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ABSTRAK 

Salah satu keputusan yang dapat diambil oleh 
perusahaan dalam memaksimalkan labanya adalah 
keputusan pendanaan, yaitu tindakan perusahaan 
memanfaatkan hutang sebagai sumber dana untuk 
mencapai laba dan nilai perusahaan yang optimum. 

Penelitian ini akan menguraikan pembahasan 
tentang seberapa besar pengaruh likuiditas dan Hutang 
jangka panjang terhadap kemampulabaan perusahaan. 
Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan 
sampel 2 perusahaan yaitu PT Matahari Putra Prima Tbk 
dan PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk. 

Dari hasil analisis menunjukkan kesimpulan bahwa 
terdapat hubungan antara variabel dependen dengan 
seperangkat variabel independen. Dengan kata lain 
terdapat hubungan signifikan antara variabel likuiditas 
dan hutang jangka panjang secara bersama terhadap 
kemampulabaan. 

 
Kata Kunci: Likuiditas, Hutang Jangka Panjang, 
Kemampulabaan. 

ABSTRACT 

One of decision which can be taken by company in 
maximizing its profit is financing decision, that is 
company action exploit debt as fund source to reach 
the profit and assess the optimum company. 

 This research will elaborate the solution about 
the influence of liquidity and Long term liabilities to 
profitability of company.  

This Research used 2 companies as the samples 
that is PT Matahari Putra Prima Tbk and PT Ramayana 
Lestari Sentosa Tbk. 

 The result of analyse show the conclusion that 
there are relation between dependent variable and 
independent variables. Equally there are significant 
relation between liquidity and long term liabilities 
variables (in collectively) to profitability. 
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PENDAHULUAN 

Untuk memaksimalisasi laba dan nilai perusahaan 
diperlukan usaha dan upaya yang sangat keras dari 
manajemen keuangan, diperlukan perencanaan, 
pengendalian dan pengambilan keputusan yang tepat 
untuk mencapai tujuan tersebut. Selain itu hal lain yang 
diperlukan agar tujuan ini dapat tercapai, maka 
perusahaan tersebut harus dapat memanfaatkan segala 
sumber daya yang terdapat didalam perusahaan, agar 
dapat selalu bekerja secara efektif dan efisien, hal ini 
dapat dilakukan dengan selalu mengevaluasi kinerja dari 
berbagai manajemen dalam perusahaan khususnya 
manajemen keuangan, sehingga dengan adanya evaluasi 
kinerja manajemen maka perusahaan dapat melakukan 
perbaikan pada kinerja manajemen yang digambarkan 
melalui kegiatan operasi perusahaan. Cara ini dapat 
dilakukan dengan meminimumkan biaya modal 
perusahaan atau dengan kata lain biaya modal yang 
berasal dari sumber hutang harus lebih kecil dari biaya 
modal sendiri. Oleh karena itu keputusan manajemen 
keuangan merupakan hal terpenting dalam mencapai 
tujuan tersebut. 

Salah satu keputusan yang dapat diambil oleh 
perusahaan dalam memaksimalkan labanya adalah 
keputusan pendanaan, yaitu tindakan perusahaan 
memanfaatkan hutang sebagai sumber dana untuk 
mencapai laba dan nilai perusahaan yang optimum. 
Dalam hal ini hutang jangka pendek dan jangka panjang 
merupakan salah satu sumber dana yang terpenting 

dalam setiap jenis usaha, Perusahaan lebih memilih 
menggunakan hutang sebagai sumber dana dibandingkan 
sumber ekuitas karena pada umunya bunga yang 
dibayarkan oleh perusahaan karena menggunakan 
hutang dapat digunakan untuk mengurangi pajak 
penghasilan, sehingga pajak penghasilan yang harus 
dibayarkan oleh perusahaan lebih kecil, penghematan 
pajak penghasilan merupakan suatu manfaat yang 
menguntungkan bagi perusahaan, tetapi hal terpenting 
yang perlu diingat oleh setiap perusahaan, bahwa dalam 
penggunaan hutang jangka pendek dan jangka panjang 
akan menimbulkan kewajiban finansial, baik dalam 
bentuk pembayaran bunga maupun angsuran pokok 
pinjaman. Perusahaan harus menjaga likuiditas 
perusahaan dan terus meningkatkan laba operasi 
perusahaan (Earning Before Interest and Tax – EBIT)  
melalui peningkatan volume penjualan, sehingga seluruh 
kewajiban yang sudah jatuh tempo dapat terpenuhi. 

Penggunaan hutang jangka panjang dan likuiditas 
perusahaan mempunyai peranan yang sangat penting 
dalam perusahaan, dengan adanya sumber pendanaan 
yang berasal dari hutang jangka panjang maka 
perusahaan dapat membiayai segala kebutuhan 
usahanya yang membutuhkan dana yang cukup besar 
dan memerlukan waktu yang cukup lama bagi 
perusahaan untuk memperoleh hasil atau laba dari 
usaha tersebut yang kemudian digunakan memenuhi 
kewajiban jangka panjangnya, salah satunya kebutuhan 
usaha perusahaan tersebut yaitu perluasan usahanya 
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(ekspansi). Selain itu likuiditaspun mempunyai peranan 
yang cukup penting bagi kelangsungan hidup perusahaan 
dan kemampulabaan perusahaan, karena apabila 
perusahaan tersebut tidak mampu memenuhi 
kewajibannya (iliquid) maka perusahaan tersebut akan 
mengalami kesulitan finansial, apabila perusahaan 
tersebut mengalami kesulitan finansial maka tujuan 
utama perusahaan yaitu memaksimalkan kekayaan 
pemilik melalui maksimalisasi labapun tidak akan 
tercapai. Perusahaan dapat mengetahui seberapa besar 
pengaruh likuiditas dan hutang jangka panjang mereka 
terhadap kemampulabaan perusahaannya melalui 
analisis rasio likuiditas jangka panjang, melalui rasio ini 
perusahaan dapat mengetahui bagaimana pengaruh 
likuiditas dan hutang jangka panjang terhadap 
kemampulabaan perusahaan. 

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, 
maka penulis mengidentifikasikan masalah sebagai 
berikut : 
1.    Bagaimana likuiditas, hutang jangka panjang, dan 

kemampulabaan  perusahaan? 
2.   Bagaimana Pengaruh Likuiditas dan Hutang Jangka 

Panjang terhadap kemampulabaan perusahaan? 
 
  

METODE PENELITIAN  

  
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode 

deskriptif komparatif. Metode ini dipakai untuk 
menjawab pertanyaan mengenai analisis kinerja 
perusahaan pada saat memakai hutang sebagai sumber 
dananya dan bagaimana likuiditas serta hutang jangka 
panjang mempengaruhi kemampulabaan suatu 
perusahaan. Metode penelitian ini adalah suatu metode 
yang dilakukan dengan cara mencari data yang dapat 
memberikan gambaran yang jelas mengenai kinerja 
perusahaan kemudian penulis bermaksud untuk 
membandingkan perkembangan kinerja perusahaan 
dengan mengambil data selama 5 tahun terakhir. 
Metode ini tersusun sebagai berikut : 
1. Studi deskriptif, yaitu studi yang dilakukan dengan 
cara menguraikan dan menjelaskan variable penelitian 
yang dilakukan penulis. 
2. Studi komparatif, untuk membandingkan antara hasil 
penelitian kinerja perusahaan PT Ramayana Lestari 
Sentosa Tbk dan PT Matahari Putra Prima Tbk. 
3. Analisis Multiple regression, untuk menganalisis 
pengaruh dari variabel independent terhadap variabel 
dependent. Model ini dipilih karena penelitian ini 
dirancang untuk menentukan variable independent yang 
mempunyai pengaruh terhadap variable dependent. 
 
Operasionalisasi Variabel 

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan 
penelitian, maka penulis melakukan operasionalisasi 
dari variabel-variabel yang berkaitan dengan likuiditas, 
hutang jangka panjang dan kemampulabaan yang akan 
diteliti oleh penulis. 
  
