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ABSTRAK 

ARBAIYAH, 2017 : THE INFLUENCE OF WORKING CAPITAL,  

                                  CURRENT RATIO (CR), QUICK RATIO (QR) TO 

                                   RETURN ON ASSETS (ROA) IN                           

                                   MANUFACTURING COMPANIES WHO LISTED 

                                   ON THE EFFECT (BEI)  YEAR 2010-2014. 

(Research on manufacturing companies who listed on the effect Indonesia of 

2010-2014) 

     In this research there were 4 variable : 1 dependen variable and 3 variable 

indevenden. Population in this study consisting of 139 companies and the period 

of years 2010-2014. The data used in  this research was data skunder and 

research sample by using the method puposive sampling obtained 45 a company 

that meet the criteria sample. The method of analysis liniar multiple to test the 

influence of working capital, current ratio (CR), quick ratio (QR) to return on 

assets (ROA). 

     Based on the results of the testing of hypotheses use the method of analysis 

linear multiple in this research, so in be conclusion simultaneously that the 

working capital, current ratio (CR), quick ratio (QR) significant to return on 

assets (ROA) and testing in partial working capital, current ratio (CR) significant 

to return on assets (ROA) and quick ratio (CR) not significant to return on assets 

(ROA) in manufacturing companies who registered at the indonesia stock exchang 

period 2010-2014. 

Keywords: Return On Assets (ROA), Working Capital, Current ratio (CR), 

     Quick ratio (QR). 
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ABSTRAK 

PENGARUH MODAL KERJA, CURRENT RATIO (CR), QUICK RATIO (QR) 

TERHADAP RETURN ON ASSET (ROA) PADA PERUSAHAAN 

MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK (BEI) TAHUN 2010-

2014. 

( Penelitian pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2010-2014) 

     Dalam penelitian ini terdapat 4 variabel yaitu : satu variabel dependen dan 3 

variabel Independen. Populasi dalam penelitian ini terdiri dari 139 perusahaan dan 

periode penamatan dari tahun 2010-2014. Data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah data sekunder dan pemilihan sampel dengan menggunakan metode 

purposive sampling. Berdasarkan hasil purpose sampling diperoleh 45 perusahaan 

yang memenuhi kreteria sampel. Metode analisis yang digunakan adalah metode 

analisis linear berganda untuk menguji pengaruh modal kerja, current ratio (CR), 

quick ratio (QR) terhadap return on asset (ROA). 

     Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menggunakan metode analisis linear 

berrganda dalam penelitian ini, maka di dapat kesimpulan secara simultan bahwa 

modal kerja, current ratio (CR), quick ratio (QR) berpengaruh signifikan terhadap 

return on asset (ROA) dan pengujian secara parsial modal kerja, current ratio 

(CR) berpengaruh signifikan terhadap retun on asset (ROA) dan quick ratio (QR) 

tidak berpengaruh signifikan terhadap return on asset (ROA) pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Busa efek Indonesia periode 2010-2014. 

Kata Kunci: Return On Asset (ROA) Modal kerja, Current Ratio (CR), 

                    

        Quick Ratio (QR). 
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PENDAHULUAN 

 

Dalam perusahaan yang terpenting adalah memperoleh laba atau 

keuntungan yang maksimal. Dengan memperoleh laba yang maksimal seperti 

yang di targetkan, Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan 

perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan tingkat 

efektifitas manajemen suatu perusahaan. Penggunaan rasio profitabilitas dapat 

dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara berbagai komponen yang 

ada di laporan keuangan, terutama laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi. 

Pengukuran dapat di lakukan untuk beberapa periode operasi. Tujuannyaa dalah 

agar terlihat perkembangan perusahaan dalam rentang waktu tertentu baik 

penurunan atau kenaikan. 

