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lsi Ringkasan 

RI/II/I/san masalah peuelitian yaitu: apakah penyaluran modal veil/lira efektif bagi peningkatan 
kinerja industri kecil dan menengah di Jawa Timur. 

Tujuan Penelitian yaitu Sesuai dengan rumusan masa/ah, maka tujuan penelitian ini ada/ah untuk 
mengetahui sejauh mana efektivitas penyaluran modal veil/lirada/am peningkatan kinerja industri 
kecil dan menengah di Jawa Timur. . 

Metodologi Penelitian : Penelitian dilakukan terhadap 10perusahaan pasangan usaha yang dipilih 
secara acak dari sejumlah perusahan pasangan usaha yang dimiliki P7: Sarana Jatim 
Ventura.Lokasi perusahaan yang diteliti meliputi Surabaya, Sidoarjo, Blitar, 
Mojokerto, Tuban, Gresik, Malang, Madiun, Pasuruan. 

Untuk menguji hipotesis, digunakan langkah-langkah sebagai berikut : Menghitung beda rasio 
likuiditas, profitabilitas dan solvabtlitas mastng-masing perusahaan satu tahun sebelum dan 
sesudah mendapat batuan modal ventura. Menjumlahkan seluruh selisih rasio yang sama. 
Menear! rata-rata beda rasio seluruh perusahaan sampel. Mencari standard diviasi, rata-rata beda 
rasio, setahun sebelum dan sesudah memperoleh bali/lion modal ventura. Melakukan uj! beda 
berpasangan, dengan tingkat signifikasi 10%. 

Hasil analisis menunjukkan telah terjadi penurunan yang berarti pada current ratio, return on 
eqllily, net profitmargin. dan debt ratio. Beberapa hal yang menjadi penyebabnya adalah tambahan 
modal yang sebagian besar digunakan untuk me/akukan investasi pada aktiva tetap, he/urn 
optimalnya penggunaan aktiva tetap baru, serta peningkatan biaya-biaya operasi disebabkan 
karena adanya komponen biaya yang dulunya tidak dianggap sebagai biaya seperti gaji untuk 
pemilik perusahaan. 

Saran yang diajukan adalah perlunya dikembangkan terus peran modal ventura dalam membantu 
pengusaha kecil dan menengah mengingat bantuan manajemen yang diberikan oleh modal ventura 
mampu mengubah pola manajemen yang diterapkan pengusaha kecil dan menengah menjadi 
semakin profesional. 
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Penelitian ini mencoba untuk mengetahui sejauh mana efektivitas penyaluran modal 
ventura dalam peningkatan kinerja industri kecil dan menengah di beberapa Kota di Jawa 
Timur. 
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tingginya dan terima kasih disampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu atas 
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dan para pengusaha keciI dan menengah di Jawa Timur sebagai sampel. 
Ucapan terima kasih kami ucapkan kepada Rektor Universitas Airlangga, Ketua 
Lembaga Penelitian Universitas Airlangga, dan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas 
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BABI 

PENDAHULUAN 

1. I. Latar Belakang Penelitian 

Negara Indonesia sedang giat melaksanakan pembangunan di segala bidang. 

Tujuan pembangunan nasional Indonesia adalah mewujudkan suatu masyarakat adil 

dan makmur yang merata material dan spirituil. Tujuan tersebut tidak mungkin tercapai 

hanya dalam beberapa tahun saja. Oleh karena itu pembangunan dilaksanakan secara 

bertahap, berencanadan berkesinambungan. 

Salah satu isu yang saat ini tengah berkernbang dalam pembangunan adalah 

kesenjanga, terutama kesenjangan di bidang ekonomi. Menepis isu kesenjangan tidak 

bisa dilakukan dengan memangkas pertumbuhan ekonomi nasional. Lebih dan itu, harus 

dilakukan upaya untuk mendorong usaha menengah dan kecil lewat pemberian fasilitas 

untuk mengejar gap yang terjadi. 

Pemberian fasilitas kepada pengusaha kecil dalam bentuk penyaluran dana 

rnurah adalah salah satu hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan 

finansial industri kecil. Ini disebabkan karena salah satu masalah yang paling sering 

dihadapi pengusaha kecil adalah keterbatasan dana. 

MILlm 1 
PEh~CS7 AK,~,"'" 

DN'PIpt I'j,.,:> ,l:df"f~~N(:H:1A. 

" '" "< ~.,_ ~,~ _'\. I 
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Altematif sumber dana yang paling umum ada!ah dunia perbankan. Akan tetapi 

harus diakui bahwa akses penguasa kecil dan menengah ke dunia perbankan saat ini 

sangat kecil. Kesulitan administratif dan tingginya beban bunga yang bersifat tetap 

menjadi pengusaha keci! dan menengah mengalami kesulitan memperoleh dana dari 

bank-bank umum. 

Masalah lain yang scring dihadapi oleh industri kecil adalah lemahnya 

manajemen. Karena itu, disamping memberikan bantuan permodalan bantuan berupa 

bimbingan manajemen juga tidak kalah pentingnya. Seperti diketahui kebanyakan 

perusahaan kecil dan menengah merupakan perusahaan perseorangan, yang dikelola 

dan dipimpin oleh seorang yang bertanggung jawab penuh terhadap semua resiko dan 

aktivitas perusahaan. Akibatnya adalah pengelolaan manajemennya menjadi kompleks. 

Hal ini diperbaiki dengan lemahnya pengetahuan pengusaha tentang ilmu manajemen. 

Kelemahan lain perusahaan seperti ini adalah tidak adanya pemisahan kekayaan 

pemilik dan kekayaan perusahaan akibatnya tanggung jawab pemilik perusahaan tidak 

terbatas, Seluruh harta pribadi menjadi jaminan terhadap hutang perusahaan. 

Perusahaan modal ventura menyediakan bantuan bagi pengusaha kecil, baik 

dalam bentuk penanaman dana maupun bimbingan manajemen. Pada saat ini di Jawa 

Timur sudah terdapat perusahaan modal ventura di bawah PT. Bahana yaitu PT. Sarana 

Jatim Ventura. 
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Sampai dengan April 1997 sudah terdapat 105 Perusahaan Pasangan Usaha 

yang terdiri dari pengusaha kecil menengah dari berbagai daerah di lawn Timur. Bila 

dikaitkan dengan masa awal beroperasinya PT Sarana Jatim Ventura, yaitu pada awal 

1995, maka dapat dikatakan pertumbuhan penyaluran modal ventura cukup pesatnya. 