Tabel 1. Operasional Variabel 

Variabel Indikator Skala atau 
ukuran 

Likuiditas Rasio Likuiditas : Current 
Ratio Rasio 

Hutang Jangka 
Panjang 

Long term debt / Total 
assets Rasio 

Kemampulabaan Rasio Kemampulabaan: 
ROA (Return On  Assets) Rasio 

Metode Analisis 
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian 

ini menggunakan ”data analysis” pada Excel yang 
formula pengujiannya serupa dengan software SPSS. 
Untuk menghasilkan suatu model yang baik, hasil 
analisis regresi memerlukan pengujian asumsi klasik. 
Pengujian asumsi klasik dilakukan melalui tahap-tahap, 
sebagai berikut : 
1. Melakukan uji Multikolinieritas, untuk menguji ada 
atau tidaknya hubungan sempurna antar variabel 
independen pada model regresi. Uji pada 
multikolinieritas merupakan pengujian untuk melihat 
adanya keterkaitan hubungan antar variabel 
independent. Cara untuk mengetahui adanya 
multikolinieritas dilakukan dengan cara meregresikan 
model analisis dan melakukan uji korelasi antar variabel 
independen. 
2. Melakukan uji Autokorelasi, untuk melihat apakah 
ada hubungan antara data (observasi) satu dengan data 
yang lainnya dalam satu variabel. 
3. Melakukan uji Normalitas, Asumsi bahwa suatu 
model regresi mengikuti distribusi yang mendekati 
normal adalah penting dalam statistik. Walaupun telah 
bebas uji asumsi klasik lainnya, data yang tidak 
mengikuti distribusi normal akan menyesatkan 
penarikan kesimpulan hasil penelitian. Jika secara 
teoritis uji t tentang koefisien regresi parsial dilakukan 
dengan cara asumsi model regresi tersebut berdistribusi 
normal, sudah seharusnya data yang membentuk model 
tersebut minimal mendekati distribusi normal. 

Dalam pengujian hipotesis dilakukan uji teoritis 
dimana uji ini dilakukan untuk menguji kesesuaian teori 
dengan hasil regresi. Yang didasarkan pada koefisien 
regresi pada masing-masing independent variabel. 
1. Secara Simultan 
 Ho1 : Tidak ada pengaruh antara variabel current 

ratio dan long term debt   secara bersama 
terhadap kemampulabaan 

 Ha1 : Ada pengaruh antara variabel current ratio 
dan long term debt secara bersama terhadap 
kemampulabaan 

Pengujian hipotesis yang dilakukan dengan uji f 
digunakan untuk menguji signifikan koefisien regresi 
secara bersama-sama. Uji f menunjukan pengaruh 
semua variabel independen secara serempak atau 
bersama-sama terhadap variabel dependen. Uji f 
dilakukan dengan cara menggunakan tingkat signifikasi 
dan analisis hipotesa yaitu : 
Dengan cara melihat tingkat signifikan, Tingkat 
signifikan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
5%. Dan untuk membuktikan apakah H0 diterima atu 
tidak dalam penelitian ini digunakan dengan melihat 
nilai P-valuenya. Bila nilai P valuenya dari F ≥ α = 5% 
maka H0 diterima dan Ha ditolak artinya secara 
serempak semua variabel independent Xi tidak 
berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 
Sebaliknya jika nilai P-valuenya dari F ≤ α = 5% maka H0 
ditolak dan Ha diterima artinya secara serempak semua 
variabel independent Xi berpengaruh signifikan terhadap 
variabel dependen. 
2. Secara Parsial 
 Ho2 :  Current ratio tidak berpengaruh signifikan 

terhadap kemampulabaan  perusahaan  
 Ha2 : Current ratio berpengaruh signifikan 

terhadap kemampulabaan  perusahaan  
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 Ho3 : Long term debt tidak berpengaruh 
signifikan terhadap kemampulabaan  
perusahaan  

 Ha3 : Long term debt berpengaruh signifikan 
terhadap kemampulabaan  perusahaan  

Untuk melakukan pengujian diatas apakah 
variabel-variabel seperti current ratio dan long term 
debt mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel 
dependen atau tidak maka pengujian yang dilakukan 
adalah ”uji t”. Uji t dilakukan untuk menguji signifikan 
koefisien regresi secara parsial atau pengaruh masing-
masing variabel independen secara individual terhadap 
variabel dependen. Pengaruh variabel independen 
secara individual dan signifikan terhadap variabel 
dependen. Uji t dilakukan dengan cara melihat tingkat 
signifikasi atau α. Untuk melakukan uji t digunakan 
dengan cara membandingkan P-value dari t dari masing-
masing variable independent terhadap α yaitu 5%. Bila 
nilai p value dari t masing-masing variabel independent 
≥ α = 5% maka Ho:bi = 0 diterima dan Ha:bi ≠ 0 ditolak 
artinya secara individual variabel independen Xi tidak 
berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 
Sebaliknya bila nilai P-value dari t masing-masing 
variabel independen ≤ α maka Ho:bi = 0 ditolak dan 
Ha:bi ≠ 0 diterima artinya secara individual masing-
masing variabel independen Xi berpengaruh secara 
signifikan terhadap variabel dependen 

 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hutang merupakan salah satu sumber modal 
perusahaan guna membiayai perusahaan agar dapat 
terus mengembangkan usahanya dan membantu 
perusahaan dalam mencapai tujuannya yaitu 
memaksimalkan kekayaan pemilik melalui maksimalisasi 
laba, hutang dibagi menjadi dua jenis yaitu hutang 
jangka pendek dan hutang jangka panjang. Hutang 
jangka pendek merupakan sumber pembiayaan 
perusahaan yang jatuh temponya satu tahun atau kurang 
dari satu tahun, biasanya digunakan untuk memenuhi 
kebutuhan modal perusahaan dalam menghadapi masa 
operasional yang tinggi, seperti kebutuhan untuk aktiva 
lancar sedangkan hutang jangka panjang merupakan 
salah satu sumber pendanaan eksternal yang terpenting 
bagi kelangsungan hidup perusahaan, salah satu 
kegunaan atau fungsi dari hutang jangka panjang yaitu 
perusahaan dapat melakukan ekspansi atau perluasan 
usaha, perusahaan memerlukan modal yang cukup besar 
untuk  melakukan ekspansi dan memerlukan waktu yang 
cukup lama pula untuk mengembalikan modal dari 
ekspansi, oleh karena itu salah satu sumber dana yang 
paling cocok untuk perluasan usaha perusahaan yaitu 
hutang jangka panjang. Selain daripada itu perusahaan 
lebih memilih menggunakan hutang sebagai sumber 
dana dibandingkan sumber ekuitas karena pada umunya 
bunga yang dibayarkan oleh perusahaan karena 
menggunakan hutang dapat digunakan untuk mengurangi 
pajak penghasilan, sehingga pajak penghasilan yang 
harus dibayarkan oleh perusahaan lebih kecil, 
penghematan pajak penghasilan merupakan suatu 
manfaat yang menguntungkan bagi perusahaan, dengan 
adanya penghematan pajak maka laba yang diperoleh 
perusahaanpun akan lebih besar jika dibandingkan 
perusahaan yang tidak menggunakan hutang jangka 
pendek maupun jangka panjang sebagai sumber 
modalnya. Tetapi hal terpenting yang perlu diingat oleh 

setiap perusahaan, bahwa dalam penggunaan hutang, 
baik hutang jangka pendek maupun hutang jangka 
panjang, Sangat penting bagi perusahaan untuk dapat 
terus menjaga kemampuannya dalam memenuhi 
kewajibannya yang telah jatuh tempo kepada para 
kreditor (likuiditas) 

Likuiditas mempunyai peranan yang penting bagi 
kelangsungan hidup perusahaan, karena likuiditas 
menunjukan keadaan keuangan perusahaan tersebut. 
Suatu perusahaan yang solvabel berarti perusahaan 
tersebut mempunyai aktiva atau kekayaan yang cukup 
untuk membayar semua utang-utangnya. Apabila 
perusahaan dapat mengelola hutangnya dengan baik dan 
dapat memenuhi seluruh kewajibannya dengan baik 
pula, maka hal ini akan memeberikan keuntungan yang 
besar bagi pemegang saham atau pemilik perusahaan. 
Sebaliknya apabila perusahaan tersebut tidak dapat 
memenuhi kebutuhan jangka panjangnya dengan baik 
maka perusahaan tersebut akan dipailitkan oleh 
kreditor, sehingga hal ini dapat berdampak pada 
buruknya reputasi perusahaan tersebut, yang berakibat 
pada menurunnya kepercayaan kreditor, sehingga 
apabila perusahaan membutuhkan dana pada suatu saat 
nanti, maka perusahaan tersebut akan mengalami 
kesulitan untuk memperoleh pinjaman dana kembali 
oleh para kreditor. Oleh karena itu likuiditas memiliki 
peran yang sangat penting bagi kelangsungan hidup 
perusahaan, sehingga perusahaan harus benar-benar 
dapat menjaga likuiditas perusahaannya dengan baik.  

