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ANALISIS PENGARUH MODAL KERJA TERHADAP LIKUIDITAS 

PADA PT. DIAN LANGGENG PRATAMA  

(FAHRENHEIT GROUP) 

Abstrak 

Penelitian ini diadakan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh Modal kerja 

yang terdiri dari variabel Perputaran Modal Kerja dan Jumlah Modal Kerja 

Terhadap Likuiditas. Pada PT. Dian Langgeng Pratama (Fahrenheit Group) di 

Jakarta. Data pada penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan dari Dian 

Langgeng Pratama (Fahrenheit Group)  selama delapan tahun dimulai dari tahun 

2010 s/d 2017, dengan metode pengolahan data dari penelitian lapangan dan 

kepustakaan dari literatur-literatur. Data yang diperoleh dianalisis dengan 

menggunakan analisis linear berganda yang terdiri dari Uji T, Uji F dan Uji 

koefisien determinasi (R
2
), dan Analisis lainnya meliputi Uji Asumsi Klasik, 

Analisis perputaran modal kerja, Analisis  Jumlah modal kerja, dan Analisis 

Likuiditas. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Secara bersama-

sama variabel perpurtaran modal kerja  dan variabel  jumlah modal kerja 

mempunyai  pengaruh signifikan  terhadap Likuiditas. Perputaran modal kerja 

dan jumlah modal kerja dapat menjelaskan Likuiditas sebesar 93,7% dan 6,3% 

dapat dijelaskan oleh variabel lainnya diluar model. Hasil dari penelitian ini 

diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan perusahaan dalam melakukan 

kontrol dan pengawasan terhadap tingkat likuiditas dan penggunaan dari modal 

kerja. 

Kata   Kunci : Modal kerja, Perputaran modal kerja, Jumlah Modal kerja, 

Likuiditas. 

Abstract 

This research was conducted with the aim to determine the effect of working 

capital that consist of variables Working Capital Turnover and Amount of 

Working Capital towards Liquidity At PT. Dian Langgeng Pratama (Fahrenheit 

Group) in Jakarta. The data in this study were obtained from financial statements 

from Dian Langgeng Pratama (Fahrenheit Group) for eight years starting from 

2010 to 2017, with the processing data method  from field research and literatures 

The data were analyzed using multiple linear analysis consisting of T Test, F Test 

and determination coefficient test (R2), and other analyzes included Classical 

Assumption Test, Analysis of working capital turnover, Amount of working 

capital analysis, and Liquidity Analysis. Based on the results of the study, it can 

be seen that jointly the working capital variable and the number of working capital 

variables have a significant influence on liquidity. Working capital turnover and 

the amount of working capital can explain Liquidity of 93.7% and 6.3% can be 
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explained by other variables outside the model. The results of this study are 

expected to be a material consideration of the company in exercising control and 

supervision of the level of liquidity and use of working capital. 

Keywords : Working capital, Working capital turnover, Amount of working 

capital, Liquidity. 

1. PENDAHULUAN

Setiap aktivitas yang dilaksanakan oleh perusahaan selalu memerlukan dana, baik 

untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari maupun untuk membiayai 

investasi jangka panjangnya. Dana yang digunakan untuk melangsungkan 

kegiatan operasional sehari-hari disebut modal kerja.  

Modal kerja merupakan masalah  penting yang seringkali dihadapi oleh 

perusahaan, karena pengelolaan modal kerja dan aktiva lancar merupakan bagian 

yang cukup besar dari aktiva. Modal kerja dibutuhkan oleh setiap perusahaan 

untuk membelanjai operasinya sehari-hari, misalnya: untuk pembelian bahan 

mentah, membiayai upah gaji pegawai, dan lain-lain.Oleh karena itu, perusahaan 

dituntut untuk selalu meningkatkan efisiensi kerjanya sehingga dicapai tujuan 

yang diharapkan oleh perusahaan yaitu mencapai laba yang optimal. 

Menurut Weston dan Copeland, (2008:240), modal kerja merupakan 

investasi perusahaan dalam bentuk uang tunai, surat berharga, piutang dan 

persediaan dikurangi kewajiban lancar yang digunakan untuk membiayai aktiva 

lancar. Setiap elemen dari aktiva lancar tersebut harus dikelola secara efisien agar 

meningkatkan tingkat likuiditas perusahaan pada tingkat aman 

Konsep likuiditas dapat diartikan sebagai kemampuan perusahaan dalam 

melunasi sejumlah utang jangka pendek, umumnya kurang dari satu tahun. 

Dimensi konsep likuiditas mancakup current ratio, quick ratio, dan cash ratio. 

