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BAB IV 

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian 

 Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan 

perdagangan besar yang telah memenuhi kriteria sampling berjumlah 27 

perusahaan untuk periode selama tiga tahun yaitu dari tahun 2012 sampai 

dengan tahun 2014 yang menghasilkan 81 data. Statistik deskriptif pada 

penelitian ini menggunakan data asli pada data modal kerja, penjualan, dan 

laba. Hasil dari statistik deskriptif dapat dilihat pada tabel berikut :  

Tabel 4.1     Deskriptif Statistik 

  
 
 

  Descriptive Statistics 

 N Min Max Mean Median Std. Deviation 

 Stc Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic 

Modal 

Kerja 

81 

Rp 

(853,383,000,0

00) 

 

Rp 

17,281,983,000,

000  

 

Rp 

904,743,892,

205  

 

Rp 

160,845,374,

525  

 

Rp 

2,729,000,000,00

0  

 

Penjual

an 

81 

Rp              

7,367,640,365  

 

Rp         

55,953,915,000,

000  

 

Rp           

5,379,152,74

3,732  

 

Rp           

1,172,974,79

2,982  

 

Rp 

10,890,000,000,0

00  
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Laba 

81 

Rp            

(242,631,000,0

00) 

 

Rp           

5,753,342,000,0

00  

 

Rp               

267,376,461,

039  

 

Rp                   

7,318,537,00

7  

 

Rp 

981,100,000,000  

 

Valid N 

(listwise

) 

81 

     

Sumber : Data Sekunder Olahan SPSS 16.0 

 

Berdasarkan hasil tabel 4.1 diatas, N menunjukkan jumlah data yang diolah 

dalam penelitian . Data yang diolah pada variabel modal kerja, penjualan, dan laba  

sebanyak 81 data pada masing-masing variabel. Min adalah nilai minimal atau nilai 

yang terkecil dari data pada masing-masing variabel. Pada variabel modal kerja nilai 

minimumnya sebesar Rp (853,383,000,000), variabel penjualan sebesar Rp  

7,367,640,365 , dan variabel laba sebesar Rp   (242,631,000,000). Max adalah nilai 

maximum atau nilai terbesar dari data pada masing-masing variabel. Pada variabel 

modal kerja nilai maximumnya sebesar Rp 17,281,983,000,000 , variabel penjualan 

sebesar Rp   55,953,915,000,000 , dan variabel laba sebesar Rp    5,753,342,000,000 . 

Mean adalah nilai dari rata-rata masing-masing variabel . Pada variabel modal kerja 

dalam tiga tahun penelitian memiliki rata-rata sebesar Rp 904,743,892,205 dengan 

standar deviasi sebesar Rp 2,729,000,000,000 , variabel Penjualan dalam tiga tahun 

penelitian memiliki rata-rata sebesar Rp   5,379,152,743,732  dengan standar deviasi 

sebesar Rp 10,890,000,000,000 . Variabel laba dalam tiga tahun penelitian memiliki 

rata-rata sebesar Rp 267,376,461,039 dengan standar deviasi sebesar Rp 

981,100,000,000 . Median adalah nilai tengah dari sekelompok data kuantitatif yang 
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sudah diurutkan mulai dari data terkecil hingga data terbesar atau sebaliknya. Median 

pada variabel modal kerja  sebesar Rp 160,845,374,525 < mean modal kerja Rp 

904,743,892,205 ,  yang artinya bahwa distribusi data condong ke arah kiri. Median 

pada variabel penjualan sebesar Rp 1,172,974,792,982  < mean sales Rp  

5,379,152,743,732, maka distribusi data condong ke arah kiri. Dan median laba 

sebesar Rp    7,318,537,007 < mean laba   Rp  267,376,461,039, yang berarti 

distribusi data condong ke arah kiri.  

Data deskriptif dari modal kerja selama tiga tahun dapat diperjelas dengan 

grafik dibawah ini : 

Grafik 4.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : data yang dioalah dengan SPSS 
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Pada tahun pertama, modal kerja memiliki beberapa data ekstrim diantaranya 

adalah data ekstrim yang paling besar *25 milik PT United Tractors Tbk sebesar Rp     

10,720,951,000,000 .  Kemudian dibawah nya, *6 adalah modal kerja milik PT Dian 

Swastatika Sentosa Tbk sebesar Rp   5,097,182,393,844, data ekstrim yang terkecil, 

*5 adalah modal kerja milik PT Central Korporindo Internasional Tbk sebesar Rp   

2,307,807,977,000 . Pada tahun kedua, data ekstrim tertinggi *52 dimiliki oleh PT 

United tractors Tbk dengan modal kerja sebesar Rp 13,253,462,000,000, dibawahnya 

yaitu *33 adalah modal kerja yang dimiliki oleh PT Dian Swastatika Sentosa Tbk 

sebesar Rp     2,622,543,260,850. Pada tahun ini juga terlihat outlier no.38 pada 

bagian bawah yang dimiliki oleh PT Intraco Penta Tbk dengan mk sebesar Rp. -

853.383.000.000 yang disebabkan karena hutang perusahaan lebih besar daripada aset 

lancar yang dimiliki. Pada tahun ketiga, PT United Tractors Tbk kembali memiliki 

data ekstrim sebesar  Rp. 17.281.983.000.000 pada *79, selanjutnya adalah PT 

hexindo Adiperkasa Tbk dengan data ekstrim *64 sebesar Rp.2.281.461.801.726. 

pada tahun ini, modal kerja  PT intraco Penta Tbk kembali dikategorikan pada outlier 

bawah No.65 karena memiliki modal kerja sebesar Rp. -711.433.000.000 

Pada grafik diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel modal kerja pada 

tahun pertama sampai tahun ketiga di dominasi oleh modal kerja yang dimiliki PT 

United Tractors Tbk karena modal kerja yang dimiliki sangat berpaut jauh dengan 

modal kerja perusahaan lainnya. Sedangan modal kerja yang dimiliki PT Intraco 

Penta Tbk pada tahun kedua lebih lebih kecil dari garis whiskers bawah sehingga 
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termasuk dalam outlier bawah, namun di tahun ketiga, modal kerjanya mengalami 

peningkatan tapi masih dalam kategori outlier bawah.  

