengan 

residualnya (SRESID). Dasar analisisnya (1) 

jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang 

ada membentuk pola tertentu yang teratur 

(bergelombang, melebar kemudian 

menyempit) maka mengindikasikan telah 

terjadi heteroskedasitas, (2) jika tidak ada 

pola yang jelas serta titik-titik menyebar di 

atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, 

maka tidak terjadi heteroskedasitas (Ghozali, 

2016). 

 

 

 

 

          

 

 

 Berdasarkan garafik scatterplot di atas antara SRESID dan ZPRED (lihat lampiran) di mana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi dan X adalah residual (Y prediski dengan Y sesungguhnya) yang memperlihatkan titik-titik menyebar secara acak, tidak membentuk sebuah pola    

tertentu yang jelas serta tersebar baik di atas 

maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. 

Dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 

heteroskedasitas pada model regresi. 

 

4.2.3. Uji Normalitas 

         Untuk dapat mengetahui apakah data 

Sampel berasal dari data yang terdistribusi 

Normal, maka perlu diadakan Uji sampel 

(KS) Kolmosgorov – Smirnov yaitu apabila 

Asymp. Sig > taraf Signifikan ( ) atau 

nilai yang dihasilkan adalah dapat di lihat 

pada tabel 4.5. berikut ini: 

Tabel 4.5 

Kelayakan Model Atas Asumsi Normalitas 

 

No Normalitas Syarat 
Nilai Yang 

dihasilkan 

1 X1, X2, X3 →Y 
Normalitas 

Kol.Sirnov Test > α  

(A Symp Sig. T > α) 

Terpenuhi 

dengan nilai 

0.276 > 0.01 

2 X1→Y 

Normalitas 

Kol.Sirnov Test > α  

(A Symp Sig. T > α) 

Terpenuhi 

dengan nilai 

0.204 > 0.01 

3 X2→Y 

Normalitas 

Kol.Sirnov Test > α  

(A Symp Sig. T > α) 

Terpenuhi 

dengan nilai 

0.121 > 0.01 

4 X3→Y 

Normalitas 

Kol.Sirnov Test > α  

(A Symp Sig. T > α) 

Terpenuhi 

dengan nilai 

0.232 > 0.01 

Sumber : Data Primer, diolah tahun 2016 

 

Selain uji KS, untuk menguji normalitas data 

juga dilakukan dengan analisis grafik. 

Analisis grafik untuk menguji normalitas 

data adalah dengan melihat histogram yang 

membandingkan antara data observasi 

dengan distribusi yang mendekati distribusi 

normal atau dengan melihat normal 

probability plot yang membandingkan 

distribusi kumulatif dari data sesungguhnya 

dengan distribusi kumulatif dari distribusi 

normal. Dasar pengambilan keputusan 

melalui analisis ini adalah jika data 

menyebar di sekitar garis diagonal dan 

mengikuti arah garis diagonal atau garis 

histogramnya maka kondisi ini menunjukkan 

pola distribusi normal yang berarti bahwa 

model regresi memenuhi asumsi normal, 

perhatikan tabel 4.6. berikut ini: 
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Tabel 4.6 Kelayakan Model Atas Asumsi 

Normalitas 

 
No Normalitas Syarat Gambar Histogram 

dan Grafik Normal 

Plot 

Kepu

tusan 

1 X1, X2, X3 →Y Data 

menyebar di 

sekitar garis 

diagonal dan 

mengikuti 

arah garis 

diagonal atau 

garis 

histogramnya 
 

Norm

al 

2 

 

X1→Y Data 

menyebar di 

sekitar garis 

diagonal dan 

mengikuti 

arah garis 

diagonal atau 

garis 

histogramnya  

Norm

al 

3 X2→Y Data 

menyebar di 

sekitar garis 

diagonal dan 

mengikuti 

arah garis 

diagonal atau 

garis 

histogramnya  

Norm

al 

4 X3→Y Data 

menyebar di 

sekitar garis 

diagonal dan 

mengikuti 

arah garis 

diagonal atau 

garis 

histogramnya  

Norm

al 

Sumber : Data Primer, diolah tahun 2016 

 

          Dari gambar di atas tampilan grafik 

histogram maupun grafik normal plot, dapat 

disimpulkan bahwa grafik histogram 

memberikan pola distribusi yang mendekati 

normal, sedangkan pada grafik plot terlihat 

titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal. 

Ini berarti model regresi ini sudah memenuhi 

asumsi normalitas. 

4.2.4. Uji Linearitas 

          Uji linearitas digunakan untuk 

memastikan apakah hubungan antara 

variabel bebas dengan variabel terikat 

bersifat linear atau tidak. Hubungan antara 

variabel X dan Y dikatakan linear bilamana 

laju perubahan dalam Y (Return On 

Asset/ROA) yang berhubungan dengan 

perubahan satu satuan X Gross Profit Margin 

(GPM), Net Profit Margin (NPM) dan 

Return On Equity (ROE) adalah konstan 

untuk satu jangkauan nilai-nilai. Analisis 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis normal probability plot dan 

perbandingan probability dengan . Berikut 

analisis linearitas pada tiap-tiap hubungan, 

perhatkan tabel 4.7. berikut ini  

 

Tabel 4.7 

Kelayakan Model Atas Linearitas 

 
N

o 

Normalitas Syarat Gambar 

Histogram 

dan Grafik 

Normal Plot 

Keputu

san 

1 X1, X2, X3 →Y Sig.F <  Signifikansi F  

(0,000) lebih 

kecil dari Alfa  

(0.01). 

Linier 

2 X1→Y Sig.F <  Signifikansi F  

(0.001) lebih 

kecil dari Alfa  

(0.01). 

Linier 

3 X2→Y Sig.F <  Signifikansi F  

(0.007) lebih 

kecil dari Alfa  

(0.01). 

Linier 

4 X3→Y Sig.F <  Signifikansi F  

(0.000) lebih 

kecil dari Alfa  

(0.01). 

Linier 

Sumber : Data Primer, diolah tahun 2016 

 

4.2.5. Uji Autokorelasi 

            Uji Autolorelasi digunakan untuk 

memastikan apakah terjadi korelasi antar 

residual satu obeservasi dengan observasi lain. 

Penentuan ada tidaknya autokorelasi dapat 

diamati dengan perolehan DW sebesar 2,227 

dimana untuk DW adalah 1,65<DW<2,35 atau 

1,65<2,227<2,35. 

 

Pembahasan 

1. Pengaruh Simultan Gross Profit 

Margin (GPM), Net Profit Margin (NPM) 
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dan Return On Equity (ROE) Terhadap 

Return On Assets (ROA) 

Hasil pengolahan data dengan program 

SPSS 14.0 menunjukan, bahwa variabel 

Gross Profit Margin (GPM), Net Profit 

Margin (NPM) dan Return On Equity (ROE) 

secara simultan mampu memberikan 

kontribusi yang relative sangat kuat, positif 

dan signifikan terhadap Return On Assets 

(ROA).Perhatikan hasil pengujian statistik 

diperoleh hasil perhitungan koefesien regresi 

melalui persamaan regresi yaitu sebesar Ŷ = 

28.488 + 0.217 (X1) + 0.101 (X2) + 0.323 

(X3) + e.  Persamaan regresi berganda 

(simultan) dapat dilihat arah hubungan yang 

dihasilkan dari variabel bebas terhadap 

variabel terikatnya, dengan asumsi variabel 

lain (kebijakan makro ekonomi) adalah 

konstan, yaitu: 

1. Koefisien regresi variabel X1 bertanda 

positif menunjukkan adanya hubungan 

yang positif dari variabel Gross Profit 

Margin (GPM) yang menyebabkan 

kenaikan sebesar 0.217 dan signifikan 

untuk prob sig 0.001 (Signifikan untuk  

0.01) terhadap Return On Assets (ROA).  

2. Koefisien regresi variabel X2 bertanda 

positif menunjukkan adanya hubungan 

positif dari variabel Net Profit Margin 

(NPM) yang menyebabkan kenaikan 

sebesar 0.101 dan signifikan untuk prob 

sig 0.007 atau Signifikan untuk  0.01 

terhadap Return On Assets (ROA). 

3. Koefisien regresi variabel X3 bertanda 

positif menunjukkan adanya hubungan 

positif dari variabel Return On Equity 

(ROE) yang menyebabkan kenaikan 

sebesar 0,323 dan signifikan untuk prob 

sig 0.000 atau Signifikan untuk  0.01 

terhadap Return On Assets (ROA). 

 

Melalui penduga ini dapat 

digambarkan, bahwa Return On Equity 

(ROE) memberikan indikasi pengaruh yang 

relatif lebih tinggi dari pada Gross Profit 

Margin (GPM), Net Profit Margin (NPM). 

Pengaruh simultan tersebut, diprediksikan 

untuk penduga constanta adalah positif 

sebesar 28.488 dengan Probability Sig 

(0.000) atau signifikan untuk  0.01. 

Artinya, secara simultan ketiga variabel 

prediktor tersebut memberikan dampak yang 

linier terhadap Return On Assets (ROA) dan 

signifikan untuk  0.01. Namun, melihat 

dari operasionalnya relatif distribusi t uji 

model simultan, terlihat Gross Profit Margin 

(GPM), Net Profit Margin (NPM) memiliki 

kemagnaan yang bervariasi dengan variabel 

lain yang teridentifikasi. lebih jelaskan, 

perhatikan tampilan tabel berikut : 

Tabel 4.8 

Anova Pengaruh Secara Simultan Gross 

Profit Margin (GPM), Net Profit Margin 

(NPM) dan Return On Equity (ROE) 

TerhadapReturn On Assets (ROA) 
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Tabel 4.9 

Koefisien Regresi Pengaruh Secara Gross 

Profit Margin (GPM), Net Profit Margin 

(NPM) dan Return On Equity 

(ROE)Terhadap Return On Assets (ROA) 

 
Memperhatikan tampilan tabel diatas 

menunjukkan bahwa Gross Profit Margin 

(GPM), Net Profit Margin (NPM) dan 

Return On Equity (ROE) mempunyai 

pengaruh yang positif terhadap Return On 

Assets(ROA) dan Return On Equity (ROE) 

pengaruh paling dominan dari pada variabel 

lain yaitu Gross Profit Margin (GPM), Net 

Profit Margin (NPM) dalam mempengaruhi 

Return On Assets (ROA). Hal ini 

menunjukkan bahwa Return On Equity 

(ROE) atau kelayakan aktiva dan pasiva 

dalam neraca keuangan perusahaan 

merupakan unsur yang paling menentukan 

dalam upaya peningkatan Return On Asset 

(ROA) PT Asuransi Asoka Mas. 

Lebih lanjut dapat dijelaskan, bahwa 

secara simultan tiga variabel tersebut mampu 

memprediksikan pengaruh yang positif dan 

signifikan untuk  0.01 (Perhatikan Prob 

Sig, 0.000), dan mampu pula memberikan 

kontribusi yang sangat kuat terhadap 

perubahan yang linier terhadap Return On 

Assets (ROA). Perhatikan R-Square pada 

tampilan tabel 4.10 (R-Square = 0.925 

dengan estimasi residual yang explaned 

Residual atau sebesar 4.07501). Kondisi ini 

juga mampu menjelaskan, bahwa Gross 

Profit Margin (GPM), Net Profit Margin 

(NPM) dan Return On Equity (ROE) secara 

simultan memberikan prediksi positif dan 

signifikan terhadap Return On Assets (ROA) 

yang dalam hal ini dapat dijelaskan dengan 

pengaruh  sebesar 92% (sangat kuat) dan 

sisanya atau sebesar 08% adalah sebagai 

Estimasi residual yang Un explaned Residual 

dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di 

luar model, namun dapat diidentifikasi 

sebagaimana yang teridentifikasi pada Bab I 

( Identifikasi masalah, di luar variabel Gross 

Profit Margin (GPM), Net Profit Margin 

(NPM) dan Return On Equity (ROE). 

Lebih lanjut dengan perubahan 

Return On Assets (ROA) tersebut, ternyata 

Return On Equity (ROE) memberikan 

dampak prediktif yang relatif baik dan 

signifikansi dibanding variabel lainnya 

(Perhatikan penduga prediktif yang <0,01 

(1,0%). 



VOL 7 NO.2. TAHUN 2019 – ISSN – 2088 – 1322  JURNAL GICI 109 
 

Untuk lebih jelasnya pengaruh 

simultan (Penduga R-square) Gross Profit 

Margin (GPM), Net Profit Margin (NPM) 

dan Return On Equity (ROE) seperti telah 

diuraikan diatas, dapat dilihat dalam tabel 

4.10 dibawah ini: 

Tabel 4.10 

Model Summary Pengaruh Secara Simultan 

Gross Profit Margin (GPM), Net Profit 

Margin (NPM) dan Return On Equity (ROE) 

Terhadap Return On Assets (ROA) 

 
Berdasarkan tampilan tabel 4.10. 

diatas pengaruh secara simultan (R2) Gross 

Profit Margin (GPM), Net Profit Margin 

(NPM) dan Return On Equity (ROE) 

disamping memiliki hubungan yang sangat 

erat (962%) juga mampu memberikan 

kontribusi yang relatif kuat (925%) terhadap 

Return On Assets (ROA). 

2. Pengaruh Parsial Gross Profit Margin 

(GPM) Terhadap Return On Assets 

(ROA) 

Melalui analisis simultan variabel 

Gross Profit Margin (GPM) mampu 

bersinergi dengan variabel lainnya sehingga 

mampu mempengaruhi tinggi rendahnya 

Return On Assets (ROA), maka suatu hal 

yang menarik untuk diamati lebih teknis 

adalah bagaimana dianalisis secara parsial, 

apakah variabel Gross Profit Margin (GPM) 

ternyata juga mampu memprediksi tinggi 

atau rendahnya Return On Assets (ROA). 

Melalui persamaan regresi parsial 

diatas dapat dilihat arah hubungan yang 

dihasilkan dari variabel bebas terhadap 

variabel terikatnya, dengan asumsi variabel 

lain konstan yaitu: ŷ = 18.448   0.233 (X1) 

+   e. 

Koefisien regresi variabel X1 

bertanda positif menunjukkan adanya 

hubungan yang positif dari variabel Gross 

Profit Margin (GPM) yang menyebabkan 

kenaikan sebesar 0.233 dan signifikan untuk 

prob sig 0.001 (Signifikan untuk  0.01) 

terhadap Return On Assets (ROA). 

Kemudian untuk menguji hubungan 

signifikansi secara parsial variabel Gross 

Profit Margin (GPM) terhadap Return On 

Assets (ROA) signifikan atau tidak, 

dilakukan pengujian distribusi t sig. 

Berdasarkan perhitungan tersebut diatas, 

dapat dinyatakan melalui penduga t sig 0,000 

maka dapat diartikan terdapat pengaruh 

secara signifikan Gross Profit Margin (GPM) 

terhadap Return On Assets (ROA) PT 

Asuransi Asoka Mas. Untuk lebih jelasnya 

perhatikan tampilan tabel dibawah ini: 

Tabel 4.11 

Koefisien Regresi Pengaruh Secara Parsial 

Gross Profit Margin (GPM) Terhadap Return 

On Assets (ROA) 
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Memperhatikan tampilan tabeldiatas 

menunjukkan bahwa Gross Profit Margin 

(GPM) mempunyai pengaruh yang positif 

terhadap Return On Assets (ROA). Lebih 

lanjut dapat dijelaskan, bahwa secara parsial 

variabel Gross Profit Margin (GPM) mampu 

memprediksikan pengaruh yang positif dan 

signifikan untuk  0.01 (Perhatikan Prob 

Sig, 0.001), dan mampu pula memberikan 

kontribusi yang kuat terhadap terhadap 

Return On Assets (ROA). Perhatikan R-

Square pada tampilan tabel 4.12 (R-Square = 

0.620 dengan estimasi residual yang 

explaned Residual atau sebesar 1.65548). 

Kondisi ini juga mampu menjelaskan, bahwa 

Gross Profit Margin (GPM) secara parsial 

memberikan pengaruh terhadap Return On 

Assets (ROA) dengan pengaruh sebesar 62% 

(kuat). Lebih jelasnya pengaruh parsial 

Gross Profit Margin (GPM) seperti telah 

diuraikan diatas, dapat dilihat dalam tabel 

4.12. dibawah ini: 

 

Tabel 4.12 

Model Summary Pengaruh Secara Parsial 

Gross Profit Margin (GPM) Terhadap Return 

On Assets (ROA) 

 
3. Pengaruh Parsial Net Profit Margin 

(NPM) Terhadap Return On Assets 

(ROA) 

Melalui analisis simultan variabel 

Net Profit Margin (NPM) mampu bersinergi 

dengan variabel lainnya sehingga mampu 

mempengaruhi tinggi rendahnya Return On 

Assets (ROA), maka suatu hal yang menarik 

untuk diamati lebih teknis adalah bagaimana 

dianalisis secara parsial, apakah variabel Net 

Profit Margin (NPM) ternyata juga mampu 

mempengaruhi tinggi atau rendahnya Return 

On Assets (ROA). 