Hanya yang masih perlu dikaji adalah apakah penyaluran modal ventura selama ini 

sudah efektif, dalam arti mampu menghilangkan atau setidak-tidaknya mengurangi 

masalah yang dihadapi industri kecil. 

1.2. Rumusan MllSlIllIh 

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan di atas maka permasalahan 

yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah "apakah penyaluran modal ventura efektif 

bagi peningkatan kinerja industri kecil dan menengah di lawn Timur". 

1.3. TUjUllO Penelitinn 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana efektivitas 

penyaluran modal ventura dalam peningkatan kinerja industri kecil dan menengah di 

lawn Timur. 
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1.4. Mnnfaat Peuelittan 

Pcnclitinn ini diharapkan memberiknn manfant : 

I. Bagi pengusaha kecil dan menengah : 

Dapat melihal apakah penggunaan bantuan dari perusahaan modal ventura 

merupakan alternatif yang menguntungkan 

2. Bagi perusahaan modal ventura : 

Memberikan knjian mengenai efektivitas penyaluran modal kerja mereka 

sehingga dapat memberikan masukkan untuk program kerja dimasa yang 

akan datang. 

1.5. Hipotesis 

Hipotesis untuk penelitian ini adaJah : 

Diduga terdapat perbedaan pada kinerja industri kecil dan menengah sebelum 

dan sesudah penyaluran modal ventura. 
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BAB II
 

TlNJAUAN PUSTAKA
 

2.1. Pengertian Lembaga Keuangan 

Lembaga Keuangan adalah badan usaha yang kekayaannya terutarna berbentuk 

likuid dan kewajiban-kewajibannya terutama dari simpanan masyarakat serta instrurnen

instrumen utang yang diterbitkannya. Lembaga keuangan mengalokasikan dananya 

dalam bentuk kredit atau menanamkannya dalam surat-surat berharga. 

Kegiatan usaha lernbaga keuangan atau sering pula disebut lembaga perantara 

keuangan ini sebenarnya cukup komplek dibandingkan dengan badan-badan usaha 

lainnya. Lembaga keuangan juga membutuhkan masukan misalnya, aktiva tetap, tenaga 

kerja, modal dan tenaga manajernen untuk memproduksi unit-unit keluaran yang 

dibutuhkan nasabah. 

Fungsi pokok lembaga keuangan sesuai dengan namanya adalah bertindak 

sebagai pcrantara antara unit surplus dengan unit defisit. Lembaga keuangan antara lain 

meliputi badan-badan usaha sebagai berikut : 

a. Bank-bank 

b. Perusahaan Asuransi 

c. Dana pensiun 

d. Perusahaan reksa dan 

5 
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e. Perusahaan pembiayaan meliputi : Sewa guna usaha, modal ventura anjak piutang 

f Lembaga-Iembaga perkreditan lainnya. 

g. Perusahaan modal ventura. 

2.2. Pengertian Modal Ventura 

Istilah "Ventura" berasal dari kala "Venture" yang secara harfiah dapat berarti 

sesuatu yang mengadung risiko atau dapat pula diartikan usaha. Dengan demikia 

pengertian modal ventura atau venture capital secara sempit adalah modal yang 

ditanamkan pada usaha yang mengandung risiko baik dalam bentuk penyertaan modal 

saham, obligasi konversi (convertible bond) maupun pinjaman yang dapat dikonversi 

menjadi saham (convertible loan stock). 

Pengertian modal ventura menurut beberapa sumber antara lain sebagai berikut 

Tony Lorenz: 

Modal ventura adalah investasi jangka panjang dalam bentuk pemberian modal 

yang mengandung risiko di mana penyedia dana (ventura capitalist) terutama 

mengharapkan capital gain di samping pendapatan bunga atau dividen. 

Keppres No, 61 Tuhun 1988. 

Perusahaan modal ventura adalah badan usaha yang melakukan usaha 

6 
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pembiayaan dalarn bentuk penyertaan modal ke dalarn suatu perusahaan yang 

menerima bantuan pembiayaan untukjangka waktu tertentu. 

Usaha modal ventura dalam prakteknya merupakan pembiayaan yang memiliki 

tingkat risiko tinggi. Pembiayaan tersebut berbeda dengan bank yang memberikan 

pembiayaan dalam bentuk pinjaman atau kredit, usaha modal ventura memberikan 

pembiayaan dengan cara ikut melakukan penyertaan modal langsung ke dalam 

perusahaan yang dibiayainya. Perusahaan yang dibiayai ini disebut perusahaan pasangan 

usaha atau investee company. 

2.3. Konsep Modal Ventura 

Usaha modal ventura senantiasa berkaitan dengan risiko dibandingkan dengan 

jenis pembiayaan lain. Dalam setiap usaha, misalnya seorang wirausaha memiliki suatu 

gagasan atau usaha yang relatif masih kecil namun sedang berkembang, biasanya bank 

merupakan sasaran utarna dalam usaha memperoleh pinjaman untuk mcngembangkan 

bisnisnya tersebut. Namun pengusaha kecil ini kemudian akan menyadari bahwa bank

bank pada umumnya hanya akan melayani dan lebih tertarik pada usaha yang mulai 

berkembang dengan sedapat mungkin memiliki risiko relatifkecil, 

Dalam menghadapi kendala ini pengusaha yang memiliki suatu gagasan biasanya 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

LAPORAN PENELITIAN EFEKTIVITAS PENYALURAN MODAL... WINDIJARTO



8 

menghubungi individu-individu yang mempunyai modal untuk membantu usaha yang 

sedang dijalankan dan atau dalam rangka merealisasi gagasan-gagasannya. 

