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BAB IV 

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN  

4.1 Gambaran Umum Bursa Efek Indonesia (BEI) 

Secara historis, pasar modal telah hadir jauh sebelum Indonesia merdeka. 

Pasar modal atau bursa efek telah hadir sejak jaman kolonial Belanda dan 

tepatnya pada tahun 1912 di Batavia. Pasar modal ketika itu didirikan oleh 

pemerintah Hindia Belanda untuk kepentingan pemerintah kolonial atau VOC. 

Meskipun pasar modal telah ada sejak tahun 1912, perkembangan dan 

pertumbuhan pasar modal tidak berjalan seperti yang diharapkan, bahkan pada 

beberapa periode kegiatan pasar modal mengalami kevakuman. Hal tersebut 

disebabkan oleh beberapa faktor seperti perang dunia ke I dan II, perpindahan 

kekuasaan dari pemerintah kolonial kepada pemerintah Republik Indonesia, dan 

berbagai kondisi yang menyebabkan operasi bursa efek tidak dapat berjalan 

sebagimana mestinya. 

Pemerintah Republik Indonesia mengaktifkan kembali pasar modal pada 

tahun 1977, dan beberapa tahun kemudian pasar modal mengalami pertumbuhan 

seiring dengan berbagai insentif dan regulasi yang dikeluarkan pemerintah. 

Secara singkat, tonggak perkembangan pasar modal di Indonesia dapat dilihat 

sebagai berikut: 

 

14 Desember 1912 :  Bursa Efek pertama di Indonesia dibentuk di Batavia 

oleh Pemerintah Hindia Belanda. 

 

1914 – 1918 :  Bursa Efek di Batavia ditutup selama Perang Dunia I 
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1925 – 1942 :  Bursa Efek di Jakarta dibuka kembali bersama dengan Bursa 

Efek di Semarang dan Surabaya 

 
Awal tahun 1939 : Karena isu politik (Perang Dunia II) Bursa Efek di 

Semarang dan Surabaya ditutup. 

 

1942 – 1952 :  Bursa Efek di Jakarta ditutup kembali selama Perang Dunia II 

 

1952 :  Bursa Efek di Jakarta diaktifkan kembali dengan UU Darurat Pasar 

Modal 1952, yang dikeluarkan oleh Menteri kehakiman (Lukman Wiradinata) 

dan Menteri keuangan (Prof.DR. Sumitro Djojohadikusumo). Instrumen yang 

diperdagangkan: Obligasi Pemerintah RI (1950) 

 

1956 :  Program nasionalisasi perusahaan Belanda. Bursa Efek semakin tidak 

aktif. 

 

1956 – 1977 :  Perdagangan di Bursa Efek vakum. 

 

10 Agustus 1977 :  Bursa Efek diresmikan kembali oleh Presiden Soeharto. 

BEJ dijalankan dibawah BAPEPAM (Badan Pelaksana Pasar Modal). Tanggal 

10 Agustus diperingati sebagai HUT Pasar Modal. Pengaktifan kembali pasar 

modal ini juga ditandai dengan go public PT Semen Cibinong sebagai emiten 

pertama. 

 

1977 – 1987 :  Perdagangan di Bursa Efek sangat lesu. Jumlah emiten hingga 

1987 baru mencapai 24. Masyarakat lebih memilih instrumen perbankan 

dibandingkan instrumen Pasar Modal. 

 

1987 : Ditandai dengan hadirnya Paket Desember 1987 (PAKDES 87) yang 

memberikan kemudahan bagi perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum 

dan investor asing menanamkan modal di Indonesia. 
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1988 – 1990 :  Paket deregulasi dibidang Perbankan dan Pasar Modal 

diluncurkan. Pintu BEJ terbuka untuk asing. Aktivitas bursa terlihat 

meningkat. 

 
2 Juni 1988 :  Bursa Paralel Indonesia (BPI) mulai beroperasi dan dikelola 

oleh Persatuan Perdagangan Uang dan Efek (PPUE), sedangkan organisasinya 

terdiri dari broker dan dealer. 

 

Desember 1988 : Pemerintah mengeluarkan Paket Desember 88 (PAKDES 

88) yang memberikan kemudahan perusahaan untuk go public dan beberapa 

kebijakan lain yang positif bagi pertumbuhan pasar modal. 

 

16 Juni 1989 :  Bursa Efek Surabaya (BES) mulai beroperasi dan dikelola oleh 

Perseroan Terbatas milik swasta yaitu PT Bursa Efek Surabaya. 

 

13 Juli 1992 :  Swastanisasi BEJ. BAPEPAM berubah menjadi Badan 

Pengawas Pasar Modal. Tanggal ini diperingati sebagai HUT BEJ. 

 

22 Mei 1995 :  Sistem Otomasi perdagangan di BEJ dilaksanakan dengan 

sistem computer JATS (Jakarta Automated Trading Systems). 

 

10 November 1995 : Pemerintah mengeluarkan Undang –Undang No. 8 Tahun 

1995 tentang Pasar Modal. Undang-Undang ini mulai diberlakukan mulai 

Januari 1996. 

 

1995 :  Bursa Paralel Indonesia merger dengan Bursa Efek Surabaya. 

 

2000 : Sistem Perdagangan Tanpa Warkat (scripless trading) mulai 

diaplikasikan di pasar modal Indonesia. 
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2002 : BEJ mulai mengaplikasikan sistem perdagangan jarak jauh (remote 

trading). 

 
2007 : Penggabungan Bursa Efek Surabaya (BES) ke Bursa Efek Jakarta 

(BEJ) dan berubah nama menjadi Bursa Efek Indonesia (BEI). 

4.2 Deskripsi Variabel Penelitian 

4.2.1 Kebijakan Investasi Modal Kerja  

Kebijakan investasi modal kerja merupakan kebijakan mengenai jumlah 

aktiva lancar yang dimiliki perusahaan dalam menunjang kegiatan operasional. 

Pada dasarnya terdapat 3 alternatif kebijakan investasi modal kerja, yaitu 

kebijakan agresif, kebijakan moderat, dan kebijakan konservatif. Kebijakan 

investasi modal kerja diukur berdasarkan proporsi investasi perusahaan yang 

ditanamkan pada aktiva lancar terhadap total aktiva perusahaan. Perusahaan yang 

mempunyai rasio terkecil dikelompokkan ke dalam perusahaan agresif, sedangkan 

perusahaan yang mempunyai rasio terbesar dikelompokkan ke dalam perusahaan 

konservatif. Perusahaan moderat mempunyai rasio aktiva lancar terhadap total 

aktiva yang berada di antara perusahaan agresif dan konservatif. 

Adapan rasio aktiva lancar terhadap total aktiva masing-masing kelompok 

perusahaan dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut: 
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Tabel 4.1 

Rasio Aktiva Lancar Terhadap Modal Kerja  
Masing-masing Kelompok Kebijakan  

Kebijakan Nilai 2005 2006 2007 Rata-rata 

Agresif 

Rata-rata 0.25917 

 
0.25591 

 
0.28983 

 
0.26830 

 

Minimum 0.11404 

 

0.10689 

 

0.10634 

 

0.12939 

 

Maksimum 0.41743 

 

0.35784 

 

0.46716 

 

0.37819 

 

Moderat 

Rata-rata 0.51010 

 

0.52350 

 

0.54016 

 

0.52459 

 

Minimum 0.33313 

 

0.39583 

 

0.39521 

 

0.40195 

 

Maksimum 0.65078 

 

0.71892 

 

0.66541 

 

0.66130 

 

Konservatif 

Rata-rata 0.76617 

 

0.77707 

 

0.81490 

 

0.78605 

 

Minimum 0.65875 

 

0.64549 

 

0.69661 

 

0.70519 

 

Maksimum 0.92831 

 

0.99082 

 

0.98514 

 

0.95192 

 

Sumber: Perhitungan pada lampiran 6, 7 dan 8  

Pada tahun 2005, rata-rata rasio aktiva lancar terhadap total aktiva 

kelompok perusahaan agresif sebesar 25,917%. Rasio terendah, yaitu 11,404% 

dimiliki oleh PT Panorama Transportasi, Tbk sedangkan rasio tertinggi, yaitu 

41,743% dimiliki oleh PT Infoasia Teknologi Global, Tbk. Pada tahun 2006, rata-

rata rasio aktiva lancar terhadap total aktiva kelompok ini mengalami sedikit 

penurunan menjadi sebesar 25,591%. Rasio terendah tahun 2006 masih dimiliki 

oleh PT Panorama Transportasi, Tbk yaitu 10,689%, sedangkan PT Intikeramik 

Alamasri Industry, Tbk mempunyai rasio tertinggi yaitu 35,784%. Rata-rata rasio 

pada tahun 2008 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 

sebelumnya menjadi sebesar 28,983%, dimana PT Roda Vivatex, Tbk mempunyai 

rasio terendah yaitu 10,634% dan PT SMART, Tbk mempunyai rasio tertinggi 

yaitu 46,716%. 

Secara umum selama tahun 2005 sampai dengan tahun 2007, rasio aktiva 

lancar terhadap total aktiva yang dimiliki kelompok perusahaan agresif berada 
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pada interval 12,939% (yang dimiliki oleh PT Roda Vivatex, Tbk) sampai dengan 

37,819% (yang dimiliki oleh PT Budi Acid Jaya, Tbk) dengan rata-rata rasio 

sebesar 26,830%. Perusahaan agresif yang mempunyai rata-rata rasio aktiva 

lancar terhadap total aktiva lebih rendah daripada rata-rata rasio sampel berjumlah 

11 perusahaan, terdiri dari PT Roda Vivatex, Tbk dengan rasio sebesar 12,939%; 

PT Panorama Transportasi, Tbk 13,074%; PT Indah Kiat Pulp&Paper, Tbk 

14,343%; PT Eterindo Wahanatama, Tbk 15,662%; PT Holcim Indonesia, Tbk 

16,815%; PT Indocement Tunggal Perkasa, Tbk 20,352%; PT Suparma, Tbk 

20,828%; PT Indosat, Tbk 21,111%; PT Fajar Surya Wisesa, Tbk 21,358%; PT 

Berlian Laju Tanker, Tbk 22,325%; dan PT Mitra Rajasa, Tbk 22, 513%, 

sedangkan 15 perusahaan lainnya mempunyai rata-rata rasio lebih tinggi daripada 

rata-rata rasio sampel. Rendahnya rasio aktiva lancar terhadap total aktiva 

dibandingkan dengan rata-rata rasio sampel menunjukkan tingkat agresifitas yang 

lebih tinggi dalam menggunakan aktiva lancar (modal kerja) untuk mendukung 

penjualan daripada perusahaan agresif lainnya yang mempunyai rata-rata rasio 

lebih tinggi daripada rata-rata rasio sampel. 