Melalui persamaan regresi parsial 

diatas dapat dilihat arah hubungan yang 

dihasilkan dari variabel bebas terhadap 

variabel terikatnya, dengan asumsi variabel 

lain konstan yaitu: ŷ = 15.798   0.153 (X2) 

+ e. 

Koefisien regresi variabel X2 

bertanda positif menunjukkan adanya 

hubungan yang positif dari variabel Net 

Profit Margin (NPM) yang menyebabkan 

kenaikan sebesar 0.153 dan signifikan untuk 

prob sig 0.007 (Signifikan untuk α 0.01) 

terhadap Return On Assets (ROA). 

Kemudian untuk menguji hubungan 

signifikansi secara parsial variabel Net Profit 
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Margin (NPM) terhadap Return On Assets 

(ROA) signifikan atau tidak, dilakukan 

pengujian distribusi t sig. Berdasarkan 

hitung dibandingkan dengan Signifikansi t = 

0.000 untuk α = 0.01. Berdasarkan 

perhitungan tersebut diatas, dapat dinyatakan 

melalui penduga t sig 0,007, maka dapat 

diartikan terdapat pengaruh secara signifikan 

Net Profit Margin (NPM) terhadap Return 

On Assets (ROA) PT Asuransi XYZ. Untuk 

lebih jelasnya perhatikan tampilan tabel 

dibawah ini: 

Tabel 4.13 

Koefisien Regresi Pengaruh Secara Parsial 

Net Profit Margin (NPM) Terhadap Return 

On Assets (ROA) 

 
Memperhatikan tampilan tabel diatas 

menunjukkan bahwa Net Profit Margin 

(NPM) mempunyai pengaruh yang positif 

terhadap Return On Assets (ROA). Lebih 

lanjut dapat dijelaskan, bahwa secara parsial 

variabel Net Profit Margin (NPM) mampu 

memprediksikan pengaruh yang positif dan 

signifikan untuk  0.01 (Perhatikan Prob 

Sig, 0.007), dan mampu pula memberikan 

kontribusi yang kuat terhadap terhadap 

Return On Assets (ROA). Perhatikan R-

Square pada tampilan tabel 4.14 (R-Square = 

0.555 dengan estimasi residual yang 

explaned Residual atau sebesar 1.10978). 

Kondisi ini juga mampu menjelaskan, bahwa 

Net Profit Margin (NPM) secara parsial 

memberikan pengaruh terhadap Return On 

Assets (ROA) dengan pengaruh sebesar 55% 

(Cukup Kuat). Lebih jelasnya pengaruh 

parsial Net Profit Margin (NPM) seperti 

telah diuraikan diatas, dapat dilihat dalam 

tabel 4.14. dibawah ini: 

 

Tabel 4.14 

Model Summary Pengaruh Secara Parsial Net 

Profit Margin (NPM) Terhadap Return On 

Assets (ROA) 

 
4. Pengaruh Parsial Return On Equity 

(ROE) Terhadap Return On Assets 

(ROA) 

Melalui analisis simultan variabel 

Return On Equity (ROE) mampu bersinergi 

dengan variabel lainnya sehingga mampu 

mempengaruhi tinggi rendahnya Return On 

Assets (ROA), maka suatu hal yang menarik 

untuk diamati lebih teknis adalah bagaimana 

dianalisis secara parsial, apakah variabel 

Return On Equity (ROE) ternyata juga 

mampu mempengaruhi tinggi atau 

rendahnya Return On Assets (ROA). 

Melalui persamaan regresi parsial 

diatas dapat dilihat arah hubungan yang 

dihasilkan dari variabel bebas terhadap 

variabel terikatnya, dengan asumsi variabel 
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lain konstan yaitu: ŷ = 22.411   0.338 (X3) 

+ e 

Koefisien regresi variabel X3 

bertanda positif menunjukkan adanya 

hubungan yang positif dari variabel Return 

On Equity (ROE) yang menyebabkan 

kenaikan sebesar 0.338 dan signifikan untuk 

prob sig 0.000 (Signifikan untuk  0.01) 

terhadap Return On Assets (ROA). 

Kemudian untuk menguji hubungan 

signifikansi secara parsial variabel Return 

On Equity (ROE) terhadap Return On Assets 

(ROA) signifikan atau tidak, dilakukan 

pengujian distribusi t sig. hitung 

dibandingkan dengan Signifikansi t = 0.000 

untuk α = 0.01. Berdasarkan perhitungan 

tersebut diatas, dapat dinyatakan melalui 

penduga t sig 0,000, maka dapat diartikan 

terdapat pengaruh secara signifikan Return 

On Equity (ROE) terhadap Return On Assets 

(ROA) PT Asuransi XYZ. Untuk lebih 

jelasnya perhatikan tampilan tabel dibawah 

ini: 

 

Tabel 4.15 

Koefisien Regresi Pengaruh Secara Parsial 

Return On Equity (ROE) Terhadap Return 

On Assets (ROA) 

 
Memperhatikan tampilan tabel  diatas 

menunjukkan bahwaReturn On Equity 

(ROE)mempunyai pengaruh yang positif 

terhadap Return On Assets (ROA). Lebih 

lanjut dapat dijelaskan, bahwa secara parsial 

variabel Return On Equity (ROE)mampu 

memprediksikan pengaruh yang positif dan 

signifikan untuk  0.01 (Perhatikan 

ProbSig, 0.000), dan mampu pula 

memberikan kontribusi yang kuat terhadap 

terhadapReturn On Assets (ROA). 

Perhatikan R-Square pada tampilan tabel 

4.16 (R-Square = 0.790 dengan estimasi 

residual yang explaned Residual atau 

sebesar 1.05805). Kondisi ini juga mampu 

menjelaskan, bahwa Return On Equity 

(ROE)secara parsial memberikan pengaruh 

terhadap Return On Assets (ROA)dengan 

pengaruh sebesar 79% (Kuat). Lebih 

jelasnya pengaruh parsial Return On Equity 

(ROE)seperti telah diuraikan diatas, dapat 

dilihat dalam tabel 4.16 dibawah ini : 

Tabel 4.16 

Model Summary Pengaruh Secara Parsial 

Return On Equity (ROE) Terhadap Return 

On Assets (ROA) 

 
 

SIMPULAN  

1. Secara simultan Gross Profit Margin 

(GPM), Net Profit Margin (NPM) 

dan Return On Equity (ROE) 
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berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Return On Assets (ROA), 

hal tersebut ditunjukkan dengan  

perolehan (R-Square = 0.925 dengan 

estimasi residual yang explaned 

Residual atau sebesar 4.07501). 

Kondisi ini juga mampu 

menjelaskan, bahwa Gross Profit 

Margin (GPM), Net Profit Margin 

(NPM) dan Return On Equity (ROE) 

secara simultan memberikan prediksi 

positif dan signifikan terhadapReturn 

On Assets (ROA)yang dalam hal ini 

dapat dijelaskan dengan pengaruh  

sebesar 92% (sangat kuat) dan 

sisanya atau sebesar 08% adalah 

sebagai Estimasi residual yang 

Unexplaned Residualdan sisanya 

dipengaruhi oleh variabel lain di luar 

model. 

2. Secara parsial Gross Profit Margin 

(GPM) berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Return On Assets 

(ROA), hal tersebut ditunjukkan 

dengan perolehan (R-Square = 0.620 

dengan estimasi residual yang 

explaned Residual atau sebesar 

1.65548). Kondisi ini juga mampu 

menjelaskan, bahwa Gross Profit 

Margin (GPM) secara parsial 

memberikan pengaruh terhadap 

Return On Assets (ROA) dengan 

pengaruh sebesar 62% (kuat). 

3. Secara parsial Net Profit Margin 

(NPM) berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Return On Assets 

(ROA), hal tersebut ditunjukkan 

dengan perolehan (R-Square = 0.555 

dengan estimasi residual yang 

explaned Residual atau sebesar 

1.10978). Kondisi ini juga mampu 

menjelaskan, bahwa Net Profit 

Margin (NPM) secara parsial 

memberikan pengaruh terhadap 

Return On Assets (ROA) dengan 

pengaruh sebesar 55% (Cukup Kuat). 

4. Secara parsial Net Profit Margin 

(NPM) berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Return On Assets 

(ROA), hal tersebut ditunjukkan 

dengan perolehan (R-Square = 0.555 

dengan estimasi residual yang 

explaned Residual atau sebesar 

1.10978). Kondisi ini juga mampu 

menjelaskan, bahwa Net Profit 

Margin (NPM) secara parsial 

memberikan pengaruh terhadap 

Return On Assets (ROA) dengan 

pengaruh sebesar 55% (Cukup Kuat). 

 

SARAN 

1. Bagi perusahaan agar dapat 

meningkatkan lagi kinerja 

keuangannya khususnya rasio-rasio 

profitabilitas melalui kebijakan-

kebijakan manajemennya sehingga 
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perusahaan dapat lebih meningkatkan 

kinerja yang lebih tinggi lagi. 

2. Bagi peneliti selanjutnya akan lebih 

baik lagi jika menganalisis mengenai 

rasio hendaknya dengan 

menggunakan jenis perusahaan yang 

bergerak dalam berbagai macam 

sektor dan bidang pada suatu 

perusahaan sehingga dapat 

memperoleh data serta hasil yang 

lebih akurat. Selain itu hasil 

penelitian yang dihasilkan akan lebih 

akurat jika menambah dengan faktor-

faktor eksternal seperti kur mata 

uang, keadaan politik dan ekonomi 

suatu negara sehingga akan lebih 

mendapatkan hasil penelitian yang 

lebih baik lagi. 

3. Pada tingkat profitabilitas yang 

dimana pada Return on Equity (ROE) 

dan Return On Assets (ROA) 

cenderung stabil dan berada di atas 

standar selama periode penelitian. 

Perusahaan perlu mempertahankan 

atau meningkatkan tingkat persentase 

ROE dan ROA  sehingga 

pertumbuhan modal yang di 

investasikan dalam keseluruhan 

aktiva yang dipergunakan untuk 

operasi perusahaan mampu 

memberikan laba yang optimal bagi 

perusahaan. 
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ABSTRACT 

 

 

 

This research is intended to examine the level of Service Quality towards trust in 

Islamic banking. Indications for Service Quality will be proxied with Tangible Dimensions 

(Physical Evidence), Realiable Dimensions (Reliability), Dimensions of responsiveness 

(Responsiveness), Assurance (Assurance), and Empathy Dimensions (Empathy), In testing 

the proposed hypothesis used analysis multiple linear. The type of data used is primary data 

through surveys. The research location was in Pekanbaru, Riau, Indonesia with a total sample 

of 400. From the results of statistical calculations the relationship between Service Quality 

and Trust in Islamic Banks was very strong. An asterisk (**) means that it has a significant 

value on the significance number of 0.01. 

 

Keywords: service  quality, credibility, tangible, realible, responsivenes, assurance, 

empaty, Trust, Islamic bank, Indonesia 
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INTRODUCTION 

The development of the Islamic 

banking system in Indonesia is carried out 

with a dual banking system in the context 

of the Indonesian Banking Architecture 

(API). It aims to provide many choices so 

that customers can choose to save their 

money in a bank which they think is good 

because of their considerations. The 

Islamic banking system and conventional 

banking have the same goal to increase 

financing capabilities in the sectors of the 

national economy (iskamto, 2016). The 

composition of the Islamic banking 

system is based on the principle of profit 

sharing so that a mutually beneficial 

situation exists between customers and 

Islamic banks, and prioritizes the values 

of togetherness and brotherhood between 

humans, and avoiding speculative 

activities in transactions (Parasuraman, 

Zeithaml, & Berry, 1988; 

Iskamto&Yapentra, 2018). Islamic 

banking is an alternative to the credit 

system because in Islamic banking is not 

interest rate but with profit sharing system  

(Abdullah, 2010; Hamza Khraim, 2010; 

Hardius Usman, 2015).  

The profit sharing system itself offers 

customers not only profit but sharing 

losses with the bank if it does occur (Mal 

An, 2010;  Soegeng Wahyoedi, 2017; (Siti 

Nabihah Abdullah, et all, 2016) 

The Development of Sharia Banking in 

Indonesia 

According to Iskamto (2016) 

Indonesia as the country with the largest 

Muslim population in the world, need for 

a bank that is expected to provide 

convenience and banking services to all 

Muslims and residents in Indonesia who 

operate without usury. 

The presence of the Islamic 

banking system in Indonesia, which has 

been twenty years, still has a limited 

place for the people, they are still 

hesitant to use Islamic banking services. 

This observation is shown by various 

research results that have been carried 

out in various countries, including in 

Indonesia (Iskamto, 2016; Priaji, 2011). 

Besides that, it is also shown by the 

market share data of Islamic banking on 

the total conventional banking which is 

still around 4.87% in 2014. Even though 

the Muslim population (potential market) 

is around 85%. This condition indicates 

that the Muslim community's trust in 

Islamic banking as a place to invest is 

still relatively low (kapriani et al. 2014). 

Muslim communities are still more 

convinced of the security of investing 

through conventional banking (Mamman 

and Agobando, 2016). 

When compared with other countries 

with a majority Muslim population, the 
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Indonesian Sharia Market is still very 

feasible to be encouraged. currently the 

world sharia banking market share is 

occupied by Saudi Arabia with a 

percentage of around 51.2%, followed by 

Kuwait by 45.2%, Bahrain 29.3%, Qatar 

25.8%, Malaysia 21.3%, United Arab 

Emirates 21 , 3%, Pakistan 10.4%, and 

Turkey around 5.5%. While Indonesia 

ranks behind with a market share of 

5.33% (SoegengWahyoedi, 2017). Erol 

& El-Bdour (1989) the first researcher on 

Islamic banking conducted research in 

Jordan and found that religion was not 

the main motivation for customers using 

Islamic banks. 

Relatives and neighbors are important 

influence in customer awareness in 

Islamic banking. While Erol's research, 

Kaynak and El-Bdour (1990) found the 

conclusion that important factors for 

customers who choose Islamic banks are 

fast and efficient services, bank 

reputation and image, and 

confidentiality. According to him there is 

no impact from religion on the criteria 

for selecting banks. In Malaysia, (Asma 

et al. 2011; Haron, et al. 1994) conducted 

a study of 301 Muslims and non-

Muslims. According to him religious 

motivation is not the main factor for 

Muslims in choosing Islamic banks. 

There is a gap here because it is true that 

the quality of service influences trust in 

Islamic banking in Indonesia? 

LITERATURE REVIEW 

Islamic banking is everything that 

concerns Islamic banks and Islamic 

business units, including institutions, 

business activities, and ways and 

processes in carrying out their business 

activities (Hatmawan, 2016). Transactions 

in Islamic bank income are mudharabah 

and musyarafah transactions. Islamic 

banks are banks that carry out their 

business activities based on Islamic 

principles and according to their type 

consist of Islamic public banks and 

Islamic people's financing banks (Hardius 

Usman, 2015).  

According to A Parasuraman, V.A. 

Zeithaml, & L.L. Berry (1988)service 

quality is a comparison between perceived 

services (perceptions) of consumers and 

the quality of services expected by 

consumers.If the quality of service 

received is the same or exceeds the 

expected service quality. then, it is 

satisfying. Whereas According to 

(FandyTjiptono, 2005)service quality is 

the expected level of excellence and 

control over the level of excellence to 

meet consumer desires. In other words 

there are two main factors that influence 

service quality, namely expected service 

and perceived service or expected service 
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quality and the quality of the service 

received or perceived (AL-Mhasnah, 

Salleh, Afthanorhan, & Ghazali, 2018).   

There is a way for companies to win 

competition by providing services with 

quality that is better than their 

competitors, consistently. Consumer 

expectations are shaped by past 

experience, word of mouth promotion, 

and promotions carried out by service 

companies compared to similar 

companies(Iskamto, 2015; Parasuraman et 

al., 1988) 

The dimensions or benchmarks used to 

measure services as material for 

consideration by consumers using five 

ServQual dimensions (Parasuraman et al., 

1988), namely: 1). Tangible, is everything 

that concerns physical existence or means 

to support the implementation of 

operational activities comfortably. 