Ciri-ciri khusus investasi modal ventura adalah tingginya kemungkinan risiko 

yang dihadapi oleh pemodal atau venture capitalist tanpa melihat struktur investasi, 

apakah investasi dalam bentuk penyertaan modal yang memberikan capital gain jangka 

panjang atau berupa pinjaman yang memberikan keuntungan (return on investment) 

yang tinggi bagi pemodal ventura. Apabila pemberian pinjaman dapat dilakukan dalam 

proses modal ventura, maka tirnbul pertanyaan apa perbedaan antara bank dengan 

perusahaan modal ventura. Bank memberikan pinjaman dengan tingkat bunga yang 

relatif tinggi. Perbedaan kedua lembaga ini adalah dari segi bantuan manajernen, 

Perusahaan modal ventura akan lebih terlibat dalam pengelolaan perusahaan pasangan 

usaha yang dibiayainya. Sedangkan bank tidak ikut terlibat dalam manajemen 

perusahaan yang dibiayainya. Keterlibatan perusahaan modal ventura antara lain 

meliputi kegiatan operasi perusahaan di samping memberikan usulan-usulan. Pada 

prinsipnya, perusahaan modal ventura bertindak seolah-olah sebagai partner. Di 

samping itu, perusahaan modal ventura senantiasa berusaha mengembangkan 

pasangannya usahanya untuk menjadi lebih menguntungkan sehingga dapat memberikan 

keuntungan yang lebih tinggi bagi perusahaan modal ventura. Selain itu ciri-ciri khusus 

modal ventura adalah memiliki jangka waktu berapa lama dana ventura yang boleh di 
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investasikan pada suatu perusahaan pasangan usaha misalnya maksimal 10 tahun dan 

pada jangka waktu rersebut harus telah dilakukan divestasi 

2.4. Tujuan Modal Ventura 

Kcgiatan usaha modal ventura di sarnping berorientasi untuk mcmpcroleh 

keunrungan yang tinggi, dengan risiko yang tinggi pula, juga bertujuan antara lain untuk 

membantu . 

a Terlaksananya pendirian atau pembentukan suatu perusahaan. 

b. Perusahaan yang sedang mengalami	 kesulitan dana dalam pcngembangan 

usahanya, terutama pada tahap-tahap awal. 

c.	 Perusahaan baik pada tahap pengembangan sauatu produk maupun pada 

tahap mengalami kemunduran. 

d. Merealisasi suatu gagasan menjadi produk terutama produk teknologi yang 

siap dipasarkan tanap terganlung dari pembiayaan kredit bank 

c. Memperlancar mekanisrne investasi dalam dan luar negeri.
 

f Mengembangkan proyek research and development
 

g. Pengembangan teknologi baru dan alih teknologi
 

h Pengalihan kepemilikan suatu perusahaan.
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2.5. Mnnfnat Pembiayann Madill Ventura 

Dari sisi pcrusahaan pasallgall usaha (invcstec company), masuknya modal 

ventura scbagai surnber pembiayaan akan memberi rnanfaat bagi perusahaan yang 

bersangkutan. 

2.5.1. Kemuugkinan Berhasilnya Usaha Lebih Besar 

Dengan masuknya modal ventura, maka hasil ternuan akan dapat terjarnin 

kelancaran produknya. Karena dalam kenyataannya seseorang yang menemukan suatu 

ciptaan baru belum tentu ia mampu memproduksi dan sekaligus melakukan pemasaran 

produknya tersebut dengan berhasil atau dengan kata lain ia belum tentu memiliki 

kemarnpuan sebagai sea rang pengusaha. Pelaksanaan produksi dan pemasaran 

membutuhkan suatu keahlian, pengalaman dan jaringan di samping pengetahuan yang 

memadai sehingga akan dapat menjamin kelancaran usaha. Seorang penemu atau 

pencipta tidak memiliki kriteria tersebut dalam menjalankan usaha sudah barang tentu 

akan menimbulkan risiko investasi yang pada gilirannya akan menghancurkan usahanya 

yang sebenarnya memiliki prospek dan potensi besar untuk dikernbangkan. Dengan 

masuknya modal ventura yang memiliki kemampuan manajemen dan latar belakang 

bisnis yang kuat sebagai partner usahanya, maka risiko usaha tersebut akan dapat 

dikurangi. 
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2.5.2. Meningkatknn elisiensi Pendistribusian Produk 

Pada nwal dilakukunnya produksi biasanya jumlah produk tidak akan efisien 

apabila pendistribusian ditangani sendiri karena volume produksi belurn ekonomis 

untuk dilakukan distribusi sendiri. Untuk mengatasi keterbatasan ini perusahaan modal 

ventura memiliki jaringan atau pemasaran yang luas dapat diajak serta untuk memberi 

pembiayaan dengan cara melakukan penyertaan pada perusahaan pasangan usaha. 

2.5.3. Meningkntkan Banknbilitns 

Perusahaan yang baru didirikan sering mengalami kesulitan memperoleh 

pembiayan satu dan lain karena perusahaan yang bersangkutan biasanya rnerniliki tim 

manajemen yang lemah di samping struktur permodalan yang kurang kuat. Dengan... 

alasan tersebut menyebabkan pemilik dana kurang berminat untuk memberi pinjaman 

kepada perusahaan baru. Masuknya perusahaan modal ventura ke dalam perusahaan 

pasarnya usaha akan meningkatkan kepercayaan para calon kreditur pada perusahaan 

tersebut. 

2.5.4. Meningkatkan Likuiditas Keuangan 

Pembiayaan modal ventura dengan cara penyertaan modal seperti disebutkan di 

atas akan mengurangi beban biaya bunga perusahaan. Likuiditas perusahaan tidak perlu 
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terganggu karena perusahaan tidak memiliki beban pembayaran cicilan atas pinjaman 

seperti halnya kalau menerima pembiayaan atau kredit melalui bank. Oleh karena itu, 

penyenaan modal ventura secara langsung merniliki dampak positif terhadap 

meningkatnya likuiditas keuangan perusahaan. 

2.6. Mekanisme Modal Ventnra 

Mekanisme modal ventura dapat dibedakan dalarn dua bentuk pendekatan yaitu 

single- tier approach dan two-tier approach. 

