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ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetauhi modal kerja, produktivitas
tenaga kerja dan laba operasional pada perusahaan Konveksi Daniel Setiadi, untuk
mengetahui pengaruh modal kerja dan produktivitas tenaga kerja secara simultan
terhadap laba operasi pada perusahaan Konveksi Daniel Setiadi, untuk
mengetahui pengaruh modal kerja secara parsial terhadap laba operasi pada
perusahaan Konveksi Daniel Setiadi, untuk mengetahui pengaruh produktivitas
tenaga kerja secara parsial terhadap laba operasi pada perusahaan Konveksi
Daniel Setiadi.
Metode penelitian ini yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif
analisis dengan pendekatan studi kasus. Metode deskriptif analisis merupakan
suatu metode yang meneliti suatu kelompok manusia, objek, atau suatu kondisi,
suatu sistem pemikiran maupun suatu kelas penelitian pada masa sekarang dengan
tujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan
akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.
Alat analisis yang digunakan adalah analisis jalur (path analysis) dengan
skala pengukuran rasio. Pengujian hipotesis secara parsial dengan menggunakan
uji t dan secara simultan dengan menggunakan uji F.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh Biaya Tenaga Kerja
dengan Produktivitas Kerja Karyawan sebesar 0,986 atau 0,97%, pengaruh biaya
tenaga kerja secara parsial terhadap kinerja perusahaan sebesar 0,234 atau sebesar
5,4%
1.1 Latar Belakang Penelitian
Seiring era globalisasi dimana perkembangan perusahaan di dunia sangat
pesat, sehingga menimbulkan persaingan antar perusahaan sejenis yang sangat
ketat. Dengan perusahaan dihadapkan dengan adanya masalah produktivitas yang
tinggi, sehingga dapat memenuhi permintaan konsumennya. Hal ini terbentur
dengan adanya sumber daya manusia, maka sekarang tenaga kerja sangat berperan
dalam menentukan tercapainya tujuan perusahaan. Pada umumnya tujuan
perusahaan adalah memperoleh laba serta adanya kontinuitas kelancaran dalam
menjalankan usahanya. Dalam kaitan untuk mencapai tujuan tersebut, maka
dibutuhkan adanya tenaga kerja profesional serta semangat kerja yang tinggi,
untuk mencapai target produksi yang ditentukan.
Tujuan utama didirikannya sebuah perusahaan adalah untuk menghasilkan laba yang optimal. Persaingan bisnis yang semakin ketat seiring dengan
perkembangan perekonomian mengakibatkan tuntutan bagi perusahaan untuk
terus mengembangkan inovasi, memperbaiki kinerjanya, dan melakukan
perluasan usaha agar dapat terus bertahan dan bersaing di dunia bisnis.
Setiap perusahaan, baik skala kecil maupun besar tujuan utamanya adalah
meningkatkan nilai perusahaan. Nilai perusahaan bisa dilihat dari rasio-rasio yang
menggambarkan kinerja perusahaan. Perhitungan rasio banyak melibatkan laba
yang diperoleh perusahaan dalam periode tertentu. Laba dianggap sebagai
indikator keberhasilan pihak manajemen dalam melakukan pengelolaan
perusahaan. Untuk memperoleh laba yang optimal maka perusahaan perlu
mengatur kinerja keuangannya secara efektif dan efisien. Informasi laba dapat