2).Realiable, namely the ability of 

companies to provide services accurately, 

the ability to carry out promised services 

appropriately and reliably. 3). 

responsiveness, willingness to help 

consumers and provide services quickly 

and responsively. promised. 

Responsiveness is something that is most 

often complained by consumers. 4). 

Assurance, is a dimension of service 

quality that accentuates the ability of the 

company or agency and the quality of 

fronline staff which includes knowledge, 

competence, politeness and 

trustworthiness to give consumers a sense 

of comfort and safety. 5). Empathy, 

including the ease of conducting good 

communication relationships, personal 

attention and understanding the needs of 

consumers. 

Trust in Islamic Banking 

Trust will create a sense of 

security and credibility and reduce 

consumer perceptions of improving 

conversation (Morgan & Hunt, 1994). It is 

proven by Morgan & Hunt (1994) about 

the relationship of trust between 

companies. Koufaris & Sousa (2002) 

prove that consumer satisfaction will 

influence consumer confidence in 

industrial exchange relations. According 

to luarn and Hsin-Hui (2004) trust is 

several specific beliefs towards an 

organization or people, which consist of 

1). Integrity (the honesty of the trusted 

party and the ability to keep promises). 2). 

Benevolence (attention and motivation). 

3). The credibility of banks that are trusted 

to act in accordance with the interests that 

trust them, 4).Competency (ability of a 

trusted party to carry out trusting needs), 

and  5). Predictability (consistency of 

behavior of trusted parties). 
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Research Methodology 

Population and Sampel Penelitian 

Population of this study is the 

Customers of Islamic Banks and 

Conventional Banks in the City of 

Pekanbaru, Indonesia. Islamic banks 

intended in this study are Islamic 

Commercial Banks including Islamic 

Business Units owned by Conventional 

Banks. The number of Islamic Banking 

Customers in Riau is 36,327 people (OJK 

SPS 2017) with the Slovin formula. The 

sample is 430 with a standard error of 5%. 

of the 430 questionnaires distributed the 

returned are 400. Data collection is 

conducted from April to August 2018. 

RESULTS AND DISCUSSION 

Identitas Responden 

From the data below it can be seen that 

the number of male respondents is 225 

people or 56% and female respondents as 

many as 175 people or 44%. While for the 

most age at the age of 18 years to 28 years 

as many as 43% while the least is the age 

above 60 years only 1 person. For 

education 68% are undergraduate to 

doctoral education while the other 31% 

are junior and senior high school. 

            Respondents' Data Tables 

 Gender 
Male 225 56 

Female 175 44 
Age 

x<18 13 3 

18<s/d<28 171 43 

29<s/d<39 144 36 

40<s/d<50 58 15 

51<s/d<60 12 3 

X>60 2 1 
Education 

High 
School 126 31 

Diploma 43 11 

Bachelor 159 40 

Master 69 17 

PostDoc 3 1 

  400 100 

 

RELIABILITY AND VALIDITY 

TEST,  

Table 1. Validity and Reliability Test 

Results 

SERVICE 

QUALITY 

Validit
y (r) 

Mean SD 

TANGIBLE       

The appearance of 

Islamic Bank 
employees who serve 

customers is neat and 

attractive. 

0.582 4.38 0.641 

The layout of the 

room and the Sharia 

Bank building are 
well organized 

0.635 4.18 0.626 

REALIABLE 
 

    

Islamic Bank 

employees serve 
customers quickly. 

0.792 3.97 0.669 

The service 
procedures applied 

by Islamic Banks are 

not complicated. 

0.803 3.91 0.654 

RESPONSIVENES

S  
    

The Islamic Bank 

Employees are 

responsive to 

complaints or 

difficulties that are 

conveyed by the 

customer. 

0.672 3.94 0.644 

Islamic Bank 

employees can 
resolve the 

difficulties faced by 

customers 

0.671 4.02 0.617 

ASSURANCE 
 

    

Islamic Bank 

employees have good 

skills at work 

0.582 4.11 0.562 

Islamic bank 

employees pay 

attention to 
customers who come 

0.635 4.11 0.542 
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to the office. 

EMPATHY 
 

    

Bank employees try 

to solve customers  
problems as well as 

possible. 

0.792 4.15 0.656 

TRUSTON 

ISLAMIC 

BANKING 

BANKING 

Validit

y (r) 
Mean SD 

BANK 

INTEGRITY 
      

I feel safe saving 

money in a Syariah 
Bank  

0.565 4.362 0.668 

Islamic banks are in 
accordance with 

Islamic sharia 

0.715 3.835 0.821 

BANK 

KREDIBILITY 
      

Sharia Bank is a 

trusted bank 
0.689 4.040 0.717 

The purpose of 

Islamic banks is not 

just to make a profit 

0.504 3.947 0.781 

BENEVOLENCE       

The government 

lacks attention to 

Islamic banks. 

0.377 3.632 0.956 

Islamic bank 

employees are 

professionals 

0.656 3.880 0.704 

COMPETENCY       

A Muslim should 

always save at an 

Islamic bank 

0.558 4.235 0.903 

Islamic banks are 

able to compete with 
conventional banks 

0.572 4.057 0.825 

PREDICTABILIT

Y 
      

Islamic banks keep  
their promises 

0.695 3.765 0.745 

Islamic banks 
provide better returns 

0.623 3.772 0.732 

Bank Interest is riba 0.594 
4.26

2 

0.8634

0 

 

The results of the validity test using the 

item-total correlation approach corrected 

(corrected item-total correlation) show 

that all items used in this study are valid, 

which is indicated by the value of r 

calculated for each item equal to and 

greater than r critical of 0.30. Thus, all 

items from empirical indicators can be 

used in subsequent data processing. The 

reliability test results are based on the 

value of Cronbach Alpha (α), indicating 

that all the variables studied meet the 

reliability element with the value of 

Cronbach Alpha (α) greater than 

0.60(Sekaran, & Bougie,2013).  

 

CORRELATION ANALYSIS, 

Spearman Rank Correlation is used to find 

relationships or to test the significance of 

associative hypotheses if each of the 

variables connected is in the form of 

Ordinal 

 

orrelations 

 Trust 
Servic

e 

Spearman

's rho 

Trust Correlation 

Coefficient 

1,000 ,380** 

Sig. (2-tailed) . ,000 

N 400 400 

Service 

Quality 

Correlation 

Coefficient 

,380** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 . 

N 400 400 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-

tailed). 

 

From the above output obtained the 

number 0.380 means the level of strength 

of the relationship between Service 

Quality and Trust to Islamic Banks is very 

strong. An asterisk (**) means that it has a 

significant value on the significance 

number of 0.01(Sekaran, & Bougie,2013) 
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NORMALITY TEST, This test aims to 

test whether in the regression model, the 

dependent variable and the independent 

variable have normal or near normal data 

distribution. 

 

Tests of Normality 

 

Kolmogorov-

Smirnova 
Shapiro-Wilk 

Sta

tisti

c df 

Sig

. 

Sta

tisti

c df 

Sig

. 

Serv

ice 

Qual

ity 

,13

1 

40

0 

,00

0 

,97

4 

40

0 

,00

0 

Trus

t 

,07

6 

40

0 

,00

0 

,97

4 

40

0 

,00

0 

a. Lilliefors Significance 

Correction 

 
 

Based on the table above, it can be seen 

that the Shapiro-Wilk value for the 

Service variable and trust is greater than 

0.05, it can be stated that the variable is 

normally distributed (Sekaran, & 

Bougie,2013). 

 

CONCLUSION 

 From the results of statistical 

calculations the relationship between 

Service Quality and Trust in Islamic 

Banks is very strong. Asteric sign (**) 

means that it has a significant value on the 

significance number of 0.01. This means 

that the people still really hope that 

Islamic banking has good quality services. 

So that trust in Islamic banks will 

increase. 
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ABSTRAK 

 

 

 Suatu perusahaan dikatakan kondisi keuangannya dalam keadaan seimbang apabila 

perusahaan tersebut dapat membiayai aktivitas-aktivitas yang dijalankan dan tidak 

mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya pada pihak lain, baik jangka pendek 

maupun jangka panjang. Analisis rasio keuangan dan analisis trend membantu mengetahui 

tingkat kinerja keuangan perusahaan apakah baik atau sebaliknya. Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui dan menganalisis Laporan Keuangan Untuk Menilai Kinerja 

Keuangan, Berdasarkan Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas, Rasio Profitabilitas dan 

Analisis Trend di PT. Jungleland Asia. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif 

evaluatif. Teknik pengumpulan data menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan 

periode tahun 2014-2018. Sedangkan, rasio likuiditas (current ratio, quick ratio, dan cash 

ratio), rasio solvabilitas (total debt to equity dan total debt to total asset), rasio profitabilitas 

(gross profit margin, net profit margin, return on asset, dan return on equity) dan Analisis 

trend menggunakan angka indeks merupakan teknik analisis data dalam penelitian ini.  

 Hasil rasio likuiditas pada tahun 2014-2018 diukur menggunakan current ratio, quick 

ratio dan cash ratio menunjukkan hasil yang tidak baik, karena nilai rasio berada di bawah 

rata-rata industri. Hasil rasio solvabilitas tahun 2014-2018 diukur menggunakan total debt to 

equity dan total debt to total asset menunjukkan hasil yang tidak baik, karena nilai rasio 

berada di atas rata-rata industri. Hasil rasio provitabilitas tahun 2014-2018 diukur 

menggunakan gross profit margin menunjukkan hasil yang baik karena nilai rasio berada di 

atas rata-rata industri, sementara itu jika diukur menggunakan net profit margin, return on 

asset dan return on equity menunjukkan hasil yang tidak baik karena nilai rasio berada di 

bawah rata-rata industri. Di sisi lain hasil analisis trend pada tahun 2014-2018 menunjukkan 

penurunan dari tahun dasar, sehingga laporan keuangan berada dalam kondisi tidak baik. 
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Dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan PT Jungleland Asia dalam kondisi tidak baik 

seperti yang terlihat pada hasil keseluruhan kinerja keuangan berdasarkan rasio likuiditas, 

solvabilitas, profitabilitas dan analisis trend. 

 

Kata kunci: Kinerja Keuangan, Analisis Rasio, Analisis Trend. 
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PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Di era globalisasi ini, sektor 

pariwisata merupakan kekuatan terbesar dan 

terkuat dalam pembiayaan dan 

menggerakan perekonomian global. Bahkan 

sektor pariwisata akan menjadi pendorong 

utama perekonomian dunia pada abad ke-

21, dan menjadi salah satu industri utama 

dunia. Berbagai organisasi internasional 

antara lain PBB, Bank Dunia dan World 

Tourism Organization (WTO), juga 

mengakui bahwa pariwisata merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari 

kehidupan manusia terutama menyangkut 

kegiatan sosial dan ekonomi. Hal tersebut 

sejalan dengan yang tercantum dalam 

Undang-undang Nomor 10 tahun 2009 

Tentang Kepariwisataan yang menyatakan 

bahwa penyelenggaraan Kepariwisataan 

ditunjukkan untuk meningkatkan 

pendapatan nasional dalam rangka 

meningkatkan kesejahteraan dan 

kemakmuran rakyat, memperluas dan 

memeratakan kesempatan berusaha dan 

lapangan kerja, mendorong pembangunan 

daerah, memperkenalkan dan 

mendayagunakan obyek dan daya tarik 

wisata di Indonesia serta memupuk rasa 

cinta tanah air dan mempererat 

persahabatan antar bangsa.  

PT. Jungleland Asia merupakan salah 

satu perusahaan yang bergareak di sektor 

pariwisata terletak di jalan Jungleland 

Boulevard No.1, Kawasan Sentul Nirwana, 

Sentul City, Bogor. PT. Jungleland Asia 

adalah anak perusahaan dari PT. Graha 

Andrasentra PropertindoTbk. Yang berada 

di satu naungan Jungle Series (Jungleland, 

The Jungle, Jungle Fest, dan Aston Hotel). 

PT Jungleland Asia sudah mulai beroperasi 

sejak Maret 2013 hingga saat ini selalu 

berusaha memberikan pelayanan yang 

terbaik.  

Suatu perusahaan dikatakan kondisi 

keuangannya dalam keadaan seimbang 

apabila perusahaan tersebut dapat 

membiayai aktivitas-aktivitas yang 

dijalankan dan tidak mengalami kesulitan 

dalam memenuhi kewajibannya pada pihak 

lain, baik jangka pendek maupun jangka 

panjang. Dalam hal ini peranan manajemen 

keuangan perusahaan diperlukan untuk 

merencanakan secara tepat bagaimana 

pemenuhan, penggunaan, dan pengawasan 

alokasi dana. Hal ini termasuk dalam 

kegiatan pembelanjaan perusahaan.  

Tentunya kinerja keuangan PT. 

Jungleland Asia sangatlah penting dalam 

perkembangan perusahaan kedepannya. 

Saat ini kinerja keuangan PT. Jungleland 

Asia belum menunjukan hasil yang 

maksimal, ini terlihat dari pendapatan 

perusahaan saat tahun kedua beroperasi 

yaitu tahun 2014 mengalami kerugian 

hingga tahun 2016. Namun dua tahun 

terakhir pendapatan berangsur-angsur 

mengalami peningkatan pendapatan 
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walaupun belum maksimal. Faktor yang 

mempengaruhi hal tersebut diantaranya, 

posisi aktiva PT. Jungleland Asia belum 

menggambarkan secara utuh kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi kewajibannya, 

perusahaan tidak bisa memenuhi 

kewajibannya secara tepat waktu, dan 

perusahaan belum bisa memaksimalkan laba 

yang diperoleh atas modal dan aset yang 

dimilikinya. Untuk meningkatkan kondisi 

keuangan agar lebih baik lagi hal yang 

sudah dilakukan manajemen yaitu efisiensi 

pembiayaan, namun hal ini perlu diteliti 

lebih lanjut terkait laporan keuangan 

peruahaan agar mendapatkan hasil atau laba 

yang maksimal sesuai dengan harapan 

manajemen perusahaan.  

Laporan keuangan merupakan salah 

satu informasi yang sangat penting dalam 

menilai perkembangan perusahaan, dapat 

juga digunakan untuk menilai prestasi yang 

dicapai perusahaan pada saat lampau, 

sekarang dan rencana pada waktu 

mendatang. Laporan keuangan umumnya 

disajikan untuk memberi informasi 

mengenai posisi-posisi keuangan, kinerja 

dan arus kas suatu perusahaan dalam 

periode tertentu. Informasi tersebut 

diharapkan dapat bermanfaat bagi sebagian 

besar kalangan pengguna laporan keuangan 

dalam rangka membuat keputusan-

keputusan. Penilaian tingkat keuangan suatu 

perusahaan dapat dilakukan dengan 

menganalisis laporan keuangan perusahaan. 

Untuk mengetahui apakah laporan keuangan 

dalam kondisi yang baik dapat dilakukan 

berbagai analisa, salah satunya analisis rasio 

dan analisis trend.  

Analisis rasio keuangan, membantu 

mengetahui tingkat kinerja keuangan 

perusahaan apakah baik atau sebaliknya. 

Analisis rasio dapat diklasifikasikan dalam 

berbagai jenis, beberapa diantaranya yaitu 

rasio likuiditas, rasio solvabilitas dan rasio 

profitabilitas. Rasio likuiditas adalah 

menunjukkan sejauh mana kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi kewajiban 

jangka pendeknya dengan jaminan harta 

lancar yang dimilikinya. Sedangkan rasio 

solvabilitas, menunjukkan sejauh mana 

kemampuan perusahaan atas semua 

kewajibannya dengan jaminan harta yang 

dimilikinya. Rasio profitabilitas, 

menunjukkan sejauh mana kemampuan 

perusahaan menghasilkan laba dengan 

modal dimilikinya. Selain rasio ada juga 

analisis trend, yaitu untuk mengetahui 

posisi laporan keunagan pada setiap posnya 

apakah mengalami kenaikan atau 

penurunan. Dengan mengetahui tingkat 

likuiditas, solvabilitas, profitabilitas dan 

trend suatu perusahaan akan dapat diketahui 

keadaan perusahaan yang sesungguhnya 

sehingga dapat diukur tingkat kinerja 

keuangan dalam perusahaan.  
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1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, 

maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

dapat dirumuskan sebagai berikut: (1) 

Bagiamana kinerja keuangan PT. 