Likuiditas adalah kemampuan suatu perusahaan memenuhi kewajiban 

jangka pendeknya secara tapat waktu (Fahmi, 2012: 65). Dan Current Rasio 

adalah ukuran yang umun digunakan atas solvensi jangka pendek, kemampuan 

suatu perusahaan memenuhi kebutuhan utang ketika jatuh tempo  (Fahmi , 2012: 

66) penggunaan rasio dalam menganalisis laporan keuangan hanya mampu 

member analisa secara kasar. Karena perlu dukungan analisa secara lebih 

komprehensif. 

Quick Rasio adalah perbandingan antara aktiva lancer setelah dikurangi dengan 

persedian dengan kewajiban lancar. Modal kerjaa dalah yang digunakan untuk 

melakukan kegiatan operasi perusahaan (Kasmir, 2008:250). Ratio yang paling 

umum digunakan untuk menganalisa posisi Modal Kerja, Current Ratio dan 

Quick Ratio adalah Return On Asset (ROA) yang merupakan perbandingan antaraj 

umlah aktiva lancer dengan pendapatan.  

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Profitabilitas 

Pengertian profitabilitas menurut kasmir (2011:198), adalah merupakan 

rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan.Pada 

dasarnya tujuan utama suatu perusahaan adalah menghasilkan laba yang optimal 

dari penggunaan aktiva (kekayaan) suatu perusahaan. Pengertian laba atau profit 

merupakan indikasi kesuksesan suatu badan usaha. Oleh karena itu memperoleh 

laba adalah tujuan utama dari setiap badan usaha dalam hal ini adalah perusahaan. 

Rasio Profitabilitas 

Profitabilitas ini mengukur efektifitas manajemen secara keseluruhan yang 

ditunjuk oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungan 

dengan penjualan maupun investasi (Fahmi :2012). Sedangkan menurut Brigham  

& Houston (2010:146) sekelompok rasio yang menunjukkan kombinasi dari 

pengaruh likuiditas, manajemen aset dan utang pada hasil operasi. 
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Tujuan dan Manfaat Rasio Profitabilitas  

         Tujuan rasio profitabilitas bagi perusahaan maupun bagi pihak luar 

perusahaan. Menurut Kasmir (2010:197) yaitu: 

a. Mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu 

     periodetertentu. 

b. Menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang. 

c.  Menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu. 

d. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. 

e. Mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang  digunakan 

baikmodal pinjaman maupun modal sendiri. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Penelitian ini melibatkan empat variabel yang terdiri atas satu variabel 

terikat (dependen) dan tiga variabel bebas (independen). Variabel bebas tersebut 

adalah Modal Kerja, Current Ratio (CR) dan Quick Ratio (QR). Sedangkan 

variabel terikatnya adalah Return On Asset (ROA). 

Return OnAsset (ROA) merupakan bagian dari rasio profitabilitas dalam 

menganalisa laporan keuangan atas laporan kinerja keuangan perusahaan. 

Pengertian Return OnAsset (ROA) menurut Brigham and Houton (2010:149)“ 

Adapun Rumus dari Return On Asset (ROA) Sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Modal Kerja adalah investasi sebuah perusahaan pada aktiva-aktiva jangka 

pendek kas, sekuritas, persedian dan piutang menurut Fahmi (2012:100).Modal 

merupakan hak atau bagian yang dimiliki perusahaan yang ditujukan dalam pos 

modal (modal saham), surplus dan laba yang ditahan, atau kelebihan nilai aktiva 

utang dimiliki oleh perusahaan terhadap seluruh hutangnya 

Modal Kerja dihitung dengan menggunakan rumus:  

 

 

 

 

(Brigham dan Houston, 2006 : 13) 

Perusahaan yang menjadi tempat penelitian adalah perusahaan Manufaktur yang 

telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010 - 2014. Peneliti 

 

Modal Kerja = Total asset lancar – Total utang lancar 
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mengumpulkan data melalui website Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id 

dan website perusahaan terkait.  

Menurut Sugiyono (2011:61), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri 

atas objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan Manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 2010- 2014. Berdasarkan data yang 

diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia, jumlah yang terdapat di BEI pada 

tahun 2010- 2014 adalah sebanyak 139 Perusahaan. 