Pada variabel penjualan, hasil deskriptif statistik selama tiga tahun dapat 

dilihat lebih lanjut pada grafik di bawah ini : 

Grafik 4.2 

 
Sumber : data yang dioalah dengan SPSS 

Pada tabel ini, garis whiskers bagian bawah tidak ada karena data pada 

variabel penjualan tidak ada yang negatif. Pada tahun pertama, terdapat data ekstrim 

pada *25 yang dimiliki oleh PT United Tractors Tbk dengan penjualan sebesar  Rp 

55.953.915.000.000. Outlier dengan No.2 adalah penjualan dari PT AKR Corporindo 
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Tbk dengan penjualan sebesar Rp 21.673.954.049.000. Pada tahun kedua, data 

ekstrim pada *52 adalah data penjualan dari PT United Tractors Tbk dengan 

penjualan sebesar Rp 51.012.385.000.000. Outlier dengan No.29 adalah PT AKR 

Corporindo Tbk dengan penjualan total Rp 22.337.928.480.000. Kemudian 

dibawahnya terdapat outlier dengan No.35 adalah PT Fishindo Kusuma Sejahtera 

Tbk dengan penjualan sebesar Rp 16.323.066.821.292. Pada tahun ketiga, penjualan 

PT United Tractors Tbk termasuk dalam data ekstrim *79 karena penjualan pada 

tahun ini sebesar Rp 53.141.768.000.000. Data ekstrim yang lain adalah *56 milik PT 

AKR Corporindo Tbk dengan penjualan sebesar Rp 22.468.327.501.000. Pada tahun 

ketiga terdapat outlier dengan No.62 yaitu PT Fishindo Kusuma Sejahtera Tbk 

dengan total penjualan sebesar Rp 15.388.811.450.784 pada tahun tersebut. 

Pada grafik diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa penjualan pada tahun 

pertama, kedua, dan ketiga di dominasi oleh PT United Tractors Tbk. sedangan PT 

AKR Corporindo Tbk pada tahun pertama dan kedua,  data penjualannya berada pada 

outlier atas namun pada tahun ketiga data penjualannya dikategorikan sebagai data 

ekstrim. Pada variabel penjualan, hasil deskriptif statistik selama tiga tahun dapat 

dilihat lebih lanjut pada grafik di bawah ini : 

Grafik 4.3 
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Sumber : data yang dioalah dengan SPSS 

 

 Pada variabel laba, tahun pertama terdapat 3 data ekstrim diantaranya *25 

yaitu PT United Tractors Tbk dengan laba tahun pertama sebesar Rp 

5.753.342.000.000, *10 yaitu PT Hexindo Adiperkasa Tbk dengan laba sebesar Rp 

789.533.180.844, dan *24 yaitu PT Tunas Ridean Tbk dengan laba sebesar Rp 

420.088.000.000. Pada tahun kedua, data ekstrim *52 adalah PT United Tractors Tbk 

dengan laba sebesar Rp 4.798.778.000.000 dan *29 adalah PT AKR Corporindo Tbk 

dengan laba sebesar Rp 615.626.683.000. Pada tahun ini, terdapat dua outlier yaitu 

outlier No.51 yang berada di atas Q3 yaitu PT Tunas Ridean Tbk dengan laba sebesar 

Rp 307.611.000.000 dan outlier No 38 PT Intraco Penta Tbk yang berada di bawah 

Q1 adalah –Rp 242.631.000.000. Pada tahun ketiga, terdapat dua data ekstrim yaitu 
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*79, PT United Tractors Tbk dengan laba pada tahun ini sebesar Rp 

4.839.970.000.000, dan *56 yaitu PT AKR Corporindo Tbk dengan laba sebesar Rp 

790.563.128.000 

 Pada grafik diatas, dapat disimpulkan bahwa data laba pada tahun pertama, 

kedua, dan ketiga di dominasi oleh PT United Tractors Tbk. Sedangkan PT Intraco 

Penta Tbk pada tahun kedua laba nya mengalami penurunan sehingga data labanya 

dikategorikan sebagai outlier bawah.  

 

4.2 Uji Asumsi Klasik 

  Pada Uji Asumsi klasik ini, data yang digunakan untuk menguji uji 

normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi 

menggunakan data asli dari modal kerja, penjualan, dan laba yang sudah di 

transformasi dalam bentuk logaritma naturalkan pada  masing-masing variabel. Hal 

ini dilakukan untuk memenuhi asumsi berdistribusi normal. 

 

4.2.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah variabel 

bebas dan variabel terikat dalam model regresi penelitian ini mempunyai distribusi 

normal ataukah tidak. Model regresi yang baik adalah model regresi yang memiliki 

distribusi data normal atau mendekati normal. Uji normalitas ini dilakukan dengan 
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menggunakan One Sample Kolmogorov-Smirnov Test . Hasil dari uji normalitas  

dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

 

 Tabel 4.2 Uji Normalitas  

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized 

Residual 

Unstandardized 

Residual 

Unstandardized 

Residual 

Unstandardized 

Residual 

N 61 61 61 61 

Normal Parameters
a
 Mean .0000000 .0000000 .0000000 .0000000 

Std. Deviation 1.06333993 1.13234392 1.31893503 1.05461761 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .065 .147 .114 .145 

Positive .065 .094 .086 .117 

Negative -.061 -.147 -.114 -.145 

Kolmogorov-Smirnov Z .511 1.147 .888 1.132 

Asymp. Sig. (2-tailed) .957 .144 .409 .154 

a. Test distribution is Normal.     