Dimensi konsep likuiditas tersebut mencerminkan ukuran-ukuran kinerja 

manajemen ditinjau dari sejauh mana manajemen mampu mengelola modal kerja 

yang didanai dari utang lancar dan saldo kas perusahaan. 

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan PT. Dian Langgeng Pratama ( 

Fahrenheit Group ) Di Jakarta , sebagai perusahaan Distributor Alat Kesehatan 

maka perusahaan perlu mempergunakan modal kerja seefektif dan seefisien 

mungkin, yakni seberapa besar perputaran modal kerja dan Jumlah Modal Kerja 
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yang dikeluarkan sehingga dapat memenuhi kewajiban-kewajiban perusahaan baik 

utang lancar maupun utang jangka panjang. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah : Pertama, Apakah Perputaran Modal Kerja Berpengaruh 

Terhadap Likuiditas Pada PT. Dian Langgeng Pratama (Fahrenheit Group) ?; 

Kedua, Apakah  Jumlah  Modal Kerja Berpengaruh Terhadap Likuiditas Pada PT. 

Dian Langgeng Pratama (Fahrenheit Group) ?. 

Maka hipotesis dalam penelitian ini berdasarkan perumusan masalah diatas 

adalah sebagai berikut: Pertama, Ada pengaruh negatif dan signifikan antara 

Perputaran Modal kerja  terhadap Likuiditas; Kedua,  Ada pengaruh positif dan 

signifikan antara Jumlah Modal Kerja terhadap Likuiditas; Ketiga, Ada pengaruh 

positif dan signifikan antara modal kerja secara bersama sama dengan likuiditas. 

Tujuan penelitian merupakan bagian yang sangat penting dalam penelitian, 

hal ini dikarenakan tujuan penelitian dapat menjadi tolak ukur keberhasilan dalam 

suatu penelitian. Maka dalam penelitian ini tujuan penelitian yang ingin dicapai 

adalah: Pertama, Untuk Mengetahui Pengaruh Perputaran Modal Kerja Terhadap 

Likuiditas di PT. Dian Langgeng Pratama (Fahrenheit Group); Kedua, Untuk 

Mengetahui Pengaruh Jumlah Modal Kerja Terhadap Likuiditas di PT. Dian 

Langgeng Pratama (Fahrenheit Group). 

Sementara manfaat pada penelitian ini terbagi dua, yaitu: Pertama, 

Manfaat teoritis Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis 

dalam pengembangan teori keuangan, khususnya mengenai likuiditas dan modal 

kerja. Serta, digunakan sebagai solusi alternatif dalam pengambilan keputusan 

untuk permasalahan yang berhubungan dengan modal kerja dan likuiditas dan cara 

penggunaannya; Kedua, Manfaat praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

bahan pertimbangan bagi manajemen perusahaan khususnya dibagian keuangan, 

dan hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi 

bagi peneliti   selanjutnya. 

2. METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. 

Metode sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode purposive 
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sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu dan 

sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah perusahaan Dian Langgeng 

Pratama. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuatitatif 

yaitu data yang diperoleh dari perusahaan dalam bentuk angka-angka, seperti 

laporan keuangan, laporan laba rugi serta data lainnya yang ada kaitannya dengan 

penelitian ini yang dapat dihitung maupun diukur, Sumber data yang digunakan 

dalam penelitian ini Data sekunder dimana pengumpulan data ini dilakukan 

dengan mempelajari serta mengumpulkan data-data dari  dokumen maupun teori 

yang ada hubungannya dengan penelitian dengan metode pengumpulan data 

berupa penelitian lapangan (Field Research) dan Kepustakaan (Library Research). 

Teknik analisis data yang digunakan adalah Analisis Perputaran modal 

kerja, Analisis jumlah modal kerja, Analisis Likuiditas dengan rasio lancar 

(Current ratio), dilanjutkan dengan uji hipotesis yaitu uji asumsi klasik ( Uji 

normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinearitas, uji otokolerasi ) , uji 

analisis regresi linier berganda, uji t, uji F, dan uji koefisien determinan (R
2
). 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengaruh perputaran modal kerja terhadap likuiditas 

Berdasarkan Hasil analisis untuk pengaruh Perputaran modal kerja terhadap 

likuiditas pada PT. Dian Langgeng Pratama diperoleh nilai thitung sebesar -2,196. 

Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa -2,878 > -2,571. Maka, Ho ditolak, 

yang berarti bahwa perputaran modal kerja berpengaruh secara signifikan terhadap 

likuiditas pada PT. Dian Langgeng Pratama.  

