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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan
perusahaan terhadap investasi aktiva tetap. Rasio yang digunakan untuk melihat
kinerja keuangan adalah current ratio, long term debt to equity, return on assets,
fixed asset turnover, dan inventory turnover. Pemilihan sampel dilakukan dengan
metode purposive sampling dengan jumlah sampel 14 perusahaan. Alat uji yang
digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda untuk menguji
pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Pengolahan data
dilakukan dengan menggunakan software SPSS (Statistical Product and Service
Solution) versi 18 dengan tingkat kepercayaan 95% dan tingkat signifikansi α =
5%. Hasil uji F-test atau ANOVA menunjukkan current ratio, long term debt to
equity, return on assets, fixed asset turnover, dan inventory turnover mempunyai
pengaruh signifikan terhadap investasi aktiva tetap. Hasil uji t-test menunjukkan
bahwa CR (0,842), LTDER (0,055), ROA (0,342) dan FATO (0,096) tidak
berpengaruh secara signifikan terhadap investasi aktiva tetap. Sedangkan ITO
(0,042) berpengaruh secara signifikan terhadap investasi aktiva tetap pada
perusahaan food and beverages yang go publik di bursa efek Indonesia.

Kata Kunci : Current Ratio (CR), Long Term Debt Equity Ratio (LTDER), Return
On Assets (ROA), Fixed Assets Turnover (FATO), Inventory
Turnover (ITO) dan Investasi Aktiva Tetap.

PENDAHULUAN
Dalam era globalisasi yang semakin berkembang dewasa ini, membuat
persaingan dalam dunia bisnis menjadi semakin ketat dan tajam. Sektor food and
beverages merupakan salah satu sektor yang dapat bertahan di tengah kondisi
perekonomian Indonesia. Hal ini disebabkan oleh karena sektor ini memproduksi
produk makanan dan minuman yang merupakan salah satu kebutuhan penting
bagi masyarakat Indonesia. Selain itu Indonesia merupakan konsumen bahan
makanan terbesar di Asia Tenggara. Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan
berkembang pesatnya sektor food and beverages ditunjang populasi penduduk
Indonesia yang kini mencapai 241 juta jiwa, yang berarti memiliki pasar atau
kebutuhan makanan dan minuman yang banyak.
Perusahaan food and beverages yang go public di Bursa Efek Indonesia
dipilih sebagai perusahaan yang diteliti karena industri ini akan terus bertahan dan
paling tahan terhadap krisis dibandingkan dengan sektor lainnya, sebab dalam
kondisi krisis konsumen akan membatasi konsumsinya dengan memenuhi
kebutuhan dan mengurangi barang sekunder. Selain itu untuk dapat memproduksi
makanan dan minuman perusahaan membutukan aktiva tetap, seperti mesin,
gedung, perlengkapan dan lainnya. Tanpa aktiva tetap tersebut perusahaan tidak
dapat beroperasi dan menghasilkan keungtungan. Sektor usaha ini juga akan terus
mengalami pertumbuhan dan persaingan yang ketat seiring dengan meningkatnya
pertumbuhan jumlah penduduk di Indonesia maka volume kebutuhan terhadap
makanan dan minuman akan terus meningkat.

Peningkatan kebutuhan akan makanan dan minuman berdampak pada
munculnya berbagai jenis dan merek makanan minuman yang bersaing dengan
ketat, baik bersaing dengan perusahaan sejenis dalam negeri, maupun bersaing
dengan produk impor yang masuknya ke pasar dalam negeri didukung oleh
adanya perdagangan bebas.
Persaingan yang tinggi menuntut kinerja perusahaan selalu efektif dan efisien
agar dapat menghasilkan laba optimal dan unggul dalam persaingan. Untuk itulah

pihak manajemen perusahaan harus mengoptimalkan kegiatan usaha perusahaan
dalam menginvestasikan aktiva tetap. Untuk dapat mengoptimalkan investasi
aktiva tetap maka perusahaan memerlukan informasi keuangan dengan melakukan
interpretasi atau penilaian terhadap kinerja keuangan berdasarkan atas laporan
keuangan. Pengukuran kinerja merupakan analisis data serta pengendalian bagi
perusahaan, pengukuran kinerja digunakan perusahaan untuk melakukan
perbaikan di atas kegiatan operasionalnya agar dapat bersaing dengan perusahaan
lain (Munawir,1995).
Dalam menganalisis laporan keuangan digunakan analisis rasio yang
terdiri atas rasio likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, dan aktivitas. Rasio tersebut
akan menggambarkan suatu hubungan atau pertimbangan antara suatu jumlah
tertentu dengan jumlah yang lain, analisis rasio juga dapat menjelaskan atau
memberi gambaran tentang baik atau buruknya kondisi keuangan suatu
perusahaan terutama apabila angka rasio tersebut diperbandingkan dengan angka
rasio pembanding yang digunakan sebagai standar.
Pada penelitian ini penilaian terhadap kinerja keuangan diukur berdasarkan rasio
CR, LTDER, ROA, FATO dan ITO.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraian di atas, maka penulis tertarik
untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kinerja Keuangan
Terhadap Investasi Aktiva Tetap Pada Perusahaan Food and beverages yang
Go Publik di Bursa Efek Indonesia”.