2.6.1. Single-tier Approach 

Single-tier Approach adalah bentuk pengelolaan di mana perusahaan modal 

ventura menghimpun dana dan sekaligus mengelola dana tersebut yang diinvestasikan 

dalam bentuk penyertaan modal pada perusahaan pasangan usaha atau investee 

company. Dengan rnekanisrne ini perusahaan modal ventura berfungsi sebagai 

perusahaan penyedia dana (fund company) dan perusahaan pengelola dana 

(management company). Pada single-tier approach, perusahaan modal ventura baru 

harus dibentuk bila dibutuhkan modal baru khususnya bila ada investor baru tertarik 

untuk ikut dalam pembiayaan suatu proyek. Keadaan ini akan menimbulkan kesulitan 

dalam melakukan penilaian yang wajar yang dapat rnenarik investor baru tanpa 

MILlKi. 
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menimbulkan kerugian pada investor lama. Seperti telah disebutkan bahwa untuk 

melakukan kegiatan modal ventura dapat didirikan suatu perusahaan yang akan 

berfungsi sebagai fund company dan sekaligus bertindak sebagai pengelola dana 

tersebut. Dana yang dikelola tersebut dapat berasal dari beberapa pribadi (ventura 

capitalist) atau perusahaan. Selanjutnya dana yang terhimpun tersebut diinvestasikan 

kepada suatu perusahaan atau beberapa perusahaan dalam bentuk penyertaan yang 

dianggap memiliki potensi untuk berkembang. Perusahaan tersebut biasanya perusahaan 

yang rnemiliki bidang usaha yang bersifat inovatif dan membutuhkan tambahan modal 

untuk pengembangan produknya. Selanjutnya pada saat perusahaan tersebut sudah 

cukup berkembang, perusahaan modal ventura dapat melepaskan investasinya tersebut 

untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar... 

2,6,2. Two-tier Approach 

Two-tier approach merupakan pendekatan yang dianut oleh banyak negara 

mengingat sifatnya yang lebih luwes, Pendekatan ini pada prinsipnya adalah suatu 

bentuk mekanisrne pengeloJaan modal ventura di mana rnelibatkan dua badan usaha 

yang terpisah, yang satu sebagai perusahaan yang menyediakan dana atau fund 

company dan perusahaan lainnya bertindak sebagai perusahaan pengelola (management 

company) yang melakukan pengelolaan fund company yang bersangkutan. Dari gambar 
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7-2 dapat dilihat bahwa pola pengelolaan modal ventura menu rut pendekatan uu 

dilakukan secara terpisah di mana fund company semata-mata hanya sebagai 

perusahaan yang menyedia-kan dana sedangkan management company berfungsi dan 

bertanggungjawa atas penge-Iolaan dana tersebut. 

27. Jenis Modal Ventura 

Dilihat dari cara pendanaannya, perusahaan modal ventura dapat digolongkan 

ke dalam dua jenis yaitu : 

a.	 Leverage ventura capital yaitu perusahaan modal ventura yang dalam memenuhi 

kebutuhan dananya meminjam sejumlah besar uang baik dari pemerintah 

maupun dari sumber-sumber swasta lainnya. 

b.	 Equity venture capital companies yaitu perusahaan modal ventura dalam 

pemenuhan dananya tidak melakukan pinjaman dari bcrbagai sumber. Dana 

diperoleh dari pernegang saham yang kernudiaan digunakan untuk melakukan 

penyertaan pada suatu perusahaan (investee company). 

Dana perusahaaan modal ventura dengan bentuk leverage diperoleh dengan 

jalan melakukan pinjaman. Akibatnya, investasinya harus dalam bentuk pinjaman yang 

dapat dikonversi menjadi saham misalnya obligasi konversi. Mereka harus memiliki 
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penda-patan guna membayar pinjaman tersebut. Oleh karena itu dalam menentukan 

perusahaan modal ventura untuk pembiayaan suatu proyek hendaknya diperhatikan 

apakah perusa-haan modal ventura yang bersangkutan jenis leverage atau equity 

venture capital. 

2.8. Penarikau Kembali lnvestasi 

Penarikan kembali investasi atau divestment adalah penarikan kembali 

penyertaan modal ventura dari perusahaan pasangan usaha. Pada dasarnya setiap 

pemilikan saharn oleh perusahaan modal ventura pada suatu perusahaan adalah untuk 

dijual kembali. Filosofi usaha modal ventura sebenarnya bukan untuk memiliki saham 

minoritas (minority interest) atau bahkan saham mayoritas (majority interest) suatu 

perusahaan untuk selama-Iamanya. Karena pemodal ventura bukan dalam posisi untuk 

memiliki atau mengoperasikan perusahaan pasangan usahanya. Pemodal ventura 

semata-mata hanya rnelakukan investasi atau penyertaan untuk suatu periode tertentu 

kemudian menjual kembali penyertaan tersebut. 

2.8.1. Cara divestasi 

Keluar dari investasi modal ventura atau divestasi (divestment) dapat dilakukan 

dengan rnemilih salah satu cara dari berbagai alternatif yang umum digunakan dalam 
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mekanisme divestasi. Kemampuan mempergunakan cam tersebut akan mempengaruhi 

kinerja kcuangan perusahaan modal ventura. 

Pcnarikan kembali investasi modal ventura atau divestasi dapat digunakan salah 

satu dari bcbcrapa cara antara lain sebagai berikut : 

a. Penawaran umurn melalui pasar modal (initial public offering) 

b. Akuisisi oleh perusahaan lain (acquisition) 

c. Pernbelian	 kernbali saham modal ventura oleh perusahaan pasangan usaha 

(buy back) 

d. Menjual perusahaan kepada perusahaan lain 

e. Menjual perusahaan kepada investor baru
 

r Melikuidasi perusahaan (liquidation)
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BAll III 

1\1 ETOOE PENELITlAN 

3.1..Jenis dan Sumber Data. 

Semua data yang diperlukan adalah data primer dan sekunder yang meliputi 

laporan keuangan pcrusahann pasangan usaha yang tcrdiri dari neraca dan lapo

ran laba/rugi setahun sebelum dan sesudah mernperoleh bantuan modal 

ventura. 

3.2.	 Prosedur pencnlnan sampel 

Penelitian dilakukan terhadap 10 perusahaan pasangan usaha yang dipilih seeara 

acak dari sejumlah perusahan pasangan usaha yang dimiliki P1'. Sarana Jatim 

Ventura. Lokasi perusahaan yang ditcliti mcliputi Surabaya, Sidoarjo, Blitar, 

Mojo-keno, Tuban.Gresik, Malang, Madiun, Pasuruan. 

2.2.3. Defiuisi Opcrasionul. 

Penclitian ini bcrusaha untuk mengetahui pengaruh pernberian modal ventura 

terhadap peningkatan kinerja perusahaan pasangan usahanya dengan metode uji 

hipotesis. Pada penelitian ini kinerja perusahaan dapat dilihat likuditas, 

profitabilitas dan solvabilitas, serta tertib adrninistrasinya. 
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3.3.1. Likuiditas adalah kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek. 