      

Sumber : Sumber : Data Sekunder Olahan SPSS 16.0 

Dari tabel 4.4 diatas, kolom ke-2 adalah hasil uji normalitas pada variabel 

lnmodal kerja terhadap lnlaba, kolom ke-3 adalah hasil uji normalitas pada variabel 

lnpenjualan ke lnlaba, kolom ke-4 adalah hasil uji normalitas pada variabel lnmodal 

kerja terhadap lnlaba, dan kolom terakhir adalah hasil dari uji normalitas pada 

variabel lnmodal kerja dan lnpernjualan terhadap lnlaba. Dari ke-empat uji normalitas 

tersebut didapatkan hasil dari nilai asymptotic significance masing-masing adalah 

0.957, 0.144, 0.409, dan 0.154, yang artinya lebih besar dari 0,05. sehingga 

disimpulkan bahwa residual memenuhi memenuhi asumsi distribusi normal. 
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4.2.2 Uji Multikolinearitas 

Uji Multikolinearitas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah ada 

atau tidak korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik adalah model 

regresi yang tidak terjadi korelasi atar variabel independen. Hasil dari uji 

multikolinearitas dapat dilihat dari nilai tolerance dan nilai Variance Inflation Factor 

(VIF)  pada tabel dibawah ini : 

 

Tabel 4.3 Uji Multikolinearitas  

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) -6.674 1.782  -3.746 .000   

Ln Modal Kerja .387 .130 .323 2.977 .004 .238 4.202 

Ln Penjualan .745 .130 .620 5.720 .000 .238 4.202 

a. Dependent Variable: lnlaba       

Sumber : Data Sekunder Olahan SPSS 16.0 

 

Dari tabel 4.3 diatas dapat dilihat bahwa hasil perhitungan dari semua variabel 

independen / variabel bebas memiliki nilai tolerance lebih besar dari 0.10 dan hasil 

dari perhitungan VIF sebesar 4.202 lebih nilai kecil dari 10 yang berarti bahwa pada 

model regresi yang digunakan dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas. 
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4.2.3 Uji Heteroskedastisitas  

Uji Heteroskedastisitas dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual pengamatan satu ke pengamatan yang lain pada 

model regresi yang akan digunakan dalam penelitian. Model regresi yang baik adalah 

model regresi yang tidak mengalami heteroskedastisitas. Untuk mengetahui apakah 

ada heteroskedastisitas atau tidak yaitu  menggunakan Uji Glejser dengan nilai residu 

yang telah diabsolutkan kemudian diregresikan dengan masing-masing variabel 

bebas, dan selanjutnya melakukan uji t. Jika hasil p-value > 0,05, artinya tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas pada penelitian ini dapat dilihat pada 

tabel dibawah ini : 

- lnModal kerja terhadap lnpenjualan 

Pengujian pertama dari uji heteroskedatisitas adalah pengujian dari Ln 

modal kerja terhadap Ln penjualan. Hasil dari pengujian Ln modal kerja 

terhadap ln penjualan dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

Tabel 4.4 Uji heteroskedasititas 1 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .623 .943  .660 .512 

Ln Modal 

Kerja 
.009 .036 .034 .258 .798 

a. Dependent Variable: RES14    

Sumber : Data Sekunder Olahan SPSS 16.0 
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Dari hasil uji heteroskedasititas variabel lnmodal kerja terhadap lnpenjualan 

didapatkan nilai signifikansi sebesar 0,798 lebih besar dari  0,05. Hal ini berarti tidak 

terjadi heteroskedastisitas 

 

- lnPenjualan terhadap lnlaba 

Pengujian kedua dari uji heteroskedatisitas adalah pengujian dari Ln 

penjualan terhadap Ln laba. Hasil dari pengujian Ln penjualan terhadap ln laba 

dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

 

Tabel 4.5 Uji heteroskedasititas 2 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.973 1.205  1.637 .107 

LnPenjualan -.040 .043 -.120 -.927 .358 

a. Dependent Variable: RES16    

Sumber : Data Sekunder Olahan SPSS 16.0 

Dari hasil uji heteroskedasititas variabel lnpenjualan terhadap lnlaba didapatkan 

nilai signifikansi sebesar 0,358 lebih besar dari  0,05. Hal ini berarti tidak terjadi 

heteroskedastisitas 

- lnModal kerja terhadap lnlaba 
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Pengujian ketiga dari uji heteroskedatisitas adalah pengujian dari Ln 

modal kerja terhadap Ln laba. Hasil dari pengujian Ln modal kerja terhadap ln 

laba dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

 

Tabel 4.6 Uji heteroskedasititas 3 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.725 1.381  1.249 .217 

Ln Modal Kerja -.029 .053 -.072 -.554 .582 

a. Dependent Variable: RES17    

Sumber : Data Sekunder Olahan SPSS 16. 

