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ABSTRAK 
Persaingan bisnis di era perdagangan bebas menunjukkan perkembangan yang 
pesat. Perusahaan harus terus meluncurkan inovasi produk agar mampu 
bersaing dan mengembangkan bisnisnya. Investasi dilakukan untuk menunjang 
tercapainya tujuan perusahaan, baik itu investasi jangka pendek maupun jangka 
panjang. Pada tahun 2005 sampai 2008, rata-rata modal kerja kotor perusahaan 
manufaktur di Indonesia berkisar antara 53% sampai 58% dari total aktivanya. 
Rata-rata capital expenditure perusahaan sangat fluktuatif berkisar antara 5% 
sampai 6% dari total aktiva yang memiliki pola berbanding dengan rata-rata 
modal kerja bersihnya. Investasi aktiva tetap yang diambil bersifat jangka 
panjang dan membutuhkan dana yang besar, diharapkan tidak mengganggu 
kebijakan modal kerjanya. 
Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh capital expenditure terhadap net 
liquidity balance yang merupakan modal kerja dalam kelompok pembiayaan dan 
working capital requirement merupakan modal kerja yang berkaitan dengan 
operasional perusahan. Operating expenditure, finance expenditure, operating 
cashflow dan sales growth sebagai variabel kontrol. Penelitian dilakukan 
terhadap 98 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada 
periode 2005 sampai dengan 2008. Teknik analisis yangdigunakan adalah 
analisis regresi linier berganda dengan prosedur penentuan sampel 
menggunakan metode puposive sampling Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
Capital expenditure memberikan pengaruh negatif signifikan terhadap net 
liquidity balance serta memberikan pengaruh positif signifikan terhadap working 
capital requirement. Variabel kontrol operating expenditure dan sales growth 
berpengaruh positif signifikan terhadap Net liquidity balance. Financial 
expenditure memberikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap net liquidity 
balance sedangkan Operating cashflow tidak berpengaruh signifikan terhadap 
net liquidity balance. Operating expenditure, operating cashflow dan sales growth 
memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap Working capital 
requirement sedangkan finance expenditure tidak berpengaruh signifikan 
terhadap working capital requirement. Seluruh variabel mampu menjelaskan 
variabilitas net liquidity balance sebesar 34,2% dan 79% dapat menjelaskan 
variabilitas working capital requirement, sedangkan sisanya dijelaskan 
oleh variabel lain diluar penelitian. 
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