Kondisi ideal perusahaan adalah apabila 
perusahaan dapat memenuhi kewajiban jangka 
pendeknya (likuid) dan juga dapat memenuhi kewajiban 
jangka panjangnya (solvable). Apabila suatu perusahaan 
tidak mempunyai cukup aktiva guna memenuhi 
kewajiban jangka panjangnya (insolvable), akan tetapi 
aktiva lancarnya dapat menutupi kewajiban jangka 
pendeknya (likuid), maka perusahaan tersebut tidak 
akan segera dalam kesulitan finansial, sebab perusahaan 
itu masih dapat bekerja dengan baik dan masih 
mempunyai kesempatan untuk memperbaiki 
solvabilitasnya. Akan tetapi apabila kondisi keuangan 
perusahaan adalah sebaliknya (solvable tetapi ilikuid), 
maka perusahaan tersebut akan segera mengalami 
kesulitan finansial. Oleh karena itu sumber dan 
komposisi dari jenis kewajiban dan ekuitas perusahaan 
akan menentukan stabilitas keuangan dan solvabilitas 
jangka panjang perusahaan secara wajar. Selain hal di 
atas peranan likuiditas dapat juga dikaitkan dengan 
modal kerja yang merupakan salah satu sumber daya 
yang penting bagi perusahaan. Modal kerja digunakan 
untuk membiayai operasi sehari-hari perusahaan, 
dimana dana yang telah dikeluarkan tersebut 
diharapkan akan kembali dalam jangka waktu yang 
relatif pendek melalui hasil aktivitas perusahaan 
tersebut, yang akan dipergunakan untuk operasi 
selanjutnya. 

Resiko dari likuiditas dapat dihindari dengan cara 
menjaga likuiditas perusahaan dan terus meningkatkan 
laba operasi perusahaan melalui peningkatan volume 
penjualan, sehingga seluruh kewajiban yang sudah jatuh 
tempo dapat terpenuhi dan kemampulabaan 
perusahaanpun akan meningkat. Untuk meningkatkan 
laba operasi, perusahaan dapat melakukan berbagai 
cara salah satunya yaitu dengan menaikan harga jual 
tersebut akan mempengaruhi penjualan dan laba, 
karena biaya dan harga tersebut akan menentukan 
tinggi rendahnya tingkat penjualan dan laba. Dimana 
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laba merupakan selisih antara penjualan dikurangi 
dengan biaya. Apabila biaya produksi (HPP) dapat 
dikendalikan dengan bagus atau penjualan meningkat 
diharapkan laba juga akan mengalami peningkatan. 
Dalam melaksanakan kegiatan bisnis perusahaan, dapat 
dikatakan perusahaan akan berhasil apabila dari masa 
kemasa perusahaan dapat mengumpulkan keuangan 
dengan meningkatkan penjualan dan kemampulabaan. 

Kemampulabaan (Profitabilitas) adalah 
kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dan 
hubungannya dengan penjualan, total aktiva, maupun 
modal sendiri. Semakin tinggi profitabilitas berarti akan 
semakin baik, jadi rasio kemampulabaan akan 
memberikan jawaban akhir tentang efektifitas 
manajemen perusahaan, karena rasio ini memberikan 
gambaran tentang tingkat pengelolaan suatu 
perusahaan.Pengaruh terbesar atas biaya produksi 
(melalui HPP) dalam penjualan dan kemampulabaan, 
yaitu pada pengaruh biaya produksi dalam meningkatkan 
kemampulabaan dibandingkan dengan pengaruh biaya 
produksi dalam meningkatkan penjualan, dimana 
pengaruhnya relative kecil. Hal lain yang dapat 
dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan 
kemampulabaan adalah Mengurangi beban. Walaupun 
operasi merupakan bagian dari bisnis yang tidak 
mungkin dihilangkan, perusahaan harus berpikir keras 
tentang bagaimana perusahaan bisa mengurangi beban 
operasi dengan sangat hati – hati. perusahaan juga harus 
mempertimbangkan baik dan buruknya dalam jangka 
panjang. Perusahaan harus juga mempertimbangkan 
efek dari pemotongan beban tersebut, jangan hanya 
memikirkan jangka pendek saja, tetapi jangka panjang 
juga harus dipertimbangkan. Mengendalikan beban 
perusahaan perusahaan harus dilakukan pada saat 
perusahaan memulai usaha. Perusahaan harus dengan 
seksama memperhatikan beban–beban perusahaan. 
Dengan sangat berhati–hati terhadap pengeluaran dan 
membuat suatu strategi terhadap pengeluaran–
pengeluaran perusahaan Setelah perusahaan melakukan 
komitmen untuk meningkatkan profitabilitas 
perusahaan, melakukan pengendalian atas beban–beban 
perusahaan perusahaan merupakan pilihan yang harus 
menjadi pilihan utama. Karena untuk setiap 
pengendalian atas beban–beban perusahaan akan 
membawa pengaruh secara langsung terhadap 
pendapatan perusahaan. Pengendalian atau 
pengurangan beban-beban perusahaan dapat ditempuh 
dengan berbagai cara antara lain yaitu dengan 
mengurangi biaya-biaya pemakaian listrik, air dan 
telepon yang tidak penting.  

Dalam bab ini akan disajkan hasil dari analisis data 
bardasarkan pengamatan analisis rasio dan pengamatan 
sejumlah variabel yang dipakai dalam model regresi. 
dalam penelitian ini penulis melibatkan satu variabel 
dependen yaitu kemampulabaan dan dua variabel 
independent yaitu likuiditas dan hutang jangka panjang. 
Untuk variabel dependen kemampulabaan penulis 
menggunakan ROA (Return On Assets) sebagai rasio dan 
untuk variabel independen likuiditas penulis 
menggunakan CR (current ratio) sedangkan pada hutang 
jangka panjang penulis membagi hutang jangka panjang 
dengan total aset perusahaan untuk mengetahui 
perkembangan hutang jangka panjang dari tahun ke 
tahun. Penulis menggunakan PT Matahari Putra Prima 
Tbk dan PT Ramayana Lestari sentosa Tbk sebagai 
sumber penelitian. 

Berikut ini merupakan laporan keuangan PT 
Matahari Putra Prima Tbk dan PT Ramayana Lestari 
sentosa Tbk pada tahun 2004 hingga 2008 
 
Tabel 2 Perkembangan Rasio PT Matahari Putra Prima Tbk Tahun 2004-
2008 

Periode 

Rasio 

ROA Current Ratio 
Long term debt/ total 

assets 
2004       

Tri I 0,001720165 1,156506134 0,152944709 
Tri II 0,006318160 1,539528884 0,243360461 
Tri III 0,014410758 1,574547276 0,238611892 
tri IV 0,030674853 1,505762256 0,22270827 
2005    
Tri I 0,002614998 1,475468984 0,236272683 
Tri II 0,008874036 1,123673617 0,236811492 
Tri III 0,030311900 1,101974332 0,215140566 
tri IV 0,048633620 1,28784151 0,275689458 
2006    
Tri I 0,002737565 1,283750418 0,293621771 
Tri II 0,009693875 1,369595049 0,314872148 
Tri III 0,014859822 1,215931607 0,271472383 
tri IV 0,026505973 1,61750841 0,380062519 
2007    
Tri I 0,002139444 1,833534465 0,311439309 
Tri II 0,007233693 1,75374656 0,311679508 
Tri III 0,012910096 1,646271142 0,289177767 
tri IV 0,021442452 2,247609178 0,372469468 
2008    
Tri I 0,002243055 1,843835946 0,363293419 
Tri II 0,007494469 1,529720388 0,312484795 
Tri III 0,020173898 1,245685847 0,277275946 
tri IV 0,001077569 1,12230703 0,210686096 