Menurut Ghozali (2009:110) Uji Normalitas bertujuan untuk menguji 

apakah dalam model regresi, variabel pengangu atau residual memiliki distribusi 

normal. Ada pun cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau 

tidak yaitu dengan uji statistik kolmogorov smirnov (K-S),Uji K-S dilakukan 

dengan membuat hipotesis (Ghozali, 2013: 164),yaitu: 

 

H0 : data residual berdistribusi normal  

HA : data residual tidak berdistri normal  

Jika nilai K-S signifikansinya di atas5% maka H0 diterima yang berarti data 

terdistribusi secara normal. 

Sedangkan metode analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis 

adalah metode Analisis regresi linear berganda. Variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini terdiri dari satu variabel dependen dan tiga variabel independen. 

Persamaan regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

Y    =  Profitabilitas (Return On Asset) 

a = Konstanta  

X1 = Modal Kerja 

X2 = Current Ratio 

X3  = Quick Ratio 

ß1, ß2, ß3 = Koefisien regresi  

e      = Variable pengganggu 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

          Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah perusahaan 

Manufaktur  yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dalam periode pengamatan 

yaitu tahun 2010 sampai dengan tahun 2014. Pemilihan sampel dalam penelitian 

ini menggunakan metode purposive sampling yakni pemilihan sampel 

Y= a + ß1X1 + ß2X2 + ß3X3 + e 
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berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Setiap kriteria 

yang ditetapkan konsisten dengan tujuan penelitian dan dimaksudkan agar 

diperoleh sampel perusahaan yang valid untuk dijadikan objek penelitian dan 

dapat mewakili karakteristik populasi penelitian. Berdasarkan kriteria yang telah 

ditetapkan sebelumnya, maka perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian 

ini adalah 45 perusahaan manufaktur yang memenuhi kriteria menerbitkan laporan 

keuangan yang telah diaudit selama periode pengamatan 

Data deskriptif dari nilai variabel -variabel penelitian, yang terdiri dari 

variable dependen Return on asset dan variabel - variabel bebas Modal kerja, 

Current Ratio (CR), Quick Ratio, (QR), tampak seperti dalam tabel berikut: 

Tabel 4.3 

Hasil Uji Statistik Deskriptif 

Descriptive Statistics 

 N Minimu

m 

Maximu

m 

Mean Std. 

Deviation 

Modal_kerja 225 .002 23.718 2.31834 4.335379 

CR 225 1.003 11.743 2.68668 1.762221 

QR 225 .159 7.306 1.77090 1.404618 

ROA 225 .001 .417 .11007 .082084 

Valid N 

(listwise) 

225     

Sumber: Output Pengolahan data SPSS.V.21.0 (2016) 

Berdasarkan tabel  dapat diketahui bahwa jumlah data yang dimasukkan 

dalam pengujian ini adalah 225 data. X1 dalam data ini adalah Modal Kerja 

memiliki nilai minimum sebesar 0.002 nilai maximum sebesar 23.718  nilai rata-

rata sebesar 2.31834 dan nilai standar deviasi sebesar 4.335379. X2 dalam data ini 

adalah Current ratio (CR) memiliki nilai minimum sebesar 1.003, nilai maximum 

sebesar 11.743, nilai rata-rata sebesar 2.68668 dan nilai standar deviasi sebesar 

1.762221. X3 dalam data ini adalah Quick Ratio memiliki nilai minimum 

sebesar0.159 nilai maximum sebesar 7.306, nilai rata-rata sebesar 1.770090 dan 

nilai standar deviasi sebesar 1.404618.Y dalam data ini adalah Return On Asset 

(ROA) memiliki nilai minimum sebesar 0.001 nilai maximum sebesar 0.417, nilai 

rata-rata sebesar 0.11007 dan nilai standar deviasi sebesar 0.082084. 