Dari hasil uji heteroskedasititas variabel lnmodal kerja terhadap lnlaba 

didapatkan nilai signifikansi sebesar 0,582 lebih besar dari  0,05. Hal ini berarti tidak 

terjadi heteroskedastisitas 

 

- lnModal kerja dan lnpenjualan terhadap lnlaba 

Pengujian terakhir dari uji heteroskedatisitas adalah pengujian dari Ln 

modal kerja dan Ln Penjualan terhadap Ln laba. Hasil dari pengujian Ln modal 

kerja dan Ln Penjualan terhadap Ln laba dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 
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Tabel 4.7 Uji heteroskedasititas 4 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3.309 1.112  2.974 .004 

Ln Modal Kerja -.100 .081 -.315 -1.232 .223 

Ln Penjualan .003 .081 .008 .032 .974 

a. Dependent Variable: RES19    

Sumber : Data Sekunder Olahan SPSS 16.0 

Dari hasil uji heteroskedasititas variabel lnmodal kerja dan lnpenjualan terhadap 

lnlaba didapatkan nilai signifikansi masing-masing sebesar 0,223 dan 0,974 yang 

lebih besar dari  0,05. Hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas 

4.2.4 Uji Autokorelasi  

Uji autokorelasi dilakukan dengan tujuan untuk menguji ada atau 

tidaknya korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan 

kesalahan pengganggu pada periode t-1. Uji autokorelasi menggunakan uji 

Durbin-Watson (DW test) untuk menguji terjadinya autokorelasi atau tidak. 

Hasil dari uji autokorelasi pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut : 

- Ln Modal kerja terhadap Ln Penjualan 

Pengujian pertama dari uji autokorelasi adalah pengujian dari 

Ln modal kerja terhadap Ln Penjualan. Hasil dari pengujian Ln modal 

kerja terhadap Ln Penjualan dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 
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Tabel 4.8     Uji Autokorelasi 1 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .873
a
 .762 .758 1.07231 2.454 

a. Predictors: (Constant), Ln Modal Kerja   

b. Dependent Variable: Ln Penjualan   

Sumber : Data Sekunder Olahan SPSS 16.0 

Berdasarkan hasil output diatas, nilai DW sebesar 2.454, sedangan dari 

DW tabel “k” = 1 dan N = 61 diperoleh dl (batas luar) = 1,5524 dan du (batas 

dalam) = 1,6189, 4-du = 2,3811, dan 4-dl = 2,4476. Dari data diatas dapat 

disimpulkan bahwa hasil dari tes DW lebih besar daripada 4-du dan 4-dl, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa  terdapat autokorelasi. 

 

- Ln Penjualan terhadap Ln laba 

Pengujian kedua dari uji autokorelasi adalah pengujian dari Ln 

penjualan dan terhadap Ln laba. Hasil dari pengujian Ln Penjualan 

terhadap Ln laba dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

Tabel 4.9     Uji Autokorelasi 2 

 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .902
a
 .813 .810 1.14190 2.206 

a. Predictors: (Constant), Ln Penjualan   

b. Dependent Variable: Ln Laba   

Sumber : Data Sekunder Olahan SPSS 16.0 
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Berdasarkan hasil output diatas, nilai DW sebesar 2,206, sedangan dari 

DW tabel “k” = 1 dan N = 61 diperoleh dl (batas luar) = 1,5524 dan du (batas 

dalam) = 1,6189, 4-du = 2,3811, dan 4-dl = 2,4476. Dari data diatas dapat 

disimpulkan bahwa hasil dari tes DW terletak pada daerah bebas karena nilai 

DW terletak diantara du dan 4-du. sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak 

terdapat autokorelasi. 

 

- LnModal kerja terhadap Lnlaba 

Pengujian ketiga dari uji autokorelasi adalah pengujian dari Ln 

modal kerja terhadap Ln laba. Hasil dari pengujian Ln modal kerja 

terhadap Ln laba dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

 

Tabel 4.10     Uji Autokorelasi 3 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .864
a
 .746 .742 1.33007 2.101 

a. Predictors: (Constant), Ln Modal Kerja   

b. Dependent Variable: Ln Laba   

Sumber : Data Sekunder Olahan SPSS 16.0 

Berdasarkan hasil output diatas, nilai DW sebesar 2,101, sedangan dari 

DW tabel “k” = 1 dan N = 61 diperoleh dl (batas luar) = 1,5524 dan du (batas 

dalam) = 1,6189, 4-du = 2,3811, dan 4-dl = 2,4476. Dari data diatas dapat 

disimpulkan bahwa hasil dari tes DW terletak pada daerah bebas karena nilai 
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DW terletak diantara du dan 4-du. sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak 

terdapat autokorelasi. 

 

- lnModal kerja dan lnpenjualan terhadap lnlaba 

Pengujian terakhir dari uji autokorelasi adalah pengujian dari 

Ln modal kerja dan Ln Penjualan terhadap Ln laba. Hasil dari 

pengujian Ln modal kerja dan Ln Penjualan terhadap Ln laba dapat 

dilihat pada tabel dibawah ini : 

 

Tabel 4.11     Uji Autokorelasi 4 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .915
a
 .838 .832 1.07265 2.077 

a. Predictors: (Constant), Ln Penjualan, Ln modal 

kerja 

  

b. Dependent Variable: Ln laba   

Sumber : Data Sekunder Olahan SPSS 16.0 

 

Berdasarkan hasil output diatas, nilai DW sebesar 2.077, sedangan dari 

DW tabel “k” = 1 dan N = 61 diperoleh dl (batas luar) = 1,5524 dan du (batas 

dalam) = 1,6189, 4-du = 2,3811, dan 4-dl = 2,4476. Dari data diatas dapat 

disimpulkan bahwa hasil dari tes DW terletak pada daerah bebas karena nilai 

DW terletak diantara du dan 4-du. sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak 

terdapat autokorelasi. 
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   Dari keempat pengujian autokorelasi diatas, hanya 1 pengujian yang 

terjadi autokorelasi yaitu pada pengujian variabel modal kerja terhadap 

penjualan, sehingga pada pengujian kali ini bisa disebut terjadinya 

autokorelasi kecil sekali. Pengujian ini hanya digunakan untuk mengetahui 

berapa besar pengaruh perubahan variabel independen X dalam menjelaskan 

pengaruh variabel Y. Oleh karena itu, gejala autokorelasi yang terjadi dapat 

diabaikan. 

