
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Setiap perusahaan tentunya menginginkan agar usahanya dapat terus 

berkembang, perkembangan tersebut dapat terwujud apabila didukung oleh 

adanya kemampuan manajemen dalam menetapkan kebijaksanaan untuk 

merencanakan, mendapatkan, dan memanfaatkan dana-dana yang didapat untuk 

memaksimumkan nilai perusahaan. Persaingan usaha yang semakin kompetitif 

mengharuskan perusahaan untuk semakin efisien dalam menjalankan aktivitasnya, 

terlebih dalam situasi ekonomi saat ini yang berada pada kondisi yang tidak pasti 

dimana krisis ekonomi sedang melambat, yang juga sedang melanda indonesia, 

tentunya terasa sangat berat dan mengganggu kestabilan perekonomian bangsa 

hampir di seluruh sektor, sehingga perlu memanfaatkan dan mengoptimalkan 

sumber daya yang dimiliki. 

Perusahaan dalam mengelola aktivitas selalu dituntut untuk semakin kreatif 

oleh karena adanya persaingan usaha yang semakin kompetitif. Semua perusahaan 

mempunyai tujuan pokok guna mendapatkan keuntungan. Laba bersih yakni nilai 

akhir yang didapatkan melalui keuntungan operasional dijumlahkan pemasukan 

lain yang kemudian dikurangkan oleh biaya lainnya. Umumnya pengukuran laba 

bertujuan membentuk alat pengendali serta landasan untuk keputusan manajemen, 

investor, kreditor, serta pemegang saham secara periodik ataupun 

berkesinambungan. 
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Adanya kenyataan bahwa sektor konsumsi ini merupakan komponen 

penting dalam pertumbuhan ekonomi indonesia dan kinerja manufaktur konsumsi 

juga lebih tinggi dari dua sektor lainnya yakni sektor aneka indutri dan industri 

dasar yang juga menjadi bagian indeks manufaktur. Dimana sektor konsumsi ini 

dibagi atas 5 sub sektor yaitu: 1. Sub sektor makanan dan minuman, 2. Rokok, 3. 

Farmasi, 4. Kosmetik dan barang keperluan RT,dan 5. Peralatan rumah tangga. 

Hal ini menunjukkan bahwa prospek perusahaan manufaktur konsumsi masih 

menjanjikan untuk tahaun-tahun kedepan karena kebutuhan masyarakat tidak 

terlepas dari produk-produk yang dihasilkan perusahaan manufaktur sektor barang 

konsumsi. Alasan inilah mengapa peneliti memilih sektor industri barang 

konsumsi sebagai objek penelitian. 

Tabel 1.1 

Data Total Hutang dan Laba Bersih 

Periode 2017-2020 

Kode Saham Tahun Total Hutang Laba Bersih 
CINT 2017 94,304,081,659 29,648,262,092 

 2018 102,703,457,308 13,554,152,161 
 2019 131,822,380,207 7,221,065,916 
 2020 112,663,000,000 249,000,000 
MLBI 2017 1,445,173,000,000 1,322,067,000,000 

 2018 1,721,965,000,000 1,224,807,000,000 
 2019 1,750,943,000,000 1,206,059,000,000 
 2020 1,474,019,000,000 285,617,000,000 
UNVR 2017 13,733,025,000,000 7,004,562,000,000 

 2018 12,943,202,000,000 9,081,187,000,000 
 2019 15,367,509,000,000 7,392,837,000,000 
 2020 15,597,000,000,000 7,164,000,000,000 
ADES 2017 417,225,000,000 38,242,000,000 

 2018 399,360,000,000 52,958,000,000 
 2019 254,438,000,000 83,885,000,000 
 2020 258,283,000,000 135,789,000,000 
BUDI 2017 1,744,756,000,000 45,691,000,000 

 2018 2,166,496,000,000 50,467,000,000 
 2019 1,714,449,000,000 64,021,000,000 
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 2020 1,640,851,000,000 67,093,000,000 
HRTA 2017 421,932,000,000 110,301,000,000 

 2018 444,308,000,000 123,394,000,000 
 2019 1,099,943,000,000 149,991,000,000 
 2020 1,473,739,000,000 170,679,000,000 

Sumber: www.idx.co.id  
 

 
 

Berdasarkan tabel 1.1 diatas dilihat bahwa total hutang dan Laba bersih 

pada perusahaan mengalami fluktuasi. Ada 3 perusahaan yang total hutangnya 

mengalami peningkatan, namun laba bersih mengalami penurunan setiap 

tahunnya yaitu pada perusahaan Multi Bintang Indonesia Tbk (MLBI) dan PT 

Chitose Internasional Tbk (CINT) dimana total hutang pada tahun 2017 sampai 

tahun 2019 mengalami peningkatan. Sedangkan, laba bersih pada tahun 2017 

sampai tahun 2019 mengalami penurunan. Kedua pada perusahaan Unilever 

Indonesia Tbk (UNVR) dimana total hutang pada tahun 2018 sampai dengan 

tahuan 2020 mengalami peningkatan sedangkan laba bersih mengalami 

penurunan. Berbeda dengan 2 perusahaan lainnya dimana total hutangnya 

mengalami penurunan namun laba bersihnnya mengalami kenaikan. Hal ini terjadi 

pada perusahaan Akasha Wira Internasional Tbk (ADES) dan Budi Starch & 

Sweetener Tbk (BUDI), dimana pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 total 

hutang Akasha Wira Internasional Tbk mengalami penurunan namun laba 

bersihnya mengalami kenaikan, sedangkan pada tahun 2018 sampai tahun 2020 

total hutang Budi Starch & Sweetener Tbk mengalami penurunan diiringi dengan 

laba bersih yang meningkat. 
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Tabel 1.2 

Data Modal Kerja dan Laba Bersih 

Periode 2017-2020 

Kode Saham Tahun Modal Kerja Laba Bersih 
KINO 2017 709,839,000,000 109,696,001,798 

 2018 661,417,000,000 150,116,045,042 
 2019 601,904,000,000 515,603,339,649 
 2020 415,846,727,652 113,665,219,638 
CAMP 2017 809,880,000,000 43,421,734,614 

 2018 603,358,000,000 61,947,295,689 
 2019 666,620,000,000 76,758,829,457 
 2020 695,080,000,000 44,050,000,000 
CINT 2017 144,570,000,000 29,648,262,092 

 2018 138,502,000,000 13,554,152,161 
 2019 145,248,000,000 7,221,065,916 
 2020 141,304,000,000 249,000,000 
INDF 2017 11,310,300,000,000 5,145,063,000,000 

 2018 2,068,500,000,000 4,961,851,000,000 
 2019 6,716,500,000,000 5,902,729,000,000 
 2020 10,442,300,000,000 8,752,100,000,000 
HOKI 2017 314,361,431,843 47,964,112,940 

 2018 308,523,165,101 90,195,136,265 
 2019 320,520,295,605 103,723,133,972 
 2020 234,766,925,927 38,038,419,405 
HMSP 2017 27,697,384,000,000 12,670,534,000,000 

 2018 29,037,484,000,000 13,538,418,000,000 
 2019 28,969,339,000,000 13,721,513,000,000 
 2020 24,348,000,000,000 8,581,000,000,000 

Sumber: www.idx.co.id  

 

 
Berdasarkan tabel 1.2 di atas dilihat bahwa laba bersih dan modal kerja 

pada perusahaan mengalami fluktuasi. Dari tabel diatas juga dapat dilihat ada 2 

perusahaan yang modal kerjanya mengalami penurunan namun laba bersih 

mengalami kenaikan yaitu Modal Kerja perusahaan Kino Indonesia Tbk (KINO) 

dari tahun 2017 sampai 2019 mengalami penurunan sedangkan laba bersihnnya 

mengalami peningkatan. Modal kerja pada perusahaan Campina Ice Cream 
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Indonesia Tbk (CAMP) dari tahun 2017 sampai 2018 mengalami penurunan 

sedangkan laba bersihnya mengalami peningkatan. 

Setiap perusahaan di dalam menjalankan aktivitasnya selalu memerlukan 

dana, baik untuk membiayai maupun membelanjai kegiatan operasionalnya 

sehari-hari. Total hutang dan modal kerja merupakan aktiva ataupun komponen 

yang penting dalam suatu perusahaan dimana perusahaan dituntut dalam 

mengambil kebijakan hutang dan modal kerja secara tepat. Ketika perusahaan 

tidak memiliki dana yang tersedia maka akan berkonsekuensi membuat 

perusahaan kesulitan keuangan dan beroperasi tidak ekonomis. Jadi perusahaan 

perlu mengelola modal kerja yang dimilikinya dengan baik, supaya perusahaan 

dapat menjaga kelangsungan usahanya agar dapat terhindar dari kebangkrutan. 

Perkembangan perusahaan dilihat dalam bagaimana perusahaan tersebut 

mengelola dana yang ada agar menghasilkan laba. Untuk mengetahui seberapa 

besar laba yang dihasilkan perusahaan dapat dilihat dalam laporan keuangan 

perusahaan yang telah dibuat. Karena merupakan komponen laporan keuangan 

yang bertujuan untuk menilai kinerja manajemen. Besar kecilnya laba menjadi hal 

yang penting untuk membantu mengestimasi kemampuan laba yang reprensetatif 

dalam jangka panjang. Laba banyak dipandang sebagai alat yang dapat 

memprediksi ramalan laba perusahaan dimasa mendatang dan peristiwa ekonomi 

yang akan datang. 