IDENTIFIKASI MASALAH
Apakah kinerja keuangan berdasarkan Current Ratio, Long Term Debt to
Equity Ratio, Return On Assets, Fixed Assets Turnover, dan Inventory Turnover.
berpengaruh terhadap investasi aktiva tetap?

BATASAN MASALAH
Batasan masalah dalam penelitian ini adalah:
1.

Populasi adalah perusahaan food and beverages yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia.

2.

Data yang digunakan berupa laporan keuangan tahunan periode tahun 2007 –
2011.

3.

Perhitungan kinerja dalam penelitian ini adalah berdasarkan beberapa rasio
yaitu rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio profitabilitas, dan rasio aktivitas.
Rasio likuiditas diproksikan dengan Current Ratio.
Rasio solvabilitas diproksikan dengan Long Term Debt to Equity Ratio.
Rasio profitabilitas diproksikan dengan Return On Assets.
Rasio aktivitas diproksikan dengan Fixed Assets Turnover.
Rasio aktivitas diproksikan dengan Inventory Turnover.

LANDASAN TEORI
Current Ratio (CR)
Kasmir (2009) menyatakan current ratio merupakan rasio untuk mengukur
kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang
yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Rasio ini dihitung
dengan membagi aktiva lancar dengan kewajiban jangka pendeknya. Likuiditas
jangka pendek ini penting karena bisa mengakibatkan perusahaan bangkrut.
Darsono dan Ashari (2005) menyatakan dalam melihat rasio lancar, analisis juga
harus memperhatikan kondisi dan lingkungan perusahaan seperti rencana
manajemen, sektor industri, dan kondisi ekonomi makro secara umum. Current
ratio yang tinggi menunjukan bahwa perusahaan dalam memenuhi utang jangka
pendeknya semakin tinggi yang berarti kondisi perusahaan baik. Semakin tinggi
nilai current ratio maka kemampuan perusahaan membiayai utang jangka pendek
melalui harta lancar semakin baik. Dari hal tersebut perusahaan dapat
memprediksi dan menganalisa kemampuan perusahaan dalam membayar utang
sebelum melakukan investasi aktiva tetap.

Long term Debt to Equity Ratio (LTDR)
Kasmir (2009) menyatakan long term debt to equity ratio merupakan rasio
utang jangka panjang dengan modal sendiri. Tujuannya adalah untuk mengukur
berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang
jangka panjang, dengan cara membandingkan antara utang jangka panjang dengan
modal sendiri yang disediakan oleh perusahaan.

Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan modal pemilik
untuk menutup utang jangka panjang. Semakin rendah rasio ini akan semakin
aman bagi kreditur jangka panjang.

Return On Assets (ROA)
Analisa Return On Assets sudah merupakan teknik analisa yang lazim
digunakan oleh pimpinan perusahaan untuk mengukur efektivitas dari keseluruhan
operasi perusahaan. Munawir (2007) menyatakan ROA adalah salah satu bentuk
dari rasio profitabilitas yang dimaksudkan untuk dapat mengukur kemampuan
perusahaan dengan keseluruhan dana yang ditanamkan dalam aktiva yang
digunakan untuk operasi perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. Rasio ini
menghubungkan keuntungan yang diperoleh dari operasi perusahaan dengan
jumlah investasi atau aktiva yang digunakan untuk menghasilkan keuntungan
operasi tersebut. ROA menunjukkan keefisienan perusahaan dalam mengelola
seluruh aktivanya untuk memperoleh pendapatan. Semakin tinggi rasio ini
menunjukan bahwa perusahaan semakin efektif dalam memanfaatkan aktiva untuk
menghasilkan laba bersih setelah pajak. Dengan demikian, semakin tinggi ROA,
kinerja perusahaan akan semakin efektif dan akan meningkatkan daya tarik
perusahaan terhadap investor.