4.3 Hasil Uji Regresi 

 

- lnModal kerja terhadap lnpenjualan 

hasil uji regresi yang pertama adalah Ln modal kerja terhadap Ln 

Penjualan. Hasil dari pengujian Ln modal kerja dan Ln Penjualan terhadap Ln 

laba dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

 

Tabel 4.12  Hasil Uji Regresi 1 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 5.167 1.649  3.133 .003 

Ln Modal 

kerja 
.871 .063 .873 13.745 .000 

a. Dependent Variable: Ln Penjualan 

 

Sumber : Data Sekunder Olahan SPSS 16.0 
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 Dari hasil perhitungan pada tabel diatas, maka persamaan model regresi yang 

dapat dibuat sebagai berikut : 

 

Ln Penjualan = 5.167 + 0.871 Ln Modal Kerja 

 

Dari persamaan model regresi tersebut mempunyai arti sebagai berikut : 

a. nilai konstanta sebesar 5.167 menunjukkan bahwa jika variabel independen yaitu 

modal kerja nilainya konstan, maka nilai dari variabel dependen penjualan akan 

meningkat sebesar 5.167 

b. nilai pada variabel lnmodal kerja sebesar 0.871 berarti apabila terjadi 

peningkatan modal kerja sebesar Rp.1 maka dapat menyebabkan kenaikan 

sebesar 0.871 pada variabel dependennya yaitu penjualan.  

 

- lnPenjualan terhadap lnlaba 

 

hasil uji regresi yang kedua adalah Ln penjualan terhadap Ln laba. 

Hasil dari pengujian Ln Penjualan terhadap Ln laba dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini : 

 

Tabel 4.13  Hasil Uji Regresi 2 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 
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1 (Constant) -6.035 1.883  -3.205 .002 

Ln Penjualan 1.083 .068 .902 16.019 .000 

a. Dependent Variable: Ln laba     

Sumber : Data Sekunder Olahan SPSS 16.0 

 

 Dari hasil perhitungan pada tabel diatas, maka persamaan model regresi yang 

dapat dibuat sebagai berikut : 

 

Ln Laba = -6.035 + 1.083 Ln Penjualan 

 

Dari persamaan model regresi tersebut mempunyai arti sebagai berikut : 

a. nilai konstanta sebesar -6.035 menunjukkan bahwa jika variabel independen 

yaitu penjualan nilainya konstan, maka nilai dari variabel dependen laba akan 

menurun sebesar -6.035 

b. nilai pada variabel lnpenjualan sebesar 1.083 berarti apabila terjadi peningkatan 

penjualan sebesar Rp.1 maka dapat menyebabkan kenaikan sebesar 1.083 pada 

variabel dependennya yaitu laba.  

 

- Ln Modal kerja terhadap Ln laba 

 

hasil uji regresi yang ketiga adalah Ln modal kerja terhadap Ln laba. 

Hasil dari pengujian Ln modal kerja terhadap Ln laba dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini : 
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Tabel 4.14  Hasil Uji Regresi 3 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -2.826 2.046  -1.381 .172 

Ln Modal 

Kerja 
1.036 .079 .864 13.177 .000 

a. Dependent Variable: Ln laba     

Sumber : Data Sekunder Olahan SPSS 16.0 

 

 Dari hasil perhitungan pada tabel diatas, maka persamaan model regresi yang 

dapat dibuat sebagai berikut : 

 

Ln Laba = -2.826 + 1.036 Ln Modal kerja 

 

Dari persamaan model regresi tersebut mempunyai arti sebagai berikut : 

a. nilai konstanta sebesar -2.826 menunjukkan bahwa jika variabel independen 

yaitu modal kerja nilainya konstan, maka nilai dari variabel dependen laba akan 

menurun sebesar -2.826 

b. nilai pada variabel lnmodal kerja sebesar 1.036 berarti apabila terjadi 

peningkatan modal kerja sebesar Rp.1 maka dapat menyebabkan kenaikan 

sebesar 1.036 pada variabel dependennya yaitu laba.  

 

- lnModal kerja dan lnpenjualan terhadap lnlaba 
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hasil uji regresi yang terakhir adalah Ln modal kerja dan Ln Penjualan 

terhadap ln laba. Hasil dari pengujian Ln modal kerja dan Ln Penjualan 

terhadap Ln laba dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

 

Tabel 4.15  Hasil Uji Regresi 4 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -6.674 1.782  -3.746 .000 

Ln Modal 

Kerja 
.387 .130 .323 2.977 .004 

Ln Penjualan .745 .130 .620 5.720 .000 

a. Dependent Variable: Ln laba     

Sumber : Data Sekunder Olahan SPSS 16.0 

 

 Dari hasil perhitungan pada tabel diatas, maka persamaan model regresi yang 

dapat dibuat sebagai berikut : 

 

Ln Laba = -6.674 + 0.378 Ln Modal Kerja + 0.745 Ln Penjualan 

 

Dari persamaan model regresi tersebut mempunyai arti sebagai berikut : 

a. nilai konstanta sebesar -6.674 menunjukkan bahwa jika variabel independen 

yaitu modal kerja dan penjualan nilainya konstan, maka nilai dari variabel 

dependen laba akan menurun sebesar -6.674 
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b. nilai pada variabel lnmodal kerja sebesar 0.378 berarti apabila terjadi 

peningkatan modal kerja sebesar Rp.1 maka dapat menyebabkan kenaikan 

sebesar 0.378 pada variabel dependennya yaitu laba, terjadi apabila faktor 

variabel independen lainnya dianggap kosntan. 

c. nilai pada variabel lnpenjualan sebesar 0.745 berarti apabila terjadi peningkatan 

penjualan sebesar Rp.1 maka dapat menyebabkan kenaikan sebesar 1.036 pada 

variabel dependennya yaitu laba, terjadi apabila faktor variabel independen 

lainnya dianggap kosntan. 