Uji Statistik non-parametrik Kolmogorof-Smirnov (K-S)  

Uji Statistik lainnya yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual 

adalah uji statistik kolmogorov smirnov (K-S), Uji K-S dilakukan dengan 

membuat hipotesis (Ghozali, 2013: 164):  

H0 : data residual berdistribusi normal  

HA : data residual tidak berdistribusi normal  
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jika nilai K-S signifikansinya di atas 5% maka H0 diterima yang berarti data 

terdistribusi secara normal. 

Uji t adalah pengujian secara statistik untuk mengetahui apakah variabel 

independen secara individual mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. 

Jika tingkat probabilitasnya lebih kecil dari 0,05 maka dapat dikatakan variabel 

independen berpengaruh terhadap variabel dependen 

 

Hasil Perhitungan Koefisien determinasi 

Model Summary
b
 

Mode

l 

R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .588
a
 .346 .337 .80691 

a. Predictors: (Constant), LNQR, LNMODAL_KERJA, LNCR 

b. Dependent Variable: LNROA 

Sumber : Output pengolahan data spss.V.21 (2016) 

 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai koefisien determinasi (Adjusted 

R Square) adalah sebesar 0.337. Hal ini menunjukkan bahwa 33.7% dipengaruhi 

oleh Modal Kerja, Current Ratio (CR), Quick ratio (QR) Dan sisanya 66.3% 

dipengaruhi oleh variabel lain diluar dari variabel dalam penelitian ini.

 Pembahasan 

Berdasarkan dari hasil Uji determinasi besarnya adjusted R
2
 dari hasil 

analisis spss 21 dipengaruhi 0,337. Dengan demikian besarnya pengaruh yang 

diberikan oleh variabel Modal Kerja, current Ratio, Quick Ratio terhadap Return 

On Asset (ROA) adalah sebesar 33.7% sedangkan sisanya 66,3% adalah yang 

dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

Pengaruh Modal Kerja Terhadap Return On Asset (ROA) 

 Berdasarkanhasil dari pengujian secara parsial menyatakan bahwa modal 

kerja berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas (ROA) pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar Di BEI. Ini berdasarkan nilai t hitung sebesar 

5.735 sedangkan  ttabelsebesar 1,970 sehingga t hitung> t tabeldengan tingkat 

signifikan 0,000 lebih kecil dari taraf signifikan 0,05, maka dapat disimpulkan 

bahwa ha diterima dan ho ditolak. Ini menunjukkan bahwa secara parsial modal 

kerja berpengaruh signifikan terhadap Return On Asset (ROA). 

Hasil pengujian secara parsial atau uji T diketahui bahwa variabel modal 

kerja (X1) mempunyai pengaruh terhadap Return On Asset (ROA) artinya jika 

jumlah modal kerja naik maka Return On Assets pun akan ikut naik. 

Hal ini mengindikasikan modal kerja dapa tmengukur sejauh mana 

perusahaan dapat mengelol aaset dan modal perusahaan untuk menghasilkan laba. 

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Elzan Paisal 
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Rahman (2013) dan Aviva Retnaning Nur (2010) yang menyatakan bahwa Modal 

kerja Berpengaruh signifikan terhadap Return On Asset (ROA) 

 

Pengaruh Current Ratio(CR) Terhadap Return On Asset (ROA) 

 Berdasarkanhasil dari pengujian secara parsial menyatakan bahwa Current 

ratio (CR) berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas (ROA) pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar Di BEI. Ini berdasarkan nilai t hitung sebesar 

3.515 sedangkan  ttabelsebesar 1,970 sehingga t hitung> t tabeldengan tingkat 

signifikan 0,001 lebih kecildari taraf signifikan 0,05, maka dapat disimpulkan 

bahwa ha diterimadan ho ditolak. Ini menunjukkan bahwa secara parsial Current 

Ratio berpengaruh signifikan terhadap Return On Asset (ROA). 