Berdasarkan tabel 4.1, rata-rata rasio aktiva lancar terhadap aktiva total 

kelompok perusahaan moderat pada tahun 2005 adalah sebesar 51,010%, dimana 

rasio terendah, yaitu 33,313% dimiliki oleh PT Matahari Putra Prima, Tbk dan 

rasio tertinggi, yaitu sebesar 65,078% dimiliki oleh PT Tira Austenite, Tbk. Tahun 

2006, rata-rata rasio aktiva lancar terhadap modal kerja mengalami sedikit 

peningkatan menjadi sebesar 52,350%. Rasio terendah pada tahun ini dimiliki 

oleh PT Argha Karya Prima Industry, Tbk dengan rasio 39,583% sedangkan rasio 

tertinggi dimiliki oleh PT Tirta Mahakam Resources, Tbk dengan rasio 71,892%. 
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Pada tahun 2007, rata-rata rasio aktiva lancar terhadap total aktiva kembali 

mengalami peningkatan menjadi 54,016%. PT Siantar Top, Tbk menjadi 

perusahaan dengan rasio terendah, yaitu sebesar 39,521% dan perusahaan moderat 

yang mempunyai rasio tertinggi adalah PT Bristol-Myers Squibb Indonesia, Tbk 

dengan nilai 66,541%. 

Selama tahun 2005 hingga 2007, rasio aktiva lancar terhadap total aktiva 

yang dimiliki kelompok perusahaan moderat berada diantara 40,195% (PT Argha 

Karya Prima Industry, Tbk) sampai dengan 66,130% (PT Bristol-Myers Squibb 

Indonesia, Tbk) dengan rata-rata rasio sebesar 52,459%. Perusahaan moderat yang 

mempunyai rasio di bawah rata-rata sampel berjumlah 14 perusahaan, sedangkan 

12 perusahaan lainnya mempunyai rasio di atas rata-rata sampel. Adapun 

perusahaan moderat yang mempunyai rata-rata rasio aktiva lancar terhadap total 

aktiva di bawah rata-rata sampel, antara lain: PT Argha Karya Prima Industry, 

Tbk dengan rasio sebesar 40,195%; PT Langgeng Makmur Plastik Industry Ltd, 

Tbk 41,436%; PT Matahari Putra Prima, Tbk 42,218%; PT Indofood Sukses 

Makmur, Tbk 43,301%; PT Multipolar Corporation 44,721%; PT Siantar Top, 

Tbk 45,104%; PT Hero Supermarket, Tbk 45,543%; PT Indo Acidotama, Tbk 

45,751%; PT Berlina, Tbk 46,399%; PT Asahimas Flat Glass, Tbk 47,526%; PT 

Surya Toto Indonesia, Tbk 49,103%; PT Samudra Indonesia, Tbk 50,598%; PT 

Prasidha Aneka Niaga, Tbk 50,718%; dan PT United Tractor, Tbk 51,616%. 

Seperti halnya perusahaan agresif dan moderat, perusahaan konservatif 

juga mengalami peningkatan rasio aktiva lancar terhadap total aktiva secara terus 

menerus selama tahun 2005 sampai dengan tahun 2007. Pada tahun 2005, rata-rata 

rasio ini adalah 76,617%, dimana rasio terendah, yaitu 65,875% dimiliki oleh PT 
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Sumi Indo Kabel, Tbk dan rasio tertinggi sebesar 92,831% dimiliki oleh PT 

Millennium Pharmacon International, Tbk. Pada tahun 2006, rata-rata rasio 

meningkat menjadi sebesar 77,707% dengan rasio terendah sebesar 64,549% dan 

rasio tertinggi sebesar 99,082%. Perusahaan konservatif dengan rasio terendah 

tahun 2006 adalah PT Hexindo Adiperkasa, Tbk sedangkan perusahaan yang 

memiliki rasio tertinggi adalah PT Akbar Indo Makmur Stimec, Tbk. Rata-rata 

rasio ini kembali meningkat pada tahun 2007 menjadi 81,49%. Rasio terendah 

dimiliki oleh PT Prima Alloy Steel, Tbk yaitu sebesar 69,661% sedangkan rasio 

tertinggi masih dimiliki oleh PT Akbar Indo Makmur Stimec, Tbk sebesar 

98,514%.  

Selama tahun 2005 sampai dengan tahun 2007, rasio aktiva lancar 

terhadap total aktiva yang dimiliki kelompok perusahaan konservatif berada 

diantara 70,519% (PT Sumi Indo Kabel, Tbk) sampai dengan 95,192% (PT Akbar 

Indo Makmur Stimec, Tbk) dengan rata-rata rasio sebesar 78,605%. Terdapat 15 

perusahaan konservatif yang memiliki rasio aktiva lancar terhadap total aktiva 

yang lebih rendah daripada rata-rata sampel, sedangkan 11 perusahaan lainnya 

rata-rata rasionya di atas rata-rata sampel. Adapun 11 perusahaan yang 

mempunyai rata-rata rasio di atas rata-rata sampel meliputi: PT GT Kabel 

Indonesia, Tbk dengan rasio sebesar 78,808%; PT Pan Brothers Tex, Tbk 

79,525%; PT Indofarma (Persero), Tbk 81,037%; PT FKS Multi Agro, Tbk 

81,309%; PT Metrodata Electronics, Tbk 84,812%; PT Enseval Putera 

Megatrading, Tbk 85,641%; PT Tigaraksa Satria, Tbk 85,838%; PT Intraco Penta, 

Tbk 88,427%; PT Colorpak Indonesia, Tbk 88,837%; PT Millenium Pharmacon 

International, Tbk 94,083%; dan PT Akbar Indo Makmur Stimec, Tbk 95,192%. 
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Seperti yang ditunjukkan pada tabel 4.1, kelompok perusahaan agresif 

memiliki rata-rata rasio aktiva lancar terhadap total aktiva (26,83%) yang lebih 

kecil dibandingkan rata-rata rasio kelompok perusahaan moderat (52,459%) dan 

rata-rata rasio kelompok perusahaan moderat lebih kecil dibandingkan rata-rata 

rasio kelompok perusahaan konservatif (78,605%). Angka rasio tersebut 

menunjukkan perbedaan proporsi investasi yang ditanamkan dalam aktiva lancar 

oleh masing-masing kelompok perusahaan. Kelompok perusahaan agresif 

menanamkan investasi pada aktiva lancar hanya sebesar 26,83% dari keseluruhan 

dana yang ditanamkan pada total aktiva. Hal ini berarti kelompok perusahaan 

agresif menggunakan aktiva lancar seperti kas, sekuritas, dan persediaan dalam 

jumlah kecil serta menerapkan kebijakan kredit yang ketat sehingga piutang usaha 

yang dimiliki juga sedikit. Kebalikan dari kelompok perusahaan agresif, 

kelompok perusahaan konservatif justru menggunakan aktiva lancar seperti kas, 

sekuritas, dan persediaan dalam jumlah besar serta berupaya meningkatkan 

penjualan dengan mempermudah persyaratan kredit sehingga menghasilkan 

piutang dalam jumlah besar pula.  

4.2.2 Profitabilitas Kelompok Perusahaan Agresif, Moderat, dan 

Konservatif   

Rasio profitabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio EBIT 

terhadap modal kerja (operating profit to working capital ratio) yang 

menunjukkan ukuran kinerja untuk mengukur efektivitas dari keseluruhan operasi 

perusahaan, selain itu rasio ini juga menunjukkan kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba operasi dengan menggunakan aktiva lancar perusahaan. 
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Semakin besar rasio berarti semakin efektif manajemen dalam menggunakan 

modal kerja yang tersedia serta semakin besar pula tingkat laba operasi yang 

dihasilkan perusahaan.    