 

 

4.4 Pengujian Hipotesis 

4.4.1 Uji F 

  Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing 

variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Hasil dari uji 

F dapat dilihat pada tabel berikut : 

- lnModal kerja terhadap lnpenjualan 

Uji F yang pertama adalah pengujian dari Ln modal kerja 

terhadap Ln Penjualan. Hasil dari pengujian Ln modal kerja terhadap 

Ln Penjualan dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

 

Tabel 4.16  Hasil Uji F 1 

 

ANOVA
b
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Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 217.244 1 217.244 188.932 .000
a
 

Residual 67.842 59 1.150   

Total 285.086 60    

a. Predictors: (Constant), Ln Modal Kerja     

b. Dependent Variable: Ln Penjualan     

Sumber : Data Sekunder Olahan SPSS 16.0 

 Pada hasil uji F diatas didapatkan hasil nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 

yang berarti bahwa variabel lnmodal kerja berpengaruh signifikan terhadap variabel 

lnpenjualan. 

 

- Ln Penjualan terhadap Ln laba 

Uji F yang kedua adalah pengujian dari Ln Penjualan terhadap 

Ln laba. Hasil dari pengujian Ln Penjualan terhadap Ln laba dapat 

dilihat pada tabel dibawah ini : 

 

Tabel 4.17  Hasil Uji F 2 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 334.593 1 334.593 256.603 .000
a
 

Residual 76.932 59 1.304   

Total 411.526 60    

a. Predictors: (Constant), Ln Penjualan     

b. Dependent Variable: Ln laba     

Sumber : Data Sekunder Olahan SPSS 16.0 
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Pada hasil uji F diatas didapatkan hasil nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 

yang berarti bahwa variabel lnpenjualan berpengaruh signifikan terhadap variabel 

lnlaba. 

 

- lnModal kerja terhadap lnlaba 

Uji F yang ketiga adalah pengujian dari Ln modal kerja 

terhadap Ln laba. Hasil dari pengujian Ln modal kerja terhadap Ln 

laba dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

 

Tabel 4.18  Hasil Uji F 3 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 307.150 1 307.150 173.622 .000
a
 

Residual 104.375 59 1.769   

Total 411.526 60    

a. Predictors: (Constant), Ln Modal Kerja     

b. Dependent Variable: Ln laba     

Sumber : Data Sekunder Olahan SPSS 16.0 

Pada hasil uji F diatas didapatkan hasil nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 

yang berarti bahwa variabel lnmodal kerja berpengaruh signifikan terhadap variabel 

lnlaba 

 

- Ln Modal kerja dan Ln penjualan terhadap Ln laba 
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Uji F yang terakhir adalah pengujian dari Ln modal kerja dan Ln 

Penjualan terhadap Ln laba. Hasil dari pengujian Ln modal kerja dan  

Ln Penjualan terhadap Ln laba dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

Tabel 4.19  Hasil Uji F 4 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 344.792 2 172.396 149.835 .000
a
 

Residual 66.733 58 1.151   

Total 411.526 60    

a. Predictors: (Constant), Ln Penjualan, Ln Modal 

Kerja 

   

b. Dependent Variable: Ln laba     

Sumber : Data Sekunder Olahan SPSS 16.0 

Pada hasil uji F diatas didapatkan hasil nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 

yang berarti bahwa variabel lnmodal kerja dan lnpenjualan secara bersama-sama 

berpengaruh signifikan terhadap variabel lnlaba. 

 

4.4.2 Uji t 

 Uji t dilakukan untuk mengetahui secara parsial seberapa jauh pengaruh dari 

variabel independen secara individual terhadap variabel dependen 

 

- Ln Modal kerja terhadap Ln penjualan 

Uji t yang pertama adalah pengujian dari Ln modal kerja terhadap 

Ln Penjualan. Hasil dari pengujian Ln modal kerja terhadap Ln 

Penjualan dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 
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Tabel 4.20  Hasil Uji t 1 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 5.167 1.649  3.133 .003 

Ln Modal 

Kerja 
.871 .063 .873 13.745 .000 

a. Dependent Variable: Ln Penjualan    

Sumber : Data Sekunder Olahan SPSS 16.0 

Dari tabel diatas, nilai signifikansi dari variabel lnmodal kerja terhadap 

lnpenjualan sebesar 0,000 < 0,05 yang berarti variabel lnmodal kerja berpengaruh 

signifikan terhadap lnpenjualan. 

- Ln Penjualan terhadap Ln laba 

Uji t yang kedua adalah pengujian dari Ln Penjualan terhadap 

Ln laba. Hasil dari pengujian Ln Penjualan terhadap Ln laba dapat 

dilihat pada tabel dibawah ini : 

 

Tabel 4.21  Hasil Uji t 2 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -6.035 1.883  -3.205 .002 

Ln Penjualan 1.083 .068 .902 16.019 .000 

a. Dependent Variable: Ln laba     
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Sumber : Data Sekunder Olahan SPSS 16.0 

Dari tabel diatas, nilai signifikansi dari variabel lnpenjualan terhadap lnlaba 

sebesar 0,000 < 0,05 yang berarti variabel lnpenjualan berpengaruh signifikan 

terhadap lnlaba. 

 

- Ln Modal kerja terhadap Ln laba 

Uji t yang ketiga adalah pengujian dari Ln modal kerja 

terhadap Ln laba. Hasil dari pengujian Ln modal kerja terhadap Ln 

laba dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

 

Tabel 4.22  Hasil Uji t 3 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -2.826 2.046  -1.381 .172 

Ln Modal 

Kerja 
1.036 .079 .864 13.177 .000 

a. Dependent Variable: Ln laba     

Sumber : Data Sekunder Olahan SPSS 16.0 

Dari tabel diatas, nilai signifikansi dari variabel lnmodal kerja terhadap lnlaba 

sebesar 0,000 < 0,05 yang berarti variabel lnmodal kerja berpengaruh signifikan 

terhadap lnlaba. 