Dalam rangka mengetahui likuiditas perusahaan digunakan rurnusan current 

ratio, yaitu : 

Aktiva lancar 

Current Ratio =-......••..•....•......•. 
Kewajiban Jangka Pendek 

Dengan Ketcrnngan : 

Aktiva lancar ada/ah jumlah dari kas, piutang dagang, persediaan serta 

aktiva jangka pcndek lain yang dimiliki perusahaan. 

Kewajiban jangka pendek adalah jumlah hutang dagang, hutang wesel, 

hutang bank serta hutangjangka pendek perusahaan yang lain. 

3.3.2. Profitasilitas adalah kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan. 

Profitabilitas perusahaan di hitungdengan pendekatan Return on Equity dengan 

rumus : 

Laba Bersih 
Return On Equity (ROE) = •••••••••••••••••••• 

Ekuitas 

Dengan Keterangan : 

Laba bersih adalah : Laba bersih perusahaan setelah bunga dan pajak 
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sebagaimana terdapat dalam laporan rugi laba perusahaan. 

Ekuitas adalah : Seluruh jumlah modal ditambah dengan laba ditahan. 

Protitabilitas juga diukur dengan menggunakan Net Protit Margin yang dihitung 

dengan rumus : 

Laba bersih
 
Net Profit Margin = ---------------------


Penjualan bersih
 

dcngan keterangan .
 

. Laba scsudah bunga dan Pajak
 Laba bersih adalah 

Penjualan bersih adalah : Penjualan kotor dikurangi dengan potongan pcnjualan 

rctur 

3.3.3. Solvabilitas mcnunjukkan kemarnpuan perusahaan memenuhi scluruh hutang

hutangnya baik hutang jangka pendek maupun hutang jangka panjang. Solvabilitas 

diukur dengan debt ratio dengan rumus : 

lumlah Aktiva
 
Debt Ratio;
 

Jumlah Hutang
 

3.3.4 Tertib administrasi perusahaan dilihat dari tersedia atau tidaknya Japoran 

keuangan, meliputi neraca dan laporan rugi laba. 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

LAPORAN PENELITIAN EFEKTIVITAS PENYALURAN MODAL... WINDIJARTO



20 

3.4. Tcknik Analisis 

Scbelum rnenguji hiporesis, langkah-langkah yang diperlukan adalah : 

I.	 Menghitung beda rasio likuiditas,profitabilitas dan solvabilitas rnasmg

masing perusahaan satu tahun sebelurn dan sesudah mendapat batuan 

modal ventura. 

2.	 Menjumlahkan seluruh selisih rasio yang sama. 

3.	 Mencari rata-rata beda rasio seluruh perusahaan sampel. 

4.	 Mencari standard diviasi, rata-rata beda rasio, setahun sebelum dan 

sesudah memperoleh bantuan modal ventura. 

5. Melakukan uji l.
 

Untuk menguji hipotesi digunakan uji hipotesis dan langkah-Iangkah pengujian
 

adalah sebagai berikut :
 

I.	 Menyusun formulasi hipotesis nihil dan hipotesa alternatifnya. 

Berdasarkan hipotesis permasalahan, bentuk formulasinya adalah : 

HO: J.l.1 = J.I. 2 (Rata-rata rasio sesudah mempcroleh bantuan modal 

ventura tidak berbeda secara berarti dibandingkan dengan rata

rata rasio sebelum memperoleh bantuan modal ventura). 

Hi : J.l.1" J.I. 2 (Rata-rata rasio sesudah memperoleh bantuan modal 

venture berbeda secara berarti dan rata-rata rasio sebelum 
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mernperoleh bantuan modal ventura. 

2.	 Menentukan level of significance. 

Pada penelitian ini digunakan level of significance 10%. 

3.	 Menghitung t observasi dan membandingkannya dengan t tabel. 

t observasi dihitung dengan rumus 

D
 
t 0 = ------------.
 

Sd/J n
 

Keterangan :
 

D = Rata-rata beda
 

n = Jumlah sampel
 

So = Standard deviasi beda
 

Gambar pengujian pada dua sisi :
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4,	 Diarnbil kesimpulan , yaitu bila to terletak didaerah penerimaan maka Ho 

diterirna dan HI ditolak dan kesimpulannya rata-rata rasio, setahun 

sesudah memperoleh bantuan modal ventura lebih kecil atau sarna dengan 

rata-rata current ratio atau ROE, atau debt ratio setahun sebelum 

memperoleh bantuan modal ventura, 

Bila to terletak di daerah penolakan maka Ho ditolak dan Hi diterima dan 

kesimpulannya rata-rata current ratio, atau ROE, atau dest ratio sesudah 

mernperoleh modal ventura lebih tinggi dibanding rata-rata current ratio, 

atau ROE, atau dest ratio rata-rata current ratio, atau ROE atau debt 

ratio sebelum memperoleh modal ventura, 
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HASIL DAN PEMBAHASAN
 

3.1. Gambarmi Umum Pcrusahaau Sample 

Gambaran 1111111111 perusahaan sample rnemberi gambaran tentang nama & alarnat, 

perusahaan jenis produk, sifat usaha, kepemilikan, jenis produk hal-hal lain yang 

berkaitan dengan pemberian modal ventura. Lokasi perusahaan sample tersebar di 10 

(sepuluh) kota yang ada di jawa Timur, meliputi Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Tuban, 

Malang, Blitar Mojokerto, Madura dan Pasuruan, Daftar nama dan alamat perusahaan 

sample selengkapnya dapat dilihat pada lampiran. Bentuk badan usahanya tujuh 

perusahaan sample merupakan perusahaan perseorangan sedangkan sisanya berbentuk 

persekutuan komanditer. Bentuk badan usaha perusahaan ini berpengaruh terhadap 

proses adrninistrasi perusahaan. Pada perusahaan perseorangan peneliti tidak 

menemukan adanya neraca dan laporan rugi laba sebelurn perusahaan memperoleh 

bantuan modal ventura. Dengan kata lain perusahaan dikelola dengan proses 

administrasi yang sangat sederhana. Pencatatan yang dimiliki perusahaan biasanya 

hanya berkaitan dengan jumlah pembekalan bahan, pernakaian bahan untuk produksi 

dan catatan penjualan. Hal ini dirasakan cukup menjulitkan bagi peneliti dalam 

penyusunan neraca dan laporan rugi laba perusahaan sebelum memperoleh bantuan 
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modal ventura. I'ada perusahaan berbentuk pcrsckutuan komanditcr, masalah-masalah 

ini tidak ditemukan. 