Rasio EBIT terhadap modal kerja pada kelompok perusahaan agresif, 

moderat, dan konservatif diperlihatkan pada tabel 4.2 berikut: 

Tabel 4.2 
Rasio Profitabilitas Masing-masing Kelompok Kebijakan  

Kebijakan Nilai 2005 2006 2007 Rata-rata 

Agresif 

Rata-rata 0.27140 

 

0.27184 

 

0.28297 

 

0.27540 

 

Minimum 0.00882 

 

0.00589 

 

0.03077 

 

0.02464 

 

Maksimum 0.56312 

 

0.62283 

 

0.70480 

 

0.62698 

 

Moderat 

Rata-rata 0.18281 

 

0.15973 

 

0.19287 

 

0.17847 

 

Minimum 0.00674 

 

0.01008 

 

0.06196 

 

0.05314 

 

Maksimum 0.43806 

 

0.44838 

 

0.53109 

 

0.43164 

 

Konservatif 

Rata-rata 0.15853 

 

0.14367 

 

0.17450 

 

0.15890 

 

Minimum 0.03865 

 

0.00374 

 

0.01880 

 

0.02692 

 

Maksimum 0.48848 

 

0.54867 

 

0.82945 

 

0.50109 

 

Sumber: Perhitungan pada lampiran 9, 10, dan 11 

Tabel 4.2 menunjukkan tingkat profitabilitas masing-masing kelompok 

perusahaan, baik perusahaan agresif, moderat, maupun konservatif selama tahun 

2005 hingga 2007. Pada tahun 2005, perusahaan agresif memiliki rata-rata rasio 

profitabilitas sebesar 0,27140. Profitabilitas terendah dimiliki oleh PT Intikeramik 

Alamasri, Tbk sebesar 0,00882 sedangkan profitabilitas tertinggi dimiliki oleh PT 

Indocement Tunggal Prakasa, Tbk sebesar 0,56312. Profitabilitas perusahaan 

agresif mengalami sedikit kenaikan pada tahun 2006 dari tahun sebelumnya 

menjadi sebesar 0,27184. Perusahaan yang mempunyai profitabilitas terendah 

tahun 2006 adalah PT Holcim Indonesia, Tbk dengan rasio sebesar 0,00589 
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sedangkan PT Panorama Transport memiliki rasio profitabilitas tertinggi, yaitu 

sebesar 0,62283. Pada tahun 2007, profitabilitas perusahaan agresif kembali 

meningkat menjadi 0,28297, dimana PT Eterindo Wahanatama, Tbk memiliki 

profitabilitas tertendah, yaitu 0,03077 dan PT Indocement Tunggal Prakasa, Tbk 

memiliki profitabilitas tertinggi, yaitu 0,70480. 

Secara umum, tingkat profitabilitas kelompok perusahaan agresif yang 

diukur dari rasio EBIT terhadap modal kerja berada pada interval 0,02464 sampai 

dengan 0,62689 dengan rata-rata rasio sebesar 0,2754. Rasio terkecil dimiliki oleh 

PT Eterindo Wahanatama, Tbk sedangkan rasio terbesar dimiliki oleh PT 

Indocement Tunggal Prakasa, Tbk. Terdapat 14 perusahaan yang mempunyai rata-

rata rasio profitabilitas di bawah rata-rata rasio sampel, sementara 12 perusahaan 

lainnya memiliki rata-rata rasio di atas rata-rata sampel. Adapun perusahaan 

agresif yang memiliki rata-rata rasio profitabilitas di bawah rata-rata sampel, 

antara lain: PT Eterindo Wahanatama, Tbk dengan rasio sebesar 0,02464; PT 

Intikeramik Alamasri Industry, Tbk 0,02665; PT Aneka Kemasindo Utama, Tbk 

0,05091; PT Trias Sentosa, Tbk 0,10186; PT Ultrajaya Milk, Tbk 0,14572; PT 

Pyridam Farma, Tbk 0,14971; PT Dynaplast, Tbk 0,14984; PT Indah Kiat Pulp & 

Paper, Tbk 0,16042; PT Holcim Indonesia, Tbk 0,16321; PT Gajah Tunggal, Tbk 

0,16801; PT Budi Acid Jaya, Tbk 0,22745; PT Indonesia Air Transport, Tbk 

0,2555; PT Tunas Baru Lampung, Tbk 0,26836; dan PT Suparma, Tbk 0,27303. 

Rendahnya rasio profitabilitas perusahaan-perusahaan tersebut dibandingkan rata-

rata sampel menandakan kurang efektifnya penggunaan modal kerja dalam 

menghasilkan laba operasi, sehingga profit yang dihasilkan lebih rendah di bawah 

rata-rata sampel. 
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Berbeda dengan kelompok agresif yang selalu mengalami peningkatan 

rasio profitabilitas selama tahun 2005 hingga 2007, profitabilitas kelompok 

moderat berfluktuatif dari tahun ke tahun. Pada tahun 2005, rata-rata rasio 

profitabilitas kelompok moderat adalah 0,18281, kemudian mengalami penurunan 

yang cukup signifikan pada tahun 2006 menjadi 0,15973 dan pada tahun 2007 

meningkat menjadi sebesar 0,19287. Rasio terendah pada tahun 2005, yaitu 

0,00674 dimiliki oleh PT Indal Aluminium Industry, Tbk sedangkan rasio 

tertinggi, yaitu 0,43806 dimiliki oleh PT Asahimas Flat Glass, Tbk. Kondisi 

kontradiktif terjadi pada tahun 2006 dimana PT Asahimas Flat Glass, Tbk yang 

tahun sebelumnya mempunyai rasio profitabilitas tertinggi, pada tahun ini 

profitabilitasnya menurun sangat drastis menjadi hanya sebesar 0,01008 dan 

sekaligus menjadi perusahaan dengan rasio profitabilitas terendah sedangkan PT 

Bristol-Myers Squibb Indonesia, Tbk mempunyai rasio tertinggi yaitu 0,44838. 

Pada tahun 2007, perusahaan dengan rasio profitabilitas terendah adalah PT 

Langgeng Makmur Industry, Tbk yaitu sebesar 0,06196 dan PT Bristol-Myers 

Squibb Indonesia, Tbk kembali mempunyai rasio profitabilitas tertinggi yaitu 

sebesar 0,53109. 

Secara umum selama tahun 2005 hingga 2007, rata-rata rasio profitabilitas 

kelompok perusahaan moderat adalah 0,17847, dimana rasio terendah yaitu 

0,05314 dimiliki oleh PT Langgeng Makmur Industry, Tbk dan rasio tertinggi 

yaitu 0,43164 dimiliki oleh PT Semen Gresik (Persero), Tbk. Seperti halnya pada 

kelompok agresif, perusahaan moderat yang mempunyai rata-rata rasio 

profitabilitas di bawah rata-rata sampel juga berjumlah 14 perusahaan. 

Perusahaan-perusahaan tersebut antara lain: PT Langgeng Makmur Industry, Tbk 
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dengan rasio sebesar 0,05314; PT Tirta Mahakam Resources, Tbk 0,0755; PT 

Indal Aluminium Industry, Tbk 0,07947; PT Tunas Ridean, Tbk 0,08034; PT 

Kedawung Setia Industrial, Tbk 0,0827; PT Hero Supermarket, Tbk 0,08675; PT 

Siantar Top, Tbk 0,09656; PT Tira Austenite, Tbk 0,11251; PT Berlina, Tbk 

0,11352; PT Argha Karya Prima Industry, Tbk 0,11885; PT Alumindo Light 

Metal Industry, Tbk 0,12411; PT Multipolar Corporation, Tbk 0,12669; PT 

Lautan Luas, Tbk 0,13669; dan PT Matahari Putra Prima, Tbk 0,15261. 

Kelompok perusahaan konservatif juga mempunyai rata-rata rasio 

profitabilitas yang berfluktuatif selama tahun 2005 hingga tahun 2007. Pada tahun 

2005, rata-rata rasio profitabilitas kelompok koservatif adalah sebesar 0,15853 

dengan rasio terendah sebesar 0,03865 dimiliki oleh PT Tigaraksa Satria, Tbk 

sedangkan rasio tertinggi sebesar 0,48848 dimiliki oleh PT BAT Indonesia, Tbk. 

Rata-rata rasio profitabilitas perusahaan konservatif pada tahun 2006 mengalami 

penurunan menjadi sebesar 0,14367. Perusahaan yang mempunyai rasio terendah 

pada tahun ini adalah PT Prima Alloy Steel, Tbk dengan rasio sebesar 0.00374 

sedangkan PT HM. Sampoerna, Tbk memiliki rasio tertinggi, yaitu sebesar 

0,54867. Pada tahun 2007, rata-rata rasio profitabilitas kembali meningkat 

menjadi sebesar 0,1745. Rasio terendah, yaitu 0,0188 dimiliki oleh PT Akbar Indo 

Makmur Stimec, Tbk dan rasio tertinggi, yaitu 0,82945 dimiliki oleh PT Supreme 

Cable Manufacturing & Commerce, Tbk 

Secara umum, rata-rata rasio profitabilitas yang dimiliki kelompok 

perusahaan konservatif berada diantara interval 0,02692 sampai dengan 0,50109 

dengan rata-rata rasio sebesar 0,15890. Rasio terkecil dimiliki oleh PT Prima 

Alloy Steel, Tbk sedangkan rasio terbesar dimiliki oleh PT HM Sampoerna, Tbk. 
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Dari 26 perusahaan yang termasuk dalam kelompok konservatif, hanya terdapat 9 

perusahaan yang mempunyai rata-rata rasio profitabilitas di atas rata-rata sampel. 

Kesembilan perusahaan tersebut adalah: PT Enseval Putera Megatrading, Tbk 

dengan rasio sebesar 0,17482; PT Darya-Varia Laboratoria, Tbk 0,18525; PT Lion 

Mesh Prima, Tbk 0,18821; PT Sumi Indo Kabel, Tbk 0,20344; PT Sepatu Bata, 

Tbk 0,21467; PT Ace Hardware Indonesia, Tbk 0,24403; PT Supreme Cable 

Manufacturing & Commerce, Tbk 0,40493; PT BAT Indonesia, Tbk 0,47755; dan 

PT HM Sampoerna, Tbk 0,50109.    

Berdasarkan tabel 4.2, dapat diketahui bahwa kelompok perusahaan 

agresif mempunyai rata-rata rasio profitabilitas yang paling tinggi, yaitu sebesar 

0,2754 dibandingkan dengan rata-rata rasio profitabilitas kelompok perusahaan 

moderat dan konservatif, sedangkan kelompok perusahaan konservatif 

mempunyai rata-rata rasio profitabilitas yang paling rendah, yaitu sebesar 0,1589 

dibandingkan dengan rata-rata rasio profitabilitas kedua kelompok perusahaan 

yang lain. Sementara itu profitabilitas kelompok perusahaan moderat berada di 

antara kelompok perusahaan agresif dan konservatif, yaitu sebesar 0,17847. 