- Ln Modal kerja dan Ln penjualan terhadap Ln laba 
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Uji t yang terakhir adalah pengujian dari Ln modal kerja dan  

Ln Penjualan terhadap Ln laba. Hasil dari pengujian Ln modal 

kerja dan Ln Penjualan terhadap Ln laba dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini : 

Tabel 4.23  Hasil Uji t 4 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -6.674 1.782  -3.746 .000 

Ln Modal 

Kerja 
.387 .130 .323 2.977 .004 

Ln Penjualan .745 .130 .620 5.720 .000 

a. Dependent Variable: Ln laba     

Sumber : Data Sekunder Olahan SPSS 16.0 

Dari tabel diatas, nilai signifikansi dari variabel lnmodal kerja dan lnpenjualan 

terhadap lnlaba masing-masing  sebesar 0,004 dan 0,000 < 0,05 yang berarti secara 

parsial variabel lnmodal kerja dan variabel lnpenjualan mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap lnlaba. 

 

4.4.3 Uji Sobel  

MacKinnon, Warsi dan Dwyer (1995) menggunakan uji Sobel sebagai 

metoda statistik untuk secara formal mengukur mediasi dengan asumsi 

variabel dependen dan moderator merupakan variabel-variabel kontinyu. Uji 

Sobel ditujukan untuk menguji apakah variabel moderator berpengaruh seperti 
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independen variabel kepada dependen variabel. Dalam penelitian ini, hasil 

dari uji sobel dapat dilihat pada gambar berikut : 

 

Gambar 4.1 Uji Sobel Tes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : data olahan dari web www.danielsoper.com 

    

Pada gambar diatas dapat kita lihat bahwa A (koefisien regresi dari 

lnmodal kerja terhadap lnpenjualan) sebesar 0,871, B (koefisien regresi dari 

lnpenjualan terhadap lnlaba) sebesar 1,083, Sea (standar error dari A) sebesar 

0,063 dan Seb (standar error dari B) yaitu 0,068. Dari data tersebut kemudian 

di kalkulasi lalu menghasilkan one-tailed probability dan two-tailed 

probability sebesar 0,0 < 0.05 yang artinya hasil uji sobel dari lnmodal kerja 
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terhadap lnlaba dengan lnpenjualan sebagai variabel moderator adalah 

signifikan. Oleh karena itu H4 diterima. 

 

4.5 Pembahasan 

4.5.1 Pengaruh modal kerja terhadap penjualan 

Hipotesis pertama dari penelitian ini adalah modal kerja mempunyai 

pengaruh terhadap penjualan perusahaan. Hipotesis ini didukung oleh 

penelitian yang dilakukan oleh Supriyadi dan Puspitasari (2012) yang 

menemukan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan pada modal kerja bersih 

terhadap penjualan perusahaan, karena manajemen modal kerja yang baik 

(tidak kurang dan tidak lebih) memungkinkan perusahaan dalam memenuhi 

permintaan pasar yang sewaktu-waktu dapat berubah. Dari hasil perhitungan 

uji t, nilai signifikansi dari uji t pada variabel modal kerja terhadap penjualan 

lebih kecil dari taraf signifikansi (α) yang sebesar 0.05, yaitu 0,000. hal ini 

diduga karena pengaturan modal kerja yang cukup dapat membuat perusahaan 

lebih efektif dalam penyediaan persediaan barang, sehingga persediaan barang 

yang cukup tidak menimbulkan biaya tambahan untuk perawatan barang, 

namun perusahaan juga tetap dapat memenuhi permintaan pasar yang 

sewaktu-waktu dapat berubah 

Untuk mencapai tujuan perusahaan yaitu memperoleh laba, 

perusahaaan membutuhkan modal awal yang akan digunakan untuk 

pembiayaan kegiatan operasional perusahaan, modal bisa diperoleh dari 

modal sendiri maupun pinjaman dalam bentuk hutang. Modal tersebut lalu 
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diinvestasikan pada aset-aset perusahaan baik aset lancar maupun aset tetap 

seperti bangunan dan kendaraan. Aset-aset tersebutlah yang akan berputar dan 

dapat menghasilkan laba melalui penjualan yang dilakukan oleh perusahaan. 

sehingga tanpa adanya penjualan, laba perusahaan tidak akan didapat secara 

optimal dan tanpa adanya modal kerja, penjualan tidak bisa dilakukan. Oleh 

karena itu modal kerja dan penjualan saling berkaitan secara langung. 

 

4.5.2 Pengaruh penjualan terhadap laba 

Hipotesis kedua dari penelitian ini adalah penjualan berpengaruh 

terhadap laba perusahaan. Dari hasil perhitungan uji t, nilai signifikansi dari 

uji t pada variabel penjualan terhadap laba lebih kecil dari taraf signifikansi 

(α) yang sebesar 0.05, yaitu 0,000. Hipotesis ini didukung oleh penelitian 

yang dilakukan oleh Daniel dan Aripin (2012) yang menyatakan bahwa 

variabel penjualan bersih menentukan secara langsung variabel laba bersih. 

Makin tinggi pertumbuhan penjualan yang dihasilkan maka akan semakin 

besar pula laba yang dihasilkan, dan sebaliknya.  