Menurut Kasmir ”Laba bersih juga merupakan laba yang telah 

dikurangi biaya-biaya yang merupakan beban perusahaan dalam suatu 
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periode tertentu, termasuk pajak”
1. Perkembangan industri transportasi 

diindonesia memiliki peran yang sangat signifikan dalam mendukung terjadinya 

proses pembangunan nasional. Untuk memastikan bahwa sektor transportasi tetap 

signifikan berkembang dan mendukung pembangunan nasional setiap perusahaan 

memiliki tanggung jawab untuk menjaga kesehatan keuangan dengan memastikan 

bahwa kebutuhan dana untuk mendukung kegiatan operasionalnya tetap ada, salah 

satunya dengan modal kerja. Dengan demikian perusahaan bisa meminimalisir 

jika terjadi hal diluar dugaan seperti kekurangan dana. “Modal kerja merupakan 

seluruh komponen aktiva lancar dikurangi dengan seluruh total kewajiban 

lancar (hutang jangka pendek)”
2
. Modal kerja yang dimiliki perusahaan 

haruslah memadai, sebab salah satu kegagalan perusahaan adalah tidak 

mencukupi modal kerjanya maka besar kemungkinan perusahaan akan kehilangan 

pendapatan dan keuntungan. Agar perusahaan bisa beroperasi secara ekonomis 

dan tidak mengalami kesulitan keuangan, modal kerja hendaknya tersedia dalam 

jumlah yang cukup untuk memungkinkan perusahaan dapat menutup kerugian. 

Oleh sebab itu, maka perusahaan perlu mengelola modal kerja yang dimilikinya 

dengan baik, supaya perusahaan dapat menjaga kelangsungan usahanya agar dapat 

terhindar dari kebangkrutan. Modal kerja yang tinggi menunjukkan semakin besar 

kemampuan perusahaan memperoleh laba dan akan mempengaruhi tingkat 

profitabilitas yang tinggi pula. semakin banyak dana yang digunakan sebagai 

 
 

 
 

 
hal.303 

1
 Kasmir, Analisis Laporan Keuangan, Cetakan Kelima, Rajagrafindo Persada, 2018, 

 
2
 Ibid, hal. 251 
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modal kerja maka semakin tinggi pula laba yang diperoleh (Wulandari dan 

Yudha, 2019). 

Karena secara umum tujuan perusahaan adalah memperoleh keuntungan 

yang optimal dan menjaga kelangsungan hidup, perusahaan harus melakukan 

kegiatan operasional yang didukung dengang adanya sumber dana yang memadai. 

Perusahaan dapat menyiapkan sumber dana yang dibutuhkan dengan cara 

mendapatkan modal internal maupun memanfaatkan pinjaman dari kreditor. 

Dalam kondisi tertentu perusahaan tidak dapat memenuhi kebutuhan dananya 

hanya dengan mengutamakan modal internal, karena kebutuhan dana yang 

semakin besar, sehingga dalam memenuhi sumber dana tersebut perusahaan dapat 

menggunakan sumber dana dari luar perusahaan yaitu hutang. 

Menurut Munawir: 
 

“Hutang adalah semua kewajiban keuangan perusahaan kepada pihak 

lain yang belum terpenuhi, dimana hutang ini merupakan sumber dana atau 

modal perusahaan yang berasal dari kreditor”. 
3
 

Hutang digunakan perusahaan untuk menambah modal dalam membiayai 

jalannya perusahaan. Ketika hutang semakin tinggi maka perusahaan akan 

memperoleh laba akan semakin besar, karena hutang tersebut digunakan sebagai 

modal kerja untuk mendanai kegiatan operasional perusahaan, hal ini sesuai 

dengan teori yang dikemukakan oleh M. Nafarin dalam Yoga Bimantara (2019), 

yang menyatakan bahwa menambah hutang jangka pendek maupun hutang jangka 
 

 

 
hal.251 

3 Munawir, Analisis Laporan Keuangan, Edisi Keempat, Liberty, Yogyakarta,2019, 
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panjang dan modal sendiri dimaksudkan untuk ekspansi, yaitu memperluas 

kegiatan perusahaan, memperluas kegiatan produksi, memperluas kegiatan 

pemasaran dengan tujuan memperoleh laba sebesar-besarnya. Begitu pun 

sebaliknya ketika hutang-hutang kecil perusahaan memperoleh laba juga akan 

semakin kecil. Namun tingkat hutang yang tinggi dapat menimbulkan resiko yang 

tinggi juga untuk perusahaan. Resiko ini terjadi karena hutang yang tinggi tetapi 

pendapatan tidak seimbang. Maka dari itu manjemen perusahaan dituntut untuk 

mengoptimalkan dana yang telah didapatkan dari hutang yang telah diambil. Jika 

manajemen tidak dapat mengoptimalkan dana hutang dengan baik maka dapat 

mempengaruhi keberlangsungan perusahaan tersebut seperti, terjadinya hutang 

kembali dan bunga yang semakin banyak, tidak terbayarnya hutang, hingga 

kebangkrutan (Wempy dan Darsono, 2015). Oleh karena itu peneliti tertarik untuk 

meneliti secara empiris seberapa besar pengaruh total hutang dan modal kerja 

terhadap laba bersih. Dalam penelitian ini variabel bebas yang digunakan adalah 

total hutang dan modal kerja sedangkan laba bersih sebagai variabel terikat. 

Terdapat perbedaan hasil penelitian terdahulu dari variabel modal kerja dan 

hutang terhadap pengaruh laba bersih antara lain: 

Penelitian yang dilakukan Sumarni dan Heorul Fikri, menyatakan bahwa 

secara simultan bahwa modal kerja berpengaruh signifikan terhadap laba 

bersih
4
 hal ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Ani Zahara & Racma 

Zannati   yang menunjukkan hasil berpengaruh signifikan terhadap laba bersih. 

Namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sipahutar yang 
 

4 Sumarni dan Hoerul Fikri, Pengaruh Hutang dan Modal Kerja Terhadap Laba 

Bersih, Jurnal Akuntansi.Vol 12, No 1, 2018 
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menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh modal kerja terhadap laba 

bersih. 
5
 Alasan memilih variabel tersebut, karena penelitian mengenai laba 

bersih telah banyak dilakukan, namun terdapat perbedaan hasil penelitian 

mengenai modal kerja dan hutang terhadap laba bersih. 

Berdasarkan uraian latar belakang yang sudah dijelaskan diatas dan adanya 

hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya terdapat pernyataan yang 

berbeda, oleh karena itu peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul 

“Pengaruh Total Hutang dan Modal Kerja Terhadap Laba Bersih Pada 

Perusahaan manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia (Periode 2017-2020)” 

1.2 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka 

permasalahan yang akan diteliti mengenai laba bersih perusahaan dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah Total Hutang berpengaruh signifikan terhadap laba bersih pada 

perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di 

BEI periode 2017-2020? 

2. Apakah Modal Kerja berpengaruh signifikan terhadap laba bersih pada 

perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di 

BEI periode 2017-2020? 

 
 
 

5
 Ani Zahara dan Rachma Zannati, Pengaruh Total Hutang, Modal Kerja dan 

Penjualan Terhadap Laba Bersih Pada Perusahan Sub Sektor Batubara, Jurnal Riset 
Manajemen dan Bisnis, Vol 3, No 2, 2018 
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3. Apakah Total Hutang dan Modal Kerja berpengaruh signifikan terhadap 

laba bersih pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi 

yang terdaftar di BEI 2017-2020 

1.3 Tujuan Penelitian 

 

1.  Menguji dan menganalisis pengaruh modal kerja terhadap laba bersih pada 

perusahaan manufaktur sektor industri konsumsi yang terdaftar di BEI 

periode 2017-2020. 

2. Menguji dan menganalisis pengaruh total hutang terhadap laba bersih pada 

perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di 

BEI periode 2017-2020. 

3. Menguji dan menganalisis pengaruh modal kerja dan total hutang terhadap 

laba bersih pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi 

yang terdaftar di BEI periode 2017-2020. 

1.4 Manfaat Penelitian 

 

Adapun manfaat penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu: 
 

1. Manfaat Teorits 
 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu 

pengetahuan mengenai pengaruh total hutang dan modal kerja terhadap 

laba bersih sehingga dapat menjadi patokan pengembangan teori dan 

pengetahuan tentang pengaruh total hutang dan modal kerja terhadap laba 

bersih perusahaan. 

2. Manfaat Praktis 
 

a. Bagi Investor 
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Sebagai tambahan informasi untuk menjadi bahan pertimbangan 

pengambilan keputusan investasi dalam suatu perusahaan, sehingga 

dapat membuat keputusan dengan tepat yang menghasilkan 

keuntungan. 

b. Bagi Emiten 
 

Sebagai bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran sebagai alat 

bantu untuk mengambil kebijakan keuangan. 

c. Bagi Peneliti 
 

Sebagai sarana untuk menambah wawasan serta pengetahuan tentang 

hubungan beberapa resiko keuangan yang dapat digunakan untuk 

mempertimbangkan laba bersih yang berkinerja baik. 

d. Bagi Peneliti Selanjutnya 
 

Peneliti selanjutnya dapat digunakan sebagai tambahan masukan dan 

bahan referensi bagi peneliti selanjutnya dan dunia akademik 

khususnya dibidang total hutang dan modal kerja. 



 

 
 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Laba Bersih 

 

2.1.1 Pengertian Laba Bersih 

 

Dalam kamus besar bahasa Indonesia laba adalah selisih lebih antara harga 

penjual yang lebih besar dan harga pembelian atau biaya produksi keuntungan 

(yang diperoleh dengan menjual barang lebih tinggi dari pembeliannya, 

membungakan uang, dan seabagainya). Sedangkan Menurut Jasa Otoritas 

keuangan laba yaitu kelebihan pendapatan dibandingkan dengan jumlah biaya 

yang dikeluarkan untuk memperoleh tersebut (profit). Istilah lain yang kerap 

digunakan untuk menggantikan kata laba adalah keuntungan ataupun profit. 