Jungleland Asia berdasarkan rasio likuiditas 

periode tahun 2014-2018? (2) Bagaimana 

kinerja keuangan PT. Jungleland Asia 

berdasarkan rasio solvabilitas periode tahun 

2014-2018? (3) Bagaimana kinerja 

keuangan PT. Jungleland Asia beradasarkan 

rasio profitabilitas periode tahun 2014-

2018? (4) Bagaimana kinerja keuangan PT. 

Jungleland Asia berdasarkan analisis trend 

periode tahun 2014-2018? 

Penelitian ini mempunyai beberapa 

tujuan, sebagai berikut: (1) Untuk 

mengetahui dan memahami tingkat kinerja 

keuangan PT. Jungleland Asia berdasarkan 

rasio likuiditas periode tahun 2014-2018. 

(2) Untuk mengetahui dan memahami 

tingkat kinerja keuangan PT. Jungleland 

Asia berdasarkan rasio solvabilitas periode 

tahun 2014-2018. (3) Untuk mengetahui dan 

memahami tingkat kinerja keuangan PT. 

Jungleland Asia berdasarkan rasio 

profitabilitas periode tahun 2014-2018. (4) 

Untuk mengetahui dan memahami tingkat 

kinerja keuangan PT. Jungleland Asia 

berdasrkan analisis trend periode tahun 

2014-2018. 

 

 

 

1.3 Kerangka Teoritis 

Pengertian Laporan Keuangan 

Menurut Hery (2015:3) laporan 

keuangan merupakan produk akhir dari 

serangkaian proses pencatatan dan 

pengikhtisaran data transaksi bisnis. 

Seorang akuntan diharapkan mampu 

mengorganisir seluruh data akuntansi 

hingga menghasilkan laporan keuangan, dan 

bahkan harus dapat menginterpretasikan 

serta menganalisis laporan keuangan yang 

dibuatnya.  

Menurut Kasmir (2015:66) laporan 

keuangan, merupakan kewajiban setiap 

perusahaan untuk membuat dan 

melaporkannya pada suatu periode tertentu. 

Laporan keuangan juga akan menentukan 

langkah apa yang dilakukan perusahaan 

sekarang dan kedepan, dengan melihat 

berbagai persoalan yang ada, baik 

kelemahan maupun kekuatan yang di 

milikinya. 

 

1.4 Tujuan Laporan Keuangan  

Tujuan laporan keuangan menurut 

Hery (2015:5-6) terbagi menjadi dua yaitu, 

tujuan khusus laporan keuangan adalah 

menyajikan posisi keuangan, hasil usaha 

dan perubahan posisi keuangan lainnya 

secara wajar dan sesuai prinsip-prinsip 

akuntansi yang berlaku umum. Sedangkan 

tujuan umum laporan keuangan adalah:  
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a. Memberikan informasi yang terpercaya 

tentang sumber daya ekonomi dan 

kewajiban perusahaan, dengan maksud:  

1. Untuk menilai kekuatan dan 

kelemahan perusahaan.  

2. Untuk menunjukkan posisi keuangan 

dan investasi perusahaan.  

3. Untuk menilai kemampuan 

perusahaan dalam melunasi 

kewajibannya.  

4. Menunjukkan kemampuan sumber 

daya yang ada untuk pertumbuhan 

perusahaan.  

b. Memberikan informasi yang terpercaya 

tentang sumber kekayaan bersih yang 

berasal dari kegiatan usaha dalam 

mencari laba, dengan maksud:  

1. Memberikan gambaran tentang 

jumlah deviden yang diharapkan 

pemegang saham. 

2. Menunjukkan kemampuan perusahaan 

dalam membayar kewajiban kepada 

kreditor, supplier, pegawai, 

pemerintah dan kemampuannya dalam 

mengumpulkan dana untuk 

kepentingan ekspansi perusahaan. 

3. Memberikan informasi kepada 

manajemen untuk digunakan dalam 

pelaksanaan fungsi perencanaan dan 

pengendalian. 

4. Menunjukkan tingkat kemampuan 

perusahaan dalam mendapatkan laba 

jangka panjang.  

c. Memungkinkan untuk menaksir potensi 

perusahaan dalam menghasilkan laba.  

d. Memberikan informasi yang diperlukan 

lainnya tentang perubahan aset dan 

kewajiban.  

e. Mengungkapkan informasi relevan 

lainnya yang dibutuhkan oleh para 

pemakai laporan.  

 

Jenis-Jenis Laporan Keuangan  

1. Neraca  

Menurut Kasmir (2015:69-70) neraca 

merupakan ringkasan laporan keuangan, 

artinya laporan keuangan disusun secara 

garis besarnya dan tidak mendetil. 

Kemudian neraca juga menunjukkan 

posisi keuangan berupa aktiva (harta), 

kewajiban (utang), dan modal 

perusahaan (ekuitas) pada saat tertentu. 

Persamaan neraca bisa ditunjukkan 

sebagai berikut:  

 

 

2. Laporan Laba Rugi  

Menurut Hery (2015:34) laporan laba 

rugi (income statement) adalah laporan 

yang menyajikan ukuran keberhasilan 

operasi perusahaan selama periode 

waktu tertentu. Laporan ini sering 

dipandang sebagai laporan akuntansi 

yang paling penting dalam laporan 

tahunan. Laporan laba rugi menyajikan 

hasil usaha-pendapatan, beban, laba atau 
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rugi bersih dan laba atau rugi per saham 

untuk periode akuntansi tertentu.  

 

3. Laporan Perubahan Modal  

Merupakan laporan yang berisi jumlah 

dan jenis modal yang dimiliki pada saat 

ini. Kemudian laporan ini juga 

menjelaskan perubahan modal yang 

menggambarkan jumlah modal yang 

dimiliki perusahaan saat ini serta sebab-

sebab berubahnya modal. 

 

4. Laporan Arus Kas  

Menurut Hery (2015:203) laporan arus 

kas digunakan oleh manajemen untuk 

mengevaluasi kegiatan operasional yang 

telah berlangsung, dan merencanakan 

aktivitas investasi dan pembiayaan 

dimasa yang akan datang. Laporan arus 

kas memberikan informasi tentang arus 

kas masuk dan keluar dari kegiatan 

operasi, pendanaan, dan investasi 

selama satu periode tertentu. 

 

Kinerja Keuangan 

Menurut Harmono (2014:23) kinerja 

perusahaan umumnya diukur berdasarkan 

penghasilan bersih (laba) atau sebagai dasar 

bagi ukuran yang lain seperti imbalan 

investasi (return on investment) atau 

penghasilan per saham (earning per share). 

Unsur yang berkaitan langsung dengan 

pengukuran penghasilan bersih (laba) 

adalah penghasilan dan beban. Pengukuran 

penghasilan bersih (laba) tergantung pada 

pemeliharaan modal yang digunakan 

perusahaan dalam penyusunan laporan 

keuangan.  

Menurut Hery (2015:3) kinerja 

keuangan merupakan suatu usaha formal 

untuk mengevaluasi, efisiensi dan 

efektivitas perusahaan dalam laba dan posisi 

kas tertentu. Dengan pengukuran kinerja 

keuangan, dapat dilihat prospek 

pertumbuhan dan perkembangan keuangan 

perusahaan telah mencapai suatu kinerja 

tertentu yang telah ditetapkan. 

 

Analisis Laporan Keuangan 

1. Pengertian Analisis Laporan Keuangan 

Menganalisis laporan keuangan berarti 

menilai kinerja perusahaan, baik secara 

internal maupun untuk dibandingkan 

dengan perusahaan lain yang berada 

dalam industri yang sama. Hal ini 

berguna bagi arah perkembangan 

perusahaan dengan mengetahui seberapa 

efektif operasi perusahaan telah berjalan. 

Analisis laporan keuangan sangat 

berguna tidak hanya bagi internal 

perusahaan saja, tetapi juga bagi investor 

dan pemangku kepentingan lainnya 

(Hery, 2015:132). Menurut Harahap 

dalam Trianto (2017:3) analisis laporan 

keuangan adalah menguraikan pos-pos 

laporan keuangan menjadi unit informasi 

yang lebih kecil dan melihat 

hubungannya yang bersifat signifikan 

atau mempunyai makna antara satu 
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dengan yang lainnya baik antara data 

kuantitatif maupun data non kuantitatif.  

2. Tujuan Analisis Laporan Keuangan 

Menurut Hery (2015:133) secara umum, 

tujuan dan manfaat dari dilakukannya 

analisis laporan keuangan adalah:  

a. Untuk mengetahui posisi keuangan 

perusahaan dalam suatu periode 

tertentu, baik aset, liabilitas, ekuitas, 

maupun hasil usaha yang telah dicapai 

selama beberapa periode.  

b. Untuk mengetahui kelemahan-

kelemahan yang menjadi kekurangan 

perusahaan.  

c. Untuk mengetahui kekuatan-kekuatan 

yang menjadi kelebihan perusahaan.  

d. Untuk menentukan langkah-langkah 

perbaikan yang perlu dilakukan 

dimasa mendatang, khususnya yang 

berkaitan dengan posisi keuangan 

perusahaan saat ini.  

e. Untuk melakukan penilaian kinerja 

manajemen.  

f. Sebagai pembanding dengan 

perusahaan sejenis, terutama 

mengenai hasil yang telah dicapai. 

 

Analisis Rasio Keuangan 

1. Pengertian Analisis Rasio Keuangan  

Menurut Hery (2015:163) analisis rasio 

keuangan adalah analisis yang dilakukan 

dengan menghubungkan berbagi 

perkiraan yang ada pada laporan 

keuangan  dalam bentuk rasio keuangan 

atau antar pos yang ada di antara laporan 

keuangan. Rasio keuangan ini sangat 

penting gunanya untuk melakukan 

analisa kondisi keuangan perusahaan. 

Analisis rasio keuangan untuk menilai 

kondisi keuangan dan prestasi 

perusahaan, analisis keuangan 

memerlukan beberapa tolak ukur yang 

sering dipakai adalah rasio dan indeks, 

yang menghubungkan dua data yang satu 

dengan yang lainnya (Sawir dalam 

Putranto, 2018).  

2. Manfaat Analisis Rasio Keuangan 

Menurut Fahmi (2014:47) adapun 

manfaat yang bisa diambil dengan 

dipergunakan rasio keuangan, yaitu: 

a. Analisis rasio keuangan sangat 

bermanfaat untuk dijadikan sebagai 

alat menilai kinerja dan prestasi 

keuangan perusahaan.  

b. Analisis rasio keuangan sangat 

bermanfaat bagi pihak manajemen  

sebagai rujukan untuk membuat 

perencanaan.  

c. Analisis rasio keuangan dapat 

dijadikan sebagai alat untuk 

mengevaluasi kondisi suatu 

perusahaan dari perspektif keuangan.  

d. Analisis rasio keuangan juga 

bermanfaat bagi para kreditor dapat 

digunakan untuk memperkirakan 

potensi risiko yang akan dihadapi 

dikaitkan dengan adanya jaminan 



VOL 7 NO.2. TAHUN 2019 – ISSN – 2088 – 1322  JURNAL GICI 132 
 

kelangsungan pembayaran bunga dan 

pengembalian pokok pinjaman.  

e. Analisis rasio keuangan dapat 

dijadikan sebagai penelitian bagi 

pihak stakeholder organisasi. 

 

Rasio Likuiditas 

Menurut Hery (2015:166) rasio 

likuiditas merupakan rasio yang 

menggambarkan kemampuan perusahaan 

dalam memenuhi kewajiban jangka 

pendeknya yang segera jatuh tempo. Rasio 

likuiditas diperlukan untuk kepentingan 

analisis kredit atau analisis risiko keuangan.  

Menurut Sujarweni (2015:94) rasio 

yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban jangka pendek yang berupa 

hutang-hutang jangka pendek. Rasio ini 

ditunjukkan dari besar besar kecilnya aktiva 

lancar. Seberapa cepat (liquid) perusahaan 

memenuhi kinerja keuangannya, umumnya 

kewajiban jangka pendek adalah kewajiban 

yang kurang dari satu periode/tahun. 

Rasio Solvabilitas 

Menurut Hery (2015:167) rasio 

solvabilitas atau rasio struktur modal atau 

rasio leverage, merupakan rasio yang 

menggambarkan kemampuan perusahaan 

dalam memenuhi seluruh kewajiban. Sama 

halnya dengan rasio likuiditas, rasio 

solvabilitas juga diperlukan  untuk 

kepentingan analisis kredit atau analisis 

rasio keuangan. Adapun rasio yang 

digunakan untuk mengukur solvabilitas 

yaitu:  

1. Rasio Hutang terhadap Ekuitas (Total 

Debt to Equity Ratio)  

Menurut Kasmir (2015:112) merupakan 

rasio yang digunakan untuk menilai 

utang dengan ekuitas. Untuk mencari 

rasio ini dengan cara membandingkan 

antara seluruh utang, termasuk utang 

lancar dengan seluruh ekuitas. 2.  

2. Rasio Hutang terhadap Total Aktiva 

(Total Debt to Total Asset Ratio)  

Menurut Kasmir (2015:112) merupakan 

rasio yang digunakan untuk mengukur 

seberapa besar aktiva perusahaan 

dibiayai oleh utang atau berapa besar 

utang perusahaan dipengaruhi terhadap 

pengelolaan aktiva. Caranya adalah 

dengan membandingkan antara total 

hutang dengan total aktiva. 

Rasio Profitabilitas 

Menurut Kasmir (2015:115) rasio 

profitabilitas rasio untuk menilai 

kemampuan dalam mencari keuntungan. 

Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat 

efektivitas manajemen suatu perusahaan. 

Hal ini ditunjukkan oleh laba yang 

dihasilkan dari penjualan dan pendapatan 

investasi. Adapun rasio yang digunakan 

untuk mengukur profitabilitas: 

1. Margin Laba Kotor (Gross Profit 

Margin) 

Menurut Sujarweni (2017:64) merupakan 

perbandingan antara laba bersih 
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dikurangi dengan harga pokok dengan 

tingkat penjualan, rasio ini 

menggambarkan laba kotor yang dapat 

dicapai dari jumlah penjualan. Margin 

laba kotor menunjukkan laba yang relatif 

terhadap perusahaan,  rasio ini 

merupakan cara untuk penetapan harga 

pokok penjualan (Kasmir, 2018:199). 

2. Margin Laba Bersih (Net Profit Margin) 

Menurut Sujarweni (2017:64) merupakan 

rasio yang digunakan untuk mengukur 

laba bersih sesudah pajak lalu 

dibandingkan dengan volume penjualan. 

Margin laba bersih merupakan ukuran 

keuntungan dengan membandingkan 

antara laba setelah bunga dan pajak 

dibandingkan dengan penjualan, rasio ini 

menunjukkan pendapatan bersih 

perusahaan atas penjualan (Kasmir, 

2018:200).  

3. Return On Asset ROA  

Menurut Sujarweni (2017:65) merupakan 

rasio yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan dari modal yang 

diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva 

untuk menghasilkan keuntungan netto.  

4. Return On Equity ROE  

Menurut Sujarweni (2017:65) merupakan 

rasio yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan dari modal sendiri untuk 

menghasilkan keuntungan bagi seluruh 

pemegang saham, bagi saham biasa 

maupun saham preferen.  

 

Analisis Trend  

Menurut Kasmir (2018:82) analisis 

trend atau trendensi merupakan analisis 

laporan keuangan yang biasanya dinyatakan 

dalam presentase tertentu, dalam analisis 

trend perbandingan analisis dapat dilakukan 

dalam menggunakan analisis horizontal atau 

dinamis. Trend atau trendensi posisi dan 

kemajuan keuangan perusahaan yang 

dinyatakan dalam presentase (trend 

precentage analysis) adalah suatu metode 

atau teknik analisa untuk mengetahui 

trendensi daripada keadaan keuangannya, 

apakah menunjukkan trendensi tetap, naik 

atau bahkan turun (Munawir 2014:37). 

 

Kerangka Konseptual  

Menurut (Sugiyono, 2017:60) 

mengemukakan bahwa kerangka berfikir 

merupakan model konseptual tentang 

bagaimana teori berhubungan  dengan 

berbagai faktor yang telah didefinisikan 

sebagai masalah yang penting. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Berpikir Konseptual 
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4.  Analisis dan Hasil Penelitian 

4.1 Hasil Rasio Likuiditas 

Rasio likuiditas bertujuan untuk 

melihat kemampuan perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban jangka pendek atau 

hutang lancar atas aset yang dimilikinya. 