Seperti yang kita tahu bahwa laba adalah salah satu tujuan dari 

didirikannya suatu perusahan dan persaingan bisnis yang terus meningkat 

membuat perusahaan agar dapat terus unggul dalam suatu persaingan. Salah 

satu caranya adalah dalam peningkatan kualitas produk agar produk yang 

dihasilkan tidak kalah saing dengan produk perusahaan pesaing. Peningkatan 

penjualan yang terjadi diharapkan dengan peningkatan laba secara bersama-

sama.  
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Peningkatan penjualan juga dapat dipengaruhi oleh pertumbuhan 

ekonomi di Indonesia, semakin tinggi pertumbuhan perekonomian di 

Indonesia maka semakin tinggi pula rata-rata pendapatan per kapita 

masyarakat. Dengan pendapatan yang tinggi, masyarakat cenderung 

konsumtif dalam membeli barang yang benar-benar dibutuhkan atau hanya 

barang yang sekedar ingin memeliki saja karena pada saat itu terdapat diskon 

pada periode tertentu. Kecenderungan ini memberikan peluang yang besar 

terhadap perusahaan karena daya beli masyarakat yang tinggi menyebabkan 

penjualan perusahaan dapat meningkat 

Faktor lain yang dapat mempengaruhi penjualan adalah persaingan 

perusahaan, perusahaan yang bagus adalah perusahaan yang dapat unggul 

dalam bersaing diantara perusahaan-perusahaan saingnya. Perusahaan dengan  

brand image yang baik lebih mudah dapat bersaing daripada perusahaan yang 

pernah mengalami masalah dengan produknya. Perusahaan yang unggul 

dalam persaingan pasti memiliki perbedaan yang membuat perusahaan 

tersebut berbeda dan dianggap unggul. Biasanya, perusahaan yang unggul 

dalam bersaing adalah perusahaan yang selalu mengeluarkan ide-ide yang 

kreatif dan selalu melakuan inovasi agar produk yang dijual memiliki 

keunggulan dibandingakn dengan produk pesaing sehingga konsumen lebih 

cenderung memilih produk dari perusahaan dengan daya saing yang unggul 

daripada produk dari perusahaan yang produknya tertinggal dari perusahaan 

lainnya.  

 



83 
 

4.5.3 Pengaruh modal kerja terhadap laba 

Hipotesis ketiga dari penelitian ini adalah modal kerja berpengaruh 

pada laba. Dari hasil perhitungan uji t, nilai signifikansi dari uji t pada 

variabel modal kerja terhadap laba lebih kecil dari taraf signifikansi (α) yang 

sebesar 0.05, yaitu 0,000. Hipotesis ini senada dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Supriyadi dan Puspitasari (2012) yang menyatakan bahwa 

modal kerja berpengaruh positif signifikan terhadap laba yang dihasilkan oleh 

perusahaan. penelitian lain juga dilakukan oleh Supriyadi dengan Fazriyani 

(2011) yang menghasilkan bahwa modal kerja pada PT.Timah tbk mempuyai 

pengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas perusahaan. Penggunaan 

dan pengelolaan modal kerja juga dapat digunakan sebagai panduan dalam 

penyusunan perencanaan dan penggunaan modal kerja untuk tahun-tahun 

berikutnya sehingga diharapkan perusahaan dapat membayar kewajiban- 

kewajiban perusahan dengan modal kerja yang telah tersedia atau untuk 

pembiayaan kegiatan operasional perusahaan guna mencapai tujuan utama 

perusahaan yaitu memiliki laba yang tinggi.  

Hipotesis keempat yaitu modal kerja berpengaruh terhadap laba 

melalui penjualan sebagai variabel mediasi. Berdasarkan uji t, nilai 

signifikansi variabel modal kerja Dari hasil perhitungan uji t, nilai signifikansi 

dari uji t pada variabel modal kerja dan penjualan terhadap laba masing-

masing adalah 0,004 dan 0,00 lebih kecil dari taraf signifikansi (α) sebesar 

0.05. Variabel penjualan adalah variabel mediator antara modal kerja dan 

laba, hal ini dibuktikan dengan hasil koefisien regresi antara modal kerja 
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terhadap laba sebesar 1,036 dan menurun menjadi 0,387 ketika penjualan 

ditambahkan dalam variabel independen, dan berdasarkan hasil uji t adalah 

signifikan.  

Hasil koefisiensi regresi yang menurun ketika ditambahkan penjualan 

sebagai variabel mediator disebabkan karena jika dilihat dari segi statistik, 

jenis variabel mediator yang terjadi adalah partial mediation dimana saat 

hubungan X ke Y menurun namun tetap signifikan. Hal ini berarti pengaruh 

modal kerja terhadap laba tidak sepenuhnya dimediasi oleh penjualan atau 

penjelasan mengenai perubahan pengaruh variabel modal kerja terhadap 

variabel laba sebagian di ambil alih oleh penjualan sebagai variabel mediator. 

Dengan melibatkan penjualan sebagai variabel mediator, mekanisme 

pengaruh modal kerja terhadap laba akan dapat dijelaskan lebih rinci. Tanpa 

melibatkan melibatkan penjualan sebagai variabel mediator, pertanyaan 

mengapa kenaikan pada laba akan sulit dijelaskan dan menyisakan ruang 

kosong yang dapat ditempati oleh beragam spekulasi. 

Dari segi teoritik, tujuan utama yang dilakukan oleh perusahaan adalah 

untuk mendapatkan laba. Modal awal dari didirikannya suatu perusahaan 

dapat diperoleh dari modal sendiri maupun dari hutang jangka pendek atau 

hutang jangka panjang yang dapat diinvestasikan dalam bentuk aset lancar 

dan aset tetap. Dari aset-aset perusahaan tersebut didapatkan pendapatan 

penjualan yang dilakukan melalui kegiatan operasional perusahaan yaitu 

penjualan. selisih antara pendapatan penjualan dengan biaya operasional akan 

menghasilkan laba. sebagian dari laba tersebut akan dibagian kembali pada 
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pemegang saham dalam bentuk deviden dan sebagian nya lagi akan 

ditambahkan ke modal perusahaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