Sumber : BEI yang telah diolah 
 

Setelah dilakukan pengolahan berdasarkan data 
diatas dengan menggunakan data analysis maka 
diperoleh data statistik yang memberikan penjelasan 
mengenai nilai maksimum, nilai minimum, nilai rata-
rata (mean) dan standard deviasi dari variabel-variabel 
bebas 
 
Tabel 3 Data Statistik PT Matahari Putra Prima Tbk 2004-2008 

 N Nilai 
Maksimum Nilai Minimum 

ROA 20 0,048633620 0,001077569 

Current Ratio 20 2,247609178 1,101974332 

Long term debt/ total asset 20 0,380062519 0,152944709 

 

 Nilai rata-rata 
(mean) Standard Deviasi 

ROA 0,013603520 0,012644016 

Current Ratio 1,473739952 0,298915766 

Long term debt/ total asset 0,276503733 0,058560626 

 
Dari data diatas maka dapat diketahui nilai 

maksimum,nilai minimum,nilai rata-rata serta standard 
deviasi dari ROA (Return On Assets), current ratio serta 
long term debt terhadap total asset yang dimiliki oleh 
PT Matahari Putra Prima Tbk pada tahun 2004 hingga 
2008. 

Nilai maksimum ROA yang dimiliki oleh PT Matahari 
Putra Prima Tbk dari tahun 2004 hingga tahun 2008 
adalah 0,048633620 yang terjadi pada tahun 2005 
triwulan ke IV hal ini menunjukan bahwa kemampuan PT 
Matahari Putra Prima Tbk dalam menghasilkan laba 
paling baik dari tahun 2004 hingga tahun 2008 terjadi 
pada tahun 2005 triwulan ke IV, hal ini dapat 
disebabkan oleh pada saat itu  PT Matahari Putra Prima 
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Tbk mampu menghasilkan laba bersih yang paling baik 
dibandingkan tahun dan triwulan lainnya, laba bersih 
yang meningkat ini disebabkan oleh mampunya 
manajemen PT Matahari Putra Prima Tbk melakukan 
peningkatan volume penjualan, volume penjualan ini 
dapat disebabkan oleh berbagai hal antara lain 
manajemen perusahaan mampu membaca selera 
konsumen dengan baik sehingga produk yang dihasilkan 
oleh perusahaan sesuai dengan selera konsumen, 
perusahaan dapat dengan baik menghadapi segala 
macam persaingan dengan berbagai inovasi-inovasi 
terbaru dalam hal produk yang dihasilkan oleh PT 
Matahari Putra Prima Tbk sehingga produk yang 
dihasilkan oleh PT Matahari Putra Prima Tbk dapat 
bersaing dengan para pesaingnya, dan hal lain yang 
dapat menyebabkan volume penjualan PT Matahari 
Putra Prima Tbk mengalami kenaikan yaitu promosi yang 
dilakukan oleh perusahaan ini cukup baik sehingga 
konsumen dapat mengetahui kelebihan yang dimiliki 
oleh produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Selain itu 
tingginya volume ROA yang dihasilkan pada tahun 2005 
triwulan ke IV ini menunjukan bahwa perusahaan 
mampu melakukan efisiensi dan efektivitas dalam 
bidang operasi perusahaan. Nilai minimum ROA yang 
dihasilkan oleh PT Matahari Putra Prima Tbk dari tahun 
2004 hingga tahun 2008 terjadi pada tahun 2008 
triwulan ke IV, hal ini disebabkan oleh penurunan laba 
bersih yang dihasilkan oleh PT Matahari Putra Prima Tbk 
pada tahun itu, penurunan laba bersih ini dapat 
disebabkan oleh penurunan volume penjualan. 
Penurunan penjualan yang dialami oleh Matahari dapat 
disebabkan beberapa hal antara lain ketidaksesuaian 
antara produk yang dihasilkan oleh Matahari dengan 
selera konsumen, kurangnya pemasaran produk yang 
dihasilkan oleh Matahari kepada konsumen, kalahnya 
persaingan produk ataupun inovasi-inovasi yang 
dihasilkan oleh Matahari dengan para pesaing. Dari data 
diatas dapat pula diketahui nilai rata-rata ROA dan 
standard deviasi yang dimiliki oleh PT Matahari Putra 
Prima Tbk, rata – rata ROA yang dimiliki oleh Matahari 
yaitu sebesar 0,013603520, hal ini dapat diartikan 
bahwa rata-rata kemampuan Matahari dalam 
menghasilkan laba perusahaan dari tahun 2004 hingga 
tahun 2008 sebesar 0,013603520. Sedangkan simpangan 
baku (standar deviasi) atas ROA yaitu sebesar 
0,012644016. 

Nilai maksimum current ratio yang dimilki oleh PT 
Matahari Putra Prima dari tahun 2004 hingga tahun 2008 
yaitu sebesar 2,247609178 yang terjadi pada tahun 2007 
triwulan ke IV, hal ini menunjukan bahwa aktiva lancar 
yang dimiliki oleh PT Matahari Putra Prima Tbk pada 
tahun 2004 memiliki tingkat volume yang cukup baik 
atau dengan kata lain aktiva lancar yang tersedia di 
perusahaan pada tahun ini tersedia lebih baik 
dibandingkan tahun-tahun yang lain, oleh karena itu 
pada tahun 2007 triwulan ke IV PT Matahari Putra Prima 
Tbk dapat menjamin hutang lancar atau hutang-
hutangnya yang sudah jatuh tempo dengan baik melalui 
aktiva lancarnya yang tersedia di perusahaannya. Nilai 
minimum current ratio yang dihasilkan oleh PT Matahari 
putra prima Tbk dari tahun 2004 hingga tahun 2008 
yaitu sebesar 1,101974332 yang terjadi pada tahun 2005 
triwulan ke III hal ini menunjukan bahwa aktiva lancar 
yang ada di dalam perusahaan tidak cukup besar untuk 
menutupi hutang lancar yang ada, hal ini terlihat pada 
tahun tersebut terjadi peningkatan hutang lancar yang 
tidak diiringi oleh peningkatan aktiva lancar yang cukup 

baik,walaupun pada tahun 2005 triwulan ke III aktiva 
lancar yang dimiliki oleh Matahari mengalami 
peningkatan tetapi peningkatan aktiva lancar ini tidak 
cukup berpengaruh terhadap peningkatan hutang lancar 
pada saat itu sehinga kemampuan perusahaan dalam 
memenuhi atau menjamin hutang lancarnya akan 
semakin menurun, karena hutang lancar perusahaan 
yang sudah jatuh tempo akan terbayar atau terjamin 
dengan baik apabila perusahaan tersebut memiliki 
aktiva lancar yang lebih besar dibandingkan aktiva 
tetap, sebab aktiva lancar lebih mudah dicairkan 
dibandingkan aktiva tetap, sehingga apabila perusahaan 
membutuhkan dana untuk memenuhi hutang yang sudah 
jatuh tempo maka perusahaan akan mengambil dana 
yang berasal dari aktiva lancar yang lebih mudah dan 
cepat dicairkan. Hal yang dapat menyebabkan 
menurunnya tingkat atau volume aktiva lancar  Matahari 
Putra Prima Tbk pada tahun-tahun tersebut yaitu 
menurunnya aktivitas operasional perusahaan pada 
tahun-tahun tersebut, dengan menurunnya aktivitas 
operasional perusahaan maka kemampulabaan 
perusahaanpun akan semakin menurun. Selain itu hal 
lain yang dapat menyebabkan menurunnya volume rasio 
lancar yaitu terlalu banyaknya dana jangka pendek yang 
ditanamkan oleh perusahaan ini di dalam persediaan, 
sehingga hal ini juga akan berpengaruh terhadap 
kemampuan membayar kembali kewajiban jangka 
pendek tepat pada waktunya.Dari data diatas dapat 
pula diketahui nilai rata-rata current ratio dan standard 
deviasi dari current ratio yang dimiliki oleh PT Matahari 
Putra Prima Tbk, nilai rata-rata yang dimiliki oleh PT 
matahari Putra Prima tbk yaitu sebesar 1,473739952, hal 
ini menunjukan bahwa nilai rata-rata aktiva lancar yang 
dimiliki Matahari dalam menjamin hutang jangka 
pendeknya atau hutang lancarnya yaitu sebesar 
1,473739952. Sedangkan simpangan baku (standard 
deviasi) atas current ratio yang dimiliki oleh PT Matahari 
Putra Prima Tbk yaitu sebesar 0,298915766.  