1. Rasio Lancar (Current Ratio)  

Rasio lancar (current ratio) merupakan 

rasio untuk mengukur kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi kewajiban 

jangka pendeknya yang segera jatuh 

tempo dengan menggunakan aset lancar 

yang tersedia, current ratio dihitung 

dengan perbandingan antara aktiva lancar 

dengan hutang lancar. 

 

        Tahun 2014 =    Aset lancar 

                                Hutang Lancar 

Tabel 1. Perhitungan Current Ratio Tahun 

2014-2018 

 
      

     Jika rata-rata industri untuk current ratio 

adalah 125%, maka keadaan perusahaan 

dari tahun 2014–2018 dalam kondisi tidak 

baik jika dibandingkan dengan perusahaan 

lain karena rasionya masih di bawah rata-

rata industri. 

2. Rasio Sangat Lancar (Quick Ratio) 

Rasio sangat lancar (quick ratio) 

merupakan rasio untuk mengukur 

kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi kewajiban jangka pendeknya 

yang segera jatuh tempo dengan 

menggunakan aset lancar yang tersedia 

tanpa memperhitungkan jumlah 

persediaan yang ada, current ratio 

dihitung dengan perbandingan antara 

aktiva lancar di kurangi persediaan 

dengan hutang lancar.        

        Tahun 2014 =  Aset Lancar - 

Persediaan 

                                         Hutang Lancar 

Tabel 2. Perhitungan Quick Ratio Tahun 

2014-2018 

 
Berdasarkan tabel perhitungan quick 

ratio diatas yaitu: 

a. 2014 quick ratio sebesar 22% atau 

0,22 artinya jumlah aktiva lancar 

tanpa persediaan sebanyak 0,22 kali 

utang lancar atau setiap 1 rupiah utang 

lancar dijamin oleh 0,22 rupiah harta 

lancar tanpa persediaan atau 0,22 : 1 

antara aktiva lancar tanpa persediaan 

dengan hutang lancar.  

b. 2015 quick ratio sebesar 4% atau 0.04 

artinya jumlah aktiva lancar tanpa 

persediaan sebanyak 0,04 kaliutang 

lancar atau setiap 1 rupiah utang 

lancar dijamin oleh 0,04 rupiah harta 

lancar tanpa persediaan atau 0,04 : 1 

antara aktiva lancar tanpa persediaan 

dengan hutang lancar. 

c. 2016 quick ratio sebesar 24% atau 

0,24 artinya jumlah aktiva lancar 
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tanpa persediaan sebanyak 0,24 kali 

utang lancar atau setiap 1 rupiah utang 

lancar dijamin oleh 0,24 rupiah harta 

lancar tanpa persediaan atau 0,24 : 1 

antara aktiva lancar tanpa persediaan 

dengan hutang lancar. 

d. 2017 quick ratio sebesar 16% atau 

0,16 artinya jumlah aktiva lancar 

tanpa persediaan sebanyak 0,16 

kaliutang lancar atau setiap 1 rupiah 

utang lancar dijamin oleh 0,16 rupiah 

harta lancar tanpa persediaan atau 

0,16 : 1 antara aktiva lancar tanpa 

persediaan dengan hutang lancar.  

e. 2018 quick ratio sebesar 27%atau 

0,27 artinya jumlah aktiva lancar 

tanpa persediaan sebanyak 0,27 kali 

utang lancar atau setiap 1 rupiah utang 

lancar dijamin oleh 0,27 rupiah harta 

lancar tanpa persediaan atau 0,27 : 1 

antara aktiva lancar tanpa persediaan 

dengan hutang lancar. Jika rata-rata 

industri untuk quick ratio adalah 75%, 

maka keadaan perusahaan dari tahun 

2014 – 2018 dalam kondisi tidak baik 

jika dibandingkan dengan perusahaan 

lain karena rasionya masih di bawah 

rata-rata industri. 

3. Kas Rasio (Cash Ratio) 

Kas rasio (cash rasio) merupakan rasio 

untuk mengukur apakah kas dan setara 

kas yang dimiliki perusahaan dapat 

menutupi kewajiban jangka pendeknya 

sehingga perusahaan dapat dikatakan 

likuid, cash rasio dihitung dengan kas 

dan setara kas dengan hutang lancar. 

        Tahun 2014 =    Kas+Setara kas 

                                   Hutang Lancar 

Tabel 3. Perhitungan Cash Ratio Tahun 

2014-2018 

 
Berdasarkan tabel perhitungan cash ratio 

diatas yaitu:  

a. 2014 cash ratio sebesar 5,92% atau 

0,059 artinya jumlahkas dan setara 

kas sebanyak 0,059 kali setiap utang 

lancar atau setiap 1 rupiah utang 

lancar dijamin oleh 0,059 rupiah dari 

kas dan setara kas atau 0,059 : 1 

antara kas dan setara kas dengan 

hutang lancar.  

b. 2015 cash ratio sebesar 0,92% atau 

0,009 artinya jumlah kas dan setara 

kas sebanyak 0,009 kalisetiap utang 

lancar atau setiap 1 rupiah utang 

lancar dijamin oleh 0,009 rupiahdari 

kas dan setara kas atau 0,009 : 1 

antara kas dan setara kas dengan 

hutang lancar.  

c. 2016 cash ratio sebesar 3,60% atau 

0,036 artinya jumlah kas dan setara 

kas sebanyak 0,036 kali setiap utang 

lancar atau setiap 1 rupiah utang 

lancar dijamin oleh 0,036 rupiah dari 

kas dan setara kas atau 0,036 : 1 

antara kas dan setara kas dengan 

hutang lancar.  
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d. 2017 cash ratio sebesar 5,16% atau 

0,052 artinya jumlah kas dan setara 

kas sebanyak 0,052 kali setiap utang 

lancar atau setiap 1 rupiah utang 

lancar dijamin oleh 0,052 rupiah dari 

kas dan setara kas atau 0,052 : 1 

antara kas dan setara kas dengan 

hutang lancar. 

e. 2018 cash ratio sebesar 9,08% atau 

0,091 artinya jumlah kas dan setara 

kas sebanyak 0,091 kali setiap utang 

lancar atau setiap 1 rupiah utang 

lancar dijamin oleh 0, 091 rupiah dari 

kas dan setara kas atau 0,091 : 1 

antara kas dan setara kas dengan 

hutang lancar. 

Jika rata-rata industri untuk cash ratio 

adalah 35%, maka keadaan perusahaan 

dari tahun 2014-2018 dalam kondisi 

tidak baik jika dibandingkan dengan 

perusahaan lain karena rasionya masih di 

bawah rata-rata industri. Berdasarkan 

perhitungan rasio likuiditas di tahun 

2015 mengalami penurunan yang 

signifikan, nilai current ratio sebesar 

0,05 dari tahun sebelumnya sebesar 0,22, 

nilai quick ratio sebesar 0,04 dari tahun 

sebelumnya sebesar 0,22 dan nilai cash 

ratio sebesar 0,92% dari tahun 

sebelumnya sebesar 5,92%. 

Hal ini dikarenakan terjadinya penurunan 

nilai aset lancar dan nilai hutang lancar 

di tahun 2015, dimana persentase 

penurunan aset lancar lebih besar di 

banding penurunan hutang lancar, 

sehingga proporsi aset lancar terhadap 

hutang lancar menurun di banding tahun 

2014. Yang mempengaruhi aset lancar 

turun adalah piutang dan kas, karena 

piutang sudah di bayar oleh customer 

yang seharusnya menambah nilai aset 

lancar dalam bentuk kas. Tetapi nilai aset 

lancar mengalami penurunan juga, hal ini 

dikarenakan kas tersebut digunakan 

untuk membayar hutang lancar dan 

pembelian aset tetap. Dapat dilihat dari 

kenaikan aset tetap di tahun 2015 dan 

penurunan hutang lancar di tahun 2015. 

 

4.2 Hasil Rasio Solvabilitas 

Rasio solvabilitas bertujuan untuk 

mengukur kemampuan perusahaan untuk 

membayar seluruh jewajibannya baik 

jangka pendek maupun jangka panjang 

apabila persahaan dibubarkan (dilikuidasi). 

1. Rasio Hutang terhadap Ekuitas (Total 

Debt to Equity Ratio)  

Rasio Hutang terhadap Ekuitas (total 

debt to equity ratio) merupakan rasio 

untuk mengukur sejauh mana setiap 

rupiah modal sendiri yang dimiliki 

perusahaan untuk dijadikan jaminan atas 

seluruh hutang perusahaa, Rasio Hutang 

terhadap Ekuitas (total debt to equity 

ratio) dapat dihitung dengan total hutang 

dibagi total modal (equity). 

        Tahun 2014 =      Total Hutang 

                                     Total Modal 
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Tabel 4. Perhitungan Total Debt to Equity 

Ratio Tahun 2014-2018 

 
Jika rata-rata industri untuk total  debt to 

equity ratio adalah 90%, maka keadaan 

perusahaan dari tahun 2014 – 2018 

dalam kondisi tidak baik jika 

dibandingkan dengan perusahaan lain 

karena rasionya masih di atas rata-rata 

industri. Berdasarkan perhitungan rasio 

solvabilitas di tahun 2016 mengalami 

kenaikan, nilai total debt to equity ratio 

sebesar 217% dari tahun sebelumnya 

sebesar 212%. Rasio naik karena terjadi 

penurunan nilai total hutang dan total 

modal, dimana persentase penurunan 

total hutang lebih kecil daripada 

persentase penurunan total modal, 

sehingga proporsi total hutang terhadap 

total modal bertambah besar dari tahun 

2016. Hutang berkurang karena, 

dibayarkan dengan kas yang berasal dari 

menambah hutang jangka panjang. Dan 

total modal berkurang karena laba 

ditahan tahun 2016 bertambah. 

2. Rasio Hutang terhadap Total Aktiva 

(Total Debt to Total Asset Ratio) 

Rasio Hutang terhadap Total Aktiva 

(total debt to total asset ratio) 

merupakan rasio hutang yang digunakan 

untuk mengukur perbandingan antara 

total hutang dengan total aktiva. Dengan 

kata lain, seberapa besar aktiva 

perusahaan dibiayai oleh hutang atau 

seberapa besar hutang  perusahaan 

berpengaruh terhadap pengelolaan 

aktiva.Rasio Hutang terhadap Total 

Aktiva (total debt to total asset ratio) 

dapat dihitung dengan total hutang dibagi 

total asset. 

        Tahun 2014 =    Total Hutang 

                                   Total Asset 

Tabel 5. Perhitungan Total Debt to Total 

Asset Ratio Tahun 2014-2018 

 
Jika rata-rata industri untuk total  debt to 

total asset ratio adalah 35%, maka 

keadaan perusahaan dari tahun 2014 – 

2018 dalam kondisi tidak baik jika 

dibandingkan dengan perusahaan lain 

karena rasionya masih di atas rata-rata 

industri. Berdasarkan perhitungan rasio 

solvabilitas di tahun 2018 mengalami 

penurunan, nilai total debt to total asset 

ratio sebesar 63,72% dari tahun 

sebelumnya sebesar 67,14%. Rasio turun 

karena terjadinya penurunan total hutang 

dan total aset, dimana persentase 

penurunan total hutang lebuh besar 

dibandingkan persentase penurunan total 

aset, sehingga proporsi total hutang 

terhadap total aset menurun dari tahun 

sebelumnya. Total hutang berkurang 

karena, dibayarkan dengan kas yang 

berasal dari pendapatan keuntungan dari 

tahun tersebut. 
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4.3 Hasil Rasio Profitabilitas 

Rasio profitabilitas bertujuan untuk 

menilai kemampuan perusahaan dalam 

mencari keuntungan, rasio ini juga 

memberikan ukuran tingkat efektivitas 

manajemen suatu perusahaan. Hal ini 

ditunjukan oleh laba yang dihasilkan dari 

penjualan dan pendapatan investasi.  

1. Margin Laba kotor (gross profit margin) 

Margin laba Kotor (Gross Profit Margin) 

merupakan rasio yang digunakan untuk 

mengukur laba kotor yang didapat 

perusahaan dari setiap rupiah 

penjualannya. Margin laba kotor (gross 

profit margin) dapat dihutung dengan 

laba kotor dibagi penjualan bersih. 

        Tahun 2014 =        Laba Kotor 

                                   Penjualan Bersih 

Tabel 6. Perhitungan Gross Profit Margin 

Tahun 2014-2018 

 
Jika rata-rata industri untuk gross profit 

margin adalah 30%, maka keadaan 

perusahaan  dari  tahun  2014   –  2018  

dalam kondisi cukup baik jika 

dibandingkan dengan perusahaan lain 

karena rasionya di atas rata- rata industri. 

Nilai gross profit margin tahun 2015 

sebesar 67,89% mengalami penurunan 

dari tahun 2014 nilai gross profit margin 

sebesar 78,65%. Karena terjadinya 

penurunan laba kotor dan total penjualan, 

dimana persentase penurunan laba kotor 

lebih besar dari   persentase   penurunan   

total  penjualan, sehingga proporsi nilai 

laba kotor terhadap total penjualan 

semakin kecil di bandingkan tahun 

sebelumnya. Yang berpengaruh terhadap 

penurunan gross profit margin adalah 

menurunnya pendapatan ticketing di 

tahun 2015. 

2. Margin Laba Bersih (Net Profit Margin)  

Margin laba bersih (net profit margin) 

merupakan rasio yang mengukur 

pendapatan bersih perusahaan atas 

penjualan. Ukuran keuntungan dengan 

membandingkan antara laba bersih 

setelah bunga dan pajak di bandingkan 

dengan penjualan. 

        Tahun 2014 =    Laba Setelah Pajak 

                                    Penjualan Bersih 

Tabel 7. Perhitungan Gross Profit Margin 

Tahun 2014-2018 

 
Jika rata-rata industri untuk net profit 

margin adalah 20%, maka keadaan 

perusahaan dari tahun 2014 – 2018 

dalam kondisi tidak baik jika 

dibandingkan dengan perusahaan lain 

karena rasionya masih di bawah rata-rata 

industri. Nilai net profit margin tahun 

2015 sebesar -20% mengalami 

penurunan yang signifikan dari tahun 

2014 nilai net profit margin sebesar -3%. 

Karena terjadinya penurunan laba bersih 

dan total pendapatan, dimana persentase 
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penurunan laba bersih lebih besar 

disbanding persentase penurunan total 

pendapatan. Sehingga proporsi laba 

bersih terhadap total pendapatan semakin 

kecil disbanding tahun sebelumnnya. Hal 

ini dikarenakan penurunan laba kotor 

lebih besar dibandingkan beban sehingga 

dihasilkan kerugian yang lebih besar 

dibandingkan tahun sebelumnya. 

3. Return On Asset (ROA) 

Return on asset (ROA)  merupakan rasio 

yang menunjukkan hasil (return) atas 

jumlah aktiva yang digunakan dalam 

perusahaan, rasio ini digunakan untuk 

mengukur efektivitas dari keseluruhan 

operasi perusahaan. Return on asset 

(ROA) dapat dihitung dengan cara laba 

setelah pajak dibagi total aktiva. 

        Tahun 2014 =    Laba Setelah Pajak 

                                       Total Aktiva 

Tabel 8.  Perhitungan Return On Asset 

Tahun 2014-2018 

 
Jika rata-rata industri untuk return on 

asset (ROA) adalah 18%, maka keadaan 

perusahaan dari tahun 2014 – 2018 

dalam kondisi tidak baik jika 

dibandingkan dengan perusahaan lain 

karena rasionya masih di bawah rata-rata 

industri. Pada tahun 2015 ROA 

mengalami penurunan yang signifikan 

dari tahun 2014, karena terjadinya 

penurunan laba bersih dan total aktiva, 

dimana persentase penurunan laba bersih 

lebih besar dari persentase penurunan 

total aktiva. Sehingga proporsi laba 

bersih terhadap total aktiva semakin kecil 

dari tahun sebelumnya. Penurunan laba 

bersih terjadi karena menurunya 

pendapatan ticketing dari tahun 

sebelumnya. 

4. Return On Equity (ROE) 

Return on equity (ROE) rasio yang 

menunjukkan hasil pengembalian ekuitas 

atau rentabilitas modal sendiri, rasio ini 

digunkan untuk mengukur efisiensi 

penggunaan modal sendiri. Return on 

equity (ROE) dapat dihitung dengan cara 

laba bersih setelah pajak dibagi total 

equitas. 