Dilihat dari jerus usaha perusahaan, tiga perusahaan bcrgerak dibidang 

perdagangan, yang rneliputi perdagangan hasil bumi, batu bara, dan bahan bangunan. 

Tujuh perusahaan sample merupakan perusahaan manufaktur dengan hasil produksi 

meliputi suku cadang kendaraan bermotor, wajan dan periuk, sepatu, patung fiberglass, 

las dan dornpet plastik, pengolahan kayu jati, konveksi. Dari penjelasan diatas tarnpak 

beragam perusahaab pasangan usaha perusahaan modal ventura. 

Jumlah modal yang dimiliki merupakan salah satu faktur yang mempengaruhi 

ukuran perusahaan. Dari kesepuluh perusahaan sample dua perusahaan merniliki modal 

kurang dari Rp. 100.000.000,- , lima perusahaan memiliki modal antara Rp. 

100.000.000,- sampai Rp. 500.000.000,- tiga perusahaan memiliki modal awal lebih 

dari Rp. 500.000.000,-. Jumlah modal awal terbesar adalah pada perusahaan "ATAK" 

sebesar Rp. 592.558.000,- dan UD Dharma Sebesar Rp 6.884.812,

Volume penjualan perusahaan sample pada periode satu tahun sebelum 

pemberian modal ventura juga bervariasi. Empat perusahaan mencapai jumlah penjualan 

antara Rp. 100.000.000,- sampai Rp. 250.000.000,-. Dua perusahaan mencatat 

penjualan antara Rp. 250.000.000,- sampai Rp. 500.000.000,-, sedangkan tiga 

perusahaan memiliki penjualan lebih dari Rp. 500.000.000,-. Penjualan terbesar adalah 
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pada "ATAK" sebesar Rp. 800.749.000,- dan terkecil adalah penjualan UD Anugrah 

ART sebesar Rp. 149.940.000,-

Jumlah penyertaan PT Sarana Jatim Ventura kepada perusahaan pasangan usaha 

yang menjadi sample bervariasi antara Rp. 35.000.000,- sampai Rp 500000.000,-. 

Jangka waktu penyertaan juga bervariasi antara dua sampai empat tahun. Biaya atas 

bantuan modal ventura adalah dalarn bentuk bagi hasil. Biaya dalam bentuk bagi hasil 

ini dirasakan menguntungkan oleh perusahaan pasangan usaha, sebab besarnya imbalan 

yang diberikan kepada perusahaan modal ventura tidak bersifat tetap tapi bervariasi 

sesuai dengan besarnya keuntungan yang berhasil diperoleh perusahaan sebagai 

tambahan. 

Bersarna dengan penyerahan dana bantuan ditandatangani pula beberapa persetujuan 

antara perusahaan modal ventura dengan perusahaan pasanga usaha. Persetujuan itu 

meliputi hal-hal antara lain : Jangka waktu terikatnya modal ventura, besarnya 

prosentase bagi hasil, kewajiban bagi pemilik perusahaan pasangan usaha untuk 

melakukan pemisahan harta pribadi dan harta perusahaan, kewajiban menyerahkan 

laporan keuangan tiap periode tertentu, dan penentuan besarnya gaji bagi pemilik 

perusahaan pasangan usaha sebago; konsekuensi dari pemisahan harta 

3.2. Analisis terhadap CIIITcnt Ratio perusnhaan sebelurn dan sesudah 
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pemberian Modal Ventura 

Sebclum pemberian modal venture current ratio perusahaan tertinggi sebesar 

10,9 dan terendah 0,80. Rata-rata current ratio adalah 5,64 dengan deviasi standar 

3,34. 

Pada periode setelah penerimaan bantuan modal ventura current ratio perusahaan 

yang tertinggi sebesar 5,06 dan terendah 1,54 rata-rata current ratio 3, 57 dan deviasi 

standarnya 1,34. 

Hasil perhitungan uji beda berpasangan untuk current ratio dapat digambarkan 

dalam tabel dibawah ini, 

TABEL I
 

PERIIITUNGAN U,JI REDA RERPASANGAN UNTUK CURRENT RATIO
 

Rata-rata Sebelum 5,6440 

Rata-rata Sesudah 3,5670 

Rata-rata Beda -2,0770 

Deviasi Siandar 3,3607 

Standard Error 1,0628 

n 10 

to -1,9543 

r, ± 1,833 
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Dari total perbandingan di atas tampak bahwa rata-rata current ratio periode 

setelah penyaluran modal ventura mengalarni penurunan dibanding sebelum 

penyalurnn.Dariperhitungan dengan menggunakan untuk mencari t observati diperoleh 

nilai -1,9543. Nilai t observasi berada di daerah penolakan sehingga berarti terjadi 

perubahan yang berarti pada current ratio sebeium dan sesudah pcncrimaan modal 

ventura, 

Ada beberapa hal yang mcnyebabkan penurunan pada current ratio berkaitan 

dengan penggunaan modal ventura oleh perusahaan pasangan usaha untuk menarnbah 

aktiva tetap dan bukan modal kerja. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata perturnbuhan 

aktiva tetap 92% sedangkan rata-rata pertumbuhan aktiva lancar 69,33% 

Perturnbuhan aktiva lancarpun tidak mencerminkan peningkatan seluruh 

komponcnnya. Dari seluruh komponen aktiva lancar ternyata jumlah kas rata-rata 

turun. Hal ini ditemukan pada lima sample dengan tingkat penurunan 14%. Perjanjian 

tentang pemisahan harta perusahaan dan harta pribadi diperkirakan menjadi penyebab 

penurunan ini. 

Perturnbuhan hutang lancar terutama disebabkan karena pertumbuhan pada 

hutang dagang. Disamping itu terdapat perusahaan yang rnernbeli kendaraan dengan 

kredit jangka pendek dengan nilai berkisar Rp. 20.000.000,- sampai Rp. 26.000.000,
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3.3. Analisls Terhadnp Return 011 Equity sebelum dan sesudah pemberian Modal 

Ventura 

Pada periode sebelum penyaluran modal ventura tercatat nilai ROE terbesar 

38.66% dan terkeeil 2,49. Nilai rata-rata ROE adalah 25,80% dan deviasi standar 

11,48% 

Satu periode setelah penyarnpaian modal ventura nilai ROE tertinggi 21,02% dan 

terendah 2,5% Nilai rata-rata ROE 9,58% dengan deviasi standar 4,71%. 

