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Abstrak 

Muhammad Romi Fajri /212003135/ Pengaruh Likuiditas Terhadap Profitabilitas 
Pada CV. Putra Penuntun Palembang. 

Rumusan masalahnya adalah berapa besar pengaruh likuiditas terhadap profitabilitas 
pada CV. Putra Penuntun Palembang. Tujuannya untuk mengetahui dan menganalisis 
pengaruh likuiditas terhadap profitabilitas. Variabel dan masing-masing indikalor 
yang digunakan adalah likuiditas dan profitabilitas dengan indikator Working Capital 
To Total Asset dan Return On Investment. Data yang digunakan adalah data sekunder 
yang berupa laporan keuangan selama lima periode, tahun 2001-2005. Teknik 
pengumpulan data dengan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah 
kuantitalif dengan teknik analisis Working Capital to Total Asset pada rasio likuiditas 
dan Return On Investment pada rasio profitabilitas. 

Berdasarkan perhitungan likuiditas dengan teknik analisis working capital to total 
asset, pada tahun 2002, tingkat likuiditas naik sebesar 5,02%. Tahun 2003, tingkat 
likuiditas mengalami kenaikan yang tidak terlaiu besar sebesar 3,48%. Pada tahun 
2004, tingkat likuiditas mengalami kenaikan lagi sebesar 4,48%. Dan tahun 2005, 
tingkat likuiditas mengalami kenaikan yang cukup besar, sebesar 6,16%. Pada 
perhitungan profilabilitas dengan teknik analisis Return On Investment, tahun 2002 
persentase Profitabilitas mengalami kenaikan sebesar 0,2%. Pada tahun 2003 
mengalami penurunan sebesar 1,23%. Tahun 2004 mengalami penurunan lagi, 
sebesar 1,58%. Terakhir tahun 2005 mengalami penurunan lagi yang cukup besar, 
sebesar 2,4%. Dari persamaan regresi linier, diperoleh T=8,49 + (-0,057)2f . Pada 
pengujian hipotesis, dapat diketahui pengaruh lilkuiditas dengan profitabilitas 
Berdasarkan hasil perhitungan kedua nilai tersebut, maka dapat diambil kesimpulan 
pada taraf signifikan a = 10% dimana didapat nilai thitung 0,1037 < ttabci 2,353, 
sehingga Ho diterima dan Ha ditolak artinya tidak ada pengaruh yang signifikan 
antara likuiditas dengan profitabilitas pada CV. Putra Penuntun yang berada di 
wilayah Palembang. 

Kata kunci: Likuiditas dan Profitabilitas. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Adanya krisis ekonomi yang berkepanjangan merupakan cermin tingkat 

intlasi yang tinggi, dimana harga-harga barang secara umum naik, bertambahnya 

jumlah pengangguran, tingkat kriminalitas tinggi dan tingkat pendapatan masyarakat 

tidak sesuai dengan tingkat pengeluaran. Berbagai macam multi dimensi krisis yang 

melanda Indonesia saat ini telah membawa dampak yang sangat buruk bagi 

masyarakat Indonesia, terutama pada bidang perekonomian. 

Bangsa Indonesia sebagai negara berkepulauan yang berpenduduk banyak 

dan terdiri dari berbagai macam agama, bahasa, suku, ras dan wama kulit tidak harus 

larut dalam krisis ekonomi tersebut. Salah satu cara untuk memperbaiki krisis 

tersebut adalah mengembangkan dunia usaha untuk menekan jumlah pengangguran 

dan meningkatkan kuaiitas Sumber Daya Manusia (SDM). 

Semakin majunya perkembangan ilmu pengetahuan dan leknologi, telah 

menjadikan dunia usaha sebagai ajang pertarungan yang bersifat kompetitif. 

Keberhasilan dan kegagalan dalam dunia usaha merupakan kenyataan yang dialami 

oleh suatu perusahaan baik pada saat ini maupun yang akan datang. Perusahaan 

merupakan satu kesatuan unit kegiatan produksi yang mengelola sumber-sumber 

ekonomi untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat dengan tujuan untuk 

memperoleh keuntungan dan agar dapat memuaskan kebutuhan masyarakat. 

1 
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CV. Putra Penuntun merupakan badan usaha yang didirikan oleh dua orang 

atau lebih untuk mendapatkan laba yang maksimal. Saat ini CV. Putra Penuntun 

selain memiliki usaha dalam bidang penyediaan barang atau tempat agen untuk buku-

buku pelajaran sekolah, mulai dari Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar Sederajat, 

SLTP Sederajat, SMU Sederajat dan buku-buku untuk masyarakat luas umum 

lainnya, tetapi juga melengkapi usahanya dengan usaha percetakan. Contoh dari 

jenis-jenis produk yang dijual dan dihasilkan oleh CV. Putra Penuntun adalah kartu 

nama. bulletin, surat undangan, kop surat, kelender, berbagai jenis sablon, dan Iain-

lain. 

Pendirian dan pengembangan usaha ini, karena masih minimnya pemasukan 

dari hasil penjualan dan untuk menembus suatu pasar persaingan usaha dibutuhkan 

pengelolaan modal kerja dan manajemen yang baik. Setiap perusahaan selalu 

membutuhkan modal kerja untuk membelanjai operasi sehari-hari, misalnya untuk 

membeli bahan mentah, membayar gaji pegawai, dan biaya-biaya operasi lainnya. 

Keahlian dan pengalaman dari pimpinan dalam mengelola modal kerja 

dengan baik merupakan kunci sukses dalam menghasilkan laba yang maksimal. 

Setiap tahun CV. Putra Penuntun selalu menghasilkan laba, akan tetapi modal kerja 

yang dikelola oleh perusahaan belum dapat berjaian dengan baik, sehingga laba yang 

dihasilkan juga menurun. Hal-hal tersebut disebabkan oleh penjualan barang 

menurun, promosi penjualan kurang, dan biaya operasi yang dikeluarkan besar. 

Perusahaan sebagai salah satu sarana ekonomi dalam menjalankan setiap 

kegiatan usaha mempunyai sasaran yang hendak dicapai yakni tercapainya efisiensi 
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yang tinggi dan kinerja yang baik. Salah satu kinerja yang harus diperhatikan adalah 

kinerja keuangan. Sumber yang diperlukan dalam analisis kinerja keuangan adalah 

Laporan Keuangan, yaitu Laporan Neraca dan Laporan Laba Rugi. Analisis kinerja 

keuangan ini dilakukan oleh semua perusahaan, tidak terkecuali dengan CV. Putra 

Penuntun yang berada di Palembang. 

Laporan keuangan itu sendiri digunakan sebagai sumber informasi untuk 

mengambil keputusan, baik pihak internal maupun pihak eksiemal. Bagi pihak 

internal, yang dalam hal ini adalah CV. Putra Penuntun akan sangat bermanfaat bagi 

perusahaan yang bersangkutan, karena kelemahan-kelemahan dan keunggulan-

keunggulan perusahaan dapat diketahui dari data-data keuangan tahim-tahun 

sebelumnya sehingga dapat dievaluasi atas kebijaksanaan perusahaan pada periode 

yang lalu serta untuk menyusun dan menentukan arah perusahaan di masa yang akan 

datang. Bagi pihak eksternal perusahaan, yang dalam hal ini adalah para investor, 

laporan keuangan tersebut berfungsi sebagai dasar informasi untuk mengambil 

keputusan-keputusan bisnis di bidang keuangan, antara lain; investasi pada saham, 

pemberian kredit, asuransi dan penentuan besamya pajak. 

CV. Putra Penuntun sebagai distributor agen tunggal untuk wilayah 

Sumatera Selatan dari beberapa penerbit buku nasional serta memiliki usaha 

percetakan, selalu membutuhkan modal kerja yang tidak sedikit untuk membiayai 

kegiatan operasi usahanya sehari-hari, pengaturan aiiran dana yang baik, yaitu secara 

efektif dan efisien. Pengelolaan dana terletak pada bidang manajemen keuangan 

tersebut. Bagi CV. Putra ['enunlun, pimpinan harus mempunyai suatu kebijakan 



4 

untuk menentukan suatu keseimbangan, yaitu keseimbangan antara jumlah dana yang 

tersedia dengan jumlah kebutuhan yang ada, artinya untuk membiayai operasi 

perusahaan sehari-hari sesuai dengan dana yang tersedia sehingga dana yang ada 

dapat digunakan secara efisien. 

Mengingat pentingnya Working Capital To Total Asset dalam menunjang 

kontinuitas usaha CV. Putra Penuntun, maka penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian mengenai Pengaruh Likuiditas Terhadap Profitabilitas Pada CV. Putra 

Penuntun. 

B. Rumusan JVLasalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah berapa besar pengaruh likuiditas terhadap profitabilitas 

pada CV. Putra Penuntun? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penulis mengadakan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

dan menganalisis berapa besar pengaruh likuiditas terhadap profitabilitas pada CV. 

Putra Penuntun. 



t 5 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Penulis 

Diharapkan dengan adanya penelitian ini, penulis dapat menambah wawasan 

pengetahuan tentang aplikasi ilmu teori yang diperoleh selama di bangku 

kuliah dan dalam penerapan dunia usaha yang sebenarnya. 

2. Bagi Tempat Penelitian 

Dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi 

perusahaan dimana tempat penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi 

pimpinan perusahaan dalam mengevaluasi kinerja keuangan yang ada dalam 

perusahaan sebagai dasar pertimbangan di masa yang akan datang. 