Angka rasio tersebut menunjukkan besarnya kontribusi yang diberikan oleh modal 

kerja (aktiva lancar) untuk menghasilkan laba operasi. Rasio sebesar 0,2754 

(kelompok agresif) berarti tiap Rp 1,- modal kerja akan menghasilkan laba operasi 

sebesar Rp 0,2754. Dengan demikian, kelompok agresif menggunakan modal 

kerjanya secara lebih efektif dibandingkan kelompok perusahaan moderat maupun 

konservatif dilihat dari tingginya laba operasi yang diperoleh.   
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4.2.3 Likuiditas Kelompok Perusahaan Agresif, Moderat, dan Konservatif    

Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi 

kewajiban keuangan jangka pendek. Rasio likuiditas yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah rasio lancar (current ratio) yang menunjukkan kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi hutang lancar dengan menggunakan aktiva lancar 

yang dimiliki. Semakin tinggi rasio lancar berarti semakin tinggi pula tingkat 

likuiditas perusahaan, dengan demikian kemungkinan perusahaan berada dalam 

keadaan insolvent sangat kecil. 

Rasio lancar perusahaan yang menerapkan kebijakan investasi modal kerja 

agresif, moderat, dan konservatif ditunjukkan dalam tabel 4.3 berikut: 

Tabel 4.3 
Rasio Likuiditas Masing-masing Kelompok Kebijakan  

Kebijakan Nilai 2005 2006 2007 Rata-rata 

Agresif 

Rata-rata 1.51352 

 

1.39586 

 

1.49483 

 

1.46807 

 

Minimum 0.47085 

 

0.34464 

 

0.49027 

 

0.54056 

 

Maksimum 4.51841 

 

3.77426 

 

4.03959 

 

2.86634 

 

Moderat 

Rata-rata 1.82822 

 

1.82004 

 

1.81530 

 

1.82118 

 

Minimum 0.79894 

 

0.94808 

 

0.82936 

 

0.91902 

 

Maksimum 3.33031 

 

4.11363 

 

3.64341 

 

3.02439 

 

Konservatif 

Rata-rata 1.84930 

 

1.98786 

 

2.17513 

 

2.00410 

 

Minimum 0.86649 

 

1.04071 

 

1.07645 

 

1.13135 

 

Maksimum 3.69421 

 

4.69282 

 

5.53723 

 

4.51922 

 

Sumber: Perhitungan pada lampiran 12, 13, dan 14  

Tabel 4.3 menunjukkan tingkat likuiditas masing-masing kelompok 

perusahaan selama tahun 2005 sampai dengan tahun 2007. Rata-rata rasio lancar 

perusahaan agresif tahun 2005 adalah 1,51352. Rasio lancar terendah tahun 2005 

dimiliki oleh PT Panorama Transprot, Tbk sebesar 0,47085 sedangkan rasio 
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lancar tertinggi dimiliki oleh PT Infoasia Teknologi Global, Tbk sebesar 4,51841. 

Pada tahun 2006, rata-rata rasio likuiditas mengalami penurunan menjadi sebesar 

1,39586 dimana PT Panorama Transprot, Tbk kembali menjadi perusahaan 

dengan rasio lancar terendah, yaitu 0,34464 sedangkan perusahaan yang memiliki 

rasio lancar tertinggi adalah PT Suparma, Tbk dengan rasio sebesar 3,77426. 

Sementara itu, rata-rata rasio lancar pada tahun 2007 mengalami peningkatan dari 

tahun sebelumnya menjadi 1,49483 dengan rasio terendah sebesar 0,49027 dan 

rasio tertinggi sebesar 4,03959. Perusahaan yang mempunyai rasio terendah 

adalah PT Mitra Rajasa, Tbk sedangkan PT Suparma, Tbk mempunyai rasio 

lancar tertinggi sama seperti tahun sebelumnya. 

Berdasarkan rata-rata selama tahun 2005 hingga tahun 2007, rata-rata rasio 

lancar yang dimiliki kelompok perusahaan agresif berada diantara 0,54056 sampai 

dengan 2,86634 dengan rata-rata rasio sebesar 1,46807. Rasio terkecil dimiliki 

oleh PT Panorama Transport, Tbk sedangkan rasio terbesar dimiliki oleh PT 

Suparma, Tbk. Terdapat 14 perusahaan yang memmiliki rasio lancar lebih kecil 

dibandingkan rata-rata sampel, antara lain: PT Panorama Transport, Tbk dengan 

rasio sebesar 0,54056; PT Mitra Rajasa, Tbk 0,64758; PT Intikeramik Alamasri 

Industry, Tbk 0,75565; PT Astra International, Tbk 0,81116; PT Dynaplast, Tbk 

0,85552; PT Roda Vivatex, Tbk 0,95535; PT Indosat, Tbk 1,04815; PT Indonesia 

Air Transport, Tbk 1,10482; PT Trias Sentosa, Tbk 1,11192; PT Fast Food 

Indonesia, Tbk 1,16232; PT Berlian Laju Tanker, Tbk 1,23271; PT Budi Acid 

Jaya, Tbk 1,28629; PT Holcim Indonesia, Tbk 1,41274; serta PT Tunas Baru 

Lampung, Tbk 1,44717. Rata-rata rasio lancar yang dimiliki perusahaan-

perusahaan tersebut lebih rendah daripada rata-rata sampel. Hal ini 
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mengindikasikan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut lebih berpotensi berada 

dalam keadaan insolvent dibandingkan perusahaan agresif lainnya yang memiliki 

rata-rata rasio lancar lebih tinggi dari rata-rata sampel. 

Berbeda dengan kondisi yang terjadi pada perusahaan agresif, rata-rata 

rasio lancar kelompok perusahaan moderat cenderung mengalami penurunan 

selama tahun 2005 hingga 2007. Pada tahun 2005, rata-rata rasio lancar adalah 

1,82822, pada tahun 2006 sedikit menurun menjadi 1,82004, dan pada tahun 2007 

kembali menurun menjadi 1,81530. Rasio terendah pada tahun 2005, yaitu 

0,79894 dimiliki oleh PT Indo Acidatama, Tbk sedangkan rasio tertinggi, yaitu 

3,33031 dimiliki oleh PT Astra-Graphia, Tbk. Pada tahun 2006, rasio terendah 

dimiliki oleh PT Alumindo Light Metal Industry, Tbk sebesar 0,94808 sedangkan 

rasio tertinggi dimiliki oleh PT Langgeng Makmur Plastik Industry Ltd, Tbk 

sebesar 4,11363. Sementara itu pada tahun 2007, perusahaan moderat yang 

memiliki rasio lancar terendah adalah PT Lautan Luas, Tbk dengan rasio 0,82936, 

sedangkan PT Semen Gresik (Persero), Tbk memiliki rasio lancar tertinggi, yaitu 

3,64341. 

Secara umum selama tahun 2005 hingga tahun 2007, rata-rata rasio lancar 

yang dimiliki kelompok perusahaan moderat adalah sebesar 1,82118. Rasio 

terendah, yaitu 0,91902 dimiliki oleh PT Hero Supermarket, Tbk sedangkan rasio 

tertinggi, yaitu 3,02439 dimiliki oleh PT Langgeng Makmur Industry, Tbk. 

Terdapat 11 perusahaan yang mempunyai rata-rata rasio lancar yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan rata-rata sampel, sementara 15 perusahaan lainnya 

mempunyai rata-rata rasio lancar lebih rendah daripada rata-rata sampel. Adapun 

11 perusahaan yang mempunyai rata-rata rasio lancar yang lebih tinggi daripada 
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rata-rata sampel, terdiri dari: PT Siantar Top, Tbk dengan rasio sebesar 2,20447; 

PT Ricky Putra Globalindo, Tbk 2,2516; PT Prasidha Aneka Niaga, Tbk 2,3206; 

PT Astra-Graphia, Tbk 2,36378; PT Samudra Indonesia, Tbk 2,38429; PT 

Berlina, Tbk 2,43115; PT Bristol-Myers Squibb Indonesia, Tbk 2,59667; PT 

Semen Gresik (Persero), Tbk 2,73847; PT Asahimas Flat Glass, Tbk 2,76026; PT 

Ramayana Lestari Sentosa, Tbk 2,95334, serta PT Langgeng Makmur Plastik 

Industry Ltd, Tbk 3,02439. 

Kebalikan dari kelompok perusahaan moderat yang mempunyai rata-rata 

rasio likuiditas yang cenderung menurun dari tahun 2005 sampai dengan tahun 

2007, kelompok perusahaan konservatif justru mengalami peningkatan rasio 

likuiditas dari tahun ke tahun selama 2005 hingga 2007 meskipun peningkatannya 

tidak terlalu signifikan. Rata-rata rasio likuiditas kelompok perusahaan 

konservatif pada tahun 2005 adalah 1,8493 dimana rasio terendah yaitu 0,86649 

dimiliki oleh PT GT. Kabel Indonesia, Tbk dan rasio tertinggi yaitu 3,69421 

dimiliki oleh PT Delta Djakarta, Tbk. Pada tahun 2006, rata-rata rasio likuiditas 

meningkat menjadi 1,98786 dimana PT Pan Brothers Tex, Tbk memiliki rasio 

terendah, yaitu 1,04071 sedangkan PT Darya-Varia Laboratoria, Tbk memiliki 

rasio tertinggi, yaitu sebesar 4,69282. Rata-rata rasio likuiditas perusahaan 

konservatif kembali mengalami peningkatan pada tahun 2007 menjadi 2,17513. 

Perusahaan konservatif dengan rasio likuiditas terendah tahun ini adalah PT FKS 

Multi Agro, Tbk dengan rasio sebesar 1,07645 sedangkan perusahaan yang 

mempunyai rasio likuiditas tertinggi adalah PT Ace Hardware Indonesia, Tbk 

dengan rasio sebesar 5,53723. 