diperoleh dari laporan keuangan yang disajikan, yaitu laporan laba rugi. Laporan
keuangan sangat berguna bagi manajemen dalam proses pengambilan keputusan.
Agar dapat menjalankan fungsi-fungsi manajemen dengan baik,
manajemen membutuhkan informasi mengenai organisasi. Informasi yang
dibutuhkan oleh manajemen antara lain adalah modal kerja. Modal kerja
merupakan aktiva yang dapat digunakan untuk membiayai aktivitas perusahaan.
Modal Kerja merupakan dana yang ditanamkan dalam aktiva lancar, oleh
karena itu dapat berupa kas, piutang, surat – surat berharga, persediaan dan lainlain. Modal ini tidak lain yang digunakan untuk melakukan aktivitas perusahaan.
Perusahaan tidak mungkin dapat berjalan dengan tingkat kontinuitas yang tinggi
tanpa adanya modal yang digunakan untuk melakukan pekerjaan.
Untuk perkembangan selanjutnya, perusahaan harus mampu meningkatkan
produktivitas dan efisiensi dari penggunaan modalnya agar dapat menghadapi
pesaing yang ada dalam sistem perekonomian dewasa ini dengan baik sehingga
produknya mampu merebut pasar-pasar tertentu untuk mencapai tujuan tersebut
secara efektif dan efisien, maka perencanaan dan pengendalian atas seluruh modal
yang dilibatkan perlu dilakukan dan ditingkatkan.
Batasan mengenai produktivitas banyak diungkapkan oleh para
ahli antara lain mengemukakan tentang output, kinerja, efisiensi dan efektivitas.
Secara umum dikemukakan bahwa produktivitas terkait dengan input dan output.
Input bisa mencakup biaya produksi dan biaya peralatan sedangkan output bisa
mencakup berbagai hal antara lain hasil penjualan, pendapatan yang diperoleh
termasuk didalamnya kerusakan.
Berbicara mengenai produktivitas tenaga kerja tidak terlepas dari peranan
perusahaan dalam memberikan kepuasan atas keinginan yang diharapkan dari
karyawannya. Cara yang dilakukan perusahaan adalah dengan mengeluarkan
biaya untuk tenaga kerjanya. Tenaga kerja adalah usaha fisik atau mental yang
dipergunakan atau dikeluarkan dalam membuat suatu barang atau jasa.
Perusahaan konveksi Daniel Setiadi merupakan perusahaan yang bergerak
dalam bidang produksi. Permasalahan yang sekarang dihadapi adalah banyaknya
usaha pesaing, sehingga hal tersebut membuat perusahaan harus bekerja keras
untuk lebih menarik calon pembeli guna memperoleh laba yang besar. Salah satu
upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh laba operasi adalah
dengan cara meningkatkan modal kerja dan produktivitasnya. Penambahan modal
kerja yang dilakukan oleh Perusahan Konveksi tidak lain untuk meningkatkan
produksi dan meningkatkan produktivitas serta penambahan modal kerja ini
haruslah perusahaan mempunyai kinerja yang baik sehingga investor mau
memberikan kucuran dananya.
Namun sampai saat ini belum diketahui sejauh mana pengaruh modal kerja
dan produktivitas yang dilakukan perusahaan terhadap pencapaian laba
operasinya, laba yang dimaksud disini adalah laba kotor.
Searah dengan uraian diatas, penelitian yang dilakukan pada dasarnya
mengacu pada penelitian sebelumnya yang relevan adalah sebagai berikut :
1. Offiq Taufiq Hidayat (2003). Mengambil judul “Pengaruh Modal Kerja
Terhadap Laba Operasional Pada PT. Toko Gunung Agung, Tbk. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa hasil pengujian Uji Linieritas di peroleh F