3. Bagi Almamater 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan untuk memberikan informasi kepada peneliti yang lain. 
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BAB 11 

KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS 

A. Kajian Pustaka 

1. Penelitian Sebelumnya 

Penelitian sebelumnya berjudul Analisis Efisiensi Penggunaan Modal Kerja 

Dalam Upaya Meningkatkan Profitabilitas Pada CV. Jaya Pumama Palembang, yang 

telah dilakukan oleh Sri Mumi Saputri (2006). Perumusan Masalah dalam penelitian 

tersebut adalah apakah penggunaan modal kerja telah efisien dan dapat meningkatkan 

profitabilitas pada CV. Jaya Pumama Palembang. Tujuan dari penelitian tersebut 

adalah untuk mengetahui dan menganalisis tingkat efisiensi penggunaan modal kerja 

dalam peningkatan profitabilitas pada CV. Jaya Pumama Palembang. 

Alamal CV. Jaya Pumama Palembang berada di Jalan Sosial Km.5 No.599 

Rt.l2 Palembang yang bergerak di bidang Kontraktor. Data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data sekunder yang bempa sejarah singkat perusahaan, struktur 

organisasi, aktivitas organisasi perusahaan dan laporan laba rugi serta data lain yang 

penulis perlukan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara metode 

dokumentasi. 

Metode analisis yang digunakan adalah analisis perubahan neraca, analisis 

perubahan modal kerja, analisis rasio aktivitas {Working Capital Turnover) dan 

analisis Rasio Profitabilitas {Earning Power). Dari analisis perubahan modal kerja 

yang dilakukan, dapat diketahui bahwa CV. Jaya Pumama Palembang pada periode 
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2002- 2003 mengalami peningkatan modal kerja sebesar Rp. 10.566.810 dan periode 

2003- 2004 mengalami peningkatan sebesar Rp. 91.646.701. Berdasarkan perhitungan 

Working Capital Turnover pada periode 2002-2003 mengalami peningkatan 

perputaran modal kerja sebesar 2,06 kali dan periode 2003-2004 mengalami 

penurunan sebesar 5,9 kali. Sedangkan berdasarkan perhitungan Earning Power pada 

periode 2002-2003 mengalami penurunan persentase profitabilitas sebesar 2,1% dan 

periode 2003-2004 mengalami kenaikan sebesar 2,99%. 

2. Landasan Teori 

Landasan Teori terdiri: 

a. Pengcrtian Modal Kerja 

Modal kerja adalah dana yang diperlukan untuk membiayai operasi 

perusahaan sehari-hari, misalnya: untuk membeli bahan, membayar gaji pegawai dan 

pengeluaran lain-Iainnya. Modal kerja akan berputar terus-menerus setiap periode 

selama hidup perusahaan. Menurut Bambang Riyanto (2001:57) menyatakan bahwa 

ada tiga konsep pengertian modal kerja, yaitu: 

1) Konsep Kuantitalif 

Modal kerja adalah keseluruhan dari jumlah aktiva lancer. Modal kerja 

dalam pengertian ini sering disebut modal kerja bruto {gross working 

capital). 
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2) Konsep Kualitatif 

Modal kerja menurut konsep ini adalah sebagian dari aktiva lancar yang 

benar-benar dapat digunakan untuk membiayai operasi perusahaan 

tanpa mengganggu likuiditasnya, yaitu yang merupakan kelebihan 

aktiva lancar diatas hutang lancarnya. Modal kerja dalam pengertian ini 

sering disebut modal kerja neto {Net Working Capital). 

3) Konsep Fungsionil 

Konsep ini mendasarkan pada fungsi-fungsi dari dana dalam 

menghasilkan pendapatan. Setiap dana yang dikerjakan atau digunakan 

dalam perusahaan adalah dimaksudkan untuk menghasilkan pendapatan. 

b. Jenis-jenis Modal Kerja 

Menurut W. B. Taylor jenis-jenis modal kerja dibagi dalam dua golongan 

(Bambang Riyanto, 2001:61), yaitu: 

1) Modal Kerja Permanen {Permanent Working Capital), yaitu modal kerja 

yang harus ada pada perusahaan untuk dapat menjalankan fungsinya, 

atau dengan kata lain modal kerja yang secara terus menerus diperlukan 

untuk kelancaran usaha. Permanent working capital ini dapat dibedakan 

dalam: 

a) Modal Kerja Primer {Primary Working Cq/?//ci/), yaitu jumlah modal 

kerja minimum yang harus ada pada perusahaan untuk menjamin 

kontinuitas usahanya. 
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b) Modal Kerja Normal {Normal Working Capital), yaitu jumlah modal 

kerja yang diperlukan unluk menyelenggarakan luas produksi yang 

normal. 

2) Modal Kerja Variabel {Variable Working Capital), yaitu modal kerja 

yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan keadaan, dan 

modal kerja ini dibedakan antara lain: 

a) Modal Kerja Musiman {Seasonal Working Capital), yaitu modal 

kerja yang jumlahnya berubah disebabkan fluktuasi musim. 

b) Modal Kerja Siklis {Cyclical Working Capital), yaitu modal kerja 

yang jumlahnya berubah-ubah disebabkan karena fluktuasi 

konyungtur. 

c) Modal Kerja Darurat {Emergency Working Capital), yaitu modal 

kerja yang besamya berubah-ubah karena adanya keadaan darurat 

yang tidak diketahui sebelumnya (misalnya adanya pemogokan 

buruh, banjir, perubahan keadaan ekonomi yang mendadak). 

e. Fungsi-fungsi Modal Kerja 

Menurut Amin Widjaja Tunggal (1997:91), fungsi-fungsi modal kerja 

adalah: 

1) Modal kerja menampung kemungkinan akibat buruk yang ditimbulkan 

karena penurunan nilai aktiva lancar seperti penurunan nilai piutang 

yang diragukan dan yang tidak dapat ditagih atau penurunan nilai 

persediaan. 
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2) Modal kerja yang cukup memungkinkan perusahaan untuk membayar 

semua hutang lancarnya tepat pada waktunya dan untuk memanfaatkan 

potaongan tunai, dengan menggunakan potongan tunai maka jumlah 

yang akan dibayar untuk pembelian barang menjadi berkurang. 

3) Modal kerja yang cukup memungkinkan perusahaan untuk memelihara 

''credit standing" perusahaan yaitu penilaian pihak ketiga, misalnya 

bank dan para kreditur akan kelayakan perusahaan untuk memelihara 

kredit akan kelayakan perusahaan untuk memelihara kredit. Disamping 

itu modal kerja yang cukup memungkinkan perusahaan untuk 

menghadapi situasi darurat seperti dalam hal pemogokan buruh, banjir 

dan kebakaran. 

4) Memungkinkan perusahaan untuk memberikan syarat kredit pada para 

pembeli. Kadang-kadang perusahaan harus memberikan kepada para 

pembelinya syarat kredit yang lebih lunak dalam usaha membantu para 

pembeli yang baik untuk membiayai operasinya 

5) Memungkinkan perusahaan unluk menyesuaikan persediaan pada suatu 

jumlah yang mencukupi untuk melayani kebutuhan para pembeli dengan 

lancar. 

6) Modal kerja yang mencukupi, memungkinkan perusahaan untuk 

menghadapi masa resesi dan depresi dengan baik. 



Menurut Munawir (1997:116), fungsi-fungsi modal kerja antara lain: 

1) Mclindungi perusahaan terhadap krisis modal kerja karena turunnya 

nilai dari aktiva lancar. 

2) Memungkinkan untuk dapat membayar semua kewajiban-kewajiban 

tepat pada waktunya. 

3) Memungkinkan untuk memiliki persediaan dalam jumlah yang cukup 

untuk melayani para konsumennya. 

4) Memungkinkan bagi perusahaan untuk dapat beroperasi dengan lebih 

baik karena tidak ada kesulitan untuk memperoleh barang ataupun jasa 

yang dibutuhkan, 

5) Memungkinkan bagi perusahaan untuk memberikan syarat kredit yang 

lebih menguntungkan kepada para langganannya. 

6) Menjamin dimilikinya kredit standing perusahaan semakin besar dan 

memungkinkan bagi perusahaan untuk dapat menghadapi bahaya-

bahaya atau kesulitan keuangan yang mungkin terjadi. 

d. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kebutuhan Modal Kerja 

Menurut Munawir (1997:117), faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan 

modal kerja adalah sebagai berikut: 

1) Sifat atau tipc dari perusahaan 

Modal kerja dari suatu peiiisahaan jasa relatif al̂ an lebih rendah bila 

dibandingkan dengan kebutuhan modal kerja perusahaan industri, karena 

untuk perusahaan jasa, misalnya: perusahaan listrik, perusahaan air 



12 

minum dan perusahaan-perusahaan jasa yang bergerak dalam bidang 

perhubungan baik darat, laul maupun udara tidak memerlukan investasi 

yang lebih besar dalam kas, piutang maupun persediaan. 

2) Waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi atau memperoleh barang 

yang akan dijual serta harga persatuan dari barang tersebut. 

Kebutuhan modal kerja dari suatu perusahaan berhubungan langsung 

dengan waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh barang yang akan 

dijual perusahaan. Makin panjang waktu yang dibutuhkan untuk 

memproduksi atau memperoleh barang tersebut maka makin besar pula 

modal kerja yang dibutuhkan. 

3) Syarat pembelian bahan atau barang dagangan 

Syarat pem,belian barang dagangan atau bahan dasar yang akan 

digunakan untuk memproduksi barang sangat mempengaruhi jumlah 

modal kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan yang bersangkutan. Jika 

syarat kredit yang diterima pada waktu pembelian menguritungkan, 

maka makin sedikit uang kas yang harus diinvestasikan dalam 

persediaan bahan ataupun barang dagangan. Sebaliknya bila pembayaran 

atas bahan atau barang yang dibeli tersebut harus dilakukan dalam 

jangka waktu yang pendek maka uang kas yang diperlukan untuk 

membiayai persediaan semakin besar pula. 
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4) Syaral penjualan 

Semakin lunak kredit yang diberikan oleh perusahaan kepada para 

pembeli akan mengakibalkan semakin besar jumlah modal kerja yang 

harus diinvestasikan dalam sektor piutang. 