        Tahun 2014 =    Laba Setelah Pajak 

                                       Total Modal 

Tabel 9.  Perhitungan Return On Equity 

Tahun 2014-2018 

 
Jika rata-rata industri untuk return on 

equity (ROE) adalah 15%, maka keadaan 

perusahaan dari tahun 2014 – 2018 

dalam kondisi tidak baik jika 

dibandingkan dengan perusahaan lain 

karena rasionya masih di bawah rata-rata 

industri. Pada tahun 2015 ROA 

mengalami penurunan yang signifikan 

dari tahun 2014, karena terjadinya 
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penurunan laba bersih dan total modal,  

dimana persentase penurunan laba bersih 

lebih besar dari persentase penurunan 

total modal. Sehingga proporsi laba 

bersih terhadap total modal semakin 

kecil dari tahun sebelumnya. modal yang 

berkurang dikarenakan kerugian yang 

bertambah dari tahun sebelumnya. 

Persentase beban biaya terhadap 

penjualan dari tahun 2014-2018 rata-rata 

sebesar 80,8% dengan rincian yaitu tahun 

2014 sebesar  81%, tahun 2015  sebesar  

88%, tahun 2016 sebesar 100%, tahun 

2017 sebesar 71% dan tahun 2018 

sebesar 63%. Yang berarti beban biaya 

yang di keluarkan perusahaan berada 

diatas 50% atau setengah dari hasil 

penjualan. Angka ini tidak efektif dan 

mengakibatkan nilai net profit margin 

rendah di bawah rata-rata industri. Jika 

diasumsikan beban biaya yang di 

keluarkan adalah  25%  dari  penjualan,  

maka  nilai   net proft margin tahun 2014 

sebesar 54%, tahun 2015 sebesar  43%, 

tahun 2016  sebesar  57%, tahun 2017 

sebesar 54%, dan tahun 2018 sebesar   

56%   sehingga   net   profit   margin 

berada diatas rata-rata industri sebesar 

20%. Yang berarti perusahaan dapat 

memaksimalkan dalam mendapatkan 

laba atau keuntungan dengan cara 

menekan beban biaya yang dikeluarkan 

setiap tahunnya. 

 

4.4 Hasil Analisis Trend 

Analisis trend digunakan untuk melihat 

perkembangan keuangan perusahaan, 

apakah perusahaan mengalami perubahan 

kenaikan, tetap atau malah penurunan, yang 

dinyatakan dalam bentuk presentase dari 

setiap pos pada laporan keuangan. Analisis 

trend yang lebih dari dua atau tiga periode 

metode yang digunakan adalah angka 

indeks dan tahu dasar sebagai pembagi. 

Berdasarkan tabel perhitungan analisis 

trend diatas melalui laporan neraca 

keuangan dan laporan laba-rugi perusahaan 

dapat di artikan. Pada tahun 2014 adalah 

tahun pembanding dari analisis trend maka 

dari itu seluruh pos pada tahun 2014 sebesar 

100%  hal ini sebagai tolak ukur untuk 

tahun-tahun berikutnya. 

1. Total Asset 

Dapat diartikan bahwa trend total asset 

PT. Jungleland Asia kurang baik, karena 

mengalami trendensi yang cenderung 

menurun dari tahun 2014 hingga 2018. 

Hal ini ditunjukan dengan angka 

penurunan yang terus meningkat di 

setiap tahunnya. Total asset menurun 

dikarenakan piutang telah di bayar oleh 

customer dalam bentuk kas, yang 

selanjutnya digunakan untuk membayar 

hutang lancar perusahaan. 

2. Total Hutang  

Dapat diartikan bahwa trend total hutang 

PT. Jungleland Asia cukup baik, karena 

mengalami trendensi yang cenderung 
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menurun dari tahun 2014 hingga 2018. 

Hal ini ditunjukan dengan angka 

penurunan yang terus meningkat di 

setiap tahunnya. Total hutang semakin 

berkurang dikarenakan perusahaan 

berangsur-angsur membayarnya 

menggunakan piutang perusahaan, kas, 

dan perolehan laba dari tahun 

sebelumnya.  

3. Total Modal  

Dapat diartikan bahwa trend total modal 

PT. Jungleland Asia kurang baik, karena 

mengalami trendensi yang cenderung 

menurun dari tahun 2014 hingga 2018. 

Walaupun di tahun 2017 dan 2018 

penurunan berkurang tetapi tetap belum 

bisa melebihi nilai trend dari tahun 2014  

4. Total Pendapatan  

Dapat diartikan bahwa trend total 

pendapatan PT. Jungleland Asia kurang 

baik, karena mengalami trendensi yang 

cenderung menurun dari tahun 2014 

hingga 2018. Walaupun di tahun 2017 

dan 2018 penurunan berkurang tetapi 

tetap belum bisa melebihi nilai trend dari 

tahun 2014. Terjadinya penurunan 

pendapatan di tahun 2015 karena 

menurunnya pendapatan tiketing dan 

pendapatan food & beverage yang 

signifikan. Hal ini dikarenakan tahun 

tersebut menurunnya jumlah pengunjung 

sehingga berpengaruh terhadap 

pendapatan perusahaan.  

5. Total Biaya  

Dapat diartikan bahwa trend total biaya 

PT. Jungleland Asia cukup baik, karena 

mengalami trendensi yang cenderung 

menurun dari tahun 2014 hingga 2018. 

Hal ini ditunjukan dengan angka 

penurunan yang terus meningkat di 

setiap tahunnya.   

6. Net Profit  

Dapat diartikan bahwa trend net profit 

PT. Jungleland Asia cukup baik, namun 

di tahun 2015 dan 2016 mengalami 

penurunan dari tahun 2014. Net profit 

dapat dikatakan baik karenakarena 

mengalami trendensi yang cenderung 

meningkat dalam dua tahun terakhir 

yaitu tahun 2017 dan 2018 melebihi nilai 

net profit dari tahun 2014.  

 

SIMPULAN  

5. Kinerja keuangan PT. Jungleland 

Asia jika di analisis dengan 

menggunakan rasio likuiditas 

melalui perhitungan current ratio, 

quick qatio dan cash ratio dalam 

kondisi tidak baik. Hal ini berarti 

kondisi hutang jangka pendek lebih 

besar dari asset lancar, sehingga 

perusahaan tidak mampu memenuhi 

kewajiban jangka pendeknya dengan 

asset lancar.  

6. Kinerja keuangan PT. Jungleland 

Asia jika di analisis menggunakan 

rasio solvabilitas melalui 

perhitungan total debt to equity 
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ratio dan total debt to total asset 

ratio dalam kondisi tidak baik. 

Dilihat dari rasio hutang terhadap 

modal posisi total hutang di atas 

rata-rata modal sendiri. Artinya PT. 

Jungleland Asia tidak bisa 

memenuhi total kewajibannya, dan 

operasional perusahaan dibiayai oleh 

hutang.  

7. Kinerja keuangan PT. Jungleland 

Asia jika di analisis menggunakan 

rasio profitabilitas melalui 

perhitungan gross profit margin, net 

profit margin, return on asset, 

return on equity dalam kondisi tidak 

baik. Karena di tahun 2014-2016 

PT. Jungleland Asia tidak 

mendapatkan keuntungan atas hasil 

penjualannya, sehingga perusahaan 

belum bisa memaksimalkan untuk 

pendapatkan profit.  

8. Kinerja keuangan PT. Jungleland 

Asia jika di analisis menggunakan 

analisis trend melalui angka indeks 

dalam kondisi tidak baik. Hal ini 

berarti trendensi mengalami 

penurunan dari tahun dasar, dan 

peningkatan trendensi perusahaan 

tidak begitu besar. 

 

SARAN 

1. Manajemen perlu meningkatkan 

asset lancar pada laporan keuangan 

perusahaan terutama pada pos cash 

dan bank dan menurunkan nilai 

hutang jangka pendek sehingga 

perusahaan dapat memenuhi hutang 

jangka pendeknya dengan tepat 

waktu dan perusahaan dapat 

dikatakan likiud. Untuk 

meningkatkan asset lancar sekaligus 

menambah dana untuk membayar 

hutang lancar perushaan perlu 

meningkatkan keuntungan yang di 

peroleh dengan memaksimalkan 

penjualan dan mengefesiensikan 

biaya atau beban. Dengan cara 

memaksimalkan program promosi 

dan menekan personel expeness 

dengan memaksimalkan 

produktivitas karyawan. 

2. Karena PT. Jungleland Asia masih 

dalam tahap perkembangan, untuk 

berkembang perusahaan butuh dana 

untuk biaya operasional dan 

pembelian asset. Manajemen sejak 

awal pendirian perusahaan 

memutuskan untuk membiayai 

perolehan asset sebagian besar dari 

hutang karena keterbatasan modal 

yang dimiliki perusahaan. Untuk 

memperbaiki kondisi tersebut 

perusahaan perlu mencari sponsor 

untuk kegiatan operasional, sehingga 

dapat mengurangi biaya yang 

dikeluarkan perusahaan, dan perlu 

mencari investor yang mau 

menanam saham untuk dijadikan 
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modal perusahaan. Agar rasio 

solvabilitas perusahaan lebih baik.  

3. Untuk meningkatkan profitabilitas 

perusahaan, manajemen perlu 

menekan biaya operasional 

perusahaan yang saat ini masih besar 

angkanya mencapai lebih dari 50% 

dari revenue perusahaan, yang 

seharusnya bisa di tekan di angka 

25% dari revenue perusahaan dan 

manajemen perlu mempercepat 

perputaran aktiva perusahaan seperti 

piutang perusahaan. Sehingga 

perusahaan dapat memaksimalkan 

pendapatannya dan dikatakan 

profitable.  

4. Untuk meningkatkan trend laporan 

keuangan, manajemen diharapkan 

dapat mengevaluasi kinerja 

keuangan secara terus menerus 

berupaya meningkatkan atau 

mengoptimalkan kinerja 

keuangannya agar lebih baik lagi 

dalam meminimalisir semua dana 

untuk menghindari permasalahan 

yang mengakibatkan kinerja 

keuangan menurun serta 

mengoptimalkan perputaran arus kas 

perusahaan dengan baik. 
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ABSTRAK 

 

 

 Setiap Perusahaan tentunya membutuhkan bahan baku dalam menghasilkan produksi 

sebab bahan baku merupakan salah satu faktor yang menjamin kelancaran produksi. Untuk 

mencegah terjadinya kelebihan barang atau kekurangan bahan baku maka perlu adanya 

perhitungan persediaan pada perusahaan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian 

deskripif. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data  

sekunder yang bersifat kuantitatif yang berhubungan dengan persediaan bahan baku Kobe 

kapas, Ac Helen, Puma Balon, Kain, dan Busa Teri. Hasil penelitian menunjukan bahwa 

pembelian bahan baku yang optimal menurut metode Economic Order Quantity (EOQ) 

selama periode tahun 2018 untuk setiap pemesanan lebih besar dari pada yang dilakukan 

perusahaan. Titik pemesanan kembali ReOrder Point (ROP) menurut metode EOQ yaitu  

pada saat persediaan digudang mencapai 27 untuk bahan Kobe kapas, Puma balon dan Kain, 

sedangkan untuk bahan AC dan Busa teri 18m. Dengan menggunakan metode Economic 

Order Quantity (EOQ) P.O Supendi Shoes dapat menghemat Total biaya persediaan sebesar 

Rp. 2.304.322 persentase (44%) untuk bahan Kobe kapas, Puma balon dan kain, sedangkan 

AC dan Kain sebesar Rp. 2.288.809 dengan persenatase (43%). Untuk proses produksinya. 

 

Kata kunci: EOQ, Economic Order Quantity, Shoes, Penelitian Deskriptif, Persediaan.   
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PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pengendalian persediaan merupakan 

salah satu yang sangat penting bagi sebuah 

perusahaan, karena tanpa pengendalian 

persediaan yang tepat perusahaan akan 

mengalami masalah didalam memenuhi 

kebutuhan konsumen baik dalam bentuk 

barang maupun jasa yang dihasilkan oleh 

perusahaan tersebut. Sebuah perusahaan 

harus bijak didalam menentukan jumlah 

persediaan barang yang akan dipakai dalam 

proses produksi, karena tanpa adanya 

manajemen yang tepat perusahaan akan 

mengalami kerugian akibat biaya- biaya 

yang semestinya tidak dikeluarkan oleh 

perusahaan. Untuk hasil produksi dengan 

berkualitas, pengendalian bahan baku 

merupakan unsur yang paling efektif dalam 

proses tersebut. Dengan pemprosesan bahan 

baku menjadi barang jadi maka perusahaan 

akan memperoleh suatu produk yang siap 

untuk di jual pada konsumen. sehingga 

melakukan ini terus menerus agar terjadinya 

laba dalam usaha.  

Hasil produksi sepatu di Indonesia 

yang mampu menembus pasar ekspor 

sebenarnya sudah banyak, baik industri 

maupun UKM, salah satunya sepatu P.O 

Supendi Shoes merupakan proses sepatu 

yang ada didaerah Kabupaten Bogor, P.O 

Supendi Shoes memproduksi lebih 3.000 

pasang setiap bulannya, yang mempunyai  5 

cabang sepatu dengan merk Happy Baby 

dan Child Time. 

Untuk memenuhi kebutuhan orderan 

P.O Supendi Shoes ini memiliki beragam 

model sepatu yang selalu inovasi terhadap 

produk sepatu agar pemasarannya berjalan 

dengan baik, dengan bahan utamanya bahan 

kobe kapas, puma balon, ac, kain dan busa 

teri. yang selalu di gunakan untuk sepatu   

bayi.   Untuk   kelancaran produksi P.O 

Supendi Shoes ini harus selalu 

memperhatikan persediaan bahan baku 

sepatu ini terus menerus. Mesin yang 

digunakan P.O Supendi Shoes ada 3 mesin 

utama yaitu Mesin Jahit, Mesin Pond dan 

mesin   Katun.  Berikut hasil  data produksi 

Sepatu P.O Supendi Shoes 4 tahun terakhir 

dari tahun 2014 sampai 2018. 

Economic Order Quantity atau (EOQ) 

merupakan salah satu model manajemen 

persediaan, model ini menentukan kuantitas 

pemesanan persediaan yang dapat 

meminimalkan biaya penyimpanan dan 

biaya pemesanan persediaan. Berdasarkan 

latar belakang diatas maka penulis sangat 

tertarik untuk melakukan penelitian, dengan 

penelitian ini diharapkan dapat diketahui 

faktor hasil produksi P.O Supendi Shoes. 

Sehingga penulis tertarik untuk melakukan 

penelitiann ini dengan judul “Analisis 

Persediaan Bahan Baku Hasil Produksi 

Dengan Metode Economic Order Quantity 

Pada P.O Supendi Shoes” 
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1.2 Perumusan Masalah 

      Berdasarkan Latar belakang diatas, 

maka permasalahan dalam penelitian ini 

dapat di rumuskan sebagai berikut: (1) 

Berapa total biaya persediaan bahan baku 

yang dikeluarkan perusahaan  jika 

menerapkan metode Economic Order 

Quantity (EOQ)? (2) Berapakah jumlah 

pemesanan yang harus dilakukan 

Perusahaan untuk setiap kali pesan dengan 

metode Economic Order Quantity (EOQ) ? 

(3) Kapankah waktu yang tepat untuk 

melakukan pemesanan kembali (ReOrder 

Point) jika Perusahaan Menerapkan metode 

Economic Order Quantity (EOQ) ? 

Melihat rumusan masalah di atas 

maka penelitian ini mempunyai beberapa 

tujuan, yang dapat penulis sampaikan 

sebagai berikut: (1) Untuk mengetahui total 

biaya persediaan bahan baku berdasarkan 

metode Economic Order Quantity (EOQ) 

pada P.O Supendi Shoes (2) Untuk 

mengetahui jumlah pemesanan optimal 

yang harus dilakukan P.O Supendi Shoes 

untuk setiap kali pesan dengan metode 

Economic Order Quantity (EOQ). (3) Untuk 

mengetahui kapan harus dilakukan pesanan 

kembali bahan baku untuk persediaan pada 

P.O Supendi Shoes. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Manajemen Operasi dan Produksi 

Menurut Handoko (2015:3) 

Manajemen Produksi dan Operasi 

merupakan usaha-usaha pengelolaan secara 

optimal penggunaan sumber daya –sumber 

daya atau sering di sebut faktor-faktor 

produksi, tenaga kerja, mesin-mesin, 

peralatan, bahan mentah dan sebagainya. 

Dalam proses transformasi bahan mentah 

dan tenaga kerja menjadi berbagai produk 

atau jasa. Para manajer produksi dan operasi 

mengarahkan berbagai masukan (input) agar 

dapat memproduksi berbagai keluaran 

(output) dalam jumlah, kualitas, harga, 

waktu,dan tempat tertentu sesuai dengan 

permintaan konsumen.  