mempunyai arti bersifat linear. Kemudian hasil pengujian adalah Y = 1.010E10 + 268X yang menunjukan pengaruh yang positif.
2. Pengaruh Modal Kerja Terhadap Tingkat Likuditas”. Hasil penelitiannya
menunjukkan bahwa t hitung sebesar 3,547 dan t tabel sebesar 2,447 (t hitung > t½α)
sehingga terdapat pengaruh antara penggunaan modal kerja terhadap tingkat
likuiditas pada tingkat signifikan 95%.
3. Iin Printiani (2007). Dengan judul pengaruh modal kerja dan produktivitas
terhadap volume penjualan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dengan
tingkat signifikan 95% modal kerja dan produktivitas berpengaruh terhadap
volume penjualan.
4. Jayanimita, Raden Yatestha dengan judul Pengaruh Perputaran Modal Kerja
Terhadap Laba Operasional Pada PT Kwarsa Ningtoya Survei Dilakukan Pada
Laporan Laba-Rugi Periode Tahun 2001-2010 hasil penelitian ini adalah
menunjukan bahwa perputaran modal kerja berpengaruh terhadap laba
operasional.
5. Komalasari, Erni (2010) Dengan judul Pengaruh Biaya Operasional
Terhadap Laba Operasional Pada PT. Kereta Api (PERSERO) Daerah Operasi
(DAOP) 2 Bandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Besarnya pengaruh
biaya operasional (biaya operasional langsung dan biaya operasional tidak
langsung) secara bersama-sama terhadap laba operasional yaitu sebesar 79,1%
dan sisanya sebesar 20,9% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak
diteliti dalam penelitian ini.
Berdasarkan uraian latar belakang serta penelitian yang relevan, penulis
tertarik untuk masalah modal kerja dan produktivitas kerja dan laba operasional
dalam hubungannya dengan laba kotor dan penyusunannya dalam bentuk skripsi
yang berjudul “Pengaruh Modal Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
Terhadap Laba Operasional Perusahaan.” (Studi Kasus Pada Perusahaan
Konveksi Daniel Setiadi).
1.2 Identifikasi Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka masalah yang dapat
diidentifikasikan adalah sebagai berikut :
1. Bagaimana modal kerja, produktivitas tenaga kerja dan laba operasional pada
perusahaan Konveksi Daniel Setiadi?
2. Bagaimana pengaruh modal kerja dan produktivitas tenaga kerja secara
simultan terhadap laba operasi pada perusahaan Konveksi Daniel Setiadi.
3. Bagaimana pengaruh modal kerja secara parsial terhadap laba operasi pada
perusahaan Konveksi Daniel Setiadi.
4. Bagaimana pengaruh produktivitas tenaga kerja secara parsial terhadap laba
operasi pada perusahaan Konveksi Daniel Setiadi.
1.3 Kerangka Pemikiran
Modal kerja yang cukup dalam arti mampu membiayai pengeluaranpengeluaran atas operasi perusahaan sehari-hari merupakan hal yang sangat
penting untuk diperhatikan oleh manajemen, karena dengan modal kerja yang
cukup akan membantu perusahaan untuk beroperasi ekonomis atau efisien dan

perusahaan tidak akan mengalami kesulitan keuangan, baik itu perusahaan dagang
maupun perusahaan manufaktur, tersedianya.
Pengelolaan modal mempunyai peran yang sangat penting untuk
menghasilkan laba dan menjamin kontinuitas perusahaan, modal utama yang
dibutuhkan perusahaan untuk menjalankan aktivitasnya adalah modal kerja,
masalah modal kerja menjadi perhatian sebagian besar pihak manajemen,
mengingat pentingnya modal kerja bagi kelancaran operasional perusahaan.
Modal kerja yang berlebihan menunjukkan adanya dana yang tidak
produktif dan hal ini memberikan kerugian karena dana yang tersedia tidak
dipergunakan secara efektif untuk kegiatan perusahaan dalam menjalankan
aktivitasnya. Ketidakcukupan maupun miss-management dalam modal kerja
merupakan sebab utama kegagalan suatu perusahaan.
“Modal kerja adalah keseluruhan aktiva lancar yang dimiliki perusahaan
atau dapat pula dimaksudkan sebagai dana yang harus tersedia untuk
membiayai kegiatan operasi perusahaan sehari-hari”. (Agnes Sawir, 2001).
J. Fred Weston dan Eugene F.Brigham (dalam Sawir 2005) menyatakan
modal kerja adalah sebagai berikut :’modal kerja adalah investasi perusahaan
dalam aktiva jangka pendek seperti kas, sekuritas, (surat berharga), piutang
dagang dan persediaan’.
Manajemen modal kerja biasanya melibatkan administrasi atas asset
seperti kas dan surat berharga, piutang dan persediaan. Serta administrasi atas
kewajiban lancar. Dalam hal ini bahwa manajemen modal kerja meliputi semua
aspek pengaturan current account perusahaan (aktiva lancar dan hutang lancar)
dengan tujuan agar terjamin modal kerja bersih yang acceptable (dapat diterima)
yang menjamin tingkat likuiditas badan usaha. Disamping aspek pertimbangan
likuiditas, aspek pertimbangan rentabilitas dalam manajemen modal kerja
merupakan hal yang penting, karena bagaimanapun tujuan setiap kegiatan
perusahaan adalah untuk memperoleh laba, dan salah
satu cara untuk
memperbesar laba adalah dengan mengoptimalkan dana perusahaan melalui
manajemen modal kerja.
Modal kerja tanpa di barengi oleh tingkat produktivitas tenaga kerja maka
akan sia-sia untuk memperoleh hasil yang maksimal, karena itu produktivitas
tenaga kerja sangat dibutuhkan sekali. Dilihat dari tingkat upah yang dikeluarkan
oleh perusahaan dengan pekerjaan yang dikerjakan. Indikator modal kerja yang
digunakan adalah jumlah aktiva lancar yang diperoleh dari neraca perusahaan.
Produktivitas tenaga kerja merupakan nisbah atau rasio antara hasil
kegiatan (output, keluaran) dan segala pengorbanan (biaya) untuk mewujudkan
hasil tersebut (input, masukan) (Kussriyanto, 1984). Input bisa mencakup biaya
produksi (production cost) dan biaya peralatan (equipment cost). Sedangkan
output bisa terdiri dari penjualan (sales), earnings (pendapatan), market share,
dan kerusakan (defects) (Gomes,1995).
Dapat dikatakan bahwa produktivitas tenaga kerja adalah perbandingan
antara hasil dari suatu pekerjaan karyawan dengan pengorbanan yang telah
dikeluarkan. Hal ini sesuai dengan pendapat Sondang P. Siagian bahwa
produktivitas tenaga kerja adalah: “Kemampuan memperoleh manfaat yang