5) Tingkat perputaran persediaan 

Tingkat perputaran persediaan {Inventory Turn Over), menunjukan 

berapa kali persediaan tersebut diganti dalam arti dibeli atau dijual 

kembali. Semakin tinggi tingkat perputaran persediaan tersebut maka 

modal kerja yang dibutuhkan (terutarna yang harus diinvestasikan dalam 

persediaan) semakin rendah. Unluk dapat mencapai tingkat perputaran 

persediaan yang tinggi, maka harus diadakan perencanaan dan 

pengawasan persediaan secara teratur dan efisien. Semakin cepat atau 

semakin tinggi tingkat perputaran persediaan akan memperkecil resiko 

terhadap kerugian yang disebabkan karena penurunan harga atau karena 

perubahan sclera konsumen, disamping itu akan menghemat ongkos 

penyimpanan dan pemeliharaan terhadap persediaan tersebut. 

Sedangkan menurut Amin Widjaja Tunggal (1997:96), faktor-faktor yang 

mempengaruhi jumlah modal kerja yang dibutuhkan adalah: 

1) Sifat atau jenis perusahaan 

Kebutuhan modal kerja pada perusahaan kepentingan umum (seperti 

perusahaan gas, telepon, air minum dan sebagainya) adalah relatif 
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rendah, kqrena dalam persediaan dan piutang tersebut cepat beralih 

menjadi uang. 

2) Waktu yang diperlukan untuk memproduksi dan memperoleh barang 

yang akan dijual dan harga satuan barang yang bersangkutan. 

Adanya hqbungan langsung antara jumlah modal kerja dan jangka waktu 

yang diperlukan untuk memproduksi barang itu dijual kepada para 

pembeli. 

3) Cara-cara / syarat-syarat pembelian dan penjualan 

Kebutuhan modal Lerja dari suatu perusahaan diperoleh oleh syarat-

syarat pembelian dan penjualan, makin banyak diperoleh syarat-syarat 

kredit yan^ lunak untuk membeli barang dari pemasolc, maka lebih 

kurang / sedikit uang yang perlu ditanamkan dalam persediaan. 

4) Perput^n persediaan 

Makin banyak suatu persediaan dijual dan diganti kembali (perputaran 

persediaan) maka makin kecil modal kerja yang diperlukan. 

Pengembalian persediaan yang efektif diperlukan untuk memelihara 

jumlah, jeniji -dan Icualitas barang yang sesuai -dan untuk -mengatur 

investasi dalam persediaan. 

5) Perputafan-piutang 

Kebutuhan modal kerja juga tergantung dari jangka waktu yang 

diperlukan untuk menagih piutang. Semakin sedikit waktu yang 
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diperlukan untuk menagih piutang, maka semakin sedikit modal kerja 

yang diperlukan. 

6) Siklus usaha (Konjungtur) 

Dalam masa "prosperity (konjungtur tinggi) aktivitas perusahaan 

diperluas dan ada kecenderungan bagi perubahan untuk membeli barang 

mendahului kebutuhan agar dapat memanfaatkan harga rendah untuk 

memastikan diri akan adanya persediaan yang cukup. 

7) Resiko kemungkinan penurunan harga aktiva lancar 

Suatu penurunan harga dibandingkan dengan nilai buku dari aktiva 

lancar seperti surat-surat berharga, persediaan dan piutang maka 

mengakibatkan penurunan modal kerja. 

Menurut Agnes Sawir (2000:163), permintaan suatu perusahaan terhadap 

modal kerja dipengaruhi oleh empat faktor umum dan lima faktor khusus: 

1) Empat faktor umum antara lain: 

a) Volume Penjualan 

Perusahaan membiayai modal kerja biasanya untuk mendukung 

penjualan. Banyaknya penjualan yang menetapkan aktiva lancar 

sesuai dengan proporsi penjualan tahunannya. 

b) Faktor Musiman 

Fluktuasi musiman akan permintaan untuk produk atau jasa mereka. 
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c) Perkembangan Teknologi 

Perubahan pada teknologi yang berdampak pada proses teknologi, 

mempunyai pengaruh yang kuat pada kebutuhan terhadap modal 

kerja. 

d) Filosofi Perusahaan 

Kebijakan perusahaan akan berdampak pada tingkat modal kerja 

permanen maupun musiman. 

Lima faktor khusus antara lain: 

a) Ukuran Perusahaan 

Perusahaan besar mempunyai perbedaan modal kerja yang mencolok 

dibandingkan dengan perusahaan kecil. 

b) Aktivitas Perusahaan 

Keadaan bisnis berdampak kepada tingkat modal kerja. Sebuah 

perusahaan yang menawarkan jasa tidak akan membutuhkan 

persediaan. Sebuah perusahaan yang menjual secara tunai tidak a k ^ 

memberikan piutang. 

c) Ketersediaan Kredit 

Jika perusahaan dapat meminjam untuk membiayai dengan kredit 

maka diperlukan kas yang lebih sedikit. 

d) Perilaku Menghadapi Keuntungan 

Suatu jumlah yang relatif besar pada aktiva lancar akan mengurangi 

keuntungan secara keseluruhan. 
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e) Perilaku Terhadap Resiko 

Semakin besar tingkat aktiva lancar maka semakin kecil resiko. 

e. Sumber^dan Penggunaan Modal Kerja 

1) Sumber Modal Kerja 

Menurut Munawir (1-997:120), pada umumnya -sumber -modal iccrja ^uatu 

perusahaan berasal dari: • 

a) Hasil opprasi perusahaan 

Adalah jumlah net income yang nampak dalam laporan perhitungan 

laba / rugi ditambah dengan dcprcsiasi danumortisasi. 

b) Keuntungan dari penjualan surat-surat berharga (investasi jangka 

pendek). Surat berharga yang dimiliki perusahaan untuk jangka 

pendek {marketable securities dan efek) adalah salah satu elemen 

aktiva lancar yang segera dapat dijual dan akan menimbulkan 

keuntungan bagi perusahaan. 

c) Penjualaji aktiva tidak lancar 

Sumber Iain yang dapat menambah modal kerja adalah hasil 

penjualan aktiva tetap, investasi jangka panjang dan aktiva tidak 

lancar lainnya yang tidak diperlukan lagi oleh perusahaan. 

d) Penjualan saham dan obligasi 

Untuk menambah dana atau modal kerja yang dibutuhkan, 

perusahaan dapat pula mengadakan emisi saham baru atau meminta 

kepada para pemilik perusahaan untuk menambah modal, disamping 
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itu perusahaan dapat juga mengeluarkan obligasi atau bentuk hutang 

jangka panjang lainnya guna memenuhi kebutuhan modal kerjanya. 

Dari uraian tentang sumber-sumber modal kerja tersebut di atas dapat 

disimpulkan bahwa modal kerja akan bertambah apabila: 

a) Adanya kenaikan sektor modal, baik yang berasal dari laba maupun 

adanya pengeluaran atau tambahan investasi dari pemilik 

perusahaan. ' 

b) Adanya pengurangan atau penurunan aktiva tetap yang dibagi 

dengan bertambahnya aktiva lancar karena adanya penjualan aktiva 

tetap melalui proses depresiasi. 

c) Ada penambahan utang jangka panjang, baik dalam bentuk obligasi 

atau utang jangka panjang lainnya yang diimbangi dengan 

bertambahnya aktiva lancar. 

Menurut Suad Husnan dan Enny Pudjiastuti (1998:89), sumber modal kerja 

berasal dari: 

a) Penurunan bersih aktiva, kecuali aktiva tetap dan kas. 

b) Kenaikan bersih kewajiban dan hutang. 

c) Penambahan modal sendiri. 

d) Dana yang diperoleh dari operasi. 

2) Penggunaan modal kerja 

Menurut Munawir (1997:124), penggunaan--penggunaan aktiva lancar yang 

mengakibatkan turunnya modal kerja adaiah sebagai berikut: 
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a) Pembayaran biaya atau ongkos-ongkos operasi perusahaan, meiiputi 

pembayaran upah, gaji, pembelian bahan atau barang dagangan, 

suplay kaptor dan pembayaran biaya-biaya lainnya. 

b) Kerugian-kerugian yang diderita oleh perusahaan karena adanya 

penjualan ^urat berharga atau efek maupun kerugian yang insidental 

lainnya. 

c) Adanya giembentukan dana atau pemisahan aktiva lancar untuk 

tujuan-lujuan tertentu dalam jangka panjang, misalnya dana 

pelunasan pbiigasi, dana pensiunan pegawai, dana expansi ntaupun 

dana-dana lainnya. Adanya pembentukan dana ini berarti adanya 

perubahan bentuk uktiva dari aktiva lancar menjadi aktivaletap. 

d) Adanya penambahan atau pembelian aktiva tetap, investasi jangka 

panjang afau aktiva tidak lancar lainnya yang mengakibatkan 

berkurangnya aktiva lancar atau timbulnya hutang lancar yang 

berakibatberkurangnya modal kerja. 

e) Pembayaran hutang-hutang jangka panjang yang meliputi hutang 

hipolek, hutang obligasi maupun bentuk hutang jangka panjang 

lainnya serta penarikan atau pembelian kembali (untuk sementara 

atau unluk selerusnya) saham perusahaan yang beredar atau adanya 

penurunan hutang jangka panjang yang diimbangi berkurangnya 

aktiva lancar. , 
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f) Pengembalian uang atau barang dagangan oieh -pemilik perusahaan 

untuk kepentingan pribadi (prive) atau adanya pengembalian bagian 

keuntungan oleh pemilik dalam perusahaan perseorangan dan 

persekutuan atau adanya pembayaran deviden dalam perseroan 

terbatas. 

Menurut Bambang Riyanto (2001:353), penggunaan modal kerja adalah: 

a) Bertambahnya aktiva tetap. 

b) Berkurangnya utang jangka panjang. 

c) Berkurangnya modal. 

d) Pembayaran Cash deviden. 

e) Adanya kerugian dalam operasi perusahaan. 

f. Unsur-unsur Modal Kerja 

Menurut Kamarudin Ahmad (1997:5), unsur modal kerja dapat dilihat pada 

setiap neraca perusahaan, yaitu pada aktiva lancar dan kewajiban lancar. 

