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PENGARUH LIKUIDITAS TERHADAP RENTABILITAS PADA
PT. PEKEBUNAN NUSANTARA IV (PERSERO) MEDAN

Dita Eka Pertiwi
Universitas Prima Indonesia

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh rasio-rasio
likuiditas ( current ratio, cash ratio, dan acid test ratio) terhadap rentabilitas
(return on investment ). Rentabilitas mengukur tingkat efektifitas manajemen
secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan
yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan dan investasi. Rentabilitas
dapat dipengaruhi oleh likuiditas perusahaan. Likuiditas perusahaan merupakan
suatu indikator mengenai kemampuan perusahaan untuk membayar semua
kewajiban finansial jangka pendek pada saat jatuh tempo dengan menggunakan
aktiva lancar yang trsedia.). Model analis data yang digunakan menggunakan
model regresi berganda. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang
berupa laporn keuangan perusahaan triwulanan tahun 2003-2011. Hasil
penelitian menunjukkan rasio likuiditas (current ratio, cash ratio, dan acid test
ratio) secara serempak berpengaruh signifikan terhadap return on investment.
Secara parsial current ratio dan acid test ratio berpengaruh signifikan terhadap
return on investment, sedangkan cash ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap
return on investment.

Kata Kunci: Current Ratio, Cash Ratio, Acid Test Ratio, Return on Investment

A. Latar Belakang
Pemenuhan dana sebuah

perusahaan dapat berasal dari sumber
dana internal ataupun sumber dana
eksternal perusahaan. Sumber dana
internal perusahaan merupakan
sumber dana yang berasal dari dalam
perusahaan itu sendiri seperti laba
ditahan dan akumulasi penyusutan.
Sedangkan sumber dana eksternal
perusahaan merupakan sumber dana
yang berasal dari luar perusahaan
yaitu diperoleh dari peminjaman
kreditur dan investor.

Dalam penggunaan dana eksternal
tersebut, perusahaan akan
menghadapi masalah yang
berhubungan dengan kemampuan
perusahaan untuk memenuhi
kewajiban finansialnya, baik

kewajiban jangka pendek maupun
kewajiban jangka panjangnya.
Masalah yang dihadapi perusahaan
untuk memenuhi kewajiban financial
jangka pendek atau yang segera harus
dipenuhi dikenal dengan istilah
“likuiditas.” Likuiditas merupakan
suatu indikator mengenai kemampuan
perusahaan untuk membayar semua
kewajiban financial jangka pendek
pada saat jatuh tempo dengan
menggunakan aktiva lancar yang
tersedia. Dengan demikian
perusahaan harus memberikan
perhatian lebih terhadap likuiditas dan
perusahaan harus membuat strategi
yang bermanfaat untuk
mengoptimalkan dan mengelola
aktiva lancar perusahaan agar seluruh
kewajiban lancarnya yang segera
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jatuh tempo dapat dilunasi dengan
baik.

Kemampuan perusahaan untuk
memenuhi kewajiban jangka
pendeknya dapat mempengaruhi
kemampuan karyawan dalam
menghasilkan laba atau disebut juga
dengan rentabilitas. Masalah
rentabilitas sangat penting
diperhatikan oleh perusahan karena
untuk melangsungkan hidupnya suatu
perusahaan harus selalu dalam
keadaan yang menguntungkan. Tanpa
adanya keuntungan akan sulit bagi
perusahaan untuk menarik modal dari
luar, maka pihak manajemen
perusahaan akan berusaha
meningkatkan keuntungan   masa
depan perusahaan. PT. Perkebunan
Nusantara IV (Persero) Medan
merupakan salah satu BUMN
perkebunan di Indonesia. Perseroan
ini telah mengalami pengalaman
panjang dalam mengelola bisnis di
bidang perkebunan. Komoditi-
komoditi dari perseroan ini adalah
kelapa sawit, kakao, dan teh.
Perolehan laba diusahakan terus
meningkat agar perseroan dapat tetap
hidup. Likuiditas juga perlu
ditingkatkan sehingga perseroan
berkesempatan mengembangkan
usahanya.

B. PERUMUSAN MASALAH
Berdasarkan latar belakang

masalah yang telah dikemukakan
penulis, maka dirumuskan masalah
penelitian ini sebagai berikut: Apakah
rasio-rasio likuiditas berpengaruh
terhadap rentabilitas PT. Perkebunan
Nusantara IV (Persero) Medan?