sebesar-besarnya dari pegawai yang tersedia dengan menghasilkan output yang
optimal bahkan kalau mungkin yang maksimal.”
Indikator dari produktivitas tenaga kerja yang digunakan dalam penelitian
ini diperoleh dari perbandingan antara volume penjualan dengan biaya tenaga
kerja yang dikeluarkan.
Bagi perusahaan, laba yang besar belum menunjukkan suatu ukuran
keberhasilan bahwa perusahaan telah bekerja dengan efisien. Efisiensi baru dapat
dinyatakan setelah membandingkan antara laba yang diperoleh dengan jumlah
kekayaan perusahaan yang digunakan untuk memperoleh laba tersebut. Dengan
kata lain, efisiensi baru didapat setelah menghitung laba yang digunakan untuk
melakukan operasi.
Laba operasi atau laba usaha merupakan selisih antara laba bruto dan biaya
usaha atau selisih antara hasil penjualan bersih dengan harga pokok penjualan dan
biaya operasi. Jadi, laba operasi merupakan pendapatan bersih dari operasi yang
dilakukan.
Indikator dari laba operasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah
berupa laba yang diperoleh dari operasional perusahaan yang terdapat dalam
laporan rugi laba perusahaan.
1.4 Metode Penelitian
Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian
deskriptif analisis dengan pendekatan studi kasus. Metode deskriptif analisis
merupakan suatu metode yang meneliti suatu kelompok manusia, objek, atau
suatu kondisi, suatu sistem pemikiran maupun suatu kelas penelitian pada masa
sekarang dengan tujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara
sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antara
fenomena yang diselidiki (Moh. Nazir, 1999).
1.5 Teknik Analisis Data
Dalam penelitian ini terdapat 3 variabel, dimana 2 variabel bebas
(Independent Variable), yakni modal kerja (X1), dan produktivitas tenaga kerja
(X2) serta variabel terikat (Dependent Variable) yakni laba operasi(Y). Adapun
alat analisis yang digunakannya adalah:
1) Persamaan Regresi Berganda
Analisis regresi digunakan dalam menganalisis hubungan antara X 1 dan X2,
dengan Y. Adapun rumus yang digunakan adalah sebagai berikut :
Y = a + b1X1 + b2X2
(Sugiyono, 2007 )
Dimana nilai a dan b dapat dicari dengan persamaan berikut :
∑Y
= a + b1∑ X1+ b2 ∑X2
∑X1Y = a∑ X1 + b1∑ X1+ b2 ∑X2
∑X2Y = a∑ X1 + b1∑ X1+ bC∑X22
(Sugiyono, 2006 )
Keterangan :
Y
= laba operasi
X1 = modal kerja
X2 = produktivitas tenaga kerja