Unsur modal kerja pada aktiva lancar sebagai berikut: 

1) Kas atau Bank. 

2) Kertas-kertas berharga yang mudah diuangkan. 

3) Kwitansi-kwitansi yang segera dapat diganti. 

4) Biaya yang dibayar di muka. 

5) Persediaan. 

Unsur modal kerja pada kewajiban lancar sebagai berikut: 

1) Kredit bank jangka pendek. 
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2) Pajak yang segera liarus dibayar. 

3) Hutang dagang. 

4) Semua kewajiban lain yang segera harus dibayar. 

g. Kelebihan Modal Kerja 

Van Home <ian Wachomicz, JR (1997:241), menyatakan bahwa kelebihan 

jumlah aktiva lancar bisa berakibat pada realisasi pengembalian investasi yang 

dibawah slaodar yang ditentukan (standar pengembalian atas investasi). Namun, 

perusahaan dengan aktiva lancar yang terlaiu sedikit dapat menimbulkan kekurangan 

dan kesulitan rlalam kelancaran operasi. 

Suad Husnan dan Eny Pudjiastuti (1998:115), menyatakan bahwa kas 

merupakan benUik aktiva yang paling likuid, yang bisa dipergunakan segera untuk 

memenuhi kewajiban fmansial perusahaan, karena sifat likuidnya tersebut, kas 

memberikan keuntungan yang paling rendah. Kalau perusahaan menyimpan kas di 

bank dalam bentuk rekening giro, maka jasa giro diterima oleh perusahaan yang 

persentasenya akan lebih rendaii xiaripada -kalau disimpan xlalam bentuk deposito 

berjangka (yang tidak setiap saat bisa diuangkan). Karena itu masalah utama bagi 

pengelolaan kas adalah menyediakan has yang .memadai, xidak.Jerlalu banyak (agar 

keuntungan tidak berkurang terlaiu besar), tetapi tidak sedikit (sehingga akan 

mengganggu likuiditas perusahaan). 

h. Usaha Mcmperbcsar Profit 

Menurut Bambang Riyanto (200U9), ada dua akematif jontuk 

memperbesar profit: 
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1) Dengan menambah biaya usaha (Operating Expenses) sampai tingkat 

tertentu diusahakan tercapinya tambahan sales yang sebesar-besamya 

atau dengan kata lain, tambahan sales harus lebih besar daripada 

tambahan operating expenses. 

Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa pengertian menaikan 

tingkat .sales disini dapat berarti memperbesar pendapatan dari sales 

dengan jalan: 

a) Memperbesar volume sales unit pada tingkat harga penjualan 

tertentu. 

b) Menaikan harga penjualan per unit produk pada luas sales dalam 

unit tertentu. 

2) Dengan mengurangi pendapatan dari sales sampai tingkat tertentu 

diusahakan adanya pengurangan operating expenses yang aebesar-

besamya atau dengan kata lain mengurangi biaya usaha relatif lebih 

besar daripada berkurangnya pendapatan dan sales. 

Macam-macam rasio keuangan 

Menurut Bambang Riyanto (2001:332), rasio finansial dapat dikelompokan 

menjadi: 

1) Rasio Likuidiias 

Yaitu rasio imtuk mengukur sampai seberapa jauh kemampuan suatu 

perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya yang segera harus 

dipenuhi. 
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Rasio likuiditas-terdiri-dari: i 

a) Current ratio, adalah kemampuan untuk membayar utang yang 

segera harus dipenuhi dengan aktiva lancar. 

^ „ . Aktiva Lancar 
Current Ratio = x 100% 

U tan g Lancar 

b) Cash ratio, adalah kemampuan untuk membayar utang yang segera 

harus dipenuhi dengan kas yang tersedia dalam perusahaan dan efek 

yang dapat segera diuangkan. 

Cash Ratio = J^fi^±^_ ^ j oo% 
U tan g Lancar 

c) Quick ratio, adalah kemampuan unluk membayar utang yang segera 

harus dipenuhi dengan aktiva lancar yang lebih likuid. 

^ . , „ . KasEfek + Piutang Quick Ratio = x 100% 
Utan gLancar 

d) Working capita! to total asset, adalah kemampuan untuk membayar 

utang dari total aktiva dan posisl modal kerja (neto). 

JumlahAktiva 

2) Rasio Protitabilitas 

Yaitu rasio untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan untuk 

menghasilkan laba selama periode tertentu dengan modal atau aktiva 
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yang telah ditanamkan dalam perusahaan atau modal yang digunakan 

untuk menghasilkan laba tersebut. 

a) Operating profit margin, adalah laba operasi sebelum bunga dan 

pajak yang dihasilkan oJeh setiap rupiah penjualan. 

Penjualan neto -Harga 

^ . r , /̂  . Pokok Penjualan 
Operating Pr oft M arg in = ~ x 100% 

Penjualan neto 

b) Operating ratio, adalah biaya operasi setiap rupiah penjualan. 

H arg a Pokok Penjualan+ Biaya - biaya 

^ „ aministrasL peniualandanumum , OperatingRatio = 2 i ^^ / . x 100% 
Penjualanneto 

c) Net profit margin, adalah keuntungan neto setiap rupiah penjualan. 

„ Keuntungan neto sesudah pajak Net Pr oft M arg in = —— x 100% 
Penjualan neto 

d) Return On Investment, adalah kemampuan dari modal yang 

diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan 

keuntungap neto. 

„ ^ , Keuntungan neto sesudah pajak 
Re turn On Investment = ^— x 100% 

JumlahAktiva 

j . Pengertian dan Tujuan Analisis Laporan Keuangan 

Secara harfiah, analisis laporan keuangan ini terdiri dari dua kata, yaitu 

analisis dan laporan keuangan menurut Sofyan Syafri Harahap (1998:197). Untuk 
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dapat menjelaskan pengertian ini, maka lerlebih dahulu menjelaskan pengertian dari 

kedua kata ini. Kata analisis berarti menguraikan atau menjelaskan sesuatu unit 

menjadi berbagai unit kecil. Sedangkan laporan keuangan merupakan hasil akhir dari 

proses akuntansi yang disusun oleh akuntan pada akhir periode yang meliputi: 

Neraca, Laporan Rugi Laba serta catatan laporan yang lain. 

Menurut Berstein yang dikutip oleh Sofyan Syafri Harahap menyatakan: 

Analisis laporan keuangan mencakup penerapan metode dan teknik analitis atas 

laporan keuangan dan data lainnya untuk mclihal dari laporan itu ukuran-ukuran dan 

hubungan tertentu yang sangat berguna dalam proses pengambilan keputusan. Tujuan 

menganalisis laporan keuangan untuk dapat mengetahui perubahan-perubahan yang 

terjadi antara periode yang satu dengan periode yang lainnya dengan maksud untuk 

mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan suatu perusahaan sehingga dapat 

memberikan suatu informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan 

laporan keuangan tersebut khususnya dalam pengambilan sualu keputusan. 

B. Hipotesis 

Dalam penelitian ini diduga tidak ada pengaruh dalam rasio likuiditas 

terhadap keuntungan yang didapatkan pada rasio profilabilitas. 
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BAB HI 

M E T O D E PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penclitian ini adalah jenis penelitian yang berdasarkan analisis kuantitalif 

deskriptif. Data kuantitalif adalah data yang berbentuk angka atau data kuantitaif 

yang diangkakan (Sugiyono, 1999:13). Data yang di dapatkan adalah laporan 

keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi selama 5 (lima) periode xlari tahun 

2001-2005. 

Penulis menggunakan jenis data dan analisis yaitu data Joiantitatif, karena 

data-data tersebut sangat diperlukan sebagai bahan dalam penelitian ini dan dapat 

membantu penulis untuk menganalisis pengelolaan modal kerja yang optimal dalam 

usaha meningkatkan laba yang maksimal. 

B. Tempat Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan pada CV. Putra Penuntun di Jl. Dr. M . Isa, 

No. 11 Rt. 13, 8 llir Palembang. 

C. Opcrasionalisasi Variabel 

Opcrasionalisasi variabel adalah definisi yang diberikan pada suatu variabel 

dengan cara memberi arli atau bagaimana variabel diukur. Indikator-indikatomya 

sebagai berikut: 
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a) Rasio Likuiditas (X) 

Adalah suatu indikator mengenai kemampuan suatu perusahaan untuk 

membayar semua kewajiban finansialnya yang segera harus dipenuhi 

setiap akhir tahun dalam bentuk persentase yaitu tahun 2001-2005. Cara 

mcngukurnya dengan menggunakan rasio likuiditas yaitu working 

capital to total asset. 

b) Rasio Profilabilitas (Y) 

Adaiah suatu indikator yang digunakan untuk mengukur kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba dengan modal yang ditanamkan 

dalam perusahaan. Cara mengukumya dengan menggunakan rasio 

profitabilitas yaitu Return On Investment (ROI). 

D. Data yang diperlukan 

Pengumpulan data menurut Sugiyono (1999:129), berupa data sekunder. 

Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada 

pengumpul data, misalnya lewat orang Iain atau lewat dokumen. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data 

sekunder yang dimaksud berupa laporan keuangan selama 5 (lima) periode, yaitu dari 

tahun 2001 sampai dengan tahun 2005. 
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E . Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data menurut Sugiyono (1999:129), antara lain: 

1) Wawancara 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengunJpulan data, apabila 

peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan 

permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin 

mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah 

respondennya sedikit / kecil. 

2) Kuesioner (Angket) 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberi seperangkat pertanyaan atau pemyataan tertulis kepada 

responden untuk dijawabnya. 