Berikut ini beberapa pengertian laba bersih, yaitu: 
 

1. Menurut Kasmir “Laba bersih merupakan laba yang telah dikurangi 

biaya-biaya yang merupakan beban perusahaan dalam suatu periode 

tertentu, termasuk pajak”.
6 

2. Menurut Emi Nursilawati menyebutkan bahwa laba bersih merupakan 

sebagai berikut. “Laba bersih (net income) adalah selisih lebih semua 

pendapatan dan keuntungan terhadap semua beban dan kerugian”.
7
 

3. Menurut Anggi Pratiwi menyebutkan bahwa laba bersih merupakan: 
 

“laba yang berasal dari transaksi pendapatan, beban, keuntungan 

dan kerugian. Laba dihasilkan dari selisih antara sumber daya masuk 

 
6 Op.Cit., hal. 303 
7
 Erni Nursilawati, Pengaruh Biaya Produksi, Biaya Promosi, Biaya operasional, Hasil 

penjualan dan Perputaran Tota aktiva terhadap Laba bersih, Fakultas Ekonomi Akuntansi, 
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi: Skripsi, Bandung, 2018, hal.24 

 

 
9 
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(pendapatan dan keuntungan) dengan sumber daya keluar (beban 
dan kerugian) selama periode waktu tertentu”.

8 
 

4. Menurut Mentari Hazriati menyebutkan bahwa laba bersih merupakan 

“angka terakhir dalam perhitungan laba atau rugi dimana untuk 

mencarinya laba operasi ditambahkan dengan pendapatan lainnya 

dikurangi dengan beban lain”.
9 

 

2.1.2 Unsur-Unsur Laba Bersih 

 

Untuk menentukan laba bersih dari suatu badan usaha, berikut unsur-unsur 

dari laba bersih yang perlu diketahui: 

1. Pendapatan 
 

Pendapatan adalah aliran masuk atau kenaikan aktifa suatu perusahaan atau 

penurunan kewajiban yang terjadi dalam suatu periode akuntansi, yang 

berasal dari aktivitas operasi dalam hal ini penjualan barang (kredit) yang 

merupakan unit usaha pokok perusahaan. 

2. Beban 
 

Beban adalah aliran keluar atau penggunaan aktiva atau kenaikan kewajiban 

dalam suatu periode akuntansi yang terjadi dalam aktivitas operasi. 

 
 
 
 

 
8
 Anggi Pratiwi, Pengaruh Total Hutang dan Total Modal Terhadap Laba Bersih 

Pada Perusahaan Industri Farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014- 
2018, Fakultas Ekonomi, Universitas Batanghari, Jambi, 2019, hal.27 

9
 Mentari Hazriati, Pengaruh Laba Bersih, Arus Kas Operasi, dan Ukuran 

Perusahaan Terhadap Kebijakan Deviden pada PT.Waskita Karya Tbk (persero) Medan, 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Medan Area, Medan, 2019, hal.8 
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3. Biaya 

 
Biaya adalah kas atau nilai equivalen kas yang dikorbankan untuk barang 

atau jasa yang diharapkan mebawa keuntungan masa kini dan masa yang 

akan datang untuk organisasi. Biaya yang telah kadaluwarsa disebut beban, 

tiap periode beban dikurangkan dari pendapatan pada laporan keuangan rugi- 

laba untuk menentukan laba periode 

4. Untung –Rugi 
 

Keuntungan adalah kenaikan ekuitas atau aktiva bersih yang berasal dari 

transaksi insidental yang terjadi pada perusahaan dan semua transaksi atau 

kejadian yang mempengaruhi perusahaan dalam suatu periode akuntansi 

selain yang berasal dari pendapatan investasi pemilik. 

5. Penghasilan 
 

Penghasilan adalah hasil akhir penghitungan dari pendapatan dan keuntungan 

dikurangi beban dan kerugian dalam periode tersebut. 

 
 

2.1.3 Jenis-Jenis Laba Bersih 

 

Laba atau keuntungan dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu: 
 

1. Laba kotor yaitu: selisih positif antara penjualan bersih dan harga 

pokok penjualan (HPP). Laba ini belum dikurangi dengan biaya 

opersional dalam satu periode tertentu. 

2. Laba bersih operasional yaitu: laba kotor dikurangi dengan harga 

pokok penjualan dan semua biaya dalam kegiatan usaha. 
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3. Laba bersih sebelum pajak yaitu: pendapatan perusahaan sebelum 

pajak, atau perolehan operasional dikurangi atau ditambah dengan 

selisih pendapatan dan biaya-biaya lainnya. 

4. Laba bersih setelah pajak yaitu: laba yang diperoleh setelah ditambah 

atau dikurangi dengan pendapatan dan biaya non operasi dan 

dikurangi dengan pajak. 

2.1.4 Faktor yang Mempengaruhi Laba Bersih 

 

Dalam memperoleh laba yang diharapkan, perusahaan perlu melakukan 

suatu pertimbangan khusus dalam memperhitungkan laba yang diharapkan 

dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi laba tersebut. Menuru 

Erni Nursilawati mengemukakan bahwa untuk menjamin agar usaha perusahaan 

mampu menghasilkan laba, maka manajemen harus merencanakan dan 

mengendalikan dengan baik dua faktor penentu laba tersebut yaitu antara lain: 

1. Pendapatan 
 

Pendapatan ini dipengaruhi oleh naik turunnya jumlah unit yang dijual dan 

harga jual perunit, naik turunnya pos penghasilan non operasional. 

2. Biaya 
 

Besar kecilnya biaya ini ditentukan oleh: 
 

a. Naik turunnya harga pokok penjualan. Perubahan harga pokok 

penjualan ini di pengaruhi oleh jumlah unit yang dibeli atau di 

produksi atau dijual dan harga pembelian per unit atau harga pokok 

per unit. 
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b. Naik turunnya biaya usaha yang dipengaruhi oleh jumlah unit yang 

dijual, variasi jumlah unit yang dijual, variasi dalam tingkat harga dan 

efisiensi operasi perusahaan. 

c. Naik turunnya pos penghasilan atau biaya non operasional yang 

dipengaruhi oleh variasi jumlah unit yang dijual, variasi dalam tingkat 

harga dan perubahan kebijaksanaan dalam pemberian atau 

penerimaan diskon. 

d. Naik turunnya pajak perseroan yang dipengaruhi oleh besar kecilnya 

laba yang diperoleh atau tinggi rendahnya tarif pajak. 

 
2.1.5 Indikator Laba Bersih 

 

Laba Bersih = Laba Kotor –Beban operasi – Beban pajak 

 

Keterangan : 

Laba kotor : Laba yang berasal dari penjualan di kurangi harga pokok 
Beban operasional : Beban dari aktivitas operasi 
Beban pajak : Biaya pajak perusahaan pada periode tertentu 

 
 

2.2 Total Hutang 

 

2.2.1 Pengertian Hutang 

 

Menurut Munawir mengatakan bahwa hutang merupakan sebagai berikut : 

“Hutang adalah semua kewajiban keuangan perusahaan kepada pihak lain 
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yang belum terpenuhi, dimana hutang ini merupakan sumber dana atau 

modal perusahaan yang berasal dari kreditor”.
10

 

Dari pengertian diatas dapat dikatakan, hutang adalah semua kewajiban 

keuangan perusahaan kepada pihak lain yang belum terpenuhi yag berasal dari 

pinjaman baik dari bank, lembaga keuangan, maupun dengan mengeluarkan surat 

hutang, dimana hutang ini merupakan sumber dana atau modal perusahaan yang 

berasal dari kreditor akibat dari transaksi yang dilakukan dimasa lalu. 

2.2.2 Jenis-Jenis Hutang 

 

2.2.2.1. Hutang Jangka Pendek 

 

Hutang jangka pendek merupakan “kewajiban keuangan perusahaan 

yang pelunasannya atau pembayarannya akan dilakukan dalam jangka 

pendek ( satu tahun sejak tanggal neraca) dengan menggunakan aktiva 

lancar yang dimiliki oleh perusahaan”.
11 

Hutang jangka pendek memiliki 2 manfaat, yaitu fleksibilitas dan biaya yang 

lebih murah. 

1. Fleksibilitas 
 

Hutang jangka pendek bersifat fleksibel, dapat digunakan kapan saja 

perusahaan menggunakannya. Apalagi perusahaan lebih kerap dihadapkan 

pada kebutuhan jangka pendek. 

 
 

 
10

Op.Cit., hal.18 
11

Loc. Cit 
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2. Biaya lebih murah pada umumnya suku bunga hutang jangka pendek lebih 

rendah dari pada hutang jangka panjang, karena semakin panjang periode 

hutang, maka semakin besar bunganya. 

Kelemahan hutang jangka pendek yaitu: 
 

1. Likuiditas, hutang jangka pendek memiliki likuiditas buruk dibanding 

jangka panjang. Likuiditas jangka panjang lebih mantap terjamin, 

sedangkan hutang jangka pendek debitur harus sering menyediakan dana 

untuk melunasinya, atau membayar bunganya dan memperpanjang 

pinjaman pokoknya berulang-ulang. 

2. Ketidakpastian biaya/bunga, bunga hutang jangka panjang senantiasa 

mudah berubah sesuai dengan suku bunga rata-rata pasar yang berlaku dan 

persepsi kreditur terhadap tingkat resiko perusahaan debitur. Jenis hutang 

jangka pendek meliputi: 

a. Hutang dagang, hutang yang timbul akibat terjadinya pembelian barang 

dagangan. 

b. Hutang wesel, janji tertulis untuk membayar sejumlah uang tertentu 

pada suatu tanggal tertentu dimasa depan dan dapat berasal dari 

pembelian, pembiayaan, atau transaksi lainnya. 

c. Penghasilan dibayar dimuka, biaya-biaya yang sudah terjadi tetapi 

belum dilakukan pembayarannya. 

d. Hutang jangka panjang yang segera jatuh tempo, sebagian hutang jangka 

panjang yang sudah menjadi hutang jangka pendek, karena segera jatuh 

tempo pembayarannya. 
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e. Biaya yang masih harus dibayar, penerimaan uang untuk penjualan 

barang/jasa yang belum terealisasi. 