Fixed Assets Turnover (FATO)
Dewi Astuti (2004) menyatakan fixed assets turnover merupakan rasio
yang mengukur seberapa efektif perusahaan menggunakan aktiva tetapnya.
Perputaran aktiva tetap (fixed assets turnover) adalah kemampuan perusahaan

dalam menghasilkan penjualan berdasarkan aktiva tetap yang dimiliki perusahaan.
Semakin tinggi perputaran aktiva tetap (fixed assets turnover) berarti semakin
efektif penggunaan aktiva tersebut, dan sebaliknya jika perputaran aktiva tetap
(fixed assets turnover) menurun maka aktiva tetap yang digunakan kurang efektif
atau banyak yang menganggur. Rasio perputaran aktiva tetap digunakan oleh
manajemen perusahaan untuk mengukur efisiensi penggunaan aktiva tetap dalam
menunjang kegiatan penjualan perusahaan, merupakan rasio antara jumlah aktiva
yang digunakan dalam operasi (operating assets) terhadap jumlah penjualan yang
diperoleh selama periode tertentu, perputaran aktiva tetap merupakan ukuran
tentang sampai seberapa jauh aktiva ini telah dipergunakan di dalam kegiatan
perusahaan atau menunjukan berapa kali operating assets berputar dalam suatu
periode tertentu.
Weston dan Brigham (1989) menyatakan rasio ini berguna untuk
mengevaluasi kemampuan perusahaan menggunakan aktivanya secara efektif
untuk meningkatkan pendapatan, jika perputarannya lambat (rendah)
kemungkinan terdapat kapasitas terlalu besar atau ada banyak aktiva tetap, namun
kurang bermanfaat.

Inventory Turnover (ITO)
Kasmir (2009) menyatakan perputaran persediaan (inventory turnover)
merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa kali dana yang ditanam
dalam persediaan ini berputar dalam suatu periode. Perputaran persediaan yang
rendah menunjukkan perusahaan terlalu banyak menyimpan persediaan. Terlalu
banyak menyimpan persediaan adalah suatu hal yang tidak produktif dan

mencerminkan suatu investasi dengan pengembalian yang rendah atau nihil
(Brigham dan Houston, 2006). Jika persediaan yang disimpan terlalu banyak, hal
ini akan menyebabkan biaya perawatan dan kerusakan secara fisik menjadi tinggi
sehingga mengurangi keuntungan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan
perputaran persediaan yang tinggi maka hal ini adalah indikasi yang baik karena
semakin cepat perputaran persediaan mengindikasikan penjualan yang lancar
sehingga meningkatkan keuntungan.

Aktiva Tetap
Dalam menjalankan operasinya, perusahaan tidak akan pernah terlepas
dari aktiva, baik dalam jumlah besar maupun kecil. Pengertian aktiva tetap
menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) dalam Pernyataan Standar Akuntansi
Keuangan (PSAK) 16 nomor 6 tahun 2012 aktiva tetap adalah aset berwujud yang
dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk
direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif dan diperkirakan
untuk digunakan selama lebih dari satu periode.

Investasi Dalam Aktiva Tetap
Definisi investasi menurut IAI dalam PSAK 13 (2012) investasi adalah
suatu aktiva yang digunakan oleh perusahaan untuk menumbuhkan kekayaan
(accretion of wealth) melalui distribusi hasil investasi (seperti bunga, royalti,
deviden, dan uang sewa), untuk apresiasi nilai investasi, atau untuk manfaat lain
bagi perusahaan yang berinvestasi seperti manfaat yang diperoleh melalui
hubungan perdagangan.

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa investasi dalam aktiva tetap
sangat penting dan harus diperhatikan sebaik-baiknya oleh manajemen perusahaan
karena:
1.

Investasi aktiva tetap membutuhkan dana yang besar.

2.

Dana yang dialokasikan untuk investasi aktiva tetap terikat dalam jangka
waktu lama.

3.

Investasi dalam aktiva tetap menyangkut harapan memperoleh peningkatan
penjualan dan keuntungan di masa yang akan datang.

4.

Kekeliruan dalam memutuskan investasi aktiva tetap mempunyai akibat yang
harus dipikul dalam jangka waktu yang lama.

METODE PENELITIAN
Data yang digunakan dalam penelitian ini data kuantitatif. Dalam
penelitian ini penulis menggunakan sampel perusahaan food and beverages yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebab perusahaan tersebut terbukti secara
empiris tetap stabil meskipun kondisi Indonesia mengalami krisis keuangan.

Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel
Variabel Dependen (Y)
Variabel dependen atau sering disebut variabel terikat adalah variabel yang
dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini
adalah investasi aktiva tetap. Untuk menghitung besarnya investasi aktiva tetap
setiap tahunnya dilakukan perhitungan nilai buku aktiva setiap tahun dikurangi
dengan nilai buku tahun sebelumnya.

Variabel Independen (X)
Variabel independen, merupakan variabel yang mempengaruhi variabel lain.
Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:
1.

X1: Current Ratio (CR)

:

2.

X2: Long Term Debt to Equity (LTDER)

3.

X3: Return On Aseets (ROA):

4.

X4: Fixed Asset Turnover (FATO)

5.