Adapun menurut Fahmi (2014:3) 

Manajemen produksi merupakan suatu 

ilmiah yang membahas secara komprehensif 

bagaimana pihak manajemen produksi 

perusahaan mempergunakan ilmu dan seni 

yang di miliki dengan mengarahkan dan 

mengatur orang-orang untuk mencapai 

suatu hasil produksi yang di inginkan. 

Sedangkan menurut Heizer dan Render 

(2016:3) Manajemen operasi merupakan 

serangkaian aktivitas yang menciptakan 

nilai dalam bentuk barang dan jasa dengan 

mengubah masukan menjadi hasil. Aktivitas 

menciptakan barang dan jasa ada disemua 

organisasi. 

2.1.2 Persediaan 

Persediaan adalah suatu istilah umum 

yang menunjukkan segala sesuatu atau 



VOL 7 NO.2. TAHUN 2019 – ISSN – 2088 – 1322  JURNAL GICI 148 
 

sumber daya- sumber daya organisasi yang 

disimpan dalam antisipasinya terhadap 

pemenuhan permintaan. Permintaan akan 

sumber daya mungkin internal ataupun 

eksternal. Ini meliputi persediaan bahan 

mentah, barang dalam proses, barang jadi 

atau produk akhir, bahan-bahan pembantu 

atau pelengkap, dan komponen komponen 

lain yang menjadi bagian keluaran produk 

perusahaan (Handoko, 2015:333).  

Menurut ahli lain mengatakan 

persediaan atau inventory adalah suatu 

bagian yang penting dari bisnis perusahaan. 

Inventory ini tidak hanya penting untuk 

operasi produksi, tetapi juga berkontribusi 

untuk pencapaian kepuasaan pelanggan. 

Untuk mendapatkan pesan nyata dari 

inventory adalah seperti yang dijalankan 

oleh perusahaan General Motors. Lebih dari 

40miliar ditanam dalam material, parts, 

mobil dan truk, yang terdapat dalam rantai 

pasokan atau supply chain. 

(Assauri,2016:225).  

Hampir semua perusahaan 

memerlukan persediaan untuk menunjang 

proses produksinya, keberadaan persediaan 

dalam suatu sistem mempunyai tujuan yaitu 

untuk mencapai tingkat layanan pelanggan 

yang memuaskan dan juga menjaga biaya 

persediaan dalam batasan yang masuk akal. 

Dalam tujuan ini, pengambilan keputusan 

berusaha untuk mencapai keseimbangan 

dalam persediaan, dua keputusan 

fundamental yaitu waktu dan ukuran 

pesanan. Kapan harus memesan dan berapa 

banyak yang akan dipesan. 

Fungsi Persediaan  

1. Menghilangkan risiko keterlambatan 

datangnya barang atau beban bahan 

yang di butuhkan perusahaan.  

2. Menghilangkan risiko dari material 

yang dipesan tidak baik sehingga 

harus di kembalikan.  

3. Untuk menumpuk bahan-bahan yang 

di hasilkan secara musiman sehingga 

dapat di pergunakan bila bahan tidak 

ada dalam paasaran.  

4. Mempertahankan stabilitas operasi 

perusahaan atau menjamin kelancaran 

arus produksi.  

5. Mencapai kegunaan mesin yang 

optimal.  

6. Memberikan pelayaanan (service) 

kepada pelanggan dengan sebaik-

baiknya dimana keinginan pelanggan 

pada suatu waktu dapat dipenuhi atau 

memberikan jaminan tetap tersedianya 

barang jadi tersebut.  

7. Membuat pengadaan atau produksi 

tidak perlu sesuai dengan penggunaan 

atau penjualannya. (Assauri, 

2017:238) 

Jenis-jenis Persediaan 

Menurut ahli lain menyatakan bahwa  

untuk menjalankan fungsi-fungsi 

persediaan, perusahaan harus memelihara 

empat jenis persediaan yaitu:  
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1. Persediaan Bahan Mentah (Raw 

Material Inventory)  

Barang telah dibeli, tetapi belum 

diproses persediaan ini dapat 

digunakan untuk memisahkan (yaitu 

menyaring, pemasok dari proses 

produksi. Meskipun demikian, 

pendekatan yang lebih disukai adalah 

menghapus variabelitas pemasok 

dalam kualitas, jumlah, atau waktu 

pengiriman sehigga tidak diperlukan 

pemisahan.  

2. Persediaan Barang Dalam Proses 

(work-in-process-wip inventory)  

Ialah komponen komponen atau 

bahan mentah yang telah melewati 

beberapa proses perubahan, tetapi 

belum selesei. WIP itu ada karena 

untuk membuat produk diperlukan 

waktu (disebut juga waktu siklus). 

Mengurangi waktu siklus akan 

mengurangi persediaan WIP. Tugas 

ini tidaklah sulit selama sebagian 

besar waktu sebuah produk “sedang 

dibuat” produk itu sebenarnya hanya 

berdiam.  

3. MRO (Manintenance Repair 

Operating)  

Adalah persediaan yang disediakan 

untuk perlengkapan pemeliharaan 

perbaikan operasi yang dibutuhkan 

untuk menjaga agar mesin dan proses 

tetap produktif. MRO ada karena 

kebutuhan waktu untuk pemeliharaan 

dan perbaikan dari beberapa peralatan 

dapat diketahui. Walaupun 

permintaan untuk MRO ini sering kali 

merupakan fungsi dari jadwal 

pemeliharaan, permintaan MRO lain 

yang tidak terjadwal harus 

diantisipasi.  

4. Persediaan Barang Jadi (Finish Good 

Inventory)  

Adalah produk yang telah selesei dan 

tinggal menunggu pengiriman. Barang 

jadi dapat dimasukkan ke persediaan 

karena permintaan pelanggan  pada 

masa mendatang tidak diketahui  

(Heizer & Render, 2015:554). 

Bahan Baku 

Menurut Harnanto 2017:264 dalam 

Sukandar (2018:21) Bahan baku merupakan 

bahan yang menjadi  bagian dari produk 

selesai dan diperlukan sebagai biaya bahan 

baku. Sedangakan ahli lain Bahan baku 

merupakan bahan yang membentuk bagian 

menyeluruh produk jadi. Bahan baku yang 

diolah dalam perusahaan manufaktur dapat 

diperoleh dari pembelian lokal, impor, atau 

dari pengolahan sendiri. Didalam 

memperoleh bahan baku, perusahaan tidak 

hanya mengeluarkan biaya sejumlah harga 

beli bahan baku saja, tetapi juga 

mengeluarkan biaya-biaya pembelian, 

pergudangan, dan biaya-biaya perolehan 

lain. Timbul masalah mengenai unsur biaya 

apa saja yang diperhitungkan sebagai harga 
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pokok bahan baku yang dibeli 

(Mulyadi,2016:275). 

Biaya-biaya Persediaan 

Biaya Persediaan merupakan biaya-

biaya yang timbul karena adanya 

persediaan. Menurut Assauri (2017:228) 

ada beberapa biaya-biaya dalam sistem 

persediaan yang harus diketahui oleh 

perusahaan, diantaranta adalah sebagai 

berikut :  

1. Biaya memegang Inventory. Biaya ini 

mencangkup biaya penyimpanan, 

biaya handling, biaya asuransi, biaya 

kerusakan, biaya akibat pencurian, 

biaya penyusutan dan biaya penuaan 

atau keusangan. Disamping itu, 

dipertimbangkan biaya kehilangan 

pemanfaatan atau opportunity cost of 

capital.  

2. Biaya penyiapan atau perubahan 

produksi. Biaya ini timbul dalam 

penyiapan kebutuhan produk, yang 

akan selalu berbeda. Perbedaan ini 

meliputi bahan, dan  biaya penyiapam 

peralatan tertentu, serta penyiapan 

arsip yang diperlukan.  

3. Biaya pemesanan. Biaya ini 

merupakan biaya yang perlu 

dipersiapkan manajemen dalam 

pembelian dan pemesanan barang. 

Biaya pemesanan meliputi seluruh 

rincian seperti item yang dihiyung, 

dan jumlah pesanan yang 

dikalkulasikan.  

4. Biaya yang timbul akibat  kekurangan 

persediaan. Biaya ini terjadi akibat 

stok dari suatu item kosong dan 

pesanan untuk item itu harus 

ditunggu, sampai datang atau tiba, 

sehingga biaya timbul menerima 

pesanan pengganti atau juga 

membatalkan atau menolaknya. 

Model Persediaan Economic Order 

Quantity (EOQ) 

Menurut Heizer dan Render 

(2016:561) Economic Order Quantity 

(EOQ) adalah salah satu teknik 

pengendalian persediaan yang paling sering 

digunakan. Sedangkan menurut Stevenson 

& Chuong 2015:191 dalam Rokayah 

(2018:14) model ini digunakan untuk 

mengidentifikasi ukuran pesanan tetap yang 

akan meminimalkan jumlah biaya tahunan 

untuk penyimpanan persediaan dan 

pemesan persediaan. 

 

Asumsi Economic Order Quantity (EOQ) 

           Menurut Assauri (2016:230-231) 

penerapan metode EOQ harus didasarkan 

pada beberapa asumsi yaitu :  

1. Permintaan akan suatu item telah di 

ketahui jumlah unitnya dan bersifat 

konstan, dan permintaan ini adalah 

(independen) atas permintaan untuk 

item-item yang lain.  
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2. Waktu antara pesanan dan datangnya 

barang, atau lead time adalah tetap.  

3. Penerimaan persediaan adalah 

seketika dan lengkap, dengan kata lain 

persediaan dari satu pesanan datang 

dalam batch pada satu waktu.  

4. Diskon kuantitas tidak mungkin atau 

tidak ada. 

5. Hanya ada biaya variabel, yaitu biaya 

penempatan pesanan (yang terdiri dari 

biaya penyiapan dan biaya 

pemesanan), dan biaya memegang 

stok atau biaya penyimpanan (yaitu 

holding cost  atau carrying cost).  

6. Kekurangan stok atau tidak 

tersedianya persediaan dapat 

dihindari, jika pesanan dilakukan tepat 

waktu. 

 

Titik Pemesanan Kembali atau Reorder 

Point (ROP) 

Berikut yang harus diputuskan 

adalah berapa banyak yang akan dipesan, 

tetapi tidak mengenai kapan harus 

memesan. Model persediaan sederhana 

berasumsi bahwa pesanan diterima saat itu 

juga. Dari uraian tersebut, maka sebenarnya 

asumsinya adalah  

1. Bahwa suatu perusahaan akan 

menempatkan suatu pesanan, bila 

tingkat inventory nya untuk item yang 

telah mencapai nol, dan  

2. Perusahaan akan menerima item yang 

dipesannya adalah seketika itu juga 

atau segera.  

Menurut Assauri (2016:232) waktu antara 

penempatan pesanan dan di terimanya 

barang yang dipesan, disebut sebagai lead 

time atau delivery, yang dapat dalam waktu 

pendek, seperti beberapa jam atau dapat 

dalam waktu lebih lama seperti beberapa 

bulan. Biasanya keputusan untuk kapan 

memesan, dinyatakan sebagai titik 

pemesanan kembali atau reorder point 

(ROP). 

 

4.  Analisis dan Hasil Penelitian 

4.1 Data Kebutuhan Bahan Baku Sepatu  

Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan di P.O Supendi Shoes diketahui 

bahwa pembelian bahan pada perusahaan 

belum memperhatikan jumlah pembelian 

yang optimal. Perusahaan melakukan 

pembelian bahan sebanyak 29 kali dalam 

satu tahun dengan jumlah yang besar. 

Kebijakan tersebut dilaksanakan guna 

mengantisipasi kekurangan bahan selama 

proses produksi. Pembelian Bahan baku 

pada P.O Supendi Shoes ditujukan tabel 4.1 

sebagai berikut: 

Tabel 1. Data Kebutuhan Bahan Baku tahun 

2018 

No. Bulan 
Kebutuhan Bahan (meter) 

Kobe Kapas Ac Helen Puma Balon Kain Busa Teri 

1. Januri 244 183 244 244 183 

2. Februari 270 203 270 270 203 

3. Maret 274 206 274 274 206 

4. April 298 224 298 298 224 

5. Mei 198 149 198 198 149 

6. Juni 192 144 192 192 144 

7. Juli 208 156 208 208 156 
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8. Agustus 208 156 208 208 156 

9. September 190 143 190 190 143 

10. Oktober 228 171 228 228 171 

11. November 172 129 172 172 129 

12. Desember 206 155 206 206 155 

Total 2.688 2.016 2.688 2.688 2.016 

Rata-rata 
Perbulan 

224 168 224 224 168 

Rata-rata 
Perpesan 

93 70 93 93 70 

 

Berdasarkan tabel 1 rata-rata 

pemakaian bahan baku P.O Supendi Shoes 

menggunakan 1,5 – 2 meter perkodi, untuk 

bahan kobe kapas, puma balon, dan kain 

menghabiskan 2 meter untuk menghasilkan 

sepatu satu kodi. Sedangkan Busa teri dan 

Ac Helen menghabiskan 1,5 meter   

perkodinya.   Pada   periode   tahun 2018 

rata –rata perbulan pembelian kobe kapas, 

puma balon, dan kain sebesar 224m dan 

untuk jumlah pembelian setiap kali pesan 

rata-rata sebesar 93m. Sedangkan Ac Helen 

dan Busa teri rata-rata perbulan 93m , untuk 

jumlah pembelian setiap kali pesan rata-rata 

sebesar 70m. 

 

4.2 Analisis Biaya Persediaan 

Dalam analisis biaya persediaan dapat 

dua komponen biaya yaitu biaya pemesanan 

dan biaya  penyimpanan. Pembelian bahan 

baku dilakukan oleh P.O Supendi Shoes 

dengan sendiri tanpa menggunakan supplier 

perhitugan biaya pemesanan dihitung dari 

biaya transportasi perpemesanan, yang 

diestimasikan sebesar Rp.500.000 untuk 

pemakain 3 kali pesan. Berikut ini adalah 

hasil dari perhitungan biaya pemesanan. 

Tabel 2. Komponen Biaya Pemesanan 

Jenis Bahan 

Baku 

 
Pemesanan 

Total Biaya 

Transportasi 

Biaya 

Pemesanan satu 

kali pesan 

Kobe Kapas 29 Kali Rp. 4.833.333 Rp. 166.666 

Ac Helen 29 Kali Rp. 4.833.333 Rp. 166.666 

Puma Balon 29 Kali Rp. 4.833.333 Rp. 166.666 

Kain 29 Kali Rp. 4.833.333 Rp. 166.666 

Busa Teri 29 Kali Rp. 4.833.333 Rp. 166.666 

Berdasarkan tabel 2 untuk biaya 

pemesanan P.O Supendi Shoes dilakukan 

bersamaan setiap pemesanan atau 

pembelian bahan baku, agar terjadinya 

penghematan waktu dan bahan bakar 

minyak setiap pemesanan.  

Jenis Biaya persediaan yang kedua 

yaitu biaya penyimpanan. Fasilitas listrik 

yang digunakan sebagai penerangan yang 

dinyalakan 11 jam sehari. Gudang tempat 

penyimpanan menggunakan penerangan 

dari listrik 10 Watt. Biaya listrik per KWH 

Rp. 1.467,28,-. Biaya gaji karyawan gudang 

dihitung berdasarkan gaji yang dibayarkan 

perusahaan untuk 1 orang selama sebulan 

sebesar Rp. 2.200.000,-. Adapun komponen 

biaya penyimpanan berdasarkan kebijakan 

perusahaan dalam tabel 3 sebagai berikut.  

Tabel 3. Komponen Biaya Penyimpanan 

Bahan Baku Tahun 2018 

 
Jenis Bahan 

Baku 

Biaya 

penyimpana 

n (Rp.) 

Total 

Kebutuhan 

Bahan Baku 

(m) 

Biaya 

Penyimpana

n Permeter 

(Rp.) 

Kobe Kapas 26.477.496 2688 9850 

Ac Helen 26.477.496 2016 13.134 

Puma Balon 26.477.496 2688 9.850 

Kain 26.477.496 2688 9.850 

Busa Teri 26.477.496 2016 13.134 

Berdasarkan tabel 3 di atas dapat 

diketahui setiap jenis bahan baku biaya 

penyimpanan permeter berbeda, 
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dikarenakan total kebutuhannya berbeda 

untuk menghasilkan sepatu perkodinya. 