 
 

2.2.2.2 Hutang Jangka Panjang 

 

Hutang jangka panjang merupakan “kewajiban keuangan yang waktu 

pembayarannya (jatuh temponya) masih jangka panjang (lebih dari satu 

tahun sejak tanggal neraca)”. 
12

 

Hutang jangka panjang meliputi: 
 

1. Hutang Obigasi 
 

Obligasi merupakan instrumen keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan 

dan dijual ke investor. Perusahaan mengeluarkan surat berharga yang 

menjanjikan pembayaran pada periode tertentu dan surat tersebut membuat 

beberapa perjanjian yang spesifik. 

2. Hipotek 
 

Hipotek merupakan instrumen hutang dengan pemberian hak tanggungan atas 

properti dan pinjaman kepada pemberi pinjaman terhadap kewajibannya. 

3. Hutang dari lembaga keuangan 
 

Hutang bisa langsung diperoleh melalui bank atau lembaga non bank. 
 

4. Pinjaman 
 
 
 
 
 
 

 
12 Ibid, hal.19 
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Pinjaman dari lembaga keuangan memiliki karakteristik adanya amortisasi, 

yaitu secara bertahap sehingga akan mengurangi beban pembayaran yang 

besar jika dilakukan pelunasan sekaligus 

 
 

2.2.3 Indikator Total Hutang 

 

Adapun rumus untuk menghitung total hutang adalah sebagai berikut: 
 

Total Hutang = Hutang jangka pendek + Hutang jangka panjang 

 

Keterangan: 
 

Hutang jangka pendek = Termasuk kelompok hutang jangka penek adalah hutang 
 

usaha, hutang pajak, pendapatan diterima dimuka, 

bagian hutang jangka pajang yang jatuh tempo dalam 

waktu 12 bulan. 

Hutang jangka panjang = Termasuk hutang jangka panjang adalah pinjaman 

bank untuk kredit investasi, atau bisa juga berasal dari angsuran hutang untuk 

pembelian aktiva tetap yang bayarannya akan jatuh tempo dalam waktu lebih 

dari 12 bulan. Atau dapat berupa hutang yang berkaitan dengan penerbitan 

surat-surat jangka panjang yang disebut obligasi. 
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2.3. Modal Kerja 

2.3.1.Pengertian Modal Kerja 

Setiap perusahaan dalam menjalankan aktifitas atau operasinya sehari-hari 

selalu membutuhkan modal kerja. Modal kerja ini biasanya digunakan untuk 

membayar upah buruh, gaji pegawai, membeli bahan mentah, membayar persekot 

dan pengeluaran-pengeluaran lainnya yang gunanya untuk membiayai operasi 

perusahaan. 

Adapun pengertian modal kerja menurut Kasmir menyebutkan bahwa 

Modal Kerja adalah sebagai berikut: “Modal kerja merupakan seluruh 

komponen aktiva lancar dikurangi dengan seluruh total kewajiban lancar 

(hutang jangka pendek)”.
13

 

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa modal kerja adalah 

suatu dana yang diinvestasikan dalam aktiva lancar yang digunakan untuk biaya 

operasi perusahaan yang berupa kas, surat berharga, piutang dan persediaan dan 

aktiva lancar lainnya. 

Modal Kerja= aktiva lancar - kewajiban lancar 

 

2.3.2 Konsep Modal Kerja 

 

Menurut Kasmir mengatakan bahawa Modal kerja secara mendalam 

terkandung dalam konsep modal kerja yang dibagi menjadi tiga macam yaitu: 

1. Konsep Kuantitatif 
 

13
 Op. Cit., hal. 251 
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Dalam konsep ini tidak mementingkan kwalitas dari modal kerja, apakah 

modal kerja dibiyai dari modal para pemilik, hutang jangka panjang 

maupun hutang jangka pendek, sehingga dengan modal kerja yang besar 

tidak mencerminkan margin of safety para kreditur jangka pendek yang 

besar juga bahkan modal kerja yang besar menurut konsep ini tidak 

menjamin kelangsungan operasi yang akan datang, serta tidak 

mencerminkan likwiditas perusahaan yang bersangkutan. 

2. Konsep Kualitatif 
 

Dalam konsep ini pengertian modal kerja adalah kelebihan aktiva lancar 

terhadap hutang jangka pendek (net working capital), yaitu jumlah aktiva 

lancar yang berasal dari pinjaman jangka panjang maupun dari para 

pemilik perusahaan. Definisi ini bersifat kualitatif karena menunjukkan 

tersedianya aktiva lancar yang lebih besar dari pada hutang lancarnya 

(hutang jangka pendek) dan menunjukkan pula margin of protection atau 

tingkat keamanan bagi para kreditur jangka pendek, serta menjamin 

kelangsungan operasi dimasa mendatang dan kemampuan perusahaan 

untuk memperoleh tambahan pinjaman jangka pendek dengan jaminan 

aktiva lancarnya. 

3. Konsep Fungsional 
 

Dalam konsep ini fungsi dari dana yang dimiliki dalam rangka 

menghasilkan pendapatan (laba) dari usaha pokok perusahaan. Pada 

dasarnya dana-dana yang dimiliki oleh suatu perusahaan seluruhnya akan 

digunakan untuk menghasilkan laba sesuai dengan usaha pokok 
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perusahaan, tetapi tidak semua dana digunakan untuk menghasilkan laba 

periode ini (current income) ada sebagian dana yang akan digunakan 

untuk memperoleh atau menghasilkan laba dimasa yang akan datang. 

 
 

2.3.3 Sumber Modal Kerja 

 

Sumber modal kerja menurut jenisnya dapat dibedakan menjadi dua golong, 

yaitu sebagai berikut: 

1. Bagian modal kerja yang relatif permanen (permanent working capital) 

Yaitu jumlah modal kerja minimal yang harus tetap ada dalam perusahaan 

untuk dapat melaksankan operasinya atau sejumlah modal kerja yang secara 

terus menerus diperlukan untuk kelancaran usaha. Modal kerja permanen ini 

dapat dibedakan dalam: 

a. Modal kerja primer (primary working capital) 
 

Yaitu jumlah modal kerja minimum yang harus ada pada 

perusahaan untuk menjamin kontinuitas usahanya. 

b. Modal kerja normal (normal working capital) 
 

Yaitu jumlah modal kerja yang diperlukan untuk 

menyelenggarakan luas yang diproduksi normal. 

2. Bagian modal kerja yang bersifat variabel (variable working capital) 
 

Yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah tergantung pada perubahan 

keadaan. Modal kerja variabel ini dapat dibedakan: 

a. Modal kerja musiman (seasonal working capital) 
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Yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah disebabkan oleh 

fluktuasi musim. 

b. Modal kerja siklis (cyclical working capital) 
 

Yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah disebabkan oleh 

fluktuasi konjungtur. 

c. Modal kerja darurat (emergency working capital) 
 

Yaitu madal kerja yang jumlahnya berubah-ubah karena adanya 

keadaan darurat yang tidak diketahui. 

 
 

Modal kerja dapat berasal dari berbagai sumber, yaitu sebagai berikut: 
 

1. Pendapatan Bersih 
 

Modal kerja bersih diperoleh dari hasil penjualan barang dan hasil-hasil 

lainnya yang meningkatkan uang kas dan piutang. 

2. Keuntungan dari Penjualan Surat-surat Berharga 
 

Surat-surat berharga sebagai salah satu pos aktiva lancar dapat dijual dan dari 

penjualan ini akan timbul keuntungan. Sebaliknya, jika terjadi kerugian maka 

modal kerja akan berkurang. 

3. Penjualan Aktiva Tetap, Investasi Jangka Panjang dan Aktiva Tidak Lancar 

lainnya. Perubahan aktiva tetap menjadi kas yang akan menambah modal 

kerja sebanyak hasil bersih penjualan aktiva tetap tersebut. 

4. Penjualan Obligasi dan Saham Serta Kontribusi Dana dari Pemilik Hutang 

Hipotik, Obligasi dan Saham dapat dikeluarkan oleh perusahaan apabila 

diperlukan sejumlah modal kerja. 
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5. Dana Pinjaman dari Bank dan Pinjaman Jangka Pendek lainnya Pinjaman 

Jangka Pendek (seperti kredit bank) bagi beberapa perusahaan adalah sumber 

penting dari aktiva lancarnya. 

 
 

2.3.4 Pentinyanya Modal Kerja 

 

Tersedianya modal kerja yang segera dapat dipergunakan dalam operasi 

tergantung pada type atau sifat dari aktiva lancar yang dimiliki seperti kas, effek, 

piutang dan persediaan. Tetapi modal kerja harus cukup jumlahnya dalam arti 

harus mampu membiayai pengeluaran-pengeluaran atau operasi perusahaan 

sehari-hari, karena dengan modal kerja yang cukup akan menguntungkan bagi 

perusahaan, disamping memungkinkan bagi perusahaan untuk beroperasi secara 

eknomis atau efesien dan perusahaan tidak mengalami kesulitan keuangaan juga 

akan memberikan beberapa keuntungan lain, antara lain: 

a. Melindungi perusahaan terhadap krisis modal kerja karena turunnya nilai 

dari aktiva lancar. 

b. Memungkinkan untuk dapat membayar semua kewajiban-kewajiban tepat 

pada waktunya. 

c. Menjamin dimilikinya kredit standing perusahaan semakin besar dan 

kemungkinan bagi perusahaan untuk dapat menghadapi bahaya-bahaya atau 

kesulitan keuangan yang mungkin terjadi. 

d. Memungkinkan untuk memiliki persediaan dalam jumlah yang cukup untuk 

melayani para konsumennya. 
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e. Memungkinkan bagi perusahaan untuk memberikan syarat kredit yang lebih 

menguntungkan kepada para langganannya. 

f. Memungkinkan bagi perusahaan untuk dapat beroperasi dengan lebih 

efisien karena tidak ada kesulitan untuk memperoleh barang ataupun jasa 

yang dibutuhkan. 

