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ABSTRAK 


Investasi pada perusahaan dapat dilakukan dalam 2 bentuk, yaitu investasi pada 
aktiva tetap dan investasi pada aktiva lancar (investasi modal keIja). Penelitian ini 
membahas tentang kebijakan investasi modal keIja hubungannya dengan profitablitas 
dan likuiditas yang diterapkan oleh perusahaan manufaktur. Pada dasarnya terdapat 3 
alternatif kebijakan investasi modal keIja yang dapat diterapkan oleh perusahaan yaitu 
kebijakan agresif, moderat dan konservatif. Pengelompokan perusahaan kedalam 
masing-masing kelompok kebijakan didasarkan pada besar kecilnya proporsi aktiva 
lancar terhadap total aktiva. 

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang listing di Bursa Efek 
Jakarta (BEJ) periode tahun 1999 sampai dengan tahun 2003, dengan jumlah sampel 
penelitian adalah 150 perusahaan. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah analisis one way ANOV A (ANOV A satu arah) untuk mengetahui perbedaan 
rata-rata profitabilitas dan likuiditas antara perusahaan yang menerapkan kebijakan 
investasi modal keIja agresif, moderat dan konservatif. Uji Post Hoc dilakukan untuk 
menentukan kelompok kebijakan mana saja yang berbeda secara signifikan. 

Hasil dari uji ANOVA menunjukkan bahwa: (1) terdapat perbedaan 
profitabilitas yang signifikan antara perusahaan manufaktur yang menerapkan 
kebijakan investasi modal kerja agresif, moderat dan konservatif, (2) terdapat 
perbedaan likuiditas yang signifikan antara perusahaan manufaktur yang menerapkan 
kebijakan investasi modal keIja agresif, moderat dan konservatif. Uji Post Hoc yang 
dilakukan menyimpulkan bahwa: (1) terdapat perbedaan profitabilitas yang signifikan 
antara kelompok agresif dengan moderat, kelompok agresif dengan konservatif dan 
kelompok moderat dengan konservatif, (2) terdapat perbedaan likuiditas yang 
signifikan antara kelompok kelompok agresif dengan moderat, kelompok agresif 
dengan konservatif dan kelompok moderat dengan konservatif. Hasil penelitian ini 
konsisten dengan penelitian yang dilakukan Widyaningrum (2003) yang menyimpulkan 
bahwa terdapat perbedaan profitabilitas antara kelompok prusahaan manufaktur yang 
menerapkan kebijakan investasi modal kerja agresif, moderat dan konservatif pada 
kondisi ekonomi sebelum krisis. 
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