C. TUJUAN PENELITIAN
Tujuan penelitan ini adalah

untuk mengetahui dan menganalisis
pengaruh likuiditas terhadap
rentabilitas.

D. MANFAAT PENELITIAN
Manfaat penelitian ini adalah

sebagai berikut:
1. Bagi penulis

Dapat menambah dan
memperluas wawasan berpikir
khususnya dalam bidang
keuangan terutama dalam
memahami pengaruh likuiditas
terhadap rentabilitas.

2. Bagi Perusahaan
Sebagai bahan pertimbangan
perencanan pengelolaan
keuangan yang efektif dan
efisien di  masa mendatang.

3. Bagi Pihak Lain
Sebagai bahan informasi dan
referensi yang nantinya
bermanfaat untuk    memberikan
perbandingan dalam kegiatan
penelitian selanjutnya di masa
mendatang.

E. LANDASAN TEORI
Van Horne (2000:217) menyatakan
dua prinsip dasar keuangan, yaitu:

1. Kemampuan memperoleh laba
berbanding terbalik dengan
likuiditas.
Likuiditas yang meningkat
merupakan biaya dari
kemampuan memperoleh laba
yang menurun.

2. Kemampuan memperoleh laba
bergerak searah dengan
resiko.
Syamsuddin (2002:209)

menyatakan bahwa apabila rasio
aktiva lancar atas total aktiva
meningkat, maka baik rentabilitas
maupun resiko yang dihadapi akan
menurun. Menurunnya rentabilitas
disebabkan karena aktiva lancar
menghasilkan lebih sedikit dibanding
aktiva tetap.

Selanjutnya Djarwanto
(2001:130) berpendapat bahwa
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current ratio yang tinggi mungkin
menunjukkan adanya uang kas yang
berlebihan dibandingkan  dengan
tingkat kebutuhan atau adanya unsur
aktiva lancar yang rendah
likuiditasnya (seperti persediaan yang
berebihan). Current ratio yang tinggi
tersebut memang baik dari sudut
pandang kreditur, tetapi dari sudut
pandang pemegang saham kurang
menguntungkan karena aktiva lancar
tidak didayagunakan dengan efektif.
Sebaliknya, current ratio yang rendah
relatif lebih riskan, tetapi
menunjukkan bahwa manajemen telah
mengoperasikan aktiva lancar secara
efektif.

Berdasarkan beberapa teori
tersebut maka dapat dibuat secara
skematis kerangka konseptual sebagai
berikut:

Gambar 1. Kerangka Konseptual

F. HIPOTESIS

Berdasarkan kerangka
konseptual di atas, maka peneliti
mengajukan hipotesis sebagai berikut:
Likuiditas berpengaruh berpengaruh
terhadap rentabilitas pada PT.
Perkebunan Nusantara IV (Persero)
Medan.

G. METODE PENELITIAN
1. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di
kantor direksi PT. Perkebunan
Nusantara IV (Persero) Medan yang
beralamat di Jl. Letjend Suprapto No.
2 (Persero Medan). Penelitian

dilakukan pada bulan Maret 2011 -
April 2011.
2. Definisi Operasional dan

Pengukuran Variabel
Definisi operasional dan

pengukuran variabel dalam penelitian
ini adalah sebagai berikut:
a. Rasio Rentabilitas

Rasio rentabilitas sebagai variabel
terikat dan diukur dengan
menggunakan Return on
Investment (ROI). ROI
menunjukkan kemampuan dari
modal yang diinvestasikan dalam
keseluruhan aktiva untuk
menghasilkan laba bersih setelah
pajak.

ROI = %100x
AssetsTotal

TaxAfterEarning

b. Rasio Likuiditas
Rasio likuiditas sebagai variabel
bebas, diukur dengan
menggunakan beberapa variabel
yaitu:

1. Current Ratio
Untuk mengukur kemampuan
perusahaan dalam membayar
kewajiban yang segera harus
dipenuhi dengan aktiva lancarnya.
Rumus yang digunakan yaitu:

%100x
sLiabilitieCurrent

AssetsCurrent
RatioCurrent 

2. Cash Ratio

Untuk mengukur kemampuan
perusahaan dalam membayar
kewajiban yang segera dipenuhi
dari kas dan setara kas yang
dimilikinya. Rumus yang
digunakan yaitu:

%100x
sLiabilitieCurrent

SecuritiesMarketableAssetsCurrent
RatioCash




3.. Acid Test Ratio

Untuk mengukur kemampuan
perusahaan dalam membayar
kewajiban yang segera harus

Likuiditas:

Current Ratio ( )X1

Cash Ratio ( 2X )

Acid Test Ratio  ( 3X )

Rentabilitas
(Y)`
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dipenuhi dari aktiva lancarnya
yang lebih likuid. Rumus yang
digunakan yaitu:

%100x
sLiabilitieCurrent

InventoryAssetsCurrent
RatioCash




3. Jenis Data

Data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah data sekunder.
Data tersebut berupa neraca dan
laporan laba/rugi triwulanan PT.
Perkebunan Nusantara IV (Persero)
Medan dalam kurun waktu 2003-
2011.

4. Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini,

pengumpulan data dilakukan dengan
cara, yaitu:
a. Studi dokumentasi, dilakukan

dengan meneliti dokumen-
dokumen dan bahan tulisan dari
perusahaan serta sumber-sumber
lain yang berhubungan.

b. Interview (wawancara), yaitu
melakukan wawancara secara
langsung dengan pihak perusahaan
yang berwewenang dalam
memberikan keterangan yng
dibutuhkan, yaitu Kepala Bagian
Akuntansi.

5. Metode Analisis Data
Metode analisis yang digunakan
dalam penelitian ini adalah:
a. Metode analisis deskriptif

Merupakan suatu cara untuk
merumuskan dan menafsirkan
data yang ada sehingga
memberikan gambaran yang jelas
melalui pengumpulan,
penyusunan dan
menginterpretasikan data
sehingga dapat diketahui

gambaran umum instansi yang
diteliti.

b. Metode Analisis Regresi
Berganda
Digunakan untuk mengetahui
besarnya hubungan dan pengaruh
variabel independen yang
jumlahnya dua atau lebih
( 21 X,X ) terhadap variabel
dependen (Y). Model persamaan
regresi yang akan digunakan
dalam peneltian ini adalah sebagai
berikut:

eXbXbXbbY 3322110 
Keterangan:
Y              = Rentabilitas (ROI)

1X = Current Ratio

2X = Cash Ratio

3X = Acid Test Ratio

0b = Konstanta

321 b,b,b = Koefisien Regresi
e                = Standar Error

6. Uji Hipotesis
Perhitungan statistik disebut

signifikan secara statistik apabila nilai
uji statistiknya berada di dalam
daerah kritis (daerah dimana Ho
ditolak) dan sebaliknya disebut tidak
signifikan bila nilai uji statistiknya
berada dalam daerah dimana Ho
diterima. Dalam analisis regresi ada 3
jenis kriteria ketepatan yaitu:
a. Koefisien determinasi (R²)

Koefisen determinasi
digunakan untuk mengukur seberapa
besar kemampuan model dalam
menerangakan variabel terikat. Nilai
R² yang semakin besar (mendekati
satu) menunjukkan adanya pengaruh
variabel bebas (X) yang besar
terhadap variabel terikat (Y).
Sebaliknya jika R² semakin kecil
(mendekati nol) maka ddikatakan
pengaruh variabel bebas (X) kecil
terhadap variabel terikat (Y).
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b. Uji-F
Uji F pada dasarnya

menunjukkan apakah semua variabel
bebas yang dimasukkan ke dalam
model mempunyai pengaruh
serempak terhadap variabel terikat.
Uji –F digunakan melihat secara
sarempak variabel bebas yaitu current
ratio, cash ratio, dan acid test  ratio
terhadap return on investment.
Ho: b1=b2=0, artinya secara bersama-
sama tidak terdapat pengaruh
signifikan dari current ratio, cash
ratio, dan acid ratio terhadap return
on investment.
H 1 : b1≠b2≠0, artinya secara bersama-
sama terdapat pengaruh signifikan
dari variabel current ratio, cash ratio,
acid test ratio terhadap variabel
terikat return on investment.

c. Uji t
Uji t merupakan pengujian

dengan menggunakan kriteria
pengambilan keputusan sebagai
berikut:
Ho: b1=b2=0, artinya secara parsial
tidak terdapat pengaruh signifikan
variabel current ratio, cash ratio dan
acid test ratio terhadap variabel
terikat return on investment.
H 1 : minimal satu dari bi ≠ 0, artinya
secara parsial terdapat pengaruh
signifikan current ratio, cash ratio,
dan acid test ratio terhadap variabel
terikat return on investment .
Kriteria pengambilan keputusan:
Ho diterima jika t hitung< t tabel, α=
5%
Ho ditolak jika t hitung > t tabel, α =
5%

H. Hasil Analisis Deskriptif
Analisis statistik deskriptif dilakukan
untuk memperoleh gambaran umum
mengenai data penelitian. Statistik
deskriptif data rasio likuiditas dan
rentabililitas PT. Perkebunan

Nusantara IV (Persero) Medan adalah
sebagi berikut:

Tabel 1. Hasil Analisis Deskriptif

Mean
Std.