2)

a
= nilai Y seandainya X = 0
b
= Koefisien regresi
n
= Jumlah periode yang diteliti.
Koefesien Korelasi, Determinasi dan non Determinasi
a) Koefisien Korelasi Berganda
Analisis korelasi adalah suatu ukuran yang dipakai untuk
mengetahui derajat asosiasi atau derajat keeratan antara variabel
independen dan dependen. Dimana derajat keeratan tersebut tergantung
dari pola variasi atau interrelasi yang bersifat simulator dari variabel
independen dan variabel dependen. Derajat hubungan ini ditunjukan oleh
koefisien korelasi yang dihitung dengan menggunakan rumus sebagai
berikut :
1) Secara Simultan
b1 X 1 Y b 2 X 2 Y
(Sugiyono, 2007)
R y 1,2
Y2
2) Secara Parsial
ry1 ry 2r12
r1.2
(1 r 2 y 2 )(1 r 212 )

r2.1

ry 2 ry1r12
2

(Sudjana, 2005)
2

(1 r y1 )(1 r 12 )
Dimana :
R
= Koefisien korelasi ganda
X1
= modal kerja
X2
= produktivitas tenaga kerja
Y
= laba operasi
n
= Periode Waktu
Adapun interpretasi terhadap koefisien korelasi menurut
Sugiyono (2007) adalah sebagai berikut :
Tabel 1.5
Interpretasi Koefisien Korelasi
Interval Koefisien
0,00 – 0,199

Tingkat Hubungan
Sangat rendah

0,20 – 0,399

Rendah

0,40 – 0,599
0,60 – 0,799
0,80 – 1,00

Sedang
Kuat
Sangat kuat

b) Koefisien Determinasi dan Non Determinasi
Untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel X dan Y dihitung
dengan menggunakan rumus sebagai berikut :
Koefisien Determinasi : (R2) x 100 %

Koefisien non Determinasi : (1-R2) x 100 %
1.6 Hasil Penelitian
Deskripsi hasil penelitian ini akan menunjukkan pengaruh modal kerja dan
produktivitas tenaga kerja terhadap laba operasional perusahaan.” (Studi Kasus
Pada Perusahaan Konveksi Daniel Setiadi) yang diambil dari laporan keuangan
dari tahun 2005 - 2011. Adapun hasil penelitian tentang modal kerja dan
produktivitas tenaga kerja dan laba operasional perusahaan di bawah ini :
1.6.1 Modal kerja pada perusahaan Konveksi Daniel Setiadi
Modal kerja bersih (net working capital) adalah selisih antara aktiva lancar
dan pasiva lancar perusahaan. Dalam hal ini bahwa manajemen modal kerja
meliputi semua aspek pengaturan current account perusahaan (aktiva lancar dan
hutang lancar) dengan tujuan agar terjamin modal kerja bersih yang acceptable
(dapat diterima) yang menjamin tingkat likuiditas badan usaha. Disamping aspek
pertimbangan likuiditas, aspek pertimbangan hasil dalam manajemen modal kerja
merupakan hal yang penting, karena bagaimanapun tujuan setiap kegiatan
perusahaan adalah untuk memperoleh laba, dan salah
satu cara untuk
memperbesar laba adalah dengan mengoptimalkan dana perusahaan melalui
manajemen modal kerja.
Adapun data mengenai modal kerja bersih yang digunakan untuk
melakukan aktivitas operasinya dari tahun 2005 – 2011 adalah sebagai berikut :
Modal Kerja Pada Perusahaan Konveksi Daniel Setiadi
Tahun

Aktiva Lancar

2005
181,355,822
2006
240,297,363
2007
385,408,174
2008
376,191,743
2009
421,399,670
2010
513,022,359
2011
489,594,160
Sumber : Data yang telah diolah