67 

  
Rata-rata rasio likuiditas yang dimiliki kelompok perusahaan konservatif 

selama tahun 2005 hingga 2007 adalah sebesar 2,0041. Rasio terendah, yaitu 

1,13135 dimiliki oleh PT Pan Brothers Tex, Tbk sedangkan rasio tertinggi, yaitu 

4,51922 dimiliki oleh PT Darya-Varia Laboratoria, Tbk. Diantara semua 

perusahaan sampel yang tergolong dalam kelompok konservatif, hanya terdapat 8 

perusahaan yang memiliki rata-rata rasio likuiditas di atas rata-rata sampel, antara 

lain: PT Sumi Indo Kabel, Tbk dengan rasio sebesar 2,28833; PT Sepatu Bata, 

Tbk 2,37635; PT Intraco Penta, Tbk 2,65381; PT Ace Hardware Indonesia, Tbk 

2,77683; PT Kageo Igar Jaya, Tbk 3,21969; PT Ekadharma International, Tbk 

3,39563; PT Delta Djakarta, Tbk 3,89046; serta PT Darya-Varia Laboratoria, Tbk 

sebesar 4,51922. 

Berdasarkan hasil perhitungan rasio lancar yang ditunjukkan pada tabel 

4.3 tersebut, dapat diketahui bahwa kelompok perusahaan agresif mempunyai 

rata-rata rasio lancar yang paling rendah, yaitu 1,46807. Angka rasio sebesar 

1,46807 menunjukkan bahwa hutang lancar sebesar Rp 1,- akan dibiayai dengan 

Rp 1,46807 aktiva lancar. Rasio lancar yang rendah ini disebabkan karena selisih 

antara aktiva lancar dengan hutang lancar cukup besar. Bahkan terdapat beberapa 

perusahaan yang mempunyai hutang lancar yang lebih besar dari aktiva lancarnya. 

Rata-rata kelompok perusahaan agresif mempunyai jumlah kas yang sedikit, 

sehingga tidak memiliki dana yang cukup untuk melunasi sebagian kewajiban 

lancarnya. Sementara itu, kelompok perusahaan konservatif mempunyai rata-rata 

rasio lancar yang paling tinggi, yaitu sebesar 2,0041 yang berarti hutang lancar 

sebesar Rp 1,- akan dibiayai dengan Rp 2,0041 aktiva lancar. Besarnya aktiva 

lancar berasal dari banyaknya piutang dan persediaan yang dimiliki oleh 
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kelompok konservatif, sehingga apabila piutang dan persediaan tersebut 

dikonversi menjadi kas, perusahaan konservatif tidak akan mengalami kesulitan 

dalam membayar kewajiban jangka pendek. Sedangkan rata-rata rasio lancar 

kelompok perusahaan moderat berada di antara kelompok perusahaan agresif dan 

konservatif, yaitu sebesar 1,82118. Rasio lancar yang cukup tinggi ini disebabkan 

oleh besarnya selisih antara aktiva lancar dengan hutang lancar.  

4.3 Analisis Data 

4.3.1 Uji Asumsi ANOVA 

4.3.1.1 Uji Normalitas Data 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah variabel-variabel yang 

diteliti mempunyai distibusi normal atau tidak. Uji ANOVA yang baik 

mensyaratkan data-data yang ada berdistribusi normal. Uji normalitas dalam 

penelitian ini menggunakan Uji One sample Kormogorof-Smirnov dan 

ditunjukkan pada tabel 4.4 berikut: 

Tabel 4.4 
Uji One Sample Kolmogorof-Smirnov   

Profitabilitas Likuiditas Keterangan 
N 
Normal Parameters   Mean 
                                  Std. Deviation 
Asymp. Sig. (2-tailed) 

78

 

.2042578

 

.14035254

 

.139

 

78

 

1.7644494

 

.76423379

 

.094

  

Data 
normal 

Sumber: Perhitungan pada lampiran 15  

Nilai Asymp.Sig. (2-tailed) baik untuk variabel profitabilitas maupun 

variabel likuiditas berada di atas level signifikansi 0,05. Dengan demikian, data-

data yang diteliti dalam penelitian ini memenuhi asumsi normalitas. 
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4.3.1.2 Uji Homogenitas Varians 

Selain persyaratan normalitas data, uji ANOVA juga mensayaratkan 

bahwa varians dari populasi harus identik atau sama. Untuk menguji kesamaan 

varians dapat digunakan Test of Homogenity of Variance. Apabila nilai 

probabilitas yang dihasilkan lebih dari level of significance (a) sebesar 5%, berarti 

varians populasi adalah identik. Sebaliknya apabila nilai probabilitas yang 

dihasilkan kurang dari level of significance (a) sebesar 5%, berarti varians 

populasi tidak identik. Hasil uji homogenitas varians dapat dilihat pada tabel 4.5 

berikut: 

Tabel 4.5 
Uji Homogenitas Varians   

Sig. Keterangan 
Profitabilitas 

Likuiditas 

.076 

.148 

Varians identik 

Varians identik 

  

      Sumber: Perhitungan pada lampiran 16 dan 17 

Berdasarkan hasil uji pada tabel 4.5, variabel profitabilitas mempunyai 

nilai probabilitas sebesar 0,076 dan variabel likuiditas mempunyai nilai 

probabilitas sebesar 0,148. Nilai probabilitas kedua variabel tersebut lebih besar 

dari level of significance (a) sebesar 5% atau 0,05. Dengan demikian, dapat 

disimpulkan bahwa varians dari populasi adalah identik atau sama. 

4.3.2 Uji One-way ANOVA 

Setelah melakukan uji normalitas dan uji homogenitas varians yang 

merupakan persyaratan dari uji ANOVA, langkah selanjutnya adalah melakukan 

uji one-way ANOVA yang bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan 

profitabilitas dan likuiditas antara kelompok perusahaan agresif, moderat, dan 
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konservatif. Uji one-way ANOVA ini dilakukan dengan cara membandingkan 

nilai Fhitung dengan nilai Ftabel. Dasar pengambilan keputusannya adalah apabila 

Fhitung yang dihasilkan lebih besar daripada Ftabel, maka terdapat perbedaan 

profitabilitas dan likuiditas antara ketiga kelompok perusahaan sampel, sebaliknya 

apabila Fhitung yang dihasilkan lebih kecil daripada Ftabel, berarti tidak terdapat 

perbedaan profitabilitas dan likuiditas antara ketiga kelompok perusahaan sampel. 

Nilai Ftabel dalam penelitian ini adalah 3,42. Uji one-way ANOVA untuk variabel 

profitabilitas dan likuiditas ditunjukkan dalam tabel 4.6 dan 4.7 berikut: 

Tabel 4.6 
Uji One-way ANOVA untuk Variabel Profitabilitas   

F Sig. Keterangan 

Profitabilitas

 

5.774 .005 Terdapat perbedaan 

  

    Sumber: perhitungan pada lampiran 16  

Nilai Fhitung untuk variabel profitabilitas yang dihasilkan dari uji One-way 

ANOVA adalah sebesar 5,774 atau lebih besar dari nilai Ftabel yaitu 3,42. Nilai 

Fhitung yang lebih besar daripada nilai Ftabel menunjukkan adanya perbedaan 

profitabilitas antara ketiga kelompok perusahaan sampel.  

Tabel 4.7 
Uji One-way ANOVA untuk Variabel Likuiditas   

F Sig. Keterangan 

Likuiditas 3.522 .035 Terdapat perbedaan 

  

    Sumber: perhitungan pada lampiran 17  

Nilai Fhitung untuk variabel likuiditas yang dihasilkan dari uji One-way 

ANOVA adalah sebesar 3,522 atau lebih besar daripada nilai Ftabel yaitu 3,42. 
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Karena nilai Fhitung lebih besar daripada nilai Ftabel, maka berarti terdapat 

perbedaan likuiditas antara ketiga kelompok perusahaan sampel. 

4.3.3 Uji Post Hoc 

Uji Post Hoc meliputi Tukey and Bonferroni Test dan Homogeneous 

Subsets. Uji Post Hoc ini merupakan uji lanjutan dari uji F atau one-way ANOVA. 

Uji F dalam analisis varians yang ditunjukkan oleh tabel 4.6 dan 4.7 hanya 

memberikan informasi mengenai ada tidaknya perbedaan profitabilitas yang 

diukur dengan rasio EBIT terhadap modal kerja antara kelompok perusahaan 

agresif, moderat, dan konservatif, namun tidak memberikan informasi mengenai 

besarnya derajat beda antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Walaupun 

dalam tabel 4.6 dan 4.7 dinyatakan bahwa terdapat perbedaan profitabilitas dan 

likuiditas terhadap ketiga kelompok perusahaan, namun belum tentu terdapat 

perbedaan yang signifikan antara kelompok agresif dengan moderat, kelompok 

agresif dengan konservatif, serta kelompok moderat dengan konservatif. Untuk 

menguji kelompok mana saja yang berbeda dan tidak berbeda secara signifikan 

dapat digunakan uji Post Hoc. Penentuan mengenai signifikan atau tidaknya 

perbedaan profitabilitas dan likuiditas antar kelompok perusahaan dapat dilihat 

dari nilai signifikansi yang tertera pada tabel. Jika nilai signifikansi < 0,05 berarti 

terdapat perbedaan yang signifikan, sebaliknya jika nilai signifikansi > 0,05 

berarti tidak terdapat perbedaan yang signifikan antar kelompok tersebut. Uji Post 

Hoc disajikan untuk bagian Tukey and Bonferroni Test  disajikan pada tabel 4.8 

dan 4.9 berikut: 
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Tabel 4.8 

Tukey Test dan Bonferroni Test untuk Variabel Profitabilitas  

Kebijakan             Kebijakan Sig. Keterangan 

Tukey HSD          agresif                 moderat 
                                                        konservatif 
                            moderat               agresif 
                                                        konservatif  
                            konservatif          agresif 
                                                        moderat 
Bonferroni          agresif                  moderat 
                                                        konservatif 
                            moderat               agresif 
                                                        konservatif  
                            konservatif          agresif 
                                                        moderat     

.027 

.006 

.027 

.855 

.006 

.855 

.030 

.007 

.030 
1.000 
.007 

1.000 

Signifikan 
Signifikan 
Signifikan 

Tidak signifikan 
Signifikan 

Tidak signifikan 
Signifikan 
Signifikan 
Signifikan 

Tidak signifikan 
Signifikan 

Tidak signifikan 
   Sumber: Perhitungan pada lampiran 16  

Hasil dari Tukey and Bonferroni Test pada tabel 4.8 menunjukkan bahwa 

pada variabel profitabilitas, antara kelompok agresif dengan moderat serta 

kelompok agresif dengan konservatif mempunyai perbedaan profitabilitas yang 

signifikan, sementara pada kelompok moderat dengan konservatif tidak terdapat 

perbedaan yang signifikan karena nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05.   