Nilai maksimum long term debt bila dibagi dengan 
total asset yang dimiliki oleh PT Matahari Putra Prima 
Tbk dari tahun 2004 hingga tahun 2008 yaitu sebesar 
0,380062519 yang terjadi pada tahun 2006 triwulan ke 
IV, hal ini menunjukan bahwa PT matahari putra prima 
Tbk pada saat itu memiliki asset yang sebagian besar 
didanai oleh hutang jangka panjang atau dengan kata 
lain pada tahun itu sebagian besar aset yang dimiliki 
oleh perusahaan didanai oleh hutang jangka panjang 
sebagai sumber modalnya. Hal yang menyebabkan PT 
matahari Putra Prima Tbk menggunakan hutang jangka 
panjang sebagai sumber modal adalah hutang jangka 
panjang biasanya digunakan untuk membiayai perluasan 
perusahaan atau biasa disebut dengan ekspansi, karena 
kebutuhan modal yang diperlukan oleh perusahaan 
untuk keperluan tersebut cukup besar, maka hutang 
jangka panjang mempunyai jangka waktu yang cukup 
panjang, sampai investasi perusahaan tersebut 
menghasilkan keuntungan, dan perusahaan dapat 
memenuhi kewajiban jangka panjangnya, selain itu pada 
umunya bunga yang dibayarkan oleh perusahaan karena 
menggunakan hutang dapat digunakan untuk mengurangi 
pajak penghasilan, sehingga pajak penghasilan yang 
harus dibayarkan oleh perusahaan lebih kecil, 
penghematan pajak penghasilan merupakan suatu 
manfaat yang menguntungkan bagi perusahaan. Nilai 
minimum dari long term debt bila dibagi dengan total 
asset yang dimiliki oleh PT Matahari Putra Prima Tbk 
dari tahun 2004 hingga tahun 2008 yaitu sebesar 
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0,152944709 yang terjadi pada tahun 2004 triwulan I, 
hal ini berarti bahwa asset yang dimiliki oleh 
perusahaan hanya sebagian kecil saja yang dibiayai oleh 
hutang jangka panjang, hal ini dapat disebabkan oleh 
beberapa hal antara lain dana internal yang dimiliki oleh 
PT Matahari telah cukup sehingga PT Matahari merasa 
tidak perlu untuk melakukan pinjaman yang berasal dari 
hutang jangka panjang selain itu yang dapat 
menyebabkan tingkat hutang jangka panjang yang 
dimiliki oleh PT Matahari menurun yaitu PT Matahari 
merasa laba yang dihasilkan tidak cukup untuk 
membayar bunga yang berasal dari hutang jangka 
panjang sehingga PT Matahari tidak ingin mengambil 
resiko dengan mengambil hutang jangka panjang sebagai 
sumber modalnya dan hal lain yang dapat menyebabkan 
menurunnya penggunaan hutang jangka panjang oleh 
perusahaan ini yaitu PT Matahari Putra Prima Tbk yaitu 
PT Matahari Putra Prima Tbk telah memiliki hutang 
jangka panjang yang sudah jatuh tempo.Nilai rata-rata 
Longterm debt dibagi dengan total asset yang dimiliki 
oleh PT Matahari Putra Prima Tbk pada tahun 2004 
hingga tahun 2008 yaitu sebesar 0,276503733, hal ini 
berarti besarnya asset yang dibiayai oleh jangka panjang 
dari tahun 2004 hingga tahun 2008 yaitu sebesar 
0,276503733. Sedangkan nilai simpangan baku (standar 
deviasi) atas long term debt dibagi dengan total asset 
PT matahari Putra Prima Tbk dari tahun 2004 hingga 
tahun 2008 yaitu sebesar 0,058560626. 

Sebagai perbandingan berikut ini merupakan 
laporan keuangan PT Ramayana Lestari sentosa Tbk 
pada tahun 2004 hingga tahun 2008. 

 
Tabel 4 Perkembangan Rasio PT Ramayana Lestari sentosa Tahun 2004-
2008 

Periode 
Rasio 

ROA Current Ratio Long term 
debt/total assets 

2004    

Tri I 0,018593696 2,355771671 0,066939049 

Tri II 0,045977049 1,800436317 0,06081781 

Tri III 0,070227409 1,918637224 0,069076053 

tri IV 0,121841521 2,186804075 0,071170234 

2005    

Tri I 0,019542742 2,367437102 0,048360891 

Tri II 0,04042478 1,702311693 0,041984973 

Tri III 0,06708062 1,795889887 0,037086922 

tri IV 0,129312657 2,8729845 0,051531405 

2006    

Tri I 0,00660396 2,533515724 0,022590675 

Tri II 0,027297085 2,02817823 0,01668562 

Tri III 0,053006818 1,834623726 0,018012817 

tri IV 0,123638913 3,15752177 0,042520358 

2007    

Tri I 0,015693116 2,696998712 0,01054943 

Tri II 0,032654715 1,981025645 0,008647657 

Tri III 0,073846744 2,029543902 0,007472637 

tri IV 0,125726086 2,805372665 0,037389225 

2008    

Tri I 0,014051701 2,45414987 0,005398325 

Tri II 0,032351119 1,773543438 0,003851246 

Tri III 0,097999854 1,821680734 0,004453694 

tri IV 0,143055446 2,982973381 0,03483387 
Sumber : Data BEI yang telah diolah 

 
Setelah dilakukan pengolahan berdasarkan data 

diatas dengan menggunakan data analysis maka 
diperoleh data statistik yang memberikan penjelasan 
mengenai nilai maksimum, nilai minimum, nilai rata-
rata (mean) dan standard deviasi dari variabel-variabel 
bebas. 

 
Tabel 5 Data Statistik PT Ramayana Lestari sentosa Tbk 2004-2008 

 

 N Nilai 
Maksimum 

Nilai 
Minimum 

ROA 20 0,143055446 0,00660396 

Current Ratio 20 3,15752177 1,702311693 

Long term debt/total asset 20 0,071170234 0,003851246 

 

 Nilai rata-rata 
(mean) Standard Deviasi 

ROA 0,062946301 0,045306381 

Current Ratio 2,254970013 0,457624599 

Long term debt/total asset 0,032968645 0,023224783 

 
Dari data diatas maka dapat diketahui nilai 

maksimum,nilai minimum,nilai rata-rata serta standard 
deviasi dari ROA (Return On Assets), current ratio serta 
long term debt terhadap total asset yang dimiliki oleh 
PT Ramayana Lestari sentosa Tbk pada tahun 2004 
hingga 2008. 