4) Dokumentasi 

Adalah catatan lertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada 

waktu yang lalu. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dokumentasi, yang berupa laporan keuangan dan catatan-catatan lertulis dari 

CV.Putra Penuntun. 

F. Analisis Data dan Teknik Analisis 

1) Analisis data menurul Sugiyono (2000:13), adalah: 

a) Analisis kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat, skema 

dan gambar. 
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b) Analisis kuanlitatif adalah data yang berbentuk angka atau data 

kualitatif yang diangkakan. 

Analisis data yang digunakan dalam peneitian ini adalah analisis kuantitalif. 

Penganalisaan data kuantitif berkaitan dengan pengelolaan modal kerja dengan teknik 

analisis likuiditas yang optimal dalam usaha meningkatkan keuntungan dengan teknik 

analisis profitabilitas yang maksimal. 

2) Teknik analisis 

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis rasio keuangan menurut 

Bambang Riyanto (2001:332) 

a) Rasio Likuiditas, teknik analisisnya adalah 

u/ I- n IT T . 1 A , Aktiva Lancar-Hutang Lancar WorkingCapitalTo Total Asset = x 100% 
JumlahAktiva 

b) Rasio Profitabilitas, teknik analisisnya adalah 

n ^ , Keuntungan neto sesudah pajak 
Re turn On Investment = ~— x 100% 

JumlahAktiva 

c) Analisis Statistik 

Untuk melihal pengaruh likuiditas terhadap profitabilitas digunakan 

alat analisis regresi linier. M . Iqbal Hasan (2001:250), 

menggunakan rumus: 

Y=a+bX 
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a = 

Keterangan: 

Y = Profitabilitas 

a = Konstanla 

b ^ Koefisien Regresi 

X = Likuifitas 

Pengujian hipotesis untuk mengetahui pengaruh likuiditas terhadap 

profitabilitas menurut J. Supranto (2000 : 62), digunakan alat uji I . 

Proses pengujian: 

a) Menentukan hipotesis 

Ho = tidak ada pengaruh likuiditas (X) terhadap profitabilitas 

Ha = ada pengaruh likuiditas (X) terhadap profitabilitas (Y). 

b) Tentukan a, cari tn/2 dari tabel t dengan df = n-2. 

c) Menguji hipotesis dengan cara memasukan nilai yang akan diteliti 

dalam rumus: 

(Y). 

h 
Sb 
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Keterangan: 

=siandar error h 

= s tan dar error regresi 

d) Kesimpulan untuk menolak atau menerima Ho 

Ho ditolak dan Ha diterima apabila to > dari tn/2, berarti ada 

pengaruh likuiditas (X) terhadap profitabilitas (Y). 

Ho diterima dan Ha ditolak apabila to < dari tn;'2, berarti tidak ada 

pengaruh likuiditas (X) terhadap profitabilitas (Y). 
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BAB IV 

PENGARUH LIKUIDITAS TERHADAP PROFITABILITAS PADA 

CV. PUTRA PENUNTUN 

A. Gambaran Umum Tempat Penelitian 

1. Gambaran CV. Putra Penuntun 

CV. Putra Penuntun adalali anak perusahaan dari TB. Penuntun yang pada 

awalnya bergerak dalam bidang penyediaan barang atau mengageni buku-buku 

pelajaran dari beberapa penerbit yang berbentuk buku pelajaran sekolah, mulai dari 

konsuinsi untuk Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan sederajat, SLTP sederajat, 

SMU Sederajat, Perguruan Tinggi dan untuk masyarakat umum lainnya. 

Bermula dari keinginan untuk meningkatkan penjualan, pemilik dan 

pimpinan TB. Penuntun, Aim H. Umar Husin yang sekarang digantikan oleh 

anaknya yaitu M. Faisol, S.E.,Ak., berencana unluk mengembangkan serta 

meningkatkan jangkauan dan cara pemasaran. Pemasaran yang semula hanya bersifat 

pasif (menun^u) diarahkan untuk bergerak secara alctif mendatangi konsumen 

dengan menggunakan tenaga pemasar khusus. 

Keinginan ini baru dapat terwujud, setelah adanya tawaran dari penerbit PT. 

Sarana Panca Karya Bandung yang menginginkan agar TB. Penuntun bersedia 

menjadi agen tun^al atau perwakilan Tim Mandiri untuk wilayah Sumatera Selatan. 

Sebagai langkah pertama pada tanggal 1 April 1996 didirikan suatu keagenan dengan 

nama Fee Zel Agency, dengan lokasi di Jl. Dr. M. Isa, N o . l l Rt..l3, 8 llir 
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Palembang. Pangsa pasar yang akan dimasuki adalah wilayah Sumatera Selatan, 

khususnya kolamadya Palembang. 

Sebagai langkah selanjutnya, karena masih minimnya pemasukan dari hasil 

penjualan dimana untuk menembus suatu pasar dibutuhkan waktu dan biaya yang 

cukup besar sedangkan penjualan dari suatu penerbit kurang memadai maka 

pimpinan Fee Zel Agency mengajukan penawaran kepada beberapa penerbit untuk 

dapat memberikan haknya sebagai perwakilan wilayah Sumatera Selatan dan temyata 

usaha itu berhasil, sehingga Fee Zel Agency dapat mengageni buku pelajaran dari 

beberapa penerbit, di antaranya: 

1. PT. Sarana Panca Karya Bandung. 

2. PT. Karya Toha Putra Semarang. 

3. PT. Ganeca Exact Bandung. 

4. PT. Fortune Eka Jaya. 

5. PT. Balai Pustaka. 

Dengan kesibukan yang ada, dimana selain sebagai pimpinan Fee Zel Agency juga 

sebagai kepala pemasaran di TB. Penuntun, maka Bapak M. Faisol, S.E.,Ak., 

menunjuk Bapak Suparlan sebagai kuasa usaha Fee Zel Agency serta Bapak 

Juwaryanto sebagai wakilnya. 

Setelah menimbang bahwa prospek usaha yang menunjukan suatu gejala 

yang berdampak positif, maka usaha yang selama ini hanya bersifat mengageni 

kemudian diubah menjadi usaha yang berbadan hukum, yang diberi nama CV. Putra 

Penuntun, dengan Direktur Utama Bapak M . Faisol, S.E,.Ak., dan Wakil Direktur 

I 
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Bapak Syaugi, S.E. Pada bulan April 1997, karena tuntutan dari pasar serta sebagai 

usaha untuk meningkatkan serta mencapai target penjualan, maka melalui berbagai 

seleksi serta pelatihan, maka ditambahlah 10 orang karyawan, 7 orang sebagai tenaga 

pemasaran dan 3 orang sebagai tenaga pembantu adminislrasi dan gudang. 

Dalam perkembangan selanjutnya, pada bulan jul i 1998, sebagai pengalihan 

usaha yang cukup menjanjikan dan untuk menghidupkan kembali percetakan TB. 

Penuntun yang pernah berdiri pada tahun 1970, maka CV. Putra Penuntun 

melengkapi usahanya dengan usaha percetakan desertai dengan Usaha sablon. Usaha 

ini selain untuk mencetak keperluan TB. Penuntun, juga sebagai income, antara lain 

dengan menerima pesanan cetakan untuk kop surat, undangan, mencetak buku yasin, 

kartu nama dan sebagainya. 

Perusahaan dalam melakukan usaha percetakannya menggunakan peralatan-

peralatan sebagai berikut: 

1. Mesin cetak multilille. 

2. Komputer. 

3. Mesin potong handpres. 

4. Mesin cacah. 

5. Mesin rekam master. 

6. Mesin Scannner. 

7. Mesin Printer. 



35 

2. Stuktur Organisasi dan Pembagian Tugas 

a. Struktur Organisasi 

Struktur organisasi dimaksudkan untuk memberikan keterangan kepada 

setiap orang tentang suatu pekerjaan tertentu dan jelas, serta menjelaskan bahwa 

pekerjaan tersebut terkoordinasi sedemikian rupa dalam rangka pencapaian tujuan 

organisasi. Oleh karena itu, struktur organisasi yang baik akan menjamin kegiatan 

perusahaan unluk berjaian lancar, sehingga tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan 

dapat tercapai sccara optimal. 

Dalam struktur organisasi yang baik, pimpinan serta karyawan yang terlibat 

akan mampu bekerja sesuai dengan bidangnya masing-masing dan dapat 

menimbulkan kesatuan kerjasama yang terorganisir dalam mencapai tujuan. Struktur 

organisasi pada CV. Putra Penuntun adalah dalam bentuk garis (line) dengan ciri-ciri 

dari bentuk organisasi garis adalah organisasi yang masih kecil, jumlah karyawannya 

sedikit dan saling kena! serta spesialisasi kerja yang belum begitu tinggi. 

Untuk meiihat gambaran mengenai struktur organisasi CV. Putra Penuntun 

yang secara jelas dan lengkap, maka dapat diuraikan sebagai berikut: 



Gambar IV. 1 

S T R U K T U R ORGANISASI CV. PUTRA PENUNTUN 

Direktur 

Wakil I Direktur 

Kabag. Divisi Buku Kabag. Divisi Percetakan 

Keuangan / 
Administrasi 

Pemasaran Keuangan / 
Administrasi 

Produksi Pemasaran 

Sumber: CV.Putra Penuntun, tahun 2006 
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c) Mengadakan usaha pembinaan terhadap bawahannya dalam 

meningkatkan keterampilan kerja. 

d) Mengadakan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan perusahaan 

lain. 

e) Memberikan petunjuk dan saran-saran kepada kepala bagian atau 

bawahannya dalam mengambil keputusan guna menjalankan kegiatan 

yang telah ditetapkan. 