Perbandingan ROE kedua periode tarnpak pada label berikut : 

TABEL 2 

IIASIL UJI BEDA BERPASANGAN UNTUK ROE 

Rata-rata Sebelum 25,80% 

Rata-rata sesudah 9,578% 

Rata-rata Beda -16,2250% 

Standar Deviasi 13,0543% 

Standar Error 4,1281 

n 10 

t" -3,9304 

t, ± 1,833 

Dari tabel perbandingan di litas tampak bahwa rata-rata ROE sesudah 
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mcmpcroleh bantuan Modal Ventura mengalami pcnurunan dibanding sebelum 

penyaluran Perhitungan tcrhadap nilai t observasi memperoleh hasil -3,9304. NiJai t 

observasi ini berada di daerah penolakan. Hal ini berarti terjadi perubahan pada ROE 

setelah penyaluran modal ventura. Penurunan ROE ini disebabkan karena turunnya 

margin bersih yang diikuti dengan peningkatan jumlah modal. Jumlah modal 

perusahaan menjadi lebih besar dengan masuknya dana dari perusahaan modal ventura. 

Dana-dana ini sebagian besar digunakan unruk mcmbiayai investasi jangka panjang 

perusahaan. Pemanfaatan aktiva jangka panjang pada tahap-rahap awal bellim bisa 

dilakukan sepenuhnya karcna kapasitas pemanfaatan belum penuh maka hasilnyapun 

belum tarnpak baik. 

3.4. Analisis terhadap Net Profil Margin Sebelum dan Sesudah pcnyaluran 

Modal Ventura 

Nilai net profit margin tertinggi pada periode sebelum penyaluran modal ventura 

adalah 28,49% dan terendah 6,89%. Rat-rata net profit margin 15, I3% dengan deviasi 

standar 7,99%. Pada periode sete/ah penyaluran modal ventura nilai net profit margin 

tertingg: 18,59 dan terendah I. 1%. Rata-rata nilai net profit margin 9,77% dengan 

deviasi standart 5,24% 

Perbandingan net profit margin sebelum dan sesudah pcnyaluran modal ventura 
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tampak dalam tabel berikut : 

TABEL 3 

Hasil Uji Bella Berpasangan untuk Net Prolit Margin 

Rata-rata Sebclum 15,13% 

Rata-rata Sesudah 9,77% 

Rata-rata Beda -5,3630% 

Deviasi Standar 3,6402 

Standard Error 1,1511 

n 10 

t 0 -4,6589 

tl " 1,833 

Berclasarkan perbandingan lerhadap rata-rata net profit margin sebelum dan 

sesudah penyaluran modal ventura dapat dilihat bahwa net profit margin untuk hampir 

seluruh perusahaan mengalami penurunan. Perhitungan untuk mencari t observasi 

mcndaparkun nilai -4,6589 yang berada pada daerah pcnolakan. Iial ini bcrarti terjadi 

perubahan yang berarti pada net profit margin sesudah pembcrian modal ventura. 

Pcnurunan profit margin disebabkan karena belurn optimalnya pemanfaatan 

aktiva tetap yang baru. Akibatnya adalah biaya yang besar tidak diirnbangi dengan 

penerimaan yang besar. Hal ini mengakibatkan laba bersih turun. 
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Penurunan profit margin juga disebabkan karena kenaikan biaya operasi. Hal ini 

disebabkan karena ada beberapa komponen biaya yang dahulu tidak dianggap sebagai 

operasi, seperti gaji bagi pemilik 

3.5, Alia/isis terhadap Debt Ratio Scbelum dan Sesudah pClljallll'H1I Modal 

Ventura. 

Nilai debt ratio tertinggi pada periode sebelum penyaluran modal ventura adalah 

47,51% dan terendah 1,25%. Rata-rata debt ratio 19,49% dan standar deviasi 16,43%. 

Pada periode setelah penjaluran modal ventura nilai debt ratio tertinggi adalah 

22,2% dan terendah 1,70% nilai rata-rata debt ratio 8,1 % dengan deviasi standard 

5,44%. 

Berdasarkan perhitungan terhadap rata-rata debt ratio, standar deviasi dan 

jumlah sampel dipcroleh nilai t observasi . 2,5541. Iial ini berarti tclah tcrjadi 

perubahan yang berarti pada debt ratio setelah penyaluran 1II0dai ventura. Perubahan 

yang dirnaksud adalah penurunan pada nilai debt ratio. Hasil perhitungan dapat dilihat 

pada label 4. 

Pcnurunan debt ratio mcnunjukkan relatif sernakiu rendahnya pcnggunaan dari 
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luar. Penurunan debt ratio menunjukkan kemampuan keuangan yang baik. Disamping 

itu debt ratio yang rendah juga diharapkan mampu meningkatkan bankabilitas 

perusahaan. 

TABEL4
 

Hasil Uji Bedn Berpasangan untuk Debt Ratio
 

Rata-rata Sebelum 19,4890% 

Rata-rata Sesudah 6,1020% 

Rata-rata Beda -13,3870% 

Dcviasi Standar 16,5747 

Standard Error 5,2414 

n 10 

I (I -2,5541 

t, ~ 1,833 

3.6. Annlisisi Terhadap Tertib Administrasi Perusahaan Pasangan Usaha 

Sebelum dan Sesudah Pcnyaluran Modal Ventura, 

Pemberian modal ventura selalu disertai dengan pcrjanjian bahwa perusahaan 

pasangan usaha diwajibkan menyerahkan laporan keuanga dalarna bentuk neraca dan 

laporan rugi laba secara berkala kepada investor. Bila ternyata pengusaha tidak 
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merniliki kernampuan dalarn menyusun laporan tersebut, pihak perusahaan modal 

ventura akan menugaskan staf-nya untuk memberikan bimbingan pembinaan 

penyusunan laporan keuangan. Hasil dari kcbijakan 1111 adalah, jika pada pcriodc 

sebelum pcnyerahan modal ventura 80% perusahaan (8 perusahaan sampcl) belum 

mampu menyusun laporan keuangan sendiri, maka setelah penyaluran modal ventura 

seluruh pengusaha telah mampun menyusun laporan keuangan, meskipun bentuknya 

relatif sederhana. 