 
 

2.3.5 Penggunaan Modal Kerja 

 

Pemakaian atau penggunaan modal kerja akan menyebabkan perubahan 

bentuk maupun penurunan jumlah aktiva lancar yang dimiliki oleh perusahaan, 

tetapi penggunaan aktiva lancar tidak selalu diikuti dengan berubahnya atau 

turunnya jumlah modal kerja yang dimiliki oleh perusahaan. Misalnya 

penggunaan aktiva lancar untuk melunasi atau membayar hutang lancar, maka 

penggunaan aktiv alancar ini tidak mengakibatkan penurunan modal kerja karena 

penurunan aktiva lancar tersebut diikuti atau diimbangi dengan penurunan hutang 

lancar dalam jumlah yang sama. 

2.3.6 Faktor- faktor yang Mempengaruhi Modal Kerja 

 

Faktor-faktor yang mempengaruh modal kerja yaitu sebagai berikut : 
 

1. Sifat umum atau tipe perusahaan 
 

modal kerja yang dibutuhkan perusahaan jasa (public utility)relatif lebih 

rendah. Berbeda dengan perusahan industri yang memerlukan modal kerja 

yang cukup besar yakni untuk melakukan investasi dalam bahan baku, barang 

dalam proses dan barang jadi. 
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2. Waktu yang di perlukan untuk memproduksi atau mendapatkan barang dan 

ongkos produksi per unit atau harga beli per unit barang itu. 

Jumlah modal kerja bukan langsung dengan waktu yang dibutuhkan mulai 

dari bahan baku atau barang jadi dibeli sampai barang-barang dijual kepada 

langganan. Makin panjang waktu yang diperlukan untuk memproduksi 

barang atau untuk memperoleh barang makin besar kebutuhan akan modal 

kerja. Modal kerja bervariasi tergantung pada volume pembelian dan harga 

beli per unit dari barang yang di jual. 

3. Syarat pembelian dan penjualan 
 

Syarat kredit pembelian barang dgangan atau bahan baku akan 

mempengaruhi besar kecilnya modal kerja. Syarat kredit pembelian yang 

menguntungkan akan memperkecil kebutuhan uang kas yang harus 

ditanamkan dalam persediaan, sebaliknya bila pembayaran harus dilakukan 

segera setelah barang diterima maka kebutuhan uang kas untuk membelanjai 

volume perdagangan menjadi lebih besar. Disamping itu, modal kerja juga 

dipengaruhi oleh syarat kredit penjualan barang. Semakin lunak kredit 

(jangka kredit lebih panjang) yang diberikan kepada pelanggan akan semakin 

besar modal kerja yang harus ditanamkan dalam piutang. 

4. Tingkat Perputaran Persediaan semakin sering persediaan diganti (dibeli dan 

dijual kembali) maka kebutuhan modal kerja yang ditanamkan dalam bentuk 

persediaan (barang) akan semakin rendah. Untuk mencapai tingkat perputaran 

persediaan yang tinggi diperlukan perencanaan dan pengawasan persediaan 

yang efisien. 
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5. Tingkat Perputaran Piutang 

 
Kebutuhan modal kerja juga tergantung pada periode waktu yang diperlukan 

untuk mengubah piutang menjadi uang kas. Apabila piutang terkumpul dalam 

waktu pendek berarti kebutuhan akan modal kerja menjadi semakin rendah 

atau kecil. Untuk mencapai tingkat perputaran piutang yang tinggi diperlukan 

pengawasan piutang yang efektif dan bijaksana yang tepat sehubungan 

dengan perusahaan kredit, syarat kredit penjualan, maksimum kredit bagi 

langganan, serta penagihan piutang. 

6. Pengaruh Konjungtur (Bussines Cycle) 
 

Pada periode makmur (prosperity)aktivitas perusahaan meningkat dan 

perusahaan cenderung membeli barang lebih banyak memanfaatkan harga 

yang masih rendah. 

7. Derajat Risiko kemungkinan menurunnya harga jual aktiva jangka pendek 

menurunnya nilai rill dibandingkan dengan harga buku dari surat-surat 

berharga, persediaan barang, dan piutang akan menurunkan modal kerja. 

8. Pengaruh Musim 
 

Perusahaan yang dipengaruhi oleh musim membutuhkan jumlam maksimum 

modal kerja untuk periode yang relatif pendek. Modal kerja yang ditanamkan 

dalam bentuk persediaan barang berangsur-angsur meningkat dalam bulan- 

bulan menjelang penjualan. 

9. Credit Rating dari Perusahaan 
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Jumlah modal kerja, dalam bentuk kas termasuk surat-surat berharga, yang 

dibutuhkan perusahaan untuk membiayai operasinya tergantung pada 

kebijaksanaan penyediaan uang kas. 

Tabel 2.1 

Peneliti Terdahulu 

NO Nama Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian 

1 Erni Astuti 
2018 

Pengaruh Total Hutang 
dan Modal Kerja 
Terhadap Laba Pada 
Perusahaan Makanan dan 
Minuman Yang Terdaftar 
Di Bursa Efek Indonesia. 

1.Secara Persial Total Hutang 
tidak berpengaruh terhadap 
laba perusahaan sedangkan 
Modal Kerja bepengaruh 
signifikan terhadap Laba 
Perusahaan. 

2 Amalia 
Firdhausya 
2019 

Pengaruh Hutang 
terhadap Laba Usaha pada 
perusahaan barang 
konsumsi yang terdaftar 
di Bursa Efek Indonesia 

1. Secara parsial Hutang jangka 
pendek berpengaruh positif 
signifikan terhadap laba usaha, 
sedangkan hutang jangka 
panjang berpengaruh negatif 
dan signifikan terhadap laba 
usaha. 
2. Secara simultan hutang 
jangka pendk dan jangka 
panjang berpengaruh 
signifikan terhadap laba usaha 

3 Diana, Julkenti 
Fani, Debora 
Stefani Br 
Bangun, dan 
Erawati Saragi 
(2021) 

Pengaruh Hutang, Modal 
Kerja dan Penjualan 
Terhadap Laba Bersih 
Pada Sektor Food And 
Beverage Yang Terdaftar 
Di Bursa Efek Indonesia 
Pada Tahun 2014-2018 

1. Secara parsial hutang tidak 
berpengaruh terhadap laba 
bersih sedangkan modal kerja 
berpengaruh positif terhadap 
laba bersih. 
2. Secara simultan hutang dan 
modal kerja berpengaruh 
signifikan terhadap laba 
bersih. 

4 
Irawati (2017) Pengaruh Hutang Jangka 

Pendek Dan Modal Kerja 
Terhadap Laba Bersih 
Pada CV Jaya Utama 
Rengat 

1. Secara simultan hutang 
jangka pendek dan modal kerja 
secara bersama-sama 
berpengaruh terhadap laba 
bersih. 
2. Secara parsial hutang jangka 
pendek berpengaruh terhadap 
laba bersih sedangkan modal 
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   kerja tidak berpengaruh 
terhadap laba bersih. 

5 
Sumarni dan 
Hoerul Fikri 2018 

Pengaruh Hutang Usaha 
dan Modal Kerja 
Terhadap Laba Bersih 
Yang Terdaftar Di Bursa 
Efek Indonesia 

1. Secara Parsial menunjukan 
bahwa variabel Hutang Usaha 
Berpengaruh signifikan 
terhadap Laba Bersih. 
2. Secara Simultan Variabel 
Hutang Usaha dan Modal 
Kerja berpengaruh signifikan 
terhadap Laba Bersih. 

6 
Ani Zahara dan 
Rachma Zannati 
(2018) 

Pengaruh Total Hutang, 
Modal Kerja dan 
Penjualan Terhadap Laba 
Bersih Pada Perusahaan 
Sub Sektor Batu Bara 
Terdaftar di BEI 

1. Secara simultan dalam 
penelitian ini menunjukkan 
bahwa total hutang, modal 
kerja dan penjualan 
berpengaruh signifikan 
terhadap laba bersih. 
2. Secara parsial menunjukkan 
bahwa total hutang tidak 
berpengaruh terhadap laba 
bersih sedangkan modal kerja 
berpengaruh signifikan 
terhadap laba bersih. 

 

 

2.4 Kerangka Pemikiran 

 

Kerangka merupakan bagian dari suatu bentuk sistem, sedangkan konsep 

merupakan acuan atau batasan teori yang ada. Jadi kerangka teoritis adalah unsur 

dasar pokok dalam suatu penelitian dimana konsep teoritis akan berubah ke dalam 

defenisi operasional. 

Berdasarkan latar belakang penelitian dan perumusan masalah yang telah 

ditulis sebelumnya, maka peneliti membuat kerangka konseptual seperti dibawah 
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ini yang menunjukkan pengaruh antara total hutang dan modal kerja terhadap laba 

bersih, maka akan dirumuskan dengan kerangka teoritis sebagai berikut : 

 

 
 
 

 
H3 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.4.1 Pengaruh Total Hutang Terhadap Laba Bersih 

 

Beberapa ahli menyatakan adanya hubungan antara hutang terhadap laba 

perusahaan menurut Suad Husnan dan Enny Pudjiastuti (2002:319), menjelaskan 

hubungan hutang terhadap laba dimana “penggunaan hutang bisa dibenarkan 

sejauh diharapakan bisa memberikan tambahan usaha (EBIT) yang lebih besar 

dari bunga yang dibayar, dapat dipergunakan”. Selain itu, menambah hutang 

jangka pandek maupun jangka panjang dan modal sendiri dimaksudkan untuk 

ekspansi, yaitu memperluas kegiatan perusahaan, memperluas kegiatan produksi, 

memperluas kegiatan pemasaran dengan tujuan memperoleh laba sebesar- 

besarnya. Dengan meningkatnya kegiatan produksi dan pemasaran ( ekspansi ) 

sebagai alat peningkatan pembelanjaan dengan hutang dan modal sendiri dapat 

memperbesar laba. Penelitian mengenai pengaruh Total Hutang Terhadap Laba 

Perusahaan sudah pernah dilakukan oleh Dimas Bara Brilyanto dalam Erni Astuti 

Total Hutang (X1) 

Laba Bersih (Y) H1 

H2 

Modal Kerja (X2) 
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Pengaruh Total Hutang dan Perputaran Aktiva Tetap Terhadap Laba Perusahaan 

pada PT. Krakatau Steel Tbk. Menyatakan bahwa total hutang memiliki pengaruh 

positif terhadap laba bersih perusahaan dan perputaran aktiva tetap memiliki 

pengaruh positif terhadap laba bersih perusahaan dan perputaran aktiva tetap 

memiliki pengaruh positif terhadap laba bersih perusahaan. Hal ini berarti apabila 

total hutang dan perputaran aktiva tetap perusahaan meningkat maka laba 

perusahaan meningkat. 