0 Mcmimpin rapat-rapat yang diadakan. 

Wakil Direktur 

Tugas dan tanggung jawabnya bersifat membantu direktur yang meliputi: 

a) Membantu direktur memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan 

terhadap semua kepala bagian dan staf bagian. 

b) Membantu direktur dalam mengadakan pembinaan terhadap semua 

bawahannya. 

c) Membantu direktur membuat perencanaan-perencanaan dan 

pengambilan keputusan strategis. 

d) Membantu direktur dalam mengadakan koordinasi dan kerja sama 

dengan perusahaan lain. 

e) Membantu direktur memberikan petunjuk atau saran-saran kepada 

kepala bagian atau bawahannya dalam menjalankan tugas yang telah 

ditetapkan. 

f) Memimpin rapat-rapat yang diadakan bila direktur berhalangan. 
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3) Kepala Divisi (Buku dan Percetakan) , 

a) Pemegang kendali dalam menjalankan aktifitas usaha. 

b) Bertanggun^ jawab terhadap pencapaian tujuan perusahaan yaitu laba 

secara optimal. 

c) Membina dan mengoptimalkan saran dan prasaran serta sumber daya 

manusia yang ada untuk mencapi tujuan perusahaan secara efektif 

baik dari pihak luar maupun pihak dalam. 

4) Keuangan dan Administrasi (Buku dan Percetakan) 

a) Bertanggung jawab terhadap semua kegiatan pembelian dan penjualan 

buku. 

b) Menjaga dan memelihara arus keluar masuk buku. 

c) Bertanggung jawab dalam penyediaan dan pengadaan barang. 

d) Menyiapkan konsep surat permintaan dan penawaran harga dalam 

rangka pengadaan barang dan pemasok. 

e) Bertanggung jawab atas keutuhan dan kelengkapan barang yang dibeli 

dari pemasok maupun yang diminta oleh konsumen. 

f) Mengelola adminstrasi pemesanan atau pembelian dari pemasok. 

g) Membuat laporan keuangan yang diterima dan dikeluarkan dari 

bagian buku dan percetakan. 

h) Membuat perencanaan lerhadap jumlah penjualan buku dan cetakan 

yang dapat dilakukan. 

i) Melakukan penagihan atas biaya buku dan percetakan. 
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5) Pemasaran (Buku dan Percetakan) 

a) Bekerja keras unluk mencapi target penjualan semaksimal mungkin. 

b) Melakukan usaha-usaha dalam memperluas jangkauan wilayah 

pemasaran dengan cara meningkatkan promosi penjualan. 

c) Bertanggung jawab menjaga hubungan baik dengan konsumen 

dengan cara meningkatkan mutu pelayanan kepada konsumen. 

d) Melakukan riset pasar dan mencari informasi mengenai perubahan 

harga pokok barang dari penerbit. 

e) Bertanggung jawab alas penjualan barang-barang / order pesanan 

secara maksimal sesuai tugas dan tanggung jawabnya. 

f) Membuat program kerja secara rutin harian. 

g) Membantu pimpinan dalam memutuskan harga penjualan. 

6) Produksi (Percetakan) 

a) Mengatur serta mengawasi jalannya produksi cetak, mulai dari 

mendesain, masuk mesin cetak, hingga menjadi bahan cetakan. 

b) Membuat jadwal cetak guna menjamin ketepatan janji kepada 

pemesan. 

c) Membuat daftar pemakaian bahan baku yang diperlukan, mencakup 

pengelolaan bahan baku, pemakaian mesin dan peralatan. 

d) Mengawasi beberapa bagian yang ada dalam proses produksi, seperti: 

bagian setting (bertugas mengonsep naskah pesanan tersebut sesuai 

permintaan pemesan), bagian layout (bagian ini mengoreksi hasil 
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keija dari bagian setting serta mencocokan dengan bentuk yang 

diinginkan oleh pemesan), bagian percetakan (bertugas mencetak 

pesanan sesuai dengan plate offset yang diterimanya dari bagian 

layout ke kertas kerja yang diminta pada pesanan), bagian sablon 

(bagian ini bertugas menyablon sesuai dengan plate offset yan^ 

diterimanya dari bagian layout ke kertas kerja) dan bagian finishing 

(bertugas memberikan sentuhan akhir pada hasil cetakan atau hasil 

sablon, merapikan, memotong dan sebagainya). 

3. AktivitasJ'x^-usahaan 

CV. Putra Penuntun merupakan perusahaan yang bergerak di bidang 

penjualan buku dan percetakan. Adapun jenis-jenis produk yang dijual dan dihasilkan 

oleh CV. Putra Penuntun, yaitu: 

a. Buku pelajaran untuk tingkat Taman Kanak-Kanak hingga Perguruan Tinggi 

dan untuk masyarakat umum lainnya. 

b. Buku-buku agama islam, bacaan dan Iain-lain. 

c. Kartu nama. 

d. Bulletin. 

e. Surat undangan. 

f. Kalenijer. 

g. Kop sural. 

h. Segala jenis sablon (spanduk, vandeldan Iain-lain). 
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Disamping itu bahan-bahan yang digunakan oleh CV. Putra Penuntun dalam 

usahanya untuk menghasilkan barang cetakan, yaitu: 

a. Kertas 

1) Kertas HVS 60 gram, 70 

gram dan 80 gram. 

2) Kertas HVS Qucirto. 

b. Tinta 

1) Tinta hitam. 

2) Tinta warna. 

3) Tinta toner. 

4) Tinta sablon. 

5) Tinta offset. 

c. Film 

1) Film positif (untuk cetak berwarna). 

2) Film negatif (untuk cetakan hitam putih). 

d. Bahan lain 

3) Kertas karton. 

4) Kertas NCR. 

5) Kertas kessing. 

6) Tinta proses 

mengkombinasi wama). 

7) Tinta nomorator. 

(untuk 

1) Serbuk besi. 

2) Lem-plester. 

3) Screen rekam (sablon). 

4) Bensin. 

5) Etching. 

6) Necis. 

7) Cutter/pisau 

8) Benang. 

9) Kawat. 
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4. Laporan Keuangan 

Analisis ini dilakukan berdasarkan pada laporan keuangan CV. Putra 

Penuntun. Dari laporan keuangan tersebut lergambar secara lengkap, jelas dan 

menyeluruh mengenai kondisi keuangan dan perkembangan perusahaan, dengan 

demikian dapat diketahui dan dianalisis permasalahan yang dihadapi perusahaan. 

Permasalahan yang dihadapi perusahaan dapat dihitung dan dianalisis 

melalui laporan keuangan, meliputi: modal perusahaan, harta perusahaan, kewajiban 

perusahaan dan keuntungan yang diperoleh suatu perusahaan. Pada umumnya 

perusahaan mempunyai dua macam laporan keuangan, yaitu Neraca dan Laporan 

Laba / Rugi. 

Laporan keuangan CV. Putra Penuntun terdiri dari Laporan Neraca dan 

Laporan Laba / Rugi. Laporan Neraca merupakan laporan yang sistematis tentang 

aktiva, pasiva, modal usaha dan laba tahun berjaian. Sedangkan Laporan Laba / Rugi 

merupakan sualu laporan sistematis tentang penghasilan, biaya, laba / rugi yang 

diperoleh perusahaan selama lima periode. 

Adapun laporan neraca dan laporan laba / rugi CV. Putra Penuntun dalam 

kurun waktu lima tahun, yaitu dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2005 sebagai 

berikut 



T A B E L IV. I 
C V . PUTRA PENUNTUN P A L E M B A N G 

N E R A C A 
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember2001 -2005 

Dalam (Rp) 
Keterangan Tahun 2001 Tahun 2002 Tahun 2003 Tahun 2004 Tahun 2005 

Aktiva Lancar 
Kas 437.284 264.375 480.895 375.735 459.570 
Bank 373.098.605 256.770.790 529.164.740 619.643.078 668.494.129 
Piutang Dagang 202.628.000 215.575.000 223.386.000 142.785.000 229.058.100 
Persediaan 55.935.451 43.150.000 48.499.000 46.355.000 42.157.000 
Total Aktiva Lancar 632.099.340 715.760.165 801.530.635 809.158.813 940.168.799 
Aktiva Tetap 
Tanah 441.625.000 441.625.000 441.625.000 441.625.000 441.625.000 
Gedung 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 
Inventaris 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 
Mesin 192.000.000 192.000.000 192.000.000 192.000.000 192.000.000 
Akumulasi Penyusutan (355.000.000) (426.000.000) (437.000.000) (568.000.000) (639.000.000) 
Total Aktiva Tetap 796.625.000 725.625.000 654.625.000 583.625.000 512.625.000 
Total Aktiva 1.428.724.34U 1.441.385.165 1.456.155.635 1.395.783.813 1.452.793.799 
Pasiva 
Hutang Lancar 
Hutang Dagang 319.765.000 327.824.000 351.616.260 333.212.000 351.979.100 
Hutang Lain-lain 34.275.000 35.096.000 42.766.580 24.073.000 27.377.250 
Total Hutang Lancar 354.040.000 362.920.000 394.382.840 357.285.000 379.356.350 
Modal 
Modal Usaha 966.168.000 966.168.000 966.168.000 966.168.000 966.168.000 
Laba Tahun Berjaian 108.516.340 112.297.165 95.604.795 69.330.813 107.269.449 
Total Modal 1.074.684.340 1.078.465.165 1.061.772.795 1.035.498.813 1.073.437.449 
1 otal Pasiva 1.428.724.340 1.441.385.165 1.456.155.635 1.392.783.813 1.452.793.799 

Sumber: CV. Putra Penuntun, tahun 2006 
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Tabel 1V.2 
CV. PUTRA PENUNTUN PALEMBANG 

LAPORAN LABA RUGI 
Untuk Perioiie yang Berakhir 31 DesemberlOOl - 2005 

Dalam (Rp) 
PCS L/R 2001 2002 2003 2004 2005 

Penjualan 1.157.500.000 1.210.500.000 1.038.176.000 991.351.000 1.066,277.000 

tipp Pesanan 
Bahan Langsung 
I Is.. Langsung 
BOP 

47.125.000 
1 o.OUU.UUU 

26.650.000 

49.741.000 
I o.DUU.UUU 

27.329.000 

40.603.500 
1 ft fsnn nnn 
25.259.000 

30.858.400 
1 ft fkf\() nnn 

21.664.400 

43.287.500 
1 ft ̂ nn nnn 
1 O.UUU.UUU 
29.999.600 

HPP Pesanan 92.375.000 95.670.000 84.462.500 71.122.800 91.877.100 

HPP Penjualan 
Persediaan Awal 
Pembelian 
tersedia untuk Dijual 
Persediaan Akhir 