Tabel 4.9 
Tukey Test dan Bonferroni Test untuk Variabel Likuiditas  

  Kebijakan              Kebijakan Sig. Keterangan 

Tukey HSD         agresif                  moderat 
                                                        konservatif 
                            moderat               agresif 
                                                        konservatif  
                            konservatif          agresif 
                                                        moderat 
Bonferroni          agresif                  moderat 
                                                        konservatif 
                            moderat               agresif 
                                                        konservatif  
                            konservatif          agresif 
                                                        moderat     

.205 

.029 

.205 

.648 

.029 

.648 

.269 

.033 

.269 
1.000 
.033 

1.000 

Tidak signifikan 
Signifikan 

Tidak signifikan 
Tidak signifikan 

Signifikan 
Tidak signifikan 
Tidak signifikan 

Signifikan 
Tidak signifikan 
Tidak signifikan 

Signifikan 
Tidak signifikan 

   Sumber: Perhitungan pada lampiran 17  
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Berdasarkan tabel 4.9, kelompok yang mempunyai perbedaan likuiditas 

secara signifikan hanya kelompok agresif dengan konservatif dengan nilai 

signifikansi sebesar 0,29 (Tukey HSD) atau 0,33 (Bonferroni). Kelompok lainnya, 

yaitu kelompok agresif dengan moderat dan kelompok moderat dengan 

konservatif tidak mempunyai perbedaan yang signifikan. 

Kebalikan dari Tukey and Bonferroni Test, pada bagian Homogeneous 

Subsets justru akan dicari grup/subset mana saja yang mempunyai perbedaan rata-

rata yang tidak berbeda secara signifikan. Hasil Homogeneous Subsets untuk 

variabel profitabililtas dapat dilihat pada tabel 4.10 berikut: 

Tabel 4.10 
Homogeneous Subsets untuk Variabel Profitabilitas 

profitabilitas

26 .1588985

26 .1784715

26 .2754035

.855 1.000

kebijakan
konservatif

moderat

agresif

Sig.

Tukey HSDa
N 1 2

Subset for alpha = .05

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

Uses Harmonic Mean Sample Size = 26.000.a. 

  

        Sumber: Perhitungan pada lampiran 16 

Berdasarkan hasil yang terlihat pada tabel 4.10, ketiga sampel terbagi ke 

dalam 2 subset. Kelompok konservatif dan moderat berada pada subset pertama, 

sedangkan kelompok agresif berada pada subset kedua. Kelompok yang 

menempati satu subset bersama menandakan bahwa terdapat perbedaan rata-rata 

yang tidak berbeda secara signifikan. Dengan kata lain, kelompok konservatif dan 

moderat yang berada pada subset pertama mempunyai perbedaan rata-rata 

profitabilitas yang tidak berbeda secara signifikan. 
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Hasil Homogeneous Subsets untuk variabel likuiditas dapat dilihat pada 

tabel 4.11 berikut: 

Tabel 4.11 
Homogeneous Subsets untuk Variabel Likuiditas 

likuiditas

26 1.4680692

26 1.8211838 1.8211838

26 2.0040950

.205 .648

kebijakan
agresif

moderat

konservatif

Sig.

Tukey HSDa
N 1 2

Subset for alpha = .05

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

Uses Harmonic Mean Sample Size = 26.000.a. 

 

Sumber: Perhitungan pada lampiran 17 

Hampir sama dengan hasil homogeneous subsets untuk variabel 

profitabilitas, hasil homogeneous subsets untuk variabel likuiditas yang terlihat 

pada tabel 4.11 juga membagi sampel ke dalam 2 subset. Kelompok agresif dan 

moderat berada pada subset pertama, sedangkan kelompok moderat dan 

konservatif berada pada subset kedua. Dengan kata lain, kelompok agresif dan 

moderat yang berada pada subset pertama dan kelompok moderat dengan 

konservatif yang berada pada subset kedua mempunyai perbedaan rata-rata 

likuiditas yang tidak berbeda secara signifikan. 

4.4 Pengujian Hipotesis 

4.4.1 Pengujian Hipotesis Pertama 

Berdasarkan hasil uji one-way ANOVA pada tabel 4.6, diperoleh nilai 

Thitung sebesar 5,774. Nilai tersebut jauh lebih besar daripada nilai Ttabel sebesar 

3,42. Dengan kata lain, Thitung > Ttabel atau H0 ditolak dan H1 diterima. Penolakan 

H0 juga diperkuat dengan nilai signifikansi sebesar 0,005 yang jauh lebih kecil 
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dari level of significance (a) sebesar 5% atau 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa 

hipotesis pertama yang menduga bahwa terdapat perbedaan antara perusahaan 

agresif, moderat, dan koservatif ditijau dari profitabilitas ternyata terbukti atau 

diterima. 

4.4.2 Pengujian Hipotesis Kedua 

Berdasarkan hasil uji one-way ANOVA pada tabel 4.7, diperoleh nilai 

Thitung sebesar 3,522 yang berarti lebih besar daripada nilai Ttabel sebesar 3,42. 

Dengan kata lain, Thitung > Ttabel atau H0 ditolak dan H1 diterima. Penolakan H0 

juga diperkuat dengan nilai signifikansi sebesar 0,035 yang lebih kecil dari level 

of significance (a) sebesar 5% atau 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis 

kedua yang menduga terdapat perbedaan antara perusahaan agresif, moderat, dan 

koservatif ditinjau dari likuiditas ternyata terbukti atau diterima.  

4.5 Pembahasan Hasil Penelitian 

4.5.1  Perbedaan Profitabilitas Kelompok Perusahaan Agresif, Moderat, dan 

Konservatif  

Hasil perhitungan uji one-way ANOVA yang ditunjukkan pada tabel 4.6 

membuktikan bahwa perusahaan yang menerapkan kebijakan investasi modal 

kerja agresif, moderat, dan konservatif memang memiliki perbedaan dalam hal 

profitabilitas yang diperoleh, dimana kelompok agresif mendapatkan profit yang 

paling tinggi (0,2754) dibandingkan dengan kelompok moderat (0,17847) dan 

konservatif (0,1589). 
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Tingginya profit yang didapatkan kelompok agresif dapat disebabkan oleh 

rendahnya modal kerja yang dimiliki dalam menunjang kegiatan operasionalnya. 

Dengan asumsi tingkat penjualan yang sama antara kelompok agresif, moderat, 

dan konservatif, kelompok agresif bisa mendapatkan laba tertinggi karena hanya 

mengeluarkan modal kerja dalam jumlah minimum untuk mencapai penjualan 

tersebut. Begitu pula yang terjadi pada kelompok konservatif yang harus 

mengeluarkan modal kerja dalam jumlah relatif banyak untuk mencapai penjualan 

yang sama, sehingga laba yang diperoleh pun lebih sedikit. 

Dalam kondisi ekonomi yang cukup stabil, masing-masing kelompok 

perusahaan akan mendapatkan profitabilitas maksimum karena perusahaan dapat 

memprediksikan hal-hal yang mungkin terjadi. Perusahaan dapat mempertinggi 

penjualan dengan segala upaya yang dimiliki sehingga secara otomatis profit akan 

meningkat. Namun sebaliknya, ketika kondisi ekonomi tidak dapat diprediksikan 

secara tepat, akan berdampak buruk pada perusahaan. Tingkat penjualan akan 

menurun, sehingga akan terjadi kelebihan modal kerja yang berakibat pada 

menganggurnya dana yang dimiliki perusahaan dan secara otomatis akan 

menurunkan profit perusahaan.  

4.5.1.1 Profitabilitas Kelompok Perusahaan Agresif 

Secara teoritis, tingginya rata-rata rasio profitabilitas kelompok agresif 

disebabkan rendahnya investasi pada aktiva lancar (modal kerja). Seperti 

diketahui, investasi besar pada aktiva lancar akan menghasilkan tingkat 

pengembalian yang sedikit dan bahkan negatif karena aktiva lancar merupakan 
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non-earning assets. Sebaliknya, investasi besar pada aktiva tetap (misalnya 

pembangunan gedung baru dalam rangka ekspansi pasar, pembelian mesin-mesin 

untuk menunjang proses produksi, dan sebagainya) bisa menghasilkan tingkat 

pengembalian yang tinggi. Oleh karena itu, kelompok agresif yang hanya 

memiliki investasi sedikit pada aktiva lancar (ditunjukkan dengan rasio aktiva 

lancar terhadap total aktiva sebesar 26,83%) bisa mendapatkan profit tertinggi 

daripada kedua kelompok lainnya.  

Tingginya laba yang diperoleh kelompok agresif juga disebabkan oleh 

sedikitnya biaya modal yang dikeluarkan. Seperti halnya semua modal, dana yang 

diinvestasikan ke dalam modal kerja juga memerlukan biaya. Menahan modal 

kerja dalam jumlah besar secara otomatis akan mempertinggi biaya modal yang 

harus dikeluarkan perusahaan. Contohnya persediaan yang terlalu besar membuat 

perusahaan mempunyai aktiva yang menghasilkan pengembalian sedikit atau 

bahkan negatif jika biaya penyimpanan dan biaya kerusakan tinggi. Hal tersebut 

tentu saja mengharuskan perusahaan mendapatkan modal untuk membeli lagi 

persediaan yang rusak. 