Nilai maksimum ROA yang dihasilkan oleh PT 
Ramayana Lestari Sentosa Tbk pada tahun 2004 hingga 
tahun 2008 terjadi pada tahun 2008 triwulan ke IV yaitu 
sebesar 0,143055446, hal ini menunjukan bahwa pada 
tahun tersebut PT Ramayana Lestari Sentosa mampu 
menghasilkan laba lebih baik dibandingkan tahun-tahun 
sebelumnya. Tingkat ROA yang baik ini disebabkan oleh 
pada tahun itu PT Ramayana Lestari Sentosa khususnya 
manajemennya dapat melakukan efektivitas serta 
efisiensi pada bidang operasinya sehinggga laba bersih 
yang diperoleh perusahaan ini dapat meningkat, 
efektivitas serta efisiensi pada bidang operasi dapat 
dilakukan dengan berbagai cara salah satunya yaitu 
melakukan penghematan terhadap biaya-biaya operasi 
seperti biaya listrik, air, telepon dan lain-lain, selain 
efektivitas serta efisiensi yang dilakukan oleh 
manajemen perusahaan, hal lain yang dapat 
meningkatkan ROA pada tahun 2008 triwulan ke IV yaitu 
pada saat itu laba bersih yang dihasilkan oleh Ramayana 
memiliki tingkat laba bersih yang lebih tinggi 
dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, laba bersih yang 
tinggi disebabkan oleh volume penjualan yang 
meningkat, peningkatan volume penjualan PT Ramayana 
Lestari Sentosa disebabkan oleh beberapa hal, 
diantaranya yaitu produk yang dihasilkan oleh 
perusahaan ini sesuai dengan selera konsumen, 
perusahaan dapat dengan baik menghadapi segala 
macam persaingan dengan berbagai inovasi-inovasi 
terbaru dalam hal produk yang dihasilkan oleh PT 
Ramayana Lestari Sentosa sehingga produk yang 
dihasilkan oleh PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk dapat 
bersaing dengan para pesaingnya, dan hal lain yang 
dapat menyebabkan volume penjualan PT Ramayana 
Lestari Sentosa Tbk mengalami kenaikan yaitu promosi 
yang dilakukan oleh perusahaan ini cukup baik sehingga 
konsumen dapat mengetahui kelebihan yang dimiliki 
oleh produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Nilai 
minimum ROA yang dihasilkan oleh PT Ramayana Lestari 
Sentosa Tbk terjadi pada tahun 2006 triwulan I yaitu 
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sebesar 0,00660396, hal ini dapat diartikan bahwa pada 
tahun tersebut kemampuan PT Ramayana Lestari 
Sentosa Tbk dalam menghasilkan laba mengalami 
penurunan, penurunan laba ini dapat disebabkan oleh 
beberapa hal diantaranya yaitu penurunan laba bersih, 
penurunan laba bersih ini dapat disebabkan oleh 
penurunan volume penjualan. Penurunan penjualan 
yang dialami oleh Ramayana dapat disebabkan beberapa 
hal antara lain ketidaksesuaian antara produk yang 
dihasilkan oleh Matahari dengan selera konsumen, 
kurangnya pemasaran produk yang dihasilkan oleh 
Matahari kepada konsumen, kalahnya persaingan produk 
ataupun inovasi-inovasi yang dihasilkan oleh Ramayana 
dengan para pesaing. Dan hal lain yang dapat 
menyebabkan menurunnya tingkat ROA yang dihasilkan 
oleh PT Ramayana Lestari Sentosa yaitu pada saat itu 
manajemen PT Ramayana Lestari Sentosa kurang baik 
dalam melakukan efisiensi dan efektivitas dalam hal 
operasional perusahaan. Dari data diatas dapat pula 
diketahui nilai rata-rata serta standar deviasi ROA PT 
Ramayana Lestari Sentosa dari tahun 2004 hingga tahun 
2008, nilai rata-rata ROA yang dimiliki oleh perusahaan 
ini yaitu sebesar 0,062946301, hal ini menunjukan 
bahwa PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk dapat 
menghasilkan laba rata – rata sebesar 0,062946301 dari 
tahun 2004 hingga tahun 2008. Sedangkan nilai 
simpangan baku (standar deviasi) atas ROA yang 
dihasilkan oleh PT Ramayana Lestari Sentosa pada tahun 
2004 hingga tahun 2008 yaitu sebesar 0,045306381.  

Nilai maksimum Current ratio yang dihasilkan oleh 
PT Ramayana Lestari sentosa terjadi pada tahun 2006 
triwulan ke IV yaitu sebesar 3,15752177, hal ini 
menunjukan bahwa pada tahun 2006 triwulan ke IV PT 
Ramayana Lestari Sentosa memiliki aktiva lancar yang 
lebih baik dibandingkan tahun-tahun yang lain sehingga 
PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk dapat memenuhi 
hutang lancarnya dengan baik dibandingkan tahun-tahun 
lainnya,hal ini disebabkan pada tahun tersebut tingkat 
hutang lancar yang dimiliki oleh Ramayana cukup 
signfikan dengan aktiva lancar yang dimilikinya, oleh 
karena itu PT Ramayana Lestari sentosa tidak memiliki 
kesulitan dalam memenuhi kebutuhan jangka 
pendeknya. Nilai minimum current ratio yang dihasilkan 
oleh PT Ramayana Lestari Sentosa terjadi pada tahun 
2005 triwulan ke II yaitu sebesar 1,702311693, hal ini 
menunjukan bahwa pada saat itu PT Ramayana 
mengalami penurunan dalam memenuhi kebutuhan 
jangka pendeknya yang sudah jatuh tempo dengan 
aktiva lancarnya dibandingkan tahun-tahun serta 
triwulan lainnya, hal ini dapat disebabkan oleh 
peningkatan hutang lancar pada tahun tersebut tidak 
diiringi dengan peningkatan aktiva lancar dengan baik, 
sehingga aktiva lancar yang ada di dalam perusahaan 
tidak cukup besar untuk menutupi hutang lancar yang 
ada, dengan kecilnya tingkat aktiva lancar dibandingkan 
hutang lancar yang dimiliki oleh PT Ramayana Lestari 
Sentosa Tbk pada saat itu menyebabkan menurunnya 
kemampuan perusahaan dalam memenuhi atau 
menjamin hutang lancarnya, karena hutang lancar 
perusahaan yang sudah jatuh tempo akan terbayar atau 
terjamin dengan baik apabila perusahaan tersebut 
memiliki aktiva lancar yang lebih besar dibandingkan 
aktiva tetap, sebab aktiva lancar lebih mudah dicairkan 
dibandingkan aktiva tetap, sehingga apabila perusahaan 
membutuhkan dana untuk memenuhi hutang yang sudah 
jatuh tempo maka perusahaan akan mengambil dana 
yang berasal dari aktiva lancar yang lebih mudah dan 

cepat dicairkan. Hal yang dapat menyebabkan kecilnya 
tingkat atau volume aktiva lancar  PT Ramayana Lestari 
Sentosa Tbk pada tahun-tahun tersebut yaitu 
menurunnya aktivitas operasional perusahaan pada 
tahun-tahun tersebut, dengan menurunnya aktivitas 
operasional perusahaan maka kemampulabaan 
perusahaanpun akan semakin menurun. Selain itu hal 
lain yang dapat menyebabkan kecilnya volume rasio 
lancar yaitu terlalu banyaknya dana jangka pendek yang 
ditanamkan oleh perusahaan ini di dalam persediaan, 
sehingga hal ini juga akan berpengaruh terhadap 
kemampuan membayar kembali kewajiban jangka 
pendek tepat pada waktunya. Nilai rata-rata current 
ratio yang dihasilkan oleh PT Ramayana Lestari Sentosa 
Tbk yaitu sebesar 2,254970013, hal ini menunjukan 
bahwa nilai rata-rata PT Ramayana Lestari sentosa 
dalam memenuhi kewajiban jangka pendek yang sudah 
jatuh tempo dengan aktiva lancarnya yaitu sebesar 
2,254970013. Sedangkan nilai  simpangan baku (standar 
deviasi) atas current ratio yang dimiliki oleh PT 
Ramayana Lestari Sentosa yaitu sebesar 0,457624599  