50.895.451 
798.725.000 
855.620.451 
(55.935.451) 

55.935.451 
835.700.000 
891.635.451 
(43.150.000) 

43.150.000 
722.358.000 
765.508.000 
(48.499.000) 

48.499.000 
715.000.000 
763.499.000 
(46.355.000) 

46.355.000 
714.886.000 
761.241.000 
(42.157.000) 

HPP Penjualan 799.685.000 848.485.451 717.009.000 717.144.000 719.084.000 

Laba Kotor 265.440.000 268.344.549 236.704.500 203.084.200 255.305.900 

Biayu Operasi 
B. Penjualan 
B. Gaji 
B. Asuransi 
B. Adm & Umum 
B. Penyusutan 
B. Listrik & Air 
B. Angkut 
B. Promosi 

2.657.000 
35.350.000 
8.750.350 
6.713.000 
71.000.000 
3.636.322 
2.345.000 
4.239.750 

2.865.000 
35.350.000 
8.123.000 
4.006.760 
71.000.000 
4.735.000 
2.750.000 
4.217.000 

950.000 
35.350.000 
6.192.000 
2.376.000 
71.000.000 
3.250.000 
1.500.000 
900.000 

1.500.000 
35.350.000 
4.982.400 
2.021.700 
71.000.000 
2.875.000 
I.I 40.000 
684.000 

2.950.000 
35.350.000 
6.897.000 
2.932.600 
71.000.000 
4.200.000 
1.710.000 
1.026.000 

TOTAL BIAYA USAHA 134.697.422 133.046.760 121.518.000 119.553.100 126.065.600 

LABA OPERASI 
^AJAK 
LABA BERSIH 

130.742.578 
22.226.238 
108.516.340 

135.297.789 
23.000.624 
112.297.165 

115.186.500 
19.581.705 
95.604.795 

83.531.100 
14.200.287 
69.330.813 

129.240.300 
21.970.851 
107.269.449 

dumber: CV. Putra Penuntun, tahun 2006 
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B. Pembahasan 

1. Likuiditas 

Likuiditas adalah suatu alat analisis yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansialnya. Metode 

penghitungan yang digunakan CV. Putra Penuntun dengan menggunakan teknik 

analisis rasio working capital to total asset, dengan tujuan untuk memperbandingkan 

antara modal kerja netto dengan total aktiva. Alat untuk menganalisis data dari 

laporan keuangan yaitu Laporan Neraca dan Laporan Laba / Rugi perusahaan selama 

lima tahuri, yaitu dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2005. 

Penulis akan melakukan perhitungan likuiditas pada CV. Putra Penuntun 

sebagai berikut: 

u/ f n V / V T * 7 * Aktiva Lancar - HuXang Lancar , Working Capital to Total Asset= x 100% 
Jumlah Aktiva 

a. Tahun 2001 =632.099.340-354.040.000 
X 100% 

1.428.724.340 

278.059.340 
= X lOQo/, 

1.428.724.340 

= 19,46% 
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715.760.165-362.920.000 
b. Tahun 2002 = x 100% 

1.441.385.165 

= 352.840.165 
X 100% 

1.441.385.165 

= 24,48% 

c. Tahun 2003 =801.530.635-394.382.840 
X 100% 

1.456.355.635 

= 407.147.795 
X 100% 

1.456.155.̂ 535 

= 27,96% 

d. Tahun 2004 =809.158.813-357.285.000 

1.392.783.813 

= 451.873.813 

X 100% 

X 100% 
1.392.783.813 

= 32,44% 

e. Tahun 2005 =940.168.799-379.356.350 

1.452.793.799 

= 560.812.449 

X 100% 

X 100% 
1.452.793.799 

= 38,60% 

Berdasarkan perhitungan working capita! to total asset, maka didapat 

adanya kenaikan setiap tahun pada likuiditas di CV. Putra Penuntun. Pada tahun 
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2002, tingkat likuiditas naik dari 19,46% ( t ^un 2001) menjadi 24,48% ( t ^ u n 2002) 

pada CV. Putra Penuntun. Dimana nilai kenaikan sebesar 5,02% (24,48% - 19,46%). 

Pada tahuT) 2003, tingkat likuiditas mengalami kenaikan yang tidak terlaiu besar dari 

24,48% (tahun 2002) menjadi 27,96% (tahun2003), dimana nilai kenaikan sebesar 

3,48% (27,96% - 24,48%). 

Pada tahun 2004, tingkat likuiditas mengalami kenaikan lagi dari 27,96% 

(tahun 2003) menjadi 32,44% (tdiun 2004), dimana nilai kenaikan sebesar 4,48% 

(32,44% - 27,96%). Pada tahun 2005, tingkat likuiditas mengalami kenaikan yang 

cukup bes^ dari 32,44% (tahun 2004) menjadi 38,6V% (tahun 2005), dimana nilai 

kenaikan sebesar 6,16% (38,60% - 32,44%). 

Berdasarkan uraian di atas didapat bahwa terjadi kenaikan likuiditas dari 

tahun 2001 sampai tahun 2005. Kenaikan likuditas terjadi karena adanya .penambahan 

jumlah aktjva lancar yang lebih besar dibandingkan dengan hutang lancar, CV. Putra 

Penuntun beranggapan bahwa hal ini disebabkan karena penggunaan modal kerja dan 

pengeloia^ keuangan berjaian dengan baik. Sedangkan teijadi penurunan persentase 

likuiditas, karena jumlah hutang lancar yaitu hutang dagang dan hutang lain-lain 

mengalami kenaikan sedangkan aktiva lancar walaupun mengalami kenaikan, tetapi 

naiknya tidak secara signifikan yang meliputi kas, piutang dagang, piutang karyawan 

dan persediaan. 
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2. Profitabilitas 

Profilabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan 

keuntungap. Dalam menghitung dan menganalisis tingkat keuntungan, CV. Putra 

Penuntun menggunakan teknik analisis rasio Return On Investment, yang tujuannya 

adalah unfuk dapat mengukut kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam 

keseluruhan aktiva untuk menghasilkan keuntungan netto. 

„ ^ T LabaUsaha - Pajak 
RQ turn On Investment = 1—x 100% 

Total Aktiva 

a. Tahun 2001 = 130.742.578-22.226.238 
X 100% 

1.428.724.340 

= 108.516.340 
' X 100% 

1.428.724.340 

= 7,59% 

b. Tahun 2002 = 135.297.789-23.000.624 

1.441385.165 

112.297.165 

X 100% 

1.441.385.165 

= 7,79% 

- X 100% 
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c. Tahun2003 = 115.186.500- 19.581.705 
X 100% 

1.456.155.635 

= 95.604.795 
X 100% 

1.456.155.635 

= 636% 

d. Tahun2004 = 83.531.100- 14.200.287 
X 100% 

1.392.783.813 

= 69.330.813 
X 100% 

1.392.783.813 

= 4,98% 

e. Tahun2005 = 129.240.300-21.970.851 
X 100% 

1.452.793.799 

= 107.269.449 
' X 100% 

1.452.793.799 

= 738% 

Berdasarkan perhitungan Return On Investment, maka didapatkan adanya 

kenaikan 4aiam persentase profitabilitas pada CV. Putra Penuntun dari tahun 2001 

sampai dengan tahun 2002, sedangkan pada tahun 2003, 2004 dan 2005 mengalami 

penurunan ̂ rsentase keuntungan. 

Tahun 2002 persentase Profitabilitas pada CV. Putra Penuntun mengalami 

kenaikan ^lari 7,59% ttahun 2001) menjadi 7,79% (tahun 2002), dimana nilai 

kenaikan sebesar 0,2% (7,79% - 7,59%). Pada tahun 2003 persentase profitabilitas 
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mengalami g)enurunan dari 7,79% (tahun 2002) menjadi 6,56% (tahun 2003), dimana 

nilai penurunan sebesar 1,23% (7,79% - 6,56%). 

Pada tahun 2004 persentase profixabiiitas mengalami penurunan lagi, yaitu 

dari 6,56% (tahun 2003) menjadi 4,98% (tahun 2004), dimana nilai penurunan 

sebesar 1,58% (6,56% - 4,98%). Terakhir tahun 2005 mengalami penurunan lagi 

yang cukup besar, yaitu dari 4,98% (tahun 2004) menjadi 7,38% (tahun 2005), 

dimana n i l ^ kenaikan sebesar 2,4% (7,38%- 4,98%). 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa teijadinya kenaikan 

pada tahui) 2001 ke tahun 2002 sebesar 0,2%, hal ini disebabkan karena adanya 

adanya kenaikan volume penjualan dan laba usaha. Sebaliknya tahun 2002 sampai 

dengan tah>m 2005 mengalami penurunan, terutama pada tahun 2005 turunnya sangat 

drastis yaitu sebesar 2,4%, berikutnya tahun 2004 walaupun mengalami penurunan 

tetapi tidak^eiricup besar yartu sebesar 1,58%. Penurunan ini disebabkan oleh turimnya 

volume penjualan dan laba usaha serta sistem manajemen yang kurang berjaian 

dengan baijc, terutama pada manajemen keuangan. 