Untuk mengetahui biaya penyimpanan 

bahan sepatu permeter didapatkan rumus 

dimana total biaya penyimpanan dibagi total 

kebutuhan bahan baku sehingga 

menghasilkan biaya penyimpanan. 

Perhitungan total biaya persediaan bahan 

baku berdasarkan sebagai berikut. 

Tabel 4. Rincian Biaya-Biaya Persediaan 

 
Jenis Bahan 

baku 

Total 

Kebutuha 

n Bahan 
Baku (D) 

Rata-rata 

Pembelian 

Bahan Baku 

Biaya 

Pemesanan 

(S) 

Biaya 

Penyimpana

n Permeter 

(H) 

Kobe Kapas 2688 m 9

3 

Rp. 

166.666 

Rp. 9.850 

AC Helen 2016 m 7

0 

Rp. 

166.666 

Rp. 13.134 

Puma Balon 2688 m 9

3 

Rp. 

166.666 

Rp. 9.850 

Kain 2688 m 9

3 

Rp. 

166.666 

Rp. 9.850 

Busa Teri 2016 m 7

0 

Rp. 

166.666 

Rp. 13.134 

Dan terdapat hasil total biaya persediaan 

yang telah dirumuskan sebagai berikut : 

Tabel 5. Total Inventory Cost Perusahaan 

No. Jenis Bahan 

Baku 

TIC = (
𝑫 
𝑺) + (

𝑸 
𝑯) 

𝑸 𝟐 

1 Kobe Kapas Rp. 5.275.210 

2 AC Rp. 5.259.670 

3 Puma Balon Rp. 5.275.210 

4 Kain Rp. 5.275.210 

5 Busa Teri Rp. 5.259.670 

Total biaya persediann yang harus 

ditanggung oleh perusahaan untuk 

pengadaan persediaan bahan baku Kobe 

Kapas, Puma nalon, Kain pda periode tahun 

2018 berdasarkan kebijakan perusahaan 

adalah Rp. 5.275.210,- sedangkan untuk Ac 

helen dan Busa teri Rp.5.259.670,-. 

 

4.3 Analisis Pengendalian Bahan Baku 

dengan Menggunakan Metode EOQ 

(Economic Order Quantity) 

Metode EOQ memungkinkan 

perusahaan untuk menentukan jumlah 

pemesanan bahan baku yang paling optimal 

dengan jumlah permintaan dan lead time 

yang konstan. Banyaknya jumlah pembelian 

bahan baku akan berpengaruh terhadap 

frekuensi pembelian yang dilakukan P.O 

Supendi Shoes dan pada akhirnya akan 

berpengaruh pada total persediaan bahan 

baku. Dengan diketahuinya jumlah 

pemesanan ekonomis maka frekuensi 

pembelian bahan baku dapatt diketahui 

dengan optimal. 

Setelah menghitung semua biaya 

maka pemesanan kuantitas yang optimal 

dapat dihitung dihitung sesuai dengan 

pembelian secara berkelanjutan. Pada tabel 

6  terdapat  jumlah  pemesanan ekonomis 

yang dapat diperhatikan sebagai berikut. 

Tabel 6. Jumlah Pemesanan Optimal Bahan 

Baku periode Tahun  2018 Dengan EOQ  

 
 

Jenis bahan 

baku 

 

Total 

Kebutuhan 

Bahan baku 

(D) 

Biaya pemesanan 

(Rp./Pesan) 

 
(S) 

Biaya 

Penyimpanan 

(Rp./unit) 

 

(H) 

 
EOQ 

  
Kobe Kapas 2688 m Rp. 166.666 Rp. 9.850 90.964,10 302 

Ac Helen 2016 m Rp. 166.666 Rp. 13.134 51.164,71 226 

Puma Balon 2688 m Rp. 166.666 Rp. 9.850 90.964,10 302 

Kain 2688 m Rp. 166.666 Rp. 13.134 90.964,10 226 

Busa Teri 2016 m Rp. 166.666 Rp. 9.850 51.164,71 302 

Berdasarkan tabel 6 diatas dapat 

diketahui bahwa jumlah pemesanan 

ekonomis ini memiliki nilai yang lebih kecil 

dibandingkan jumlah pemesanan yang 
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dilakukan perusahaan. Menurut Stevenson 

& Chuong 2015:191 model ini digunakan 

untuk mengidentifikasi ukuran pesanan 

tetap yang akan meminimalkan jumlah 

biaya tahunan untuk penyimpanan 

persediaan dan pemesan persediaan. 

Banyaknya jumlah pemesanan bahan baku 

akan berpengaruh terhadap total biaya 

persediaan bahan baku. Bahan baku Kobe 

kapas, Puma balon, dan kain sebesar 302m 

sedangkan Ac Helen dan Kain 226m. 

Perhitungan biaya-biaya dapat 

dipertimbagkan untuk kebijakan P.O 

Supendi Shoes. 

Tabel 7. Perbandingan Jumlah Pesanan 

Sebelum Dan Sesudah Menggunakan EOQ 
 

No. 

 

Jenis Bahan 

Baku 

Jumlah 
Rata-
rata 

Pesanan 
Sebelu

m 

Jumlah 
Pesanan 
Rata-rata 
Sesudah 

  EOQ EOQ 

1 Kobe 
kapas 

93 302 

2 Ac 
Helen 

70 226 

3 Puma 
balon 

93 302 

4 Kain 70 302 

5 Busa 
teri 

93 226 

 

4.4 Frekuensi pembelian  

Jumlah frekuensi pembelian optimal 

dapat dihitung dengan menggunakan rumus 

jumlah pembelian selama satu tahun oleh 

perusahaan dibagi dengan hasil perhitungan 

EOQ. Maka frekuensi pembelian optimal 

bahan baku pada tabel 8 sebagai berikut: 

Tabel 8. Frekuensi Pembelian Optimum 

Bahan baku periode tahun 2018 

 

Jenis Bahan 

Baku 

Jumlah 

Kebutuhan 

Sebelum EOQ 

(D) 

 
Jumlah Kebutuhan 

Sesudah EOQ 

 
(Q*) 

 

Frekuensi 

 

I = D/(Q*) 

Kobe Kapas 2688 m 302 9 kali 

Ac Helen 2016 m 226 9 kali 

Puma Balon 2688 m 302 9 kali 

Kain 2688 m 226 9 kali 

Busa Teri 2016 m 302 9 kali 

Frekuensi pembelian bahan baku yang 

biasa dilakukan perusahaan sebanyak 29 

kali pada periode tahun 2018. Semakin kecil 

frekuensi pembelian semakin kecil juga 

biaya yang harus dikeluarkan untuk biaya 

pesanan. 

 

4.5 Total Biaya Persediaan (Total 

Inventory Cost) Berdasarkan Hasil 

Metode EOQ  

Biaya     total     persediaan     yang 

optimum yaitu total biaya yang harus 

dikeluarkan untuk melakukan pembelian 

bahan baku secara ekonomis dan efisien. 

Berdasarkan perhitungan dengan metode 

EOQ maka total biaya persediaan yang 

optimal untuk bahan baku dapat dijelaskan 

pada tabel 8 sebagai berikut : 

Tabel 9. Perhitungan Biaya Persediaan 

Bahan Baku P.O Supendi Shoes Berdasarkan 

Metode Economic Order Quantity (EOQ) 

Periode tahun 2018 
 

Jenis Bahan Baku 

(D) 

 

 

EOQ 

(Q*) 

 

Biaya pemesanan 

(Rp./Pesan) 

(S) 

Biaya 

Penyimpanan 

(Rp./unit) 

(H) 

 

Biaya 

Total 

persedia

an TIC 

 
Kobe Kapas 302 Rp. 166.666 Rp. 9.850 Rp. 

2.970.788 

Ac Helen 226 Rp. 166.666 Rp. 13.134 Rp. 
2.970.861 

Puma Balon 302 Rp. 166.666 Rp. 9.850 Rp. 
2.970.788 

Kain 302 Rp. 166.666 Rp. 9.850 Rp. 
2.970.788 

Busa Teri 226 Rp. 166.666 Rp. 13.134 Rp. 
2.970.861 

Perhitungan biaya-biaya ini 

diharapkan dapat diterapkan perusahaan 

dalam menentukan kebijakan persediannya 
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dari hasil perhitungan ini terdapat 

perbandingan antara tabel 5 dengan tabel 9, 

yakni antara total biaya persediaan bahan 

baku menurut kebijakan perusahaan dengan 

yang menggunakan metode perhitungan 

EOQ. 

Perbedaan ini menunjukan adanya 

penghematan total biaya persediaan metode 

yang digunakan  perusahaan dengan 

menggunakan EOQ. Dengan mengetahui 

hasil perbandingannya, maka perusahaan 

akan mengetahui metode mana yang akan 

menghasilkan biaya paling optimal dan 

efektif bagi perusahaan bila diterapkan dan 

menghasilkan keuntungan. Berdasarkan 

tabel 5 dan 9 maka dapat dijelaskan dengan 

tabel 10 sebagai berikut : 

Tabel 10. Penghematan total biaya 

persediaan bahan baku periode tahun 2018  

  
 

Jenis Bahan 

Baku 

Total Biaya Persediaan 

Kebijakan 

Pada 
Perusahaan 

 

Metode EOQ 

 

Penghematan 

 

Persentase 

Kobe Kapas Rp. 5.275.210 Rp. 2.970.788 Rp. 2.304.422 44% 

Ac Helen Rp. 5.259.670 Rp. 2.970.861 Rp. 2.288.809 43% 

Puma Balon Rp. 5.275.210 Rp. 2.970.788 Rp. 2.304.422 44% 

Kain Rp. 5.275.210 Rp. 2.970.788 Rp. 2.304.422 44% 

Busa Teri Rp. 5.259.670 Rp. 2.970.861 Rp. 2.288.809 43% 

Berdasarkan tabel 4.10. diatas dapat 

dijelaskan bahwa, P.O Supendi Shoes dapat 

menghemat biaya bahan baku Kobe kapas, 

Puma Balo, Dan kain sekitar 44% yaitu 

sebesar Rp. 2.304.422 sedangkan Ac Helen 

dan Busa teri sekitar 43% yaitu sebesaar Rp. 

2.288.809-. Total biaya persediaan yang 

dikeluarkan perusahaan lebih besar dari 

perhitungan menurut metode EOQ. Dalam 

hal ini sisem pengendalian persediaan yang 

dilakukan perusahaan belumlah optimal. 

Perusahaan sebenarnya dapat menghemat 

biaya pengeluaran yang biasa dilakukan 

perusahaan untuk melakukan pemesanan. 

Penghematan berdasarkan perhitungan ini 

dapat dilakukan jika frekuensi pembelian 

yang dilakukan perusahaan diperkecil 

samapai titik optimal. Untuk mendapatkan 

nilai optimal dalam melakukan pemesanan 

bahan baku perlu memerhatikan frekuensi 

pemesanan berdasarkan perhitungan EOQ. 

 

4.6 Titik Pemesanan Kembali (ROP) 

ReOrder Point dapat dihitung dengan 

mengalikan kebuthan rata-rata bahan baku 

dikali dengan Lead time atau waktu tunggu. 

Waktu akan muncul akibat menunggu  

tibanya  bahan  baku  digudang P.O Supendi 

Shoes adalah 3hari. Titik pemesanan 

kembali bahan baku pada periode  tahun  

2018  dijelaskan  pada tabel 

Tabel 11. Perhitungan Titik Pemesanan 

Kembali (ROP)  
 
 

Jenis Bahan 

Baku 

Jumlah 

Kebutuhan 

Periode 

Tahun 2018 

Waktu tunggu rata-rata 

(hari) 

(L) 

Rata-rata 

pemakaian 

(m/hari/minggu) 

(D) 

Titik 

pemesanan 

Kembali 

(R= d x L) 

Kobe Kapas 2688 m 3 Hari 9 27 

Ac Helen 2016 m 3 Hari 6 18 

Puma Balon 2688 m 3 Hari 9 27 

Kain 2688 m 3 Hari 9 27 

Busa Teri 2016 m 3 Hari 6 18 

Waktu tunggu rata-rata yang 

digunakan P.O Supendi Shoes adalah 3 hari. 

Rata-rata pemakaian didapatkan dari hasil 

bagi dari tingkat pembelian selama setahun 

diabagi jumlah hari kerja selama setahun 

yaitu 312 hari. Jumlah hari kerja hanya 

selama 312 hari dikarenakan pada hari 
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minggu libu. Perhitungan dijelaskan secara 

rinci pada lampiran 7. 

Sesuai dengan data diatas, perusahaan 

harus segera melakukan pemesanan kembali 

pada saat persediaan yang ada digudang 

sebesar 27 m untuk Kobe kapas, Puma 

Balon dan Kain, sedangkan untuk AC dan 

Busa teri sebesar 18 m yang akan benar-

benar habis, sehingga tepat pada saat 

pesanan.  

 

SIMPULAN  

1. Dengan melihat analisis 

pengendalian persediaan bahan baku 

dengan menggunakan metode EOQ 

pada P.O Supendi Shoes dapat 

disimpulkan metode EOQ dapat 

mengefisiensikan biaya yang 

dikeluarkan perusahaan dibanding 

dengan  perhitungan kebijakan 

perusahaan. Dimana menurut 

kebijakan perusahaan total biaya 

persediaan (TIC) untuk bahan Kobe 

kapas, Puma balon dan kain adalah 

sebesar Rp. 5.275.210,- sedangkan 

dengan menggunakan metode EOQ 

besarnya Total Biaya Persediaan 

(TIC) adalah Rp. 2.970.788,- 

sehingga terdapat selisih Rp. 

2.3014.422,- dengan presentase 44% 

dan untuk bahan Ac Helen, Kain 

menurut kebijakan perusahaan 

adalah Rp. 5.259.670,- sedangkan 

dengan menggunakan metode EOQ 

sebesar Rp. 2.970.861,- dengan 

presentase 43%. 

2. Jumlah Pembelian bahan Kobe 

kapas, puma Balon, kain menurut 

kebijakan perusahaan adalah sebesar 

93m dengan frekuensi pembelian 

sebanyak 29 kali dalam satu tahun, 

sedangkan menurut metode EOQ 

jumlah pembelian bahan yang 

optimal adalah sebanyak 302m 

sehingga frekuensi pembelian 

seharusnya 9 kali dalam satu tahun. 

Sedangkan untuk Ac helen dan Busa 

teri kebijakan perusahan sebesar 

70m dengan frekuensi pembelian 

sebanyak 29 kali dalam setahun, dan 

menurut metode EOQ jumlah 

pembelian bahan yang optimum 

adalah sebanyak 226m sehingga 

frekuensi pembelian seharusnya 9 

kali dalam satu tahun. 

3. Waktu pemesanan kemabali 

ReOrder Point (ROP), waktu yang 

tepat menurut metode EOQ adalah 

pada saat persediaan bahan baku 

didalam gudang masih 27m untuk 

Kobe kapas, Puma balon, kain 

sedangkan Ac helen dan Busa teri 

didalam gudang masih 18m 

sedangkan menurut kebijakan 

perusahaan tidak ada waktu 

pemesanan kembali atau ROP. 

Frekuensi pemebelian bahan baku 

optimal menurut EOQ adalah 
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sebanyak 9 kali dalam setahun, 

sedangkan menurut kebijakan 

perusahaan adalah sebanyak 29 kali.. 

 

SARAN 

1. Bagi Perusahaan perlu mengkaji 

kembali metode pengendalian yang 

diterapkan selama ini, karena 

berdasarkan hasil pengolahan 

dengan metode yang digunakan 

peneliti, total biaya persediaan 

masih dapat diminimalkan. Dengan 

menggunkan metode EOQ dalam 

kebijakan pengadaan bahan baku 

perusahaan akan mendapatkan 

kuantitas pembelian bahan baku 

yang optimal dengan biaya yang 

minimum dibandingkan kebijakan 

sebelumnya. 

2. Perusahaan sebaiknya menggunakan 

metode EOQ dengan adanya 

penentuan titik pemesanan kembali 

(ROP) dapat melindungi atau 

menjaga kemungkinan kekurangan 

bahan baku yang lebih besar dari 

perkiraan dan untuk menjaga 

keterlambatan bahan baku yang  

dipesan. 

3. Dalam pembelian bahan  baku 

sebaiknya melakukan pembelian 

dalam jumlah yang besar dan 

dengan frekuensi yang rendah 

perperiode produksi, hal  ini 

dilakukan untuk meminimalisir 

biaya persediaan. 
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