Kewajiban
Lancar
136,550,253
142,276,314
149,210,534
144,593,767
155,639,191
169,682,472
164,920,966

Modal Kerja
Bersih
44,805,569
98,021,048
236,197,640
231,597,975
265,760,479
343,339,887
324,673,194

Perubahan

%

53,215,480
138,176,592
(4,599,665)
34,162,504
77,579,408
(18,666,693)

37.26
41.34
(0.98)
6.87
12.74
(2.79)

Dari tabel di atas diperoleh bahwa modal kerja yaitu modal kerja bersih
yaitu selisih antara aktiva lancar dengan kewajiban lancar. Perolehan modal kerja
bersih pada perusahaan daniel setiadi terbesar diperoleh pada tahun 2010 sebesar
343.339.887 dan terkecil pada tahun 2005 yaitu sebesar 44.805.569.
1.6.2

Produktivitas Tenaga Kerja pada Perusahaan Konveksi Daniel
Setiadi
Pengukuran produktivitas merupakan suatu alat manajemen yang penting di
semua tingkat ekonomi. Dalam upaya meningkatkan produktivitas tenaga kerja
diperlukan pengukuran secara periodik dan membandingkan hasil-hasilnya guna
menemukan perkembangan produktivitas. Produktivitas tenaga kerja dapat
didefinisikan sebagai produksi yang diciptakan oleh seorang pekerja pada waktu
tertentu.

Adapun data mengenai produktivitas tenaga kerja yang telah dilakukan
oleh perusahaan Konveksi Daniel Setiadi dari tahun 2005 – 2011 adalah sebagai
berikut :
Produktivitas Tenaga Kerja Pada Perusahaan Konveksi Daniel Setiadi
Tahun

Volume
Penjualan

By Tenaga
Kerja

2005
649,650,000
98,280,000
2006
710,270,000
103,774,000
2007
762,245,000
114,169,000
2008
793,430,000
122,426,000
2009
847,595,125
126,584,000
2010
889,242,500
145,822,160
2011
917,420,000
159,100,484
Sumber : Data yang telah diolah

Produktivitas
tenaga kerja
15.13
14.61
14.98
15.43
14.93
16.40
17.34

Perubahan

%

(0.52)
0.37
0.45
(0.50)
1.46
0.94

(1.74)
1.24
1.49
(1.63)
4.67
2.80

Dari tabel di atas diperoleh bahwa produktivitas tenaga kerja diperoleh
dari perbandingan antara biaya tenaga kerja yang dikeluarkan dengan penjualan
yang diterima oleh perusahaan Daniel Setiadi tenaga kerja produktivitas yang
diperoleh tertinggi adalah pada tahun 2011 sebesar 17.34% dan terkecil diperoleh
pada tahun 2006 sebesar 14.61%
1.6.3

Laba Operasional pada Perusahaan Konveksi Daniel Setiadi
Laba perusahaan yang berasal dari aktivitas operasi yang masih berlangsung
disebut laba operasi atau merupakan selisih antara laba bruto dan beban usaha
disebut laba usaha atau laba operasi. Laba usaha adalah laba yang diperoleh
semata – mata dari kegiatan utama perusahaan.
Adapun data mengenai laba operasional yang diperoleh perusahaan
Konveksi Daniel Setiadi dari tahun 2005 – 2011 adalah sebagai berikut :
Laba Operasional Pada Perusahaan Konveksi Daniel Setiadi
Tahun
Laba Operasional
2005
301,672,702
2006
349,246,896
2007
386,964,092
2008
398,173,319
2009
404,075,042
2010
413,396,589
2011
426,414,463
Sumber : Data yang telah diolah

Perubahan

%

47,574,194
37,717,196
11,209,226
5,901,723
9,321,547
13,017,874

7.31
5.12
1.43
0.74
1.14
1.55

Dari tabel di atas diperoleh laba operasional perusahaan Konveksi Daniel
Setiadi terbesar pada tahun 2011 yaitu sebesar 426.414.463 dan terkecil diperoleh
pada tahun 2005 sebesar 301.672.702 dan perubahan terbesar diperoleh pada
tahun 2006 dengan perubahan sebesar 7.31%.