            Hasil pengujian secara parsial atau uji T diketahui bahwa variabel Current 

ratio (X2) mempunyai pengaruh terhadap Return On Asset (ROA) yang artinya 

perusahaan tersebut tidak mempunyai utang lancar yang lebih besar dari aktiva 

lancar. Karena menurut teori bahwa perusahaan yang sehat mempunyai Current 

ratio (CR) tidak kurang dari 2:1 artinya aktiva lancar  harus jauh  diatas hutang 

lancar. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Rahmawati (2010) yang menyatakan bahwa Current ratio (CR) berpengaruh 

signifikan terhadap Return On Asset (ROA) 

 

Pengaruh Quick Ratio (QR) Terhadap Return On Asset (ROA) 

 Berdasarkanhasil dari pengujian secara parsial menyatakan bahwa Quick 

Ratio tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar Di BEI. Ini berdasarkan nilai t hitung sebesar 0, 273 

sedangkan ttabel sebesar 1,970 sehingga t hitung< t tabeldengan tingkat signifikan 

0,785 lebih besar dari taraf signifikan 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa ha 

ditolak dan ho diterima Ini menunjukkan bahwa secara parsial Quick Ratio 

(QR)tidak berpengaruh signifikan terhadap Return On Asset (ROA). 

            Hasil pengujian secara parsial atau uji T diketahui bahwa variabel Quick 

ratio (X3) tidak berpengaruh terhadap Return On Asset (ROA) yang artinya 

kewajiban perusahaan dilunasi masih lambat. Sehingga aktivitas yang berkaitan 

dengan kinerja operasional perusahaan yang nantinya menghasilkan keuntungan 

bagi perusahaan menjadi terganggu. Dan pengolahan dana pada perusahaan 

tersebut kurang baik sehingga dampaknya pada profitabilitas perusahaanpun 

menurun.  

Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yangdilakukan oleh 

Dedi Suhadi Muthe yang menyatakan bahwa Quick Ratio berpengaruh signifikan 

terhadap Return OnAsset (ROA), tetapi Konsisten dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Ali Sugeng Rahayu (2012) yang menunjukkan bahwa secara 

partial Quick ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. 
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4.7.1 Uji Secara Simultan 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan uji F, variabel 

Modal kerja, Current Ratio, Quick Ratio secara simultan (bersama-sama) 

berpengaruh signifikan terhadap Return On Asset (ROA) pada perusahaan 

Manufaktur yang terdaftar Di BEI periode 2010-2014.Ini berdasarkan nilai t hitung 

sebesar 38.976 sedangkan  ttabel sebesar 2,645 sehingga t hitung > t tabel dengan 

tingkat signifikan 0,000 lebih kecildari taraf signifikan 0,05, maka dapat 

disimpulkan bahwa ha diterimada ho ditolak. Ini menunjukkan bahwa secara 

Simultan modal kerja berpengaruh signifikan terhadap Return On Asset (ROA). 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

  Kesimpulan 

        Berdasarkan perumusan masalah yang ada dan hasil analisis serta uji 

hipotesis yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:  

1. Modal Kerja berpengaruh signifikan terhadap Return On Asset (ROA) 

pada Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2010- 2014 

2. Current Ratio (CR), berpengaruh signifikan terhadap Return On Asset 

(ROA) pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2010-2014. 

3. Quick Ratio (QR), tidak berpengaruh signifikan terhadap Return On Asset 

(ROA) pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia  periode 2010-2014. 

 Saran  

      Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka ada beberapa hal 

yang dapat disarankan oleh peneliti, yaitu:  

1. Bagi para peneliti yang tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut, 

diharapkan menambahkan variabel lain.  

2. Untuk penelitian lebih lanjut diharapkan untuk memperluas sample 

penelitian     untuk dapat membuktikan bahwa rasio-rasio keuangan yang 

digunakan dalam     penelitian ini dapat digunakan untuk menilai 

Profitabilitas Return On Asset (ROA). 
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