3. Pengaruh Likuiditas Terhadap Profitabilitas 

Untuk -mengetahui pengaruh iikuiditas (X) terhadap Profilabiiitas (Y), 

maka digunakan rumus sebagai berikut: 

Y=a+bX 
» 
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a = 
n 

Keterangan; 

Y = Profitabilitas 

a = Konstapta 

b = Koefisien Regresi 

X = Likuidijtas 

Tabel I V . l 
Perhitungan Regresi Likuiditas dan Profitabilitas 

Pada CV. Putra Penuntun 
Tahun 2001-2005 

Tahun Profitabilitas 
Y2 X Y 

Tahun 

X Y 

Y2 X Y 

2001 19,46 7,59 378,6916 57,6081 147,7014 
2002 24,48 7,79 599,2704 60,6841 190,6992 
2003 27,96 6,56 781,7616 43,0336 183,4176 
2004 32,44 4,98 1.052,3536 242,8004 161,5512 
2005 38,60 7,38 1.489,96 54,4644 284,868 

142,94 34,3 4.302,0372 240,5906 968,2374 

Sumber: CV. Putra^enuntun, tahun 2006 
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5(968,2374)-(142,94)(34,3) 

5(4.302,0372)-(142,94)' 

4.841,187-4.902,842 
~ 21.510,186-20.431,8436 

> 

-61,655 
" 1.078,3424 

= -0,057 

n 

^ 34,3-(-0,057)(l 42,94) 

5 

_ 34,3-(-8,14758) 
5 

= 8,49 

Jadi persamaan regresi sederhana yaitu: 

r=8,49 + (-0,057)X 

Berdasarkan persamaan di atas maka dapat dilihat bahwa antara likuiditas 

dan profitabilitas terdapat pengaruh yang lemah. Jika menambah likuiditas sebesar 

1% maka Proftabilitasnya akan turun sebesar -5,57%. Jika likuiditas sama dengan 

no! (X=0), ms^a proftabilitasnya akan tetap sebesar -5,57%. 

Menguji pengaruh antara likuiditas dengan profitabilitas digunakan rumus 

uji thitung sebagai berikut: 



h = Sb 
S tan dard Error 

Standard Error = ~^^Z^^) 

5-2 
(240,5906-(-0,057)' x 4.302,0372) 

^(240,5906 - (-0,003249 x 4.302,0372) 

i(254,5679) 
V3 

= V84 , 856 

= 9,212 

9,212 

V4.302,0372 

9,212 
65,5899 

= 0,14 
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Jadi uji thitung adalah: 

, b 
ihitung— 

sb 
_ -0,057 

0,14 

= 0,4071 

Nilai uji ttabei dengan taraf signifikan sebesar 10% dan derajat kebebasan 

(df) = n-2, maka perhitungan habei adalah 

ttabei = ^df(rj~2) 

= 0,05 df (3) 

= 2,353 

Berdasarkan hasil perhitungan kedua nilai tersebut, maka dapat diambil 

kesimpulan pada tarif signifikan a = 10% dimana didapat nilai thuung 0,1037 < habei 

2,353, sehingga Ho diterima dan Ha ditolak artinya tidak ada pengaruh yang 

signifikan antara likuiditas dengan profitabilitas pada CV. Putra Penuntun yang 

berada di wilayah Palembang. 

4. Hubungan Antara Likuiditas Dengan Profitabilitas 

Untuk mengetahui hubungan antara likuiditas (X) dengan profitabilitas (Y), 

maka digunakan rumus sebagai berikut: 
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5 (968,2374)-142,94 (343) 

V5(4.302,0372)-(l42,94)'V5(240,5906)-(34,3)' 

4.841,187-4.902,842 

.^21.510,186-20.431,8436 x ^(1.202,953)7(1.176,49) 

-61,655 
~ 20.964,0825x1.189,6479 

-61,655 
~ 24.939.876,72 

= -0,0000024 

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh nilai r = 0,0000024. Korelasi 

antara kedua variabel yaitu likuiditas (X) dan profitabilitas (Y) dapat dikatakan 

searah (positif) dan lemah karena mendekati 0. Korelasi ini dimaksudkan apabila 

likuidiias (X) mengalami kenaikan dan penurunan, maka tidak ada hubungannya 

dengan tingkat profitabilitas (Y). 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

1. Berdasarkan perhitungan likuiditas dengan teknik analisis working capital to 

total asset, maka didapat adanya perubahan kenaikan dalam hal pengelolaan 

likuiditas dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2005 pada CV. Putra 

Penuntun. Pada tahun 2002, tingkat likuiditas naik dari 19,46% (tahun 2001) 

menjadi 24,48% (tahun 2002) pada CV. Putra Penuntun. Dimana nilai 

kenaikan sebesar 5,02% (24,48% - 19,46%). Pada tahun 2003, tingkat 

likuiditas mengalami kenaikan yang tidak terlaiu besar dari 24,48% (tahun 

2002) menjadi 27,96% (tahun2003), dimana nilai kenaikan sebesar 3,48% 

(27,96% - 24,48%). Pada tahun 2004, tingkat likuiditas mengalami kenaikan 

lagi dari 27,96% (tahun 2003) menjadi 32,44% (tahun 2004), dimana nilai 

kenaikan sebesar 4,48% (32,44% - 27,96%). Pada tahun 2005, tingkat 

likuiditas mengalami kenaikan yang cukup besar dari 32,44% (tahun 2004) 

menjadi 38,60% (tahun 2005), dimana nilai kenaikan sebesar 6,16% (38,60% 

- 32,44%). 

2. Berdasarkan perhitimgan Return On Investment, maka didapatkan adanya 

kenaikan dalam persentase profitabilitas pada CV. Putra Penuntun dari tahun 

2001 sampai dengan tahun 2002, sedangkan pada tahun 2003, 2004 dan 2005 

mengalami penurunan persentase keuntungan. 
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Tahun 2002 persentase Profitabilitas pada CV. Putra Penuntun mengalami 

kenaikan dari 7,59% (tahun 2001) menjadi 7,79% (tahun 2002), dimana nilai 

kenaikan sebesar 0,2% (7,79% - 7,59%). Pada tahun 2003 persentase 

profitabilitas mengalami penurunan dari 7,79% (tahun 2002) menjadi 6,56% 

(tahun 2003), dimana nilai penurunan sebesar 1,23% (7,79% - 636%). 

Pada tahun 2004 persentase profitabilitas mengalami penurunan lagi, yaitu 

dari 6,56% (tahun 2003) menjadi 4,98% (tahun 2004), dimana nilai 

penurunan sebesar 138% (6,56% - 4,98%). Terakhir tahun 2005 mengalami 

penurunan lagi yang cukup besar, yaitu dari 4,98% (tahun 2004) menjadi 

7,38% (tahun 2005), dimana nilai kenaikan sebesar 2,4% (7,38%- 4,98%). 

3. Dari persamaan regresi linier, diperoleh7 = 8,49 + (-0,057)X. Berdasarkan 

persamaan di atas maka dapat dilihat bahwa antara likuiditas dan 

profitabilitas terdapat pengaruh yang lemah. Jika menambah likuiditas 

sebesar 1% maka Profitabilitasnya akan turun sebesar -5,57%. Jika likuiditas 

sama dengan nol (X=0), makaprofitabilitasnya akan tetap sebesar -5,57%. 

4. Pada pengujian hipotesis, dapat diketahui pengaruh lilkuiditas dengan 

profitabilitas Berdasarkan hasil perhitungan kedua nilai tersebut, maka dapat 

diambil kesimpulan pada tarif signifikan a = 10% dimana didapat nilai thitung 

0,1037 < ttabei 2,353, sehingga Ho diterima dan Ha ditolak artinya tidak ada 

pengaruh yang signifikan antara likuiditas dengan profitabilitas pada CV. 

Putra Penuntun yang berada di wilayah Palembang. 
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5. Terakhir untuk mengetahui hubungan antara likuiditas dan Profitabilitas, 

diperoleh nilai r = 0,0000024 . Korelasi antara kedua variabel yaitu likuiditas 

(X) dan profitabilitas (Y) dapat dikatakan searah (positif) dan lemah karena 

mendekati 0. Korelasi ini dimaksudkan apabila likuiditas (X) mengalami 

kenaikan dan penurunan, maka tidak ada hubungannya dengan tingkat 

profitabilitas (Yj. 

Untuk itu di sini penulis akan menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang 

menyebabkan mengapa likuiditas tidak berpengaruh dan tidak ada hubungan 

yang signifikan terhadap profitabilitas, yaitu antara lain karena:. 

- Berfluktuasinya laba rugi perusahaan 

- Tidak stabilnya volume penjualan 

- Kurang efisiennya sistem manajemen yang ada pada CV. Putra Penuntun, 

terutama pada kinerja manajemen keuangan, 

B. Saran 

1. Mengingat pentingnya pengaruh dan hubungan antara likuiditas terhadap 

profitabilitas pada suatu perusahaan, maka sebaiknya CV. Putra Penuntun 

harus lebih efektif dan efisien lagi dalam mengelola likuiditas modal keija 

perusahaan, agar dapat meningkatkan laba perusahaan. 

2. Memperbaiki sistem manajemen yang ada pada CV. Putra Penuntun, 

terutama pada kinerja manajemen keuangan dalam usaha meningkatkan 

volume penjualan. 
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3. Demi kelangsungan hidup perusahaan di masa yang akan datang, maka 

sebaiknya CV. Putra Penuntun perlu mempertimbangkan lagi faktor-

faktor yang dapat mempengaruhi peningkatan laba perusahaan, seperti: 

- Tingkat kenyamanan berbelanja bagi konsumen, misalnya: tata ruang, 

pelayanan pramuniaga dan lain-lain. 

- Melakukan promosi-promosi untuk menarik minat konsumen, seperti: 

program diskon, kuis dan lain-lain. 

- CV. Putra Penuntun harus memperhaitkan suatu pasar usaha, 

mengingat saat ini persaingan usaha sudah semakin ketat dalam 

menawarkan suatu produk dan jasa. 

- Melakukan kerja sama yang baik dengan beberapa perusahaan 

penerbit buku, agar dalam pengadaan dan penyediaan barang bagi 

konsumen tercukupi. 
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