Ditinjau dari kegiatan operasional atau aktivitas, mayoritas perusahaan 

kelompok agresif adalah perusahaan-perusahaan dari sub sektor Food and 

Beverages dan Transportation Services (lampiran 2). Sebagai contoh, PT Fastfood 

Indonesia, Tbk adalah salah satu perusahaan Food and Beverages yang bergerak 

dalam bidang waralaba restoran makanan cepat saji (KFC). Rata-rata rasio aktiva 

lancar terhadap total aktiva perusahaan ini selama tahun 2005-2007 adalah 

34,788%. Hal ini berarti dana yang diinvestasikan pada aktiva lancar (modal 

kerja) hanya sebesar 34,788%, selebihnya yaitu 65,212% diinvestasikan pada 
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aktiva tetap seperti pembangunan gerai baru, penambahan mesin-mesin serta 

kendaraan yang dapat menunjang kegiatan operasional perusahaan. Sedikitnya 

jumlah modal kerja yang dimiliki dikarenakan perusahaan ini menjual sebagian 

besar produknya secara tunai, sehingga perusahaan tidak mempunyai banyak 

piutang. Selain itu, umur persediaan dari perusahaan ini sangat singkat karena 

mayoritas berupa makanan. Untuk menghindari kerugian akibat kerusakan 

persediaan serta kemungkinan adanya produk yang tidak terjual, maka perusahaan 

berusaha meminimalisir jumlah persediaan. Piutang yang sedikit serta persediaan 

yang terbatas akan berdampak pada sedikitnya jumlah modal kerja yang dimiliki. 

Dengan demikian, perusahaan mampu mendapatkan profit yang cukup tinggi, 

yaitu sebesar 0,51477 atau 51,477%. 

Contoh lainnya adalah PT Panorama Transportasi, Tbk yang merupakan 

salah satu perusahaan dalam sub sektor Transportation Services. Ruang lingkup 

kegiatan perusahaan ini adalah bidang pengangkutan darat, yang meliputi 

transportasi penumpang dan transportasi pengangkutan. Dengan kegiatan pokok 

seperti itu, PT Panorama Transportasi, Tbk pasti memerlukan aktiva tetap (berupa 

kendaraan yang digunakan untuk menjalankan uasha) dalam jumlah relatif 

banyak. Oleh karena itu, perusahaan menginvestasikan dananya untuk aktiva tetap 

dalam jumlah yang besar seperti yang ditunjukkan oleh rasio aktiva lancar 

terhadap total aktiva sebesar 0,13074 atau 13,074%. Angka rasio tersebut berarti 

perusahaan hanya memiliki 13,074% aktiva lancar, sedangkan hampir 87% 

lainnya berupa aktiva tetap. Dengan banyaknya aktiva tetap yang dimiliki 

perusahaan, maka perusahaan bisa mendapatkan laba sebesar 0,53904 yang berarti 

setiap Rp 1,- modal kerja menghasilkan Rp 0,53904 laba operasi. 
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4.5.1.2 Profitabilitas Kelompok Perusahaan Moderat 

Rata-rata rasio aktiva lancar terhadap total aktiva kelompok perusahaan 

moderat adalah sebesar 52,459%. Rasio tersebut menunjukkan bahwa perusahaan 

moderat menginvestasikan dananya ke dalam aktiva lancar dan total aktiva secara 

seimbang, yaitu sebesar 52,459% aktiva lancar dan 47,541% aktiva tetap. Jumlah 

aktiva tetap yang relatif sedang menandakan bahwa rata-rata perusahaan moderat 

cenderung kurang berani untuk mengambil kesempatan memperoleh laba dengan 

cara meminimumkan jumlah aktiva lancar. Penentuan jumlah aktiva lancar yang 

relatif sedang oleh perusahaan moderat bisa disebabkan oleh beberapa hal, antara 

lain: 

1. Perusahaan moderat, khususnya perusahaan yang termasuk dalam sub sektor 

Food and Beverages (STTP, INDF, dan PSDN) mempunyai rata-rata umur 

persediaan kurang dari satu tahun, sehingga diperlukan pengelolaan yang 

efisien dan efektif untuk menghindari kekurangan produk, produk cacat, 

ataupun tidak terjual. Apabila terdapat produk yang tidak terjual, maka 

biasanya produk tersebut tidak dapat digunakan lagi (kadaluwarsa). Kondisi ini 

membuat perusahaan harus segera menjual produk dengan menggunakan 

fasilitas piutang agar dapat menarik minat para distributor atau agen penjualan 

untuk membeli produk. Dengan demikian, risiko turunnya laba karena terdapat 

produk yang tidak terjual dapat diminimalisir. 

2. Perusahaan pada kelompok konservatif umumnya mempunyai persediaan yang 

relatif besar. Besarnya persediaan yang dimiliki perusahaan kelompok ini 

kemungkinan karena perusahaan ingin menurunkan biaya pemesanan (reducing 

order cost). Biaya pemesanan akan muncul tiap kali perusahaan memesan 
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bahan baku/persediaan kepada supplier. Adanya administrasi yang harus 

dipenuhi serta proses pengantaran (distribusi) barang yang dibeli merupakan 

biaya yang harus ditanggung sendiri oleh perusahaan. Oleh karena itu, 

perusahaan berusaha memperkecil frekuensi pemesanan kepada supplier untuk 

mengurangi biaya yang seharusnya tidak perlu. Konsekuensi dari memperkecil 

frekuensi pemesanan adalah perusahaan harus memesan persediaan dalam 

jumlah banyak untuk mendukung penjualan agar tidak sampai kekurangan 

persediaan (terutama persediaan barang jadi). 

3. Tidak hanya pada pos piutang dan persediaan saja yang mempunyai nilai cukup 

besar, investasi jangka pendek pada sekuritas juga bernilai relatif besar. 

Contohnya adalah PT Matahari Putra Prima, Tbk yang bergerak dalam bidang 

Departement Store. Sebagai perusahaan yang menjual produk secara kredit, 

perusahaan ini sama sekali tidak mempunyai piutang selama tahun 2005 hingga 

2007. Besarnya modal kerja yang dimiliki oleh perusahaan ini dikarenakan 

investasi pada kas dan sekuritas yang sangat besar. Kas dari perusahaan ini 

meningkat lebih dari 100% masing-masing dari tahun 2005 ke 2006 dan dari 

2006 ke 2007. Sekuritas perusahaan ini bahkan meningkat lebih dari 5 kali lipat 

pada tahun 2007. Uang tunai (kas) tersebut kemungkinan digunakan 

perusahaan untuk melakukan investasi jangka panjang (terlihat dari total aktiva 

yang juga meningkat secara signifikan). 

4.5.1.3 Profitabilitas Kelompok Perusahaan Konservatif 

Kelompok ini cenderung memiliki aktiva lancar dalam jumlah besar, yang 

ditunjukkan dengan rata-rata rasio aktiva lancar terhadap total aktiva sebesar 

78,605%. Angka rasio tersebut menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan 
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konservatif mempunyai aktiva lancar sebesar 78,605% dari keseluruhan aktiva 

yang dimiliki. Mayoritas perusahaan manufaktur yang termasuk dalam kelompok 

konservatif adalah perusahaan sub sektor Whole Sale and Retail Trade, Cables, 

dan Automotive and Allied Products. Ketiga sub sektor tersebut mempunyai 

karakteristik serupa, yaitu mempunyai piutang dan persediaan dalam jumlah 

sangat besar yang secara otomatis meningkatkan aktiva lancar. Namun, piutang 

yang banyak tersebut tidak diimbangi dengan kebijakan kredit secara tepat, 

sehingga menimbulkan banyak piutang tak tertagih yang bisa menyebabkan 

rendahnya laba yang diperoleh. Begitu pula dengan persediaan yang berlebihan. 

Banyaknya persediaan yang dimiliki oleh kelompok konservatif bisa membawa 

keuntungan sekaligus kerugian bagi perusahaan itu sendiri. Salah satu 

keuntungannya adalah bahwa perusahaan dapat terhindar dari risiko kehilangan 

penjualan akibat kekurangan persediaan. Namun, menyimpan persediaan juga 

membutuhkan biaya pengelolaan (carrying cost) yang mencakup biaya modal 

yang tertanam dalam persediaan, biaya penyimpanan/pergudangan, asuransi, 

penyusutan fisik, serta keusangan. Dengan adanya piutang tak tertagih dan 

banyaknya biaya yang harus dikeluarkan, tingkat profitabilitas yang dihasilkan 

kelompok konservatif pun cenderung rendah.  

4.5.2 Perbedaan Likuiditas Kelompok Perusahaan Agresif, Moderat, dan 

Konservatif 

Hasil perhitungan uji one-way ANOVA yang ditunjukkan pada tabel 4.7 

membuktikan bahwa perusahaan yang menerapkan kebijakan investasi modal 

kerja agresif, moderat, dan konservatif memang memiliki perbedaan dalam hal 
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likuiditas yang diperoleh, dimana kelompok agresif memiliki tingkat likuiditas 

terendah (1,46807) dan kelompok konservatif memiliki tingkat likuiditas tertinggi 

(2,0041), sedangkan tingkat likuiditas kelompok moderat berada diantara kedua 

kelompok tersebut (1,82118).  Perbedaan likuiditas diukur berdasarkan current 

ratio yang dimiliki perusahaan. Current ratio yang tinggi mengindikasikan bahwa 

perusahaan mampu membayar kewajiban-kewajiban yang jatuh tempo tanpa 

mengalami kesulitan finansial.  