Deviation
N

ROI .074100 .0729953 32

Current Ratio 1.30999 .8926105 32

Cash Ratio .341494 .3471556 32

Acid Test Ratio 1.06323 .8874371 32

Sumber: Hasil Penelitian, 2011,

(diolah)

Tabel 1. diatas menunjukkan
statistik deskriptif menunjukkan
statistik deskriptif untuk variabel
dependen dan independen.
Berdasarkan tabel tersebut dapat
dilihat bahwa rata-rata nilai ROI PT.
Perkebunan IV (Persero) Medan
selama 32 triwulan adalah sebesar
0.074 atau 7,4% dengan standar
deviasi sebesar 0.072.

Selanjutnya current ratio
Perkebunan IV (Persero) Medan
selama 32 triwulan adalah sebesar
1.30 dengan standar deviasi sebesar
0.89. Artinya  setiap Rp. 1 hutang
lancar perusahaan rata-rata dijamin
dengan Rp. 1,30 aktiva lancar yang
dimilikinya. Rata-rata cash ratio
Perkebunan IV (Persero) Medan
adalah sebesar 0,34 dengan standar
deviasi sebesar 0,34.

Sedangkan rata-rata acid test
ratio Perkebunan IV (Persero)
Medan selama 32 triwulan adalah
sebesar 1.06 dengan standar deviasi
sebesar 0,88. Hal ini berarti bahwa
setiap Rp. 1 hutang lancar perusahaan
rata-rata dijamin dengan Rp. 1,06 kas
dan surat berharga yang dimiliki oleh
perusahaan.
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I.  Hasil Analisis Statistik
Hasil pengujian kelayakan

model (goodness of fit) dan hipotesis
adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Koefisien Determinasi

Mo
del

R R
Square

Adjusted
R Square

Std. Error
Of Estimate

1 .707(a) .499 .446 .543396

Sumber: Hasil Penelitian, 2011,

(diolah)

Berdasarkan tabel diatas dapat
dilihat bahwa nilai koefisien
determinasi (R Square) adalah sebesar
0.49 (49%). Artinya variabel-variabel
likuiditas yang 49% variasi
(perubahan) return on investment
mampu dijelaskan variabel-variabel
likuiditas yang terdiri dari current
ratio, cash ratio, dan acid test ratio.
Sedangkan sisanya sebesar 51%
dijelaskan oleh faktor lain yang tidak
diteliti dalam penelitian ini.

2. Hasil Uji Hipotesis Secara
Serempak (Uji F)

Uji F dilakukan untuk melihat
secara serentak  pengaruh current
ratio, cash ratio dan acid test ratio
terhadap return on investment. Nilai F
hitung dapat dilihat dalam Tabel 3.

Tabel 3. Hasil Uji F

Model Sum Of
Squares

Df Mean
Square

F Sig.

Regression .082 3 .027 0.313 .000(a)

Residuals .083 28 .003

Total .165 31

Sumber: Hasil Penelitian, 2011,

(diolah)

Berdasarkan Tabel 3. dapat
diihat bahwa nilai F hitung adalah
9,313, sedangkan nilai F tabel pada

3df28,df5%,α 21  adalah 2,95.

Dengan demikian nilai
,FF tabelhitung  yaitu 9,313 > 2,95. Hal

ini berarti bahwa current ratio, cash
ratio, dan , acid test ratio secara
serentak berpengaruh terhadap return
on investment.
3. Hasil Uji Hipotesis Secara

Parsial ( Uji t hitung)
Uji t hitung dilakukan untuk melihat
secara parsial pengaruh current ratio,
cash ratio, dan , acid test ratio
terhadap return on investment. Nilai t
tabel pada 5%α  dan df= 28 adalah
2,048. Nilai ini akan dibandingkan
dengan nilai t hitung masing-masing
variabel independen, sehingga
diketahui bagaimana pengaruhnya
terahadap variabel dependen. Nilai t
hitung dapat diihat pada tabel berikut
ini:

Tabel 4. Hasil Uji t

Model

Unstandardized
Coefficients

Standarized
Coefficient

T Sig

B Std.
Error

Beta B Std.
Error

(Constant)
Current Ratio
Cash Ratio
Acid Test
Ratio

-.034
.235
.156
-238

.037

.135

.047

.141

.2878
.742

-2.894

-.93
1.74
3.34
-1.68

.356

.092

.002

.103

Dependent Variabel: ROI
Sumber: Hasil Penelitian, 2011,
(diolah)

Berdasarkan tabel di atas dapat
dijelaskan hasil pengujian hipotesis
adalah sebagai berikut:
1. Nilai hitungt current ratio adalah

1,744. Dengan demikian

hitungt > tabelt , yaitu 1,744 > 2,048.

Artinya current ratio tidak
berpengaruh secara signifikan
terhadap retun on investment.

2. Nilai hitungt cash ratio adalah

3,346. Dengan demikian

hitungt > tabelt , yaitu 3,346 > 2,048.

Artinya cash ratio tidak
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berpengaruh secara signifikan
terhadap retun on investment.

3. Nilai hitungt acid test ratio adalah

3,346. Dengan demikian

hitungt > tabelt , yaitu -1,685 < -

2,048. Artinya acid test ratio tidak
berpengaruh secara signifikan
terhadap retun on investment.

Selanjutnya Tabel 4 diatas juga
memberikan informasi mengenai
persamaan regresi linear berganda
dalam penelitian ini, yaitu:

e0.236XX0.156X0.2350.034Y 321 

Berdasarkan persamaan regresi liner
berganda  , dapat diketahui hal-hal
sebagai berikut:
1. Konstanta 0.034 menyatakan

bahwa jika tidak ada variabel
current ratio, cash ratio, dan acid
test ratio, maka return on
investment adalah sebesar 0.034 .

2. Koefisien 0.235 menyatakan
bahwa setiap terjadi kenaikan atau
peningkatan current ratio sebesar
1%, maka akan meningkatkan
return on investment sebesar
0,235% dan sebaliknya.

3. Koefisien 0.156 menyatakan
bahwa setiap terjadi kenaikan atau
peningkatan current ratio sebesar
1%, maka akan meningkatkan
return on investment sebesar
0.156% dan sebaliknya.

4. Koefisien -0.236 menyatakan
bahwa setiap terjadi kenaikan atau
peningkatan current ratio sebesar
1%, maka akan menurunkan
return on investment sebesar -
0.236 % dan sebaliknya.

J. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan
pembahasan yang telah dijelaskan,
maka dapat disimpulkan bahwa
secara serempak rasio-rasio likuiditas
yang terdiri dari: current ratio, cash

ratio, dan acid test ratio berpengaruh
signifikan terhadap rentabilitas.
Selanjutnya secara parsial hanya cash
ratio yang berpengaruh positif dan
signifikan terhadap rentabilitas.
Sedangkan current ratio dan acid test
ratio tidak berpengaruh signifikan
terhadap rentabilitas yang dalam hal
ini diukur dengan return on
investment.

K. Saran
1. Dalam pengelolaan likuiditas,

perusahaan harus mengelola
komponen komponen aktiva
lancar dengan baik. Persediaan
diusahakan jangan terlalu banyak
menumpuk sehingga tidak
menyebabkan banyak dana yang
menganggu. Hal ini dilakukan
agar kemampuan perusahaan
dalam memenuhi kewajiban
lancarnya yang segera jatuh
tempo dengan aktiva lancar yang
lebih likuid tinggi.

2. Perseroan harus selalu memantau
jumlah kas yang tersedia. Untuk
itu diupayakan agar jumlah kas
tidak terlalu sedikit dan terlalu
banyal. Jika kas yang dimiliki
perseroan sedikit, maka perseroan
akan mengalami kesulitan di
dalam membiayai kegiatannya
dan pembayaran dividen. Jika kas
terlalu banyak akan menimbulkan
kesan bahwa perseoan tidak dapat
memanfaatkan kesempatan untuk
memperoleh pengembalian yang
lebih besar, sebab dalam keadaan
normal tingkat pengembalian
uang kas sangat rendah.

3. Potensi pendapatan yang dapat
diusahakan Perseroan sebelum
memutuskan untuk menambah
pinjaman antaara lain menagih
piutang-piutang secara aktif atau
menjual persediaan, antara lain:
pupuk, bibit, dan lain-lain.
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