X5: Inventory Turnover (IVO)

ALAT ANALISIS
Alat analisis dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Analisis
data dimulai dengan mengolah data dengan menggunakan microsoft excel untuk
mengetahui besarnya current rasio, long term debt to equity ratio ,return on
assets, fixed assets turnover, dan inventory turnover. Selanjutnya pengolahan data
akan dilakukan dengan menggunakan software (SPSS) versi 18.

PEMBAHASAN
Dari hasil uji asumsi klasik dapat diperoleh kesimpulan bahwa kinerja keuangan
yang diproksikan dengan variabel independent adalah bebas dari uji asumsi klasik
dan uji regresi dapat dilanjutkan dan tidak ada variabel yang dikeluarkan dari
model regresi yang akan berpengaruh terhadap hasil.

Hasil Uji Adjusted R Square
Berdasarkan pengujian regresi diperoleh nilai R Square sebesar 0.160. Hal ini
berarti variasi dari 14 perusahaan food and beverage, yang dapat dijelaskan
variabel independen yaitu current ratio, return on assets, long term debt to equity,
fixed assets turnover, dan inventory turnover adalah sebesar 16% sedangkan
sisanya 84% dijelaskan oleh sebab-sebab diluar model. Kemudian nilai dari
Standar. Error of the Estimate cukup kecil yaitu 2.1633659 semakin kecil nilai
SEE maka akan membuat model regresi semakin tepat dalam memprediksi
variabel dependent.

Hasil Uji F Signifikan Regresi (Uji Anova)
Berdasarkaan penelitian tingkat signifikan untuk variabel CR, ROA, LTDER,
FATO, dan ITO dari tahun 2007-2011. Hasil penelitian menunjukkan nilai
signifikan sebesar 0.043 menunjukkan bahwa p value adalah 0.043 kurang dari
tingkat signifikannya sebesar 0.05, terhadap variable dependen yaitu investasi
aktiva tetap dari tahun 2007-2011 secara statistik dapat diterima karena signifikan
barada pada 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa berarti secara serentak variable
independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variable dependen.

Hasil Pengujian Hipotesis
Hasil uji t-test menunjukkan bahwa CR (0,842), LTDER (0,055), ROA
(0,342) dan FATO (0,096) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap investasi
aktiva tetap. Sedangkan ITO (0,042) berpengaruh secara signifikan terhadap
investasi aktiva tetap pada perusahaan food and beverages yang go publik di bursa
efek Indonesia.

KESIMPULAN
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh current ratio, long
term debt to euity ratio, return on assets, fixed assets turnover dan inventory
turnover terhadap investasi aktiva tetap pada perusahaan food and beverages dari
tahun 2007 sampai 2011. Dari hasil analisis diatas, maka dapat disimpulan
sebagai berikut :
1.

Current ratio tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap terhadap
investasi aktiva tetap. Current ratio menunjukkan kemampuan perusahaan
untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya dari aktiva lancarnya.
Sedangkan hutang jangka panjang umumnya nilainya merupakan nilai dari
kewajiban yang terjadi untuk membiayai investasi aktiva tetap.

2.

Long term debt to equity ratio tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap
investasi aktiva tetap. Hal ini terjadi karena investasi yang dilakukan oleh
perusahaan umumnya bersifat negatif yang berarti perusahaan jarang
melakukan investasi aktiva tetap yang mengakibatkan nilai dari kewajiban
jangka panjang menjadi kecil.

3.

Return on Assets tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap terhadap
investasi aktiva tetap. Ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh
Lily pada 2005. Ia menemukan bahwa ada pengaruh ROA terhadap investasi
aktiva tetap. Hal ini terjadi karena dari data penelitian Lily, umumnya terjadi
peningkatan investasi aktiva tetap, karena ia hanya melakukan penelitian pada
satu perusahaan yang sedang melakukan pengembangan usaha yang
mengakibatkan peningkatan investasi pada aktiva tetap secara terus-menerus.

4. Fixed assets turnover tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap investasi
aktiva tetap. Semakin tinggi rasio ini maka semakin baik. Artinya kemampuan
aktiva tetap dalam menciptakan penjualan tinggi. Jika perputaran aktiva tetap
(fixed assets turnover) menurun maka aktiva tetap yang digunakan kurang
efektif.
5. Inventory turnover mempunyai pengaruh signifikan terhadap investasi aktiva
tetap. Pengelolaan persediaan yang baik dalam perusahaan dapat mengubah
persediaan yang tersimpan menjadi laba melalui penjualan. Perolehan kembali
dana atas investasi aktiva tetap akan lebih cepat apabila perusahaan mampu
menentukan kesesuaian jumlah aktiva tetap yang dimiliki dan menilai
efektivitasnya dalam menghasilkan penjualan.
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