4.5.2.1 Likuiditas Kelompok Perusahaan Agresif 

Berdasarkan perhitungan yang ditunjukkan pada tabel 4.3, kelompok 

agresif memiliki rata-rata rasio lancar sebesar 1,46807. Hal itu berarti setiap Rp 

1,- hutang lancar akan dibiayai dengan Rp 1,46807 aktiva lancar. Dalam kondisi 

normal, rata-rata perusahaan agresif masih dapat melunasi hutang jangka 

pendeknya dengan tepat waktu. Namun apabila terjadi kondisi di luar perencanaan 

yang mengharuskan perusahaan menambah hutang jangka pendek sebanyak 50% 

sementara jumlah aktiva lancar diasumsikan tetap, maka perusahaan akan 

menghadapi masalah likuiditas. 

Rendahnya rasio lancar kelompok agresif disebabkan karena perbandingan 

aktiva lancar yang dimiliki perusahaan ini dengan hutang lancarnya sangat kecil, 

bahkan ada beberapa perusahaan yang mempunyai hutang lancar yang lebih besar 

daripada aktiva lancarnya. Selama kurun waktu 2005 hingga 2007, rata-rata 

hutang lancar kelompok ini semakin meningkat, terutama dari tahun 2006 ke 2007 

peningkatan hutang lancar terjadi sangat signifikan. Perusahaan agresif cenderung 

menggunakan hutang jangka pendek sebagai sumber dana dalam kegiatan 

operasionalnya. Adanya kecepatan dalam memperoleh kredit jangka pendek, 
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fleksibilitas (khususnya bagi perusahaan yang seringkali membutuhkan dana 

bersifa musiman), serta tingkat suku bunga yang lebih rendah dibandingkan 

dengan hutang jangka panjang membuat perusahaan agresif bersedia 

mengorbankan risiko likuiditas  untuk mendapatkan peluang meraih keuntungan 

yang lebih tinggi. 

4.5.2.2 Likuiditas Kelompok Perusahaan Moderat 

Rata-rata rasio lancar sebesar 1,82118 menunjukkan bahwa perusahaan 

moderat masih dapat dikatakan berada pada kondisi yang cukup aman dari risiko 

likuiditas. Rasio yang cukup tinggi tersebut karena aktiva lancar yang dimiliki 

perusahaan moderat cukup besar dibandingkan dengan hutang lancar yang 

dimiliki. Meskipun hutang lancar selalu mengalami peningkatan dari tahun 2005 

hingga 2007, aktiva lancar perusahaan ini juga mengalami peningkatan, dimana 

rata-rata peningkatan aktiva lancar lebih besar daripada rata-rata peningkatan 

hutang lancar.   

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, aktiva lancar perusahaan 

moderat terutama berjumlah besar pada pos piutang dan persediaan. Apabila 

terjadi kredit macet atau piutang tak tertagih serta tidak terjualnya persediaan, 

maka uang tunai yang dimiliki perusahaan untuk membayar kewajiban yang jatuh 

tempo akan berkurang. Dengan demikian, aktiva lancar yang besar tersebut tidak 

sepenuhnya lancar disebabkan besarnya kemungkinan tidak dapat mengkonversi 

piutang dan persediaan menjadi kas.   
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4.5.2.3 Likuiditas Kelompok Perusahaan Konservatif 

Kelompok konservatif memiliki tingkat likuiditas tertinggi dibandingkan 

kelompok agresif dan moderat. Tingginya current ratio yang dimiliki kelompok 

konservatif disebabkan banyaknya investasi yang ditanamkan pada aktiva lancar 

dengan tingkat hutang jangka pendek yang relatif sedikit. Rata-rata current ratio 

kelompok konservatif pada tahun 2005-2007 sebesar 2,00410. Angka ini berarti 

setiap Rp 1 hutang lancar dibiayai dengan Rp 2,00410 aktiva lancar perusahaan. 

Dengan current ratio yang tinggi tersebut, perusahaan masih bisa terbebas dari 

masalah likuiditas meskipun aktiva lancar berkurang sampai 50% atau hutang 

jangka pendek meningkat sebanyak 50%. Dengan demikian, dapat dikatakan 

perusahaan kelompok konservatif berada pada kondisi yang sangat likuid dan bisa 

dipastikan tidak akan mengalami kesulitan keuangan untuk kegiatan operasional 

sehari-hari dan pembayaran kewajiban yang jatuh tempo.  

Selama tahun 2005 hingga 2007, terjadi kecenderungan rasio lancar yang 

terus meningkat. Hal tersebut menunjukkan kemampuan perusahaan untuk 

melunasi kewajiban lancarnya cukup baik. Tingginya rasio likuiditas kelompok 

konservatif disebabkan oleh jumlah aktiva lancar yang jauh lebih besar 

dibandingkan hutang lancarnya. Rata-rata aktiva lancar kelompok ini terus 

meningkat dari tahun 2005 hingga tahun 2007, namun tidak diimbangi dengan 

peningkatan hutang lancar. Rata-rata hutang lancar kelompok ini cenderung tetap 

bahkan menurun pada beberapa perusahaan. Perusahaan konservatif kemungkinan 

besar menghindari sumber pendanaan berupa hutang jangka pendek (hutang 

lancar) karena adanya risiko yang terlalu tinggi. Hutang jangka pendek harus 

segera dilunasi dalam jangka waktu satu tahun atau kurang. Apabila perusahaan 
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tidak memiliki cukup dana pada saat jatuh tempo, perusahaan akan menghadapi 

permasalahan likuiditas. Untuk menghindari hal itu, perusahaan melakukan 

tindakan preventif dengan memperbanyak aktiva lancar. Selain itu, perusahaan 

juga mempertimbangkan biaya bunga hutang jangka pendek yang lebih 

berfluktuasi dan pada waktu-waktu tertentu dapat naik cukup tinggi. 

Namun demikian, rasio lancar yang terlalu tinggi belum tentu berarti baik 

bagi perusahaan. Rasio lancar yang tinggi juga menunjukkan pengelolaan aktiva 

lancar yang kurang maksimal karena masih banyak dana yang menganggur dan 

tidak digunakan untuk mendukung operasional perusahaan, jumlah piutang usaha 

yang berlebihan, serta tingkat persediaan yang tinggi. Hal ini menandakan 

perusahaan belum dapat mengelola modal kerja dengan baik.  

4.6 Implikasi Penelitian 

Menurut Ridwan dan Inge (2003:190), laba dan risiko perusahaan 

dipengaruhi oleh rasio dari aktiva lancar terhadap aktiva tetap. Semakin rendah 

rasio, laba perusahaan akan semakin meningkat. Tingginya laba yang diperoleh 

perusahaan sebanding dengan risiko yang juga tinggi. Kebalikan dari hal tersebut, 

rasio aktiva lancar terhadap total aktiva yang tinggi akan membuat perusahaan 

memperoleh laba yang rendah dengan tingkat risiko yang rendah pula. Hal 

tersebut sesuai dengan hasil penelitian ini yang menunjukkan bahwa perusahaan 

kelompok agresif yang mempunyai rata-rata rasio aktiva lancar terhadap total 

aktiva terendah dapat memperoleh laba tertinggi dibandingkan kelompok lainnya. 
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Sedangkan perusahaan kelompok konservatif yang memiliki rata-rata rasio aktiva 

lancar terhadap total aktiva tertinggi justru memperoleh laba yang rendah. 

Tingginya laba yang diperoleh kelompok agresif diimbangi dengan 

tingginya risiko likuiditas yang harus dihadapi perusahaan dikarenakan sedikitnya 

jumlah aktiva lancar yang digunakan untuk membayar kewajiban. Perusahaan 

yang termasuk dalam kelompok agresif cenderung berani menanggung risiko 

karena mengharapkan laba yang tinggi. Hal ini terjadi karena kelompok agresif 

hanya mempunyai modal kerja dalam jumlah minimal untuk membiayai kegiatan 

operasional sehari-hari. Mempunyai modal kerja dalam jumlah minimal secara 

tidak langsung dapat memaksa perusahaan untuk beroperasi lebih cepat dan 

efisien dibandingkan dengan pesaingnya. Namun hal tersebut akan berdampak 

pada masalah likuiditas. Jumlah modal kerja yang kecil dapat membuat 

perusahaan tidak bisa membayar kewajiban-kewajiaban yang segera jatuh tempo. 

Keadaan sebaliknya terjadi pada perusahaan kelompok konservatif. Perusahaan 

yang termasuk dalam kelompok konservatif cenderung menghindari risiko 

keuangan dan mempersiapkan perusahaan untuk kebutuhan aktiva lancar yang 

sewaktu-waktu bisa terjadi. Konsekuensinya, perusahaan moderat cenderung 

memperoleh profit yang rendah karena banyaknya peluang yang tidak mampu 

dimanfaatkan secara maksimal. 

Hal tersebut sekaligus mendukung teori yang dikemukakan oleh Van 

Horne dan Wachowicz (2005:217) bahwa kemampuan memperoleh laba 

(profitabilitas) berbanding terbalik dengan likuiditas. Ketika profit yang diterima 

besar, maka tingkat likuiditas akan rendah dan ketika profit yang diterima sedikit, 

maka tingkat likuiditas akan tinggi. 
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Berdasarkan hasil uji hipotesis, diketahui bahwa memang terdapat 

perbedaan antara kebijakan investasi agresif, moderat, dan konservatif, baik 

ditinjau dari profitabilitas maupun likuiditas. Hasil penelitian ini sesuai dengan 

hasil penelitian yang dilakukan oleh Rosari Lastiyono Utomo (2004) yang 

mengungkapkan adanya perbedaan profitabilitas dan likuiditas yang bermakna 

antara kelompok perusahaan industri dasar dan kimia yang menerapkan kebijakan 

investasi modal kerja agresif, moderat, dan konservatif yang go public di BEJ. 

Perbedaan profitabilitas pada penelitian ini terjadi antara kelompok agresif dengan 

moderat serta kelompok agresif dengan konservatif, sedangkan perbedaan 

likuiditas hanya terjadi pada kelompok agresif dengan konservatif.  
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