 
2.4.2 Pengaruh Modal Kerja Terhadap Laba Bersih 

 

Setiap perusahaan membutuhkan modal kerja yang akan digunakan untuk 

membiayai aktivitas yang ada di perusahaan sehari-hari. Modal kerja ini 

merupakan salah satu aspek penting dalam perusahaan , modal kerja biasanya 

digunakan perusahaan untuk membayar upah buruh, gaji karyawan, membeli 

bahan mentah dan pengeluaran-pengeluaran lainnya yang gunanya untuk 

membiayai aktivitas operasi perusahaan. Pada intinya, setiap perusahaan akan 

selalu membutuhkan modal kerja dalam menjalankan seluruh aktivitas operasional 

didalam perusahaan tersebut. 

Dana (modal kerja) yang telah digunakan untuk membiayai kegiatan operasi 

perusahaan tersebut diharapkan oleh setiap penanam modal (investor) dapat 

kembali lagi masukan dalam jangka waktu yang pendek melalui hasil penjualan 

barang atau jasa dan produk yang dihasilkan perusahaan. Uang yang masuk dari 

hasil penjualan tersebut akan dikeluarkan kembali untuk membiayai kegiatan 

operasi perusahaan untuk masa periode selanjutnya. Tanpa modal kerja 
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perusahaan tidak dapat memenuhi kebutuhan dana untuk menjalankan 

aktivitasnya. 

Adapun pengertian Modal Kerja adalah sebagai berikut: “Modal kerja 

merupakan seluruh komponen aktiva lancar dikurangi dengan seluruh total 

kewajiban lancar (hutang jangka pendek)” 

 
Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa antara modal kerja 

berpengaruh terhadap laba yang dimana untuk menambahkan laba yang tinggi 

perusahaan harus memperhatikan modal kerja yang dimilikinya karena semakin 

tinggi modal kerja yang dimiliki maka laba yang dihasilkan akan semakin besar. 

 
2.4.3 Pengaruh Total Hutang dan Modal Kerja Terhadap Laba Bersih 

 

Hubungan total hutang dan laba bersih adalah dengan menambah hutang 

jangka pendek dan jangka panjang dan modal sendiri dimaksudkan untuk 

ekspansi, yaitu memperluas kegiatan perusahaan, memperluas kegiatan 

produksi,memperluas kegiatan pemasaran dengan tujuan memperoleh laba 

sebesar-besarnya. Dengan meningkatnya kegiatan penelitian mengenai Pengaruh 

Total Hutang Terhadap Laba Perusahaan sudah pernah dilakukan oleh Nazahah 

Kusuma Dini dalam Erni Astuti Pengaruh Total Hutang dan Modal Terhadap 

Laba Bersih (Survei Pada Sektor Pertambangan yang terdaftar di BEI periode 

2010-2015), Menyatakan bahwa total hutang memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap laba bersih perusahaan dan modal kerja memiliki pengaruh 

positif signifikan terhadap laba bersih perusahaan. Hal ini berarti apabila modal 

kerja perusahaan meningkat maka laba bersih perusahaan meningkat. Produksi 
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dan pemasaran (ekspansi) sebagai akibat peningkatan pembelanjaan dengan 

hutang dan modal sendiri dapat memperbesar laba. Bahwa tujuan manajemen 

modal kerja bagi perusahaan guna untuk memaksimalkan kegunaan aktiva lancar 

guna meningkatkan penjualan dan laba. 

2.5 Hipotesis 

 

Sugiyono mengatakan bahwa: “Hipotesis merupakan jawaban sementara 

terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian 

telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.”14
 

Burhan Bungin mengatakan bahwa: “Hipotesis merupakan sebagai 

kesimpulan penelitian yang belum sempurna, sehingga perlu disempurnakan 

dengan membuktikan kebenaran hipotesis itu melalui penelitian.”
15

 Hipotesis 

yang akan diuji adalah ada atau tidaknya hubungan yang ditimbulkan oleh 

variabel independen (variabel X) terhadap variabel dependen (variabel Y) . 

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran yang 

telah diuraikan pada bagian sebelumnya maka penulis mengajukan hipotesis 

sebagai berikut: 

H1 :Total Hutang berpengaruh positif dan signifikan terhadap Laba Bersih (H1) 

H2 :Modal Kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Laba Bersih (H2) 

 
 
 

 
14 Sugiyono, Metode Penelitian,Edisi Kedua, Cetakan Pertama, Alfabeta, Bandung, 

2018, hal.99 
15

 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Edisi Kedua, Cetakan 
Kesembilan, Jakarta, 2017, hal.65 
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H3 :Total Hutang dan Modal Kerja berpengaruh signifikan positif dan terhadap 

Laba Bersih (H3) 



 

 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
 

3.1 Jenis Penelitian dan Objek Penelitian 

 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Adapun pengertian 

penelitian kuantitatif menurut Jadongan Sijabat yaitu “penelitian yang datanya 

dalam angka dan dianalisis dengan teknik statistik”.
16

 Dan Objek dari 

penelitan ini adalah total hutang dan modal kerja terhadap laba bersih perusahaan 

manufaktur sektor indutri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

pada tahun 2017-2020 

 
3.2 Waktu dan Lokasi Penelitian 

 

Dalam penelitian ini diperlukan data yang relevan dengan objek diteliti. 

Penelitiaan ini dilakukan pada perusahaan manufaktur sektor konsumsi yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan data diperoleh dengan mengunduh laporan 

keuangan yang terdaftar disitus resmi Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id 

dan IDNFinancials selama periode 2017-2020. Penelitian ini dilakukan selama 

semester ganjil tahun akademik 2021/2022 

 
 
 
 
 
 

3.3 Jenis dan Sumber Data 
 

16
 Jadongan Sijabat, Metode Penelitiain Akuntansi, fakultas ekonomi, Universitas 

HKBP Nommensen Medan, Medan, 2014, hal 3 
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Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. 

Menurut Burhan Bungin “data sekunder adalah data yang diperoleh dari 

sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan”. 
17 

Data sekunder antara lain disajikan dalam bentuk data-data, tabel-tabel 

berupa laporan tahunan perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi 

selama periode 2017-2020 yang diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia 

(BEI) yaitu www.idx.co.id dan IDNFinancials. 

 

3.4 Populasi dan Sampel Penelitian 

 

3.4.1 Populasi 

 

Menurut Sugiyono mengemukakan bahwa populasi adalah sebagai berikut: 

“Populasi adalah wilayah generalasi yang terdiri atas objek atau subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya”.
18

 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang termasuk pada sektor 

industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017- 

2020. Jadi populasi adalah keseluruhan dari subjek penelitian. Populasi dalam 

penelitian ini sebanyak 52 perusahaan manufaktur sektor industri barang 

konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2020. 

 
 
 

17 Op. Cit., hal.132 
18

 Op.Cit., hal. 126 
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Tabel 3.1 

Dafar Perusahaan Manufaktur Sektor Industri barang Konsumsi yang 

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2020 
 

No Kode Nama Emiten 

1 ADES AkhasiaWiraInternasional 
2 AISA Tiga Pilar Sejahtera food Tbk 
3 ALTO Tri banyan Tirta Tbk 
4 BTEK Bumi Teknokultura Unggul Tbk 
5 BUDI Budi Startch & Sweetener Tbk 
6 CAMP Campina Ice Cream Industry Tbk 
7 CEKA Wilmar Cahaya Indonesia Tbk 
8 CLEO Sariguna Primatirta Tbk 
9 DLTA Delta Djakarta Tbk 
10 FOOD Sentra Food Indonesia Tbk 
11 GOOD Garudafood Putra Putri JayaTbk 
12 HOKI Buyung poetra SembadaTbk 
13 ICBP Indofood CBP Sukses MakmurTbk 
14 IIKP Inti Agri Resources MakmurTbk 
15 INDF Indofood Sukses Makmur Tbk 
16 MGNA Magna investama MandiriTbk 
17 MLBI Multi Bintang Indonesia Tbk 
18 MYOR Mayora IndahTbk 
19 PANI Pratama Abadi Nusa IndustriTbk 
20 PCAR Prima Cakrawala AbadiTbk 
21 PSDN Prasidha Aneka NiagaTbk 
22 ROTI Nippon Indosari Corpindo 
23 SKBM Sekar BumiTbk 
24 SKLT Sekar LautTbk 
25 STTP Siantar TopTbk 
26 ULTJ Ultra Jaya Milk Industry & Trading CompanyTbk 
27 GGRM Gudang GaramTbk 
28 HMPS H.M. Sampoerna Tbk 
29 RMBA Bentoel International Investama D24Tbk 

30 WIIM Wismilak Inti MakmurTbk 
31 DVLA DaryaVaria LaboratoriaTbk 
32 INAF InofarmaTbk 
33 KAEF Kimia Farma Tbk 
34 KLBF Kalbe FarmaTbk 

35 MERK MerckTbk 
36 PEHA Phopros Tbk 
37 PYFA Pyridam FarmaTbk 
38 SCPI Merck Sharp Dohme PharmaTbk 
39 SIDO Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk 
40 TSPC Tempo Scan Pasific Tbk 
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41 KINO Kino Indonesia Tbk 
42 KPAS Cottonindo AriestaTbk 
43 MBTO Martina BertoTbk 
44 MRAT Mustika Ratu Tbk 
45 TCID Mandom Indonesia Tbk 
46 UNVR Unilever Indonesia Tbk 
47 CINT Chitose Internasional Tbk 
48 KICI Kedaung Indah Can Tbk 