Nilai maksimum long term debt bila dibagi dengan 
total asset yang dimiliki oleh PT Ramayana Lestari 
Sentosa Tbk dari tahun 2004 hingga tahun 2008 yaitu 
sebesar 0,071170234, hal ini menunjukan bahwa PT 
Ramayana Lestari Sentosa Tbk pada saat itu memiliki 
asset yang sebagian besar didanai oleh hutang jangka 
panjang atau dengan kata lain pada tahun itu sebagian 
besar aset yang dimiliki oleh perusahaan didanai oleh 
hutang jangka panjang sebagai sumber modalnya. Hal 
yang menyebabkan PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk 
menggunakan hutang jangka panjang sebagai sumber 
modal adalah hutang jangka panjang dapat digunakan 
untuk membiayai perluasan perusahaan atau biasa 
disebut dengan ekspansi, karena kebutuhan modal yang 
diperlukan oleh perusahaan untuk keperluan tersebut 
cukup besar, dan memerlukan waktu yang cukup 
panjang sampai investasi perusahaan tersebut 
menghasilkan keuntungan, maka perusahaan memilih 
hutang jangka panjang sebagai sumber modalnya 
sehingga perusahaan mempunyai waktu yang cukup 
untuk  dapat memenuhi kewajiban jangka panjangnya, 
selain itu pada umunya bunga yang dibayarkan oleh 
perusahaan karena menggunakan hutang dapat 
digunakan untuk mengurangi pajak penghasilan, 
sehingga pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh 
perusahaan lebih kecil, penghematan pajak penghasilan 
merupakan suatu manfaat yang menguntungkan bagi 
perusahaan. Nilai minimum dari long term debt bila 
dibagi dengan total asset yang dimiliki oleh PT 
Ramayana Lestari Sentosa Tbk dari tahun 2004 hingga 
tahun 2008 yaitu sebesar 0,003851246, hal ini 
menunjukan bahwa adanya penurunan dalam 
penggunaan hutang jangka panjang, penyebab 
perusahaan mengalami penurunan penggunaan hutang 
jangka panjang antara lain perusahaan merasa bunga 
yang ditawarkan oleh kreditor cukup tinggi sehingga 
perusahaan merasa tidak mampu untuk memenuhi 
kewajibannya dan hal lain yang dapat menyebabkan 
penurunan penggunaan hutang jangka panjang adalah 
perusahaan merasa hutang yang dimilikinya sudah cukup 
besar sehingga apabila perusahaan menambah 
penggunaan hutangnya perusahaan akan mengalami 
kesulitan dalam memenuhi kewajibannya yang sudah 
jatuh tempo.Nilai rata-rata Longterm debt dibagi 
dengan total asset yang dimiliki oleh PT Ramayana 
Lestari Sentosa Tbk pada tahun 2004 hingga tahun 2008 
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yaitu sebesar 0,032968645, hal ini berarti besarnya asset 
yang dibiayai oleh jangka panjang dari tahun 2004 
hingga tahun 2008 yaitu sebesar 0,032968645. 
Sedangkan nilai simpangan baku (standar deviasi) atas 
long term debt dibagi dengan total asset PT Ramayana 
Lestari Sentosa Tbk dari tahun 2004 hingga tahun 2008 
yaitu sebesar 0,023224783  

Dari kedua data laporan keuangan PT Matahari dan 
PT Ramayana di atas maka  diperoleh data statistik di 
bawah ini yang dapat digunakan sebagai dasar untuk 
mengetahui bagaimanakah pengaruh likuiditas serta 
hutang jangka panjang terhadap kemampulabaan 
perusahaan (PT Matahari Putra Prima Tbk dan PT 
Ramayana Lestari Sentosa), data statistik tersebut 
adalah sebagai berikut :  

 
The regression equation is 
ROA = - 0.0001 + 0.0281 CR - 0.0954 LTTA 
 
Predictor             Coef            SE Coef              T                P 
Constant          -0.00012          0.02653          -0.00         0.996 
CR                     0.02807         0.01160           2.42          0.021 
LTTA                -0.09544         0.04637          -2.06          0.047 
 
S = 0.03121     R-Sq = 38.7%     R-Sq(adj) = 35.4% 
 
Analysis of Variance 
 
Source                    DF              SS                 MS                F          P 
Regression             2            0.022790         0.011395      11.70     0.000 
Residual Error        37          0.036041         0.000974 
Total                       39          0.058830 
 
Source                   DF           Seq SS 
CR                          1            0.018664 
LTTA                      1            0.004126 
 
Unusual Observations 
 
Obs       CR        ROA           Fit          SE Fit          Residual     St Resid 
  8          2.19    0.12184   0.05447    0.00615        0.06737        2.20R  
 18         2.53    0.00660   0.06884    0.00840       -0.06223       -2.07R  
 40         2.98    0.14306   0.08028    0.01215        0.06277        2.18R  
R denotes an observation with a large standardized residual 
 
Durbin-Watson statistic = 1.62 
 
Correlations: CR, LTTA 
 
Pearson correlation of CR and LTTA = -0.571 
P-Value = 0.000 
 

 
Dari data statistik di atas maka dapat melakukan 

analisis pengujian asumsi klasik yang terdiri dari uji 
multikolineritas, uji autokorelasi, serta uji normalitas.  

Uji multikolineritas merupakan salah satu cara dari 
tiga cara pengujian asumsi klasik, pengujian ini 
dilakukan dengan tujuan untuk menguji ada atau 
tidaknya hubungan sempurna antar variabel independen 
pada model regresi. Uji pada multikolinieritas 
merupakan pengujian untuk melihat adanya keterkaitan 
hubungan antar variabel independent. Dari data diatas 
jika dilakukan pengujian multikolineritas antara variabel 
1 yaitu likuiditas dengan variabel 2 yaitu hutang jangka 
panjang maka diperoleh angka sebesar -0.571 atau 
sebesar 57,1%, yang berarti bahwa terdapat hubungan 
antara variable likuiditas dengan variabel hutang jangka 
panjang, hubungan antara likuiditas (kemampuan 
perusahaan dalam memenuhi hutang jangka pendek) 
dengan hutang jangka panjang terlihat dalam kasus 
apabila perusahaan menggunakan hutang jangka pendek 
sebagai sumber modal perusahaan cukup tinggi maka 
besarnya tingkat perusahaan dalam penggunaan hutang 

jangka panjang akan menurun sebaliknya apabila tingkat 
penggunaan hutang jangka panjang sebagai sumber 
modal atau pendanaannya tinggi atau besar maka 
besarnya tingkat penggunaan hutang jangka pendek 
sebagai sumber modal perusahaan akan menurun. 

Uji autokorelasi merupakan salah satu cara dari 
tiga pengujian asumsi klasik, pengujian ini dilakukan 
untuk melihat apakah ada hubungan antara data 
(observasi) satu dengan data yang lainnya dalam satu 
variabel. Dari data diatas telah dilakukan uji 
autokorelas dengan menggunakan metode Durbin-
Watson statistic, jika nilai durbin Watson statistic yang 
mendekati 2 (dua) mengindikasikan tidak terdapat 
autokorelasi. Berdasarkan perhitungan yang telah 
dilakukan terhadap uji autokorelasi didapatkan nilai 
Durbin Watson statistiknya sebesar 1,62, yang berarti 
bahwa tidak terdapat autokorelasi antara data 
(observasi) satu dengan data yang lainnya dalam satu 
variable. 

Uji normalitas juga merupakan salah satu cara dari 
tiga pengujian asumsi klasik,pengujian ini dilakukan 
untuk melihat apakah dalam sebuah model regresi, 
variabel dependen, variabel independen ataupun 
keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Dari 
grafik 4.1 diatas maka  dapat diambil kesimpulan bahwa 
garis normal yang menyerupai garis diagonal serta tidak 
berada diluar batas seharusnya dapat dikatakan bahwa 
model regresi telah memenuhi asumsi normalitas. Dasar 
pengambilan keputusan ini didasari olh pendapat 
(Santoso 2002:214) yaitu : 
 Jika data menyebar di sekitar garis normal dan 

mengikuiti arah diagonal, maka model regrsi 
memenuhi asumsi normalitas. 

 Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan 
atau tidak mengikuti arah garis diagonal. Maka 
model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas  
Setelah dilakukan pengujian asumsi klasik, maka 

tahap selanjutnya dilakukan pengujian secara hipotesis 
secara simultan dan secara parsial. Pengujian secara 
simultan yaitu pengujian . Secara Simultan dapat 
dilakukan dengan dasar sebagai berikut : 
Ho1 :   Tidak ada pengaruh antara variabel current 

ratio dan long term debt   secara bersama 
terhadap kemampulabaan 

Ha1 :   Ada pengaruh antara variabel current ratio dan 
long term debt secara   bersama terhadap 
kemampulabaan 

Pengujian hipotesis yang dilakukan dengan Uji f 
digunakan untuk menguji signifikan koefisien regresi 
secara bersama-sama. Uji f menunjukan pengaruh 
semua variabel independen secara serempak atau 
bersama-sama terhadap variabel dependen. Uji f 
dilakukan dengan cara menggunakan tingkat signifikasi 
dan analisis hipotesa yaitu : 
Dengan cara melihat tingkat signifikan, Tingkat 
signifikan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
5%. Dan untuk membuktikan apakah H0 diterima atu 
tidak dalam penelitian ini digunakan dengan melihat 
nilai P-valuenya. Bila nilai P valuenya dari F ≥ α = 5% 
maka H0 diterima dan Ha ditolak artinya secara 
serempak semua variabel independent Xi tidak 
berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 
Sebaliknya jika nilai P-valuenya dari F ≤ α = 5% maka H0 

ditolak dan Ha diterima artinya secara serempak semua 
variabel independent Xi berpengaruh signifikan terhadap 
variabel dependen. Dari data statistik PT Matahari Putra 
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Prima Tbk dan PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk di atas 
maka dapat diambil kesimpulan bahwa nilap p-value 
dari f atau tingkat signifikasi adalah 0.000 ≤ α = 5%, 
berdasarkan hasil tersebut ini dapat disimpulkan bahwa 
H0 ditolak dan Ha diterima. Hal ini menunjukan bahwa 
terdapat hubungan antara variabel dependen dengan 
seperangkat variabel independen. Dengan demikian 
terdapat pengaruh signifikan antara variabel likuiditas 
dan hutang jangka panjang secara bersama terhadap 
kemampulabaan  

Analisis yang selanjutnya dilakukan yaitu Uji t , hal 
ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji signifikan 
koefisien regresi secara parsial atau pengaruh masing-
masing variabel independen secara individual terhadap 
variabel dependen. Pengaruh variabel independen 
secara individual dan signifikan terhadap variabel 
dependen. Uji t dilakukan dengan cara melihat tingkat 
signifikasi atau α. Hipotesa untuk uji t adalah sebagai 
berikut : 
Ho2 :  Current ratio tidak berpengaruh signifikan 

terhadap kemampulabaan  perusahaan  
Ha2 : Current ratio berpengaruh signifikan terhadap 

kemampulabaan  perusahaan  
Ho3 : Long term debt tidak berpengaruh signifikan 

terhadap kemampulabaan  perusahaan  
Ha3 : Long term debt berpengaruh signifikan 

terhadap kemampulabaan  perusahaan  
Uji t ini dilakukan dengan membandingkan nilai P-

value dari t dengan α. Kesimpulan yang dapat diambil 
dari uji t ini adalah sebagai berikut : 
 Bila nilai p value dari t masing-masing variabel 

independent ≥ α = 5% maka Ho : bi = 0 diterima dan 
Ha:bi ≠ 0 ditolak artinya secara individual variabel 
independen Xi tidak berpengaruh signifikan 
terhadap variabel dependen. 

 Bila nilai P-value dari t masing-masing variabel 
independen ≤ α maka Ho : bi = 0 ditolak dan Ha : bi 
≠ 0 diterima artinya secara individual masing-
masing variabel independen Xi berpengaruh secara 
signifikan terhadap variabel dependen. 
Dari tabel 4.5 diatas maka dapat diperoleh model 

persamaan regresi sebagai berikut : 
ROA = - 0.0001 + 0.0281 CR - 0.0954 LTTA 
Dari persamaan Regresi diatas maka akan dijelaskan 
pengaruh variabel independen secara parsial (satu per 
satu) terhadap variabel dependen yaitu 
kemampulabaan. 
 Current Ratio 

Hasil analisis uji t untuk variabel current ratio 
diperoleh nilai t statistik sebesar  
2.42  dengan signifikan  0.021 karena signifikansi t 
lebih kecil dari 0,05 (p<0,05) maka Ho ditolak. Hal 
ini berarti variabel current ratio secara parsial 
berpengaruh secara signifikan terhadap 
kemapulabaan. 

 Long term debt / total assets 
 Hasil analisis uji t untuk variabel Long term 

debt / total assets diperoleh nilai t statistik sebesar -
2.06  dengan signifikan  0.047 karena signifikansi t lebih 
kecil dari 0,05 (p<0,05) maka Ho ditolak. Hal ini berarti 
variabel Long term debt / total assets secara parsial 
berpengaruh secara signifikan terhadap 
kemampulabaan. 

 
 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang 
telah dikemukakan dalam bab 4 (empat) maka dapat 
diambil beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut : 
1. hutang jangka panjang merupakan salah satu 

sumber pendanaan eksternal yang terpenting bagi 
kelangsungan hidup perusahaan, salah satu 
kegunaan atau fungsi dari hutang jangka panjang 
yaitu perusahaan dapat melakukan ekspansi atau 
perluasan usaha 

2. Likuiditas mempunyai peranan yang penting bagi 
kelangsungan hidup perusahaan, karena likuiditas 
menunjukan keadaan keuangan perusahaan 
tersebut. Suatu perusahaan yang solvabel berarti 
perusahaan tersebut mempunyai aktiva atau 
kekayaan yang cukup untuk membayar semua 
utang-utangnya. Apabila perusahaan dapat 
mengelola hutangnya dengan baik dan dapat 
memenuhi seluruh kewajibannya dengan baik pula, 
maka hal ini akan memeberikan keuntungan yang 
besar bagi pemegang saham atau pemilik 
perusahaan. Sebaliknya apabila perusahaan 
tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan jangka 
panjangnya dengan baik maka perusahaan tersebut 
akan dipailitkan oleh kreditor, sehingga hal ini 
dapat berdampak pada buruknya reputasi 
perusahaan tersebut, yang berakibat pada 
menurunnya kepercayaan kreditor, sehingga apabila 
perusahaan membutuhkan dana pada suatu saat 
nanti, maka perusahaan tersebut akan mengalami 
kesulitan untuk memperoleh pinjaman dana 
kembali oleh para kreditor. Oleh karena itu 
likuiditas memiliki peran yang sangat penting bagi 
kelangsungan hidup perusahaan, sehingga 
perusahaan harus benar-benar dapat menjaga 
likuiditas jangka panjang perusahaannya dengan 
baik. 

3 Kemampulabaan (Profitabilitas) adalah kemampuan 
perusahaan dalam memperoleh laba dan 
hubungannya dengan penjualan, total aktiva, 
maupun modal sendiri. Semakin tinggi profitabilitas 
berarti akan semakin baik, jadi rasio 
kemampulabaan akan memberikan jawaban akhir 
tentang efektifitas manajemen perusahaan, karena 
rasio ini memberikan gambaran tentang tingkat 
pengelolaan suatu perusahaan. 

4 Likuiditas dan hutang jangka panjang mempunyai 
peranan yang penting dalam usaha mencapai tujuan 
utama perusahaan yaitu memaksimalisasi kekayaan 
pemilik melalui maksimalisasi laba, karena dengan 
penggunaan hutang sebagai sumber dana, maka 
beban bunga yang berasal dari hutang tersebut 
dapat digunakan sebagai pengurangan pajak 
penghasilan perusahaan, dengan berkurangnya 
pajak penghasilan maka keuntungan atau yang akan 
diperoleh perusahaan pun akan semakin besar, 
dengan besarnya laba yang diperoleh perusahaan 
maka laba atau imbal hasil yang diperoleh 
pemegang saham pun akan semakin meningkat, 
pengurangan pajak penghasilan dalam dunia usaha 
merupakan hal yang menguntungkan. Tetapi sekali 
lagi perlu diingat perusahaan harus dapat 
memenuhi segala macam kewajiban yang berasal 
dari hutang tersebut, seperti bunga dan angsuran 
pokoknya. Oleh karena agar kelangsungan hidup 
perusahaan dapat terjamin dengan baik dan tujuan 
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perusahaan dapat tercapai, maka manajemen 
keuangan harus benar-benar menjaga likuiditas 
perusahaannya dengan baik, sehingga likuiditas 
perusahaan tersebut dapat terpenuhi dengan baik. 

5. terdapat hubungan antara variabel dependen 
dengan seperangkat variabel independen. Dengan 
kata lain terdapat hubungan signifikan antara 
variabel likuiditas dan hutang jangka panjang 
secara bersama terhadap kemampulabaan 
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