Kemajuan yang sama Juga dapat dilihat pada catatan-catatan/ buku-buku 

pendukung laporan keuangan. Pada periode sebelum pemberian modal ventura 90% 

pcrusahaan pasangan usaha tidak memisahkan piutang dari catatan penjualan, akan 

tetapi screlah penyaluran modal ventura seluruh pcngusaha tclah memisahkan 

pembukuan penjualan dan piutangnya. Hal yang sarna juga terjadi pada pencatatan 

persediaan. Sebelum penyaluran modal ventura 40% perusahaan sudah rnencatat jumlah 

persediaan yang dimiliki secara sisternatis. Jumlah ini meningkat menjadi 90% pada 

periode sesudah penyaluran modal ventura. 

Perkembangan lain yang cukup baik adalah mulainya perusahaan pasangan usaha 

melakukan perencanaan pemasaran. Perencanaan hal-hal seperti jumlah penjualan, 

sasaran penjualan, dan scbagainya hanya dilakukan 20% pengusaha scbclurn pcnyaluran 

modal ventura dan olch 80% pengusaha setelah penyaluran modal ventura, 

Dari Penjelasan di atas tampak bahwa masuknya modal ventura ternyata 
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mendorong para pengusaha untuk bekerja lebih profesional dan didasarkan pada 

kaidah-kaidah manajemen. Hali ini tidak lepas dar; upaya perusahaan modal ventura 

yang sclalu mengawasi dan membina perusahaan pasangan usahanya agar kelak bila 

terjadi divestasi pengusaha dapat bekerja mandiri secara profesional. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

4.1. Kcslmpulnn 

I.	 Hipotesis yang berbunyi "terdapat perbedaan kinerja perusahaan keeil dan menengah 

scbelum dan sesudah penyaluran modal ventura" terbukti dan dapat ditcrimu. 

Telah tcrjadi pcnurunan yang berarti pada current ratio, return on equity, net profit 

margin, dan debt ratio. 

Meskipun rasio-rasio yang ada menunjukkan penurunan, bukan berarti kondisi perusahaan 

kecil dan menengah semakin memburuk karena beberapa alasan : 

a.	 Adanya pernisahan kekayaan menjadikan tanggung jawab pemilik alas hutang 

perusahaan menjadi terbatas, 

b.	 Pemisahan kekayaanjuga mengakibatkan pemilik menjadi lebih bcrhati-hat! dalam 

menggunakan dana perusahaan. PemiJik dapat menjadi Jebih tegas menentukan 

beban-beban perusahaan termasuk gaji bagi pemilik. 

c.	 I'cmilik meujadi Ichih mampu dibidang administrasi. Laporan keuangan yang 

dahufunya tidak pernah dibuat atau dibuat asal setelah mendapal bantuan modal 

ventura harus dibuat dengan tertib. Demikian pula dengan pereneanaan 

pernasaran yang sebelurn penyaluran modal ventura hanya dilakukan oleh 

3S 
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bd)~rapa pcrusahaan sctelah mendapat bantuan dilakukan oleh hampir seluruh 

perusahaan. 

I.	 Perlu dikaji efektivitas penyaluran modal ventura untuk jangka panjang, mengingat dalam 

jangka panjang seluruah investasi jangka panjang telah dapat digunakan dalarn kapasitas 

normalnya 

2.	 Perlu dikaji kinerja pcrusahaan kecil dan menengaah setclah terjadi divcstasi Hal ini 

diperlukan untuk mengetahui apakah pengaruh modal ventura bagi perusahaan kecil clan 

menengah sifatnya sementara atau tidak. 

3.	 Perlu dikcmhangkan terus peran modal ventura dalam mernbantu pengusaha kecil dan 

menengah Sehingga diharapkan para pengusaha keciJ dan mcncngah mcngahadap: 

persaingan yang semakin tajam di dunia bisnis. 
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Lampiran 2 

CURRENT RATIO PERUSAHAAN SAMPLE SEBELUM DAN 
SESUDAH PENYALURAN MODAL VENTUR..... 

PERUSAHAAAN SEBELUM SESUDAH 

1. 3 4,67 
2. 4,69 4,89 
3. 10,9 4,84 
4. 0,80 1,54 
5. 10,9 2,25 
6. 1,21 1,91 
7. 6,38 5,06 
8. 6,20 4,80 
9. 7,54 2,88 
10. 4,82 2,83 

Jumlah 56,44 35,67 
Rata-rata 5,64 3,57 
Standar Deviasi 3,34 I1,34 
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Lampiran 3 

DEBT RATIO PI':RUSAIIAAN SNvll'LE SEBELUM DAN 
SESlIDAH PENY,\J.URAN MODAL VENTURA 

PERUSAIIA·\AN SEIlELlJ},1 
% 

SESUOAII 
~/O 

l. 11,36 5,81 
2. 5,22 5,2.1 
3. 47,51 2,22 
4. 1,25 1,70 
5 47,51 8,79 
6. 3,91 4,36 
7. 9,21 6,10 
8. 21,36 11,08 
9. 32,09 10,66 
10. 15,47 5,06 

JumJah 1~·~,89 81 
Rata-rata 19,49 S,lO 
StandarDeviasi 16,43 5,4'1 
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Lampiran <I 

RETURN ON EQUHY PERL1SAHAA.1\I SA'vfPLE SEBELUM DA.1\I 
SESlmAH PENYAUJRAN MODAL VENTURA 

IPERUS/,.HAAAN SEBELUM SESUDAH 
%1
 

l. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10 

Jumlah 
Rata-rata 
Standar Deviasi 

1S, II 
2,49 

36,01 
38,66 
36,01 
28,41 
13,45 
18,s7 
36,89 
29,13 

25S,03 
21,80 
11,48 

% 

9,11 
11,82 
8,1 

21,02 
2,5 

3,89 
9,78 
9,68 
10,54 
9,34 

95,78 
9,58 
4,71 
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1.'11 IIPiran 5 

NET PROFIT MARGIN PERU.';.-\HAAN SAMPLE SEBELll1\1 DAN 
SESUDAH PENYALURAN MODAL VENTURA 

PERUSAHAAAN SEBELUM SESUDAII 
~/O 1% 

1. 13) i<ro 7,28 
2. 7,'2S S,I·1 
3. 2~.49 1S,59 
4. 9 6,S4 
5. 2S 1 1<.J 17,2S 
6. 6,~9 1,1 
7. 7,02 5,24 
S. 16,38 11,34 
9. 21,SS 14,24 
10 1~ ,IS 7,61 

Jumlal; \ 5\ ,29 97,66 
Rata-rata 15,13 9,77 
Standar Deviasi 1,99 5,24, I 
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