49 LMPI Langgeng Makmur Industri Tbk 
50 WOOD Integra Indocabinet Tbk 
51 HRTA Hartadinanta Abadi Tbk 
52 MOLI Madusari Murni Indah Tbk 

Sumber: www.idx.co.id  
 

3.4.2 Sampel 

 

Menurut Sugiyono pengertian sampel adalah “bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”.
19

 Dan menurut Burhan 

Bungin pengertian sampel adalah “wakil semua unit strata dan sebagainya 

yang ada didalam populasi”.
20

 

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian adalah sampling 

purposive menurut Sugiyono adalah “teknik penentuan sampel dengan 

pertimbagan tertentu”. 
21

 dan pengertian sampling purposive menurut Burhan 

Bungin adalah “teknik yang digunakan pada penelitian-penelitian yang lebih 

mengutamakan tujuan penelitian dari pada sifat populasi dalam menentukan 

sampel penelitian”.
22

 Sampel dalam penelitian ini sebanyak 25 perusahaan 

 
19

 Ibid, hal.127 
20

 Op. Cit., hal.112 
21

 Op. Cit, hal.133 
22

 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Edisi Kedua, Cetakan Kesembilan, 
Kencana, Jakarta,2017, hal.125 
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manufaktur sektor industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017- 

2020. Berikut daftar perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia . 

Tabel 3.2 

Daftar Perusahaan Manufaktur Sektor industri barang Konsumsi 

Berdasarkan Kriteria yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 

2017-2020 

 
No KodePerusahaan NamaPerusahaan 

1 ADES Akasha Wira International Tbk 
2 BUDI Budi Starch & Sweetener Tbk 
3 CAMP Campina Ice Cream Industry Tbk 
4 CEKA Wilmar Cahaya Indonesia Tbk 
5 CLEO Sariguna Primatirta Tbk 
6 DLTA Delta Djakarta Tbk 
7 GOOD Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk 
8 HOKI Buyung Poetra Sembada Tbk 
9 ICBP Indofood CBP Sukses Makmur Tbk 

10 INDF Indofood Sukses MakmurTbk 
11 MLBI Multi Bintang Indonesia Tbk 
12 MYOR Mayora Indah Tbk 
13 ROTI Nippon Indosari Corpindo Tbk 
14 SKLT Sekar Laut Tbk 
15 ULTJ Ultra Jaya Milk Industry & Trading Company Tbk 
16 GGRM Gudang Garam Tbk 
17 HMSP H.M. Sampoerna Tbk 
18 WIIM Wismilak Inti Makmur Tbk 
19 DVLA Darya Varia Laboratoria Tbk 
20 KLBF Kalbe Farma Tbk 
21 SIDO Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk 
22 TSPC Tempo Scan Pasific Tbk 
23 KINO Kino Indonesia Tbk 
24 UNVR Unilever Indonesia Tbk 
25 CINT Chitose Internasional Tbk 
26 WOOD Integra Indo cabinet Tbk 
27 HRTA Hartadinata Abadi Tbk 
28 PEHA Phapros Tbk 
29 PYFA Pyridam Farma Tbk 
30 SKBM Sekar Bumi Tbk 
31 STTP Siantar Tob Tbk 

 

     Sumber: www.idx.co.id  
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Adapun kriteria yang digunakan untuk memilih sampel dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

 
1. Perusahaan-perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi  

yang terdaftar di bursa efek indonesia 

2. Perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang 

mempublikasikan laporan keuangan yang menyajikan laba bersih, total 

hutang, modal kerja dalam laporan keuangan tahunan perusahaan 

3. Perusahaan yang menghasilkan Laba yang positif periode tahun 

penelitian 2017-2020 

Berdasarkan kriteria tersebut, dari jumlah populasi 52 perusahaan ada 31 

perusahaan yang memenuhi kriteria untuk dipakai sebagai sampel. 

Tabel 3.3 

Proses Pemilihan Sampel Penelitian 
 

No Kode 
Perusahaan 

NamaPerusahaan K1 K2 K3 Sampel 

1 ADES Akasha Wira International Tbk √ √ √ Sampel 1 
2 AISA Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk √ √ ×  
3 ALTO Tri Banyan TirtaTbk √ × ×  
4 BTEK Bumi Teknokultura Unggul Tbk √ √ ×  
5 BUDI Budi Starch & Sweetener Tbk √ √ √ Sampel 2 
6 CAMP Campina Ice Cream Industry Tbk √ √ √ Sampel 3 
7 CEKA Wilmar Cahaya Indonesia Tbk √ √ √ Sampel 4 
8 CLEO Sariguna Primatirta Tbk √ √ √ Sampel 5 
9 DLTA Delta DjakartaTbk √ √ √ Sampel 6 

10 FOOD Sentra Food IndonesiaTbk √ √ ×  
11 GOOD Garuda food Putra Putri Jaya Tbk √ √ √  Sampel 7 
12 HOKI Buyung Poetra Sembada Tbk √ √ √ Sampel  8 
13 ICBP Indo food CBP Sukses Makmur 

Tbk 
√ √ √ Sampel  9 
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14 IIKP Inti Agri Resources MakmurTbk √ √ ×  
15 INDF Indofood Sukses Makmur Tbk √ √ √ Sampel  10 
16 MGNA Magna Investama Mandiri Tbk √ √ ×  
17 MLBI Multi Bintang Indonesia Tbk √ √ √ Sampel  11 
18 MYOR Mayora Indah Tbk √ √ √ Sampel  12 
19 PANI Pratama Abadi Nusa Industri Tbk √ √ ×  
20 PCAR Prima Cakrawala Abadi Tbk √ √ ×  
21 PSDN Prasidha Aneka Niaga Tbk √ √ ×  
22 ROTI Nippon Indosari Corpindo Tbk √ √ √ Sampel  13 
23 SKBM Sekar Bumi Tbk √ √ √ Sampel  14 
24 SKLT Sekar Laut Tbk √ √ √ Sampel  15 
25 STTP Siantar Top Tbk √ √ √ Sampel 16 
26 ULTJ Ultra Jaya Milk Industry & 

Trading Company Tbk 
√ √ √ Sampel  17 

27 GGRM Gudang Garam Tbk √ √ √ Sampel  18 
28 HMSP H.M.Sampoerna Tbk √ √ √ Sampel  19 
29 RMBA Bentoel International Investama

D24 Tbk 
√ √ ×  

30 WIIM Wismilak Inti Makmur Tbk √ √ √ Sampel  20 
31 DVLA Darya Varia Laboratoria Tbk √ √ √ Sampel  21 
32 INAF Indo farma Tbk √ √ ×  
33 KAEF Kimia Farma Tbk √ √ ×  
34 KLBF Kalbe Farma Tbk √ √ √ Sampel  22 
35 MERK Merck Tbk √ √ ×  
36 PEHA Phapros Tbk √ √ √ Sampel 23 
37 PYFA Pyridam Farma Tbk √ √ √ Sampel 24 

38 SCPI Merck Sharp DohmePharma Tbk √ √ ×  
39 SIDO Industri Jamu dan Farmasi Sido 

Muncul Tbk 
√ √ √ Sampel  25 

40 TSPC Tempo Scan Pasific Tbk √ √ √ Sampel  26 
41 KINO Kino Indonesia Tbk √ √ √ Sampel  27 
42 KPAS Cottonindo Ariesta Tbk √ √ ×  
43 MBTO Martina Berto Tbk √ √ ×  
44 MRAT Mustika Ratu Tbk √ √ ×  
45 TCID Mandom Indonesia Tbk √ √ ×  
46 UNVR Unilever Indonesia Tbk √ √ √ Sampel  28 
47 CINT Chitose Internasional Tbk √ √ √ Sampel  29 
48 KICI Kedaung Indah Can Tbk √ √ ×  
49 LMPI Langgeng Makmur Industri Tbk √ √ ×  
50 WOOD Integra Indocabinet Tbk √ √ √ Sampel  30 
51 HRTA Hartadinata Abadi Tbk √ √ √ Sampel  31 
52 MOLI Madusari Murni Indah Tbk √ √ ×  

Sumber: www.idx.co.id  
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Jumlah sampel yang digunakan pada penelitian ini berjumlah 128, sampel 

ini didapat melalui jumlah periode yang digunakan dalam peneltian ini yaitu 

selama 4 periode (2017-2020) 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 

dokumentasi, yaitu mengumpulkan dengan mempelajari, mengklarifikasi, 

menganalisis data sekunder yang terkait dengan lingkup penelitian. Metode 

pengumpulan data penelitian ini dilakukan melalui dua tahap yaitu: 

1. Tahap pertama, dilakukan dengan studi pustaka yaitu pengumpulan data 

pendukung berupa literatur, jurnal penelitian terdahulu dan laporan-laporan 

yang dipublikasikan berupa gambaran dari masalah yang akan diteliti. 

2. Tahap kedua, dilakukan melalui pengumpulan data sekunder melalui fasilitas 

internet dengan mengakses situs resmi berisi laporan keuangan tahunan yang 

di publikasikan oleh Bursa Efek Indonesia selama tahun 2017-2019. 

 
 

3.6 Defenisi Operasional 

 

Penelitian dapat dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan dengan perlu 

memahami unsur-unsur yang menjadi dasar dari suatu penelitian ilmiah yang 

termuat dalam operasional variabel penelitian. Yang dimaksud dengan Variabel 

penelitian adalah sebagai berikut Suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, 

objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan nya. 
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Berdasarkan judul usulan penelitian yang telah dikemukakan diatas yaitu: 

Pengaruh Total Hutang dan Modal Kerja terhadap Laba Bersih, maka variabel- 

variabel yang terkait dalam penelitian ini adalah: 

1. Variabel Terikat (Dependent Variable) 
 

Menurut Sugiyono “Variabel ini sering disebut sebagai variabel 

output, kriteria, konsekuen. Dalam bahasa indonesia sering disebut 

dengan variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang 

dipengaruhi atau menjadi akibat, karena adanya variabel bebas”.
23

 

Yang menjadi variabel terikat (dependent variable) dalam penelitian ini 
 

adalah laba bersih yang dipengaruhi oleh total hutang dan modal kerja 

sebagai variabel bebas (independent variable). 