Sehingga H1 yang menyatakan bahwa perputaran modal kerja berpangaruh 

secara negatif dan signifikan diterima kebenarannya. Hasil penelitian yang 

menunjukan bahwa perputaran modal kerja berpengaruh secara negatif dan 

signifikan terhadap likuiditas ini mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan 

oleh Diarni junita, dkk (2015) dimana hasil penelitian menunjukan adanya 

pengaruh negatif dan signifikan pada perputaran modal kerja terhadap tingkat 

likuiditas perusahaan perusahaan properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2009-2013 diukur dengan rasio lancar dan rasio cepat. 
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3.2 Pengaruh jumlah modal kerja terhadap likuiditas 

Berdasarkan Hasil analisis untuk pengaruh Jumlah modal kerja terhadap likuiditas 

pada PT. Dian Langgeng Pratama diperoleh nilai thitung sebesar 1,302. Berdasarkan 

hasil perhitungan diketahui bahwa -2,571 < 1,302 <  2,571. Maka, Ho diterima, 

yang berarti bahwa jumlah modal kerja tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap likuiditas pada PT. Dian Langgeng Pratama. Sehingga H2 yang 

menyatakan bahwa jumlah modal kerja berpengaruh secara positif dan signifikan 

ditolak kebenarannya. 

Hasil penelitian yang menunjukan bahwa jumlah modal kerja tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap likuiditas ini tidak mendukung penelitian 

terdahulu yang dilakukan oleh Endar Yunitasari, (2016) dimana menyatakan 

bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari jumlah modal kerja perusahaan 

sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi di BEI dengan nilai signifikansi 

sebesar 22.103 lebih besar dari 1,96 dengan arah pengaruh positif. Namun, 

mendukung penelitian yang dilakukan oleh Irma Rosmawati, dkk (2015) dimana 

penelitian pada PT. Indoritel Makmur Internasional, Tbk. Menghasilkan hasil 

penelitian yang menyatakan bahwa modal kerja tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap likuiditas, dengan nilai thitung 3,48 < ttabel 12,706. 

3.3 Pengaruh modal kerja secara bersama-sama terhadap likuiditas. 

Berdasarkan hasil analisis uji F diperoleh nilai Fhitung 37,308 > Ftabel 5,99. Maka, 

Ho ditolak, hal ini menandakan bahwa perputaran modal kerja dan jumlah modal 

kerja secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap likuiditas pada PT. 

Dian Langgeng Pratama. Sehingga H3 yang menyatakan bahwa modal kerja secara 

bersama-sama berpengaruh terhadap likuiditas diterima kebenarannya. 

4. Penutup

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh modal kerja terhadap likuiditas 

pada PT. Dian Langgeng Pratama dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

Pertama, Perputaran modal kerja berpengaruh signifikan terhadap likuiditas 

keuangan pada PT. Dian Langgeng Pratama, sehingga H1 yang menyatakan bahwa 

perputaran modal kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap likuiditas 
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dapat diterima kebenarannya; Kedua, Jumlah modal kerja tidak berpengaruh 

signifikan terhadap likuiditas keuangan pada PT. Dian Langgeng Pratama, 

sehingga H2 yang menyatakan bahwa jumlah modal kerja berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap likuiditas ditolak kebenarannya; Ketiga, Perputaran modal 

kerja dan jumlah modal kerja secara bersama-sama berpengaruh signifikan 

terhadap likuiditas keuangan pada PT. Dian Langgeng Pratama, sehingga H3 yang 

menyatakan bahwa modal kerja secara bersama-sama berpengaruh terhadap 

kepuasan konsumen diterima kebenarannya. 

4.2 Saran 

Bagi pengelola PT. Dian Langgeng Pratama, diharapkan untuk dapat mengontrol 

dan memperhatikan tingkat likuiditas dan modal kerja perusahaan , karena dapat 

menjadi ukuran tingkat prestasi perusahaan dalam periode tertentu. Sehingga 

dapat menjadi bahan evaluasi dan analisis mengenai penentuan kebijakan pada 

periode selanjutnya. 

Bagi Investor, dapat menjadi acuan untuk pemilihan tempat investasinya 

dengan memperhatikan aspek likuiditas perusahaan dan modal kerjanya. Sehingga 

akan berdampak pada penanaman investasi yang menguntungkan dan sesuai 

harapan. 

Bagi penelitian, selanjutnya dapat memperluas jangkauan penelitian 

dengan melakukan penambahan variabel-variabel lain yang dapat berpengaruh 

terhadap tingkat likuiditas ataupun menambahkan periode penelitian , serta 

dianjurkan untuk mengganti sektor pada objek penelitian. 
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