1.7 Pembahasan
Dalam menentukan pengaruh tidaknya modal kerja (X1) dan produktivitas
kerja (X2) terhadap laba operasional (Y) penulis melakukan serangkaian pengujian
dimulai dengan analisis regresi linear berganda, analisis koefisien determinasi dan
pengujian hipotesis.
1. Regresi berganda
Dilihat dari hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS pada lampiran pada
tabel coefficientsa
a = 16.526
b1 = 0.158
b2 = 0.079
Data di atas dapat dimasukkan ke dalam persamaan regresi linier berganda
menjadi :
Y = a + b1X1 + b2X2
Y = 16.526 + 0.158 X 1 + 0.079 X 2
Berdasarkan hasil perhitungan di atas didapat bahwa setiap adanya
peningkatan 1 kali pada modal kerja dan meningkat 1 kali pada produktivitas
tenaga kerja maka akan meningkatkan pada laba operasional sebesar sebagai
berikut:
Y = 16.526 + 0.158(1) + 0.079(1)
Y = 16.763
Jadi jika adanya peningkatan pada modal kerja dan produktivitas tenaga kerja
sebesar 1 kali maka akan meningkatkan sebesar 16.763.
2. Koefisien determinasi
Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS v.15 didapat
bahwa pada tabel model summary nilai r = 0.990.
Kd = R² x 100 %
= 0.981 x 100%
= 98.1%
Artinya bahwa pengaruh modal kerja dan produktivitas tenaga kerja
terhadap laba operasional adalah sebesar 98.1%.
Sedangkan koefisien non determinasi adalah sebagai berikut:
Knd = (1- R²) x 100 %
= (1- 0,981) x 100 %
= 1.9%
Jadi pengaruh faktor lain di luar modal kerja dan produktivitas tenaga
kerja terhadap laba operasional adalah sebesar 1.9%.
Agar dapat diketahui apakah terdapat pengaruh atau tidak maka digunakan
uji statistik yaitu uji F untuk hipotesis sacara simultan dan uji t untuk hipotesis
secara parsial. Uji hipotesis secara simultan
Fhitung = 101.980
Ftabel

Fhitung

= 6.944 (α = 5 %)
> Ftabel

1.8 Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka
penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Modal kerja yaitu modal kerja bersih yaitu selisih antara aktiva lancar dengan
kewajiban lancar. Adanya peningkatan dan penurunan terhadap modal kerja
yang disalurkan oleh pihak perusahaan.
2. Produktivitas tenaga kerja diperoleh dari perbandingan antara biaya tenaga
kerja yang dikeluarkan dengan penjualan yang diterima oleh perusahaan
Daniel Setiadi tenaga kerja produktivitas yang diperoleh tertinggi adalah pada
tahun 2011.
3. Laba operasional perusahaan Konveksi Daniel Setiadi berfluktuasi cenderung
meningkat. Terbesar pada laba operasional diperoleh pada tahun tahun 2011.
4. Secara parsial terdapat pengaruh antara modal kerja terhadap laba operasional
pada perusahaan Konveksi Daneil setiadi, secara parsial tidak terdapat
pengaruh antara produktivitas terhadap laba operasional pada perusahaan
Konveksi Daneil Setiadi dan secara simultan terdapat pengaruh antara modal
kerja dan produktivitas terhadap laba operasional pada perusahaan Konveksi
Daneiel Setiadi.
1.9 Saran
Berdasarkan simpulan di atas, maka penulis memberikan saran adalah
sebagai berikut:
1. Diharapkan dapat terus mempertahankan modal kerja yang digunakan atau
ditingkatkan kembali yaitu dengan meningkatkan penjualan sehingga dapat
memberikan efek yang baik terhadap laba operasional.
2. Dilihat dari produktivitas tenaga kerja dapat lebih ditingkatkan lagi yang
disertai dengan adanya dukungan dana untuk dapat terus meningkatkannya
yaitu dengan memberikan motivasi kepada karyawan bahwa penjualan dari
tahun ketahun diharapkan terus meningkat.