2. Variabel Bebas (independen variable) 
 

menurut Sugiyono “Variabel bebas merupakan variabel yang 

mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau 

timbulnya variabel dependen (terikat)”.
24

 Variabel bebas dalam 

penelitian ini adalah Total Hutang (X1), Modal Kerja (X2). 

Tabel 3.4 

Definisi operasional dan pengukuran variabel 
 

Nama 

variabel 

Definisi Operasional Parameter Skala 

Total 
Hutang 
(X1) 

Hutang adalah semua 
kewajiban keuangan 
perusahaan kepada pihak lain 
yang belum terpenuhi, dimana 
hutang ini merupakan sumber 
dana atau modal perusahaan 
yang berasal dari kreditor. 

Total Hutang = Hutang 
jangka pendek + Hutang 
jangka panjang 

Rasio 

Modal 
Kerja 

Modal kerja merupakan 
seluruh komponen aktiva 

Modal Kerja = Aktiva 
lancar – kewajiban lancar 

Rasio 

 
 

23
 Op Cit., hal.69 

24
 Loc. Cit 
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(X2) lancar dikurangi dengan 
seluruh total kewajiban lancar 
(hutang jangka pendek) 

  

Laba 
Bersih 
(Y) 

Laba bersih juga merupakan 
laba yang telah dikurangi 
biaya-biaya yang merupakan 
beban perusahaan dalam suatu 
periode tertentu, termasuk 
Pajak 

Laba Bersih = Laba kotor – 
Beban operasi – Beban 
pajak 

Rasio 

 

 
 

3.7 Teknik Analisis Data 

 

Untuk menganalisis permasalahan “apakah total hutang dan modal kerja 

memiliki pengaruh signifikan terhadap laba bersih secara simultan maupun parsial 

maka digunakan metode analisis regresilinier berganda dengan menggunakan 

program statistic and solution (SPSS). Adapun tahapan metode analisis statisik 

yang dilakukan adalah uji asumsi klasik, uji-t, uji –F, dan persamaan model 

analisis regresi berganda. 

3.7.1 Analisis Statistik Deskriptif 

 

Menurut Sugiyono pengertian statistik deskriptif adalah: 
 

“Statistik yang digunakan untuk menganalis data dengan cara 

mendeskriptif atau menggambarkan data yang telah terkumpul 

sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku 

untuk umum atau generalisasi”. 
25 

Penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif. Analis deskriptif 

dipergunakan untuk menganalisa data serta menjawab identifikasi masalah. 

 
 
 

 
25

 Ibid, hal .206 
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3.7.2 Uji Asumsi Klasik 

 

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan uji statistik regresi dalam 

mempelajari hubungan yang ada diantara variabel-variabel tidak bebas jika 

variabel bebasnya diketahui atau sebaliknya. Pada prakteknya ada empat uji 

asumsi klasik yang paling sering digunakan yaitu : 

1. Uji Normalitas 
 

Uji normalitas adalah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai 

sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel, apakah sebaran data 

tersebut berdistribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini, untuk melihat 

apakah suatu data berdistribusi normal atau tidak adalah dengan menggunakan 

analisis statistik dan analisis grafik. Uji statistik yang dipakai dalam penelitian ini 

adalah uji kolmogrov-smirnov dengan asumsi sebagai berikut: 

a. Apabila nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan 

bahwa data penelitian adalah berdistribusi nornal. 

b. Apabila nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan 

bahwa data penelitian adalah tidak berdistribusi normal. 

 
 

2. Uji Multikolinearitas 
 

Uji multikolinearitas adalah uji yang dilakukan untuk memastikan apakah 

didalam sebuah model regresi ada interkorelasi atau kolinearitas antar variabel 

bebas. Interkorelasi adalah hubungan yang linear atau hubungan yang kuat antara 

satu variabel bebas dengan variabel bebas lainnya. Pada sebuah model regresi 
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yang baik, seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Pengujian 

multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai tolarance dan variance inflation 

factor ( VIF ) antara variabel independen, yakni dengan membandingkan nilai 

VIF kurang dari 10 dan nilai tolerance di atas 0,10. Maka tidak terdapat 

multikolenieritas dan begitu pula sebaliknya. 

3. Uji Heterokedastisitas 
 

Uji heterokedastisitas adalah uji yang digunakan untuk mengetahui ada atau 

tidaknya penyimpangan asumsi klasik heterokedastsitas yaitu adanya 

ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. 

Prasyarat yang harus terpenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya gejala 

heterokedastisitas. Ada banyak cara yang dapat digunakan untuk dapat melakukan 

uji heterokedastisitas, antara lain dengan menggunakan metode Scatter Plot, Uji 

park, Uji glejser, dan Uji korelasi Spearman. 

Pada penelitian ini, Uji heterokedastisitas dilakukan dengan 2 cara yaitu: 

dengan metode Scatterplot dan Uji Glejser. Untuk mengetahui adanya 

heteroledastisitas dengan menggunakan metode Scatterplot adalah dengan 

melihat ada atau tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot dengan ketentuan: 

Jika terdapat pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola 

tertentu yang teratur maka menunjukkan telah terjadi heteroskedastisitas. Jika 

tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 

pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokesdastisitas. 

4. Uji Autokorelasi 
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Uji Autokorelasi adalah uji yang digunakan untuk melihat apakah terjadi 

korelasi antara suatu periode sekarang (t) dengan periode sebelumnya (t-1). 

Secara sederhana bahwa analisis regresi adalah untuk melihat pengaruh antara 

variabel bebas terhadap variabel terikat, jadi tidak boleh ada korelasi antara 

observasi dengan data observasi sebelumnya. 

Pada penelitian ini, uji autokorelasi yang digunakan adalah uji Run Test. 

Adapun dasar pengambilan keputusan pada uji Run Test, antara lain sebagai 

berikut : 

a. Jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed ) lebih kecil   dari < 0.05, maka terdapat 

gejala autokorelasi 

b. Jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih besar dari > 0,05, maka tidak 

terdapat gejala autokorelasi. 

 
 

3.7.3 Analisis Regresi Linear Berganda 

 

Menurut Bambang “analisis regresi berganda pada dasarnya merupakan 

ekstensi dari metode regresi dalam analisis bivariate yang umumnya 

digunakan untuk meguji pengaruh dua atau lebih variabel independen 

terhadap variabel dependen dengan skala pengukuran interval atau rasio 

dalam suatu persamaan linier”.
26 

analisis yang digunakan peneliti, bla peneliti bermaksud meramaikan bagaimana 

keadaan (naik turunnya) variabel dependen (kriterium), bila dua atau lebih 

variabel independen sebagai faktor predikator dimanipulasi (dinaik turunkan 

nilainya). Modal persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

 

26
 Bambang Supomo & Nur Indriantoro, Metodologi Penelitian Bisnis, Edisi Pertama, 

Cetakan Ketujuh, BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta, 2016, hal.211 
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dengan menganalisis koefisien regresi masing-masing variabel independen apakah 

secara signifikan dapat mempengaruhi nilai perusahaan yang menggunakan 

analisis linear berganda. 

Model persamaan regresi yang digunakan untuk menguji pengaruh variabel 

independen (X) terhadap variabel dependen (Y). secara simultan yaitu: 

Y= a + b1X1 + b2X2+ e 

 

Keterangan: 
 

Y = Laba Bersih 
 

a = Konstanta 
 

B1b2 = Koefisien regresi dari Variabel independen 

X1 = Total Hutang 

X2 = Modal Kerja 
 

E = error of tern (variabel yang tidak diteliti) 
 
 
 
 
 

 
3.7.4. Pengujian Hipotesis 

 

“Pengujian hipotesis menurut Bambang dan Nur merupakan proses 

pengujian statistik sampel untuk mengestimasi parameter populasi dan 

membuat keputusan”.
27

 

 

 
 

27
 Ibid, hal. 257 
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3.7.4.1 Uji Koefisien Determinasi (R Square) 

 

Koefisien Determinasi ( R2 ) digunakan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variabel independen. Nilai koefisien 

determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan 

variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen terbatas. 

Koefisien determinasi dikatakan kuat, apabila R Square adalah lebih dari 50% 

(0,05). 

3.7.4.2 Uji t ( Parsial) 

 

Uji parsial adalah pengujian yang dilakukan untuk meneliti pengaruh dari 

tiap-tiap variabel independen terhadap variabel dependen. Pada penelitian ini, uji 

parsial dilakukan dengan menggunakan Uji –statistik, dengan asumsi probabilitas 

tingkat kesalahan t atau p value lebih kecil dari taraf signifikan 5% (0,05). Uji t ( 

parsial) dlakukan untuk mengetahui apakah ada variabel bebas secara parsial 

berpengaruh terhadap variabel terikat. Adapun kriteria yang digunakan untuk 

melihat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat adalah dengan cara 

melihat nilai probabilitas. 

H0 : Nilai t- hitung ≥ t-tabel dan nilai signifikansinya ≤ 0,05 artinya variabel 

independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen secara 

simultan. 

H1: Nilai t- hitung < t-tabel dan nilai signifikansinya > 0,05 artinya vaiabel 

inependen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen secara 

persial. 
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3.7.4.3 Uji F (Simultan) 

 

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah hubungan antara variabel bebas 

dengan variabel terikat linear. Kriteria yang digunakan untuk melihat linearitas 

antara variabel bebas terhadap variabel terikat adalah dengan cara melihat nilai 

probabilitas. 

1. Jika nilai F-hitung > F- tabel maka H0 ditolak atau Ha diterima artinya variabel 

independen secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel 

dependen. 

2. Jika nilai F-hitung < F- tabel maka H0 diterima atau Ha ditolak artinya variabel 

independen secara simultan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

variabel dependen. 

 


