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ABSTRAK  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Modal Kerja dan Modal Investasi terhadap Profitabilitas. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan sumber data yang digunakan yaitu data sekunder yang berupa Laporan Keuangan. Data yang di peroleh dari data keuangan PT. Bank SulSelBar Cabang Kota Palopo ini kemudian diolah menggunakan aplikasi SPSS versi 22 analisis ini meliputi uji determinasi (R2), Uji Regresi Linear Berganda, Uji persial t, dan uji Simultan (Uji F). Hasil peneltian menunjukkan secara persial variabel Modal Kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas sedangkan modal investasi berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas. Tetapi secara simultan variabel Modal Kerja dan Hutang Lancar berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas. 
 
Kata Kunci: Modal Kerja, Modal Investasi, Profitabilitas. ABSRACK 
This study aims to determine the effect of working capital and investment capital on 
profitability. This study uses quantitative methods and the data source used is 
secondary data in the form of financial statements. The data obtained from the financial 
data of PT. Bank SulSelBar Cabang Kota Palopo city branch is then processed using 
the SPSS version 22 application. This analysis includes the determination test (R2),  
multiple linear regressions test, partial t test, and simultanieous test (f test). The result 
of the research show that partially the working capital variabel does not have a 
significant effect on profitability, while investment capital has a significant effect on 
profitability. Bat simultaneously working capital and current debt variables have a 
significant effect on profitability.  
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PENDAHULUAN Dunia perbankan merupakan salah satu lembaga keungan yang berperan penting dalam perekonomian suatu negara. Suatu bank memerlukan pengelolaan terhadap modal kerja dan modal investasi secara lebih efisien. Hal ini disebabkan pada dunia perbankan biasa menegembangkan lebih dari separuh total aktivanya.  Dalam hal ini peneliti tertarik memilih PT.Bank SulSelBar Cabang Kota Palopo, sebagai objek penelitian. Alasan peneliti memilih bank tersebut karena tingkat profitabilitas menjadi tolak ukur kinerja suatu bank karena profitabilitas merupakan salah satu rasio keungan yang menjadi hasil sejumlah kebijakan dan keputusan yang di ambil oleh manajemen bank. Modal kerja adalah investasi sebuah perusahaan pada asset jangka pandek seperti kas, persediaan, dan piutang. Bank pada dasarnya membutuhkan modal kerja yang cukup dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Penggunaan modal kerja pada suatu bank dalam kegiatan operasional setiap hari adalah untuk membelanjai operasinya dalam upaya meningkatnkan hasil produksi dengan tujuan untuk memperoleh laba yang maksimal maka dari itu setiap bank memerlukan adanya modal kerja yang cukup. Mengingat pentingnya modal kerja dalam bank, manajemen keuangan harus dapat merencanakan dengan baik besarnya jumlah modal kerja yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan bank Selain ditunjang oleh pemenuhan modal kerja yang tepat, agar suatu bank dapat berkembang dengan baik, pengelolaan yang efektif dan efesien serta produktif pun akan sangat berpengaruh terhadap kinerja suatu bank, apalagi disertai dengan adanya tindakan penegendalian yang efektif untuk mencegah penyimpangan yang terjadi. Dengan adanya pengelolaan yang efisien dalam melakukan kegiatan operasional bagi suatu bank dapat berpengruh terhadap keberhasilan suatu bank, yang ditandai dengan adanya laju pertumbuhan perekonomian yang meningkat. Setiap bank pasti memiliki tingkat investasi yang berbeda satu sama lain, ada  bank yang memiliki tingkat investasi yang tinggi namun ada pula bank yang memiliki tingkat investasi yang re ndah. Peran investasi dalam bank sangat berpengaruh  bagi kelangsungan per usahaan, serta terhadap profitabilitas bank. Keuntungan dalam setiap bank berbeda sesuai dengan kinerja dari bank tersebut dan apakah ada pegaruhnya terhadap tingkat investasi yang dimiliki oleh bank?. Profitabilitas dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bank menghasilkan laba (profit). Suatu bank dengan tingkat profitabilitas tinggi biasanya menggunakan hutang dalam jumlah sedikit di bandingkan dengan perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang rendah karena perbankan dengan tingkat pengembalian yang yang tinggi memungkinkan untuk membiayai sebagian besar kebutuhan pendanaan dengan dana yang dihasilkan secara internal. Sebaliknya pada tingkat profitabilitas yang rendah,bank akan menggunakan hutang untuk membiayai operasionalnya. Tingkat profitabilitas yang ada dalam sebuah bank akan diukur menggunakan rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas akan memberikan gambaran tentang tingkat efektifitas pengelolaan suatu bank, semakin besar profitabilitas berarti semakin baik, karna kemakmuran suatu bank meningkat semakin besarnya profitabilitas. Berdasarkan uraian di atas, yang menjadi latar belakang mengapa penelitian ini dilakukan.Dengan demikian penulis memberikan judul untuk penelitian ini “Pengaruh Modal Kerja dan Modal investasi Terhadap Profitabilitas 



pada PT. Bank SulSelBar Cabang Kota Palopo”.  
BAHAN DAN METODE Penelitian ini akan dilaksanakan pada PT. PT. Bank SulSelBar Cabang Kota Palopo”.  Waktu penelitian selama 2 (dua) bulan yaitu dari bulan Mulai bulan juni sampai juli 2020. Adapun jenis data pada penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data yang di peroleh dari perusahaan dalam bentuk angka-angka, seperti laporan keuangan, laporan laba rugi, serta data lainnya yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Metode pengumpulan data dilaksanakan melalui : 1. Studi pustaka (library research), Studi kepustakaan merupakan langkah yang sangat penting dalam metode ilmiah untuk mencari sumber data sekunder yang akan mendukung penelitian. Cara yang di lakukan dengan mencari data pendukung (data sekunder) pada berbagai literatur baik berupa buku, dokumen, makalah hasil penelitian serta bahan referensi lainnya yang berkaitan dengan penelitian. 2. Dokumen  Dokumen dapat di asumsikan sebagai sumber data tertulis yang terbagi dalam dua kategori yaitu sumber resmi dan tidak resmi. Sumber resmi merupakan dokumen yang di buat atau di keluarkan oleh lembaga atau program atas nama lembaga. Sumber tidak resmi adalah dokumen yang di buat atau di keluarkan oleh individu tidak atas nama lembaga. Dokumen yang akan di jadikan sumber referensi dapat berupa hasil rapat, laporan pertanggungjawaban, surat dan catatan harian. 3. Observasi Observasi yaitu pengamatan langsun terhadap objek kajian yang sedang berlangsung untuk memperoleh keterangan informasi sebagai data yang akurat tentang hal-hal yang di teliti serta untuk mengetahui relevansi antara jawaban informasi dengan kenyataan yang ada, dengan melakukan pengamatan langsung yang ada di lapangan yang erat kaitannya dengan objek penelitian.  Kasmir (2015:204) Adapun analisis data yang digunakan  dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  a. Modal Kerja  Modal Kerja = Asset lancar – Hutang lancar x 100% b. Modal investasi         ��� = ����		
���	�
�
���	����������	��
� 100% c. Profitabilitas      ROE = �� �	!"#"$�ℎ	&�'�()*+,#�- × 100%        d. Analisis Koefisien Determinasi  Analisis koefisien determinasi (R2) pada intinya bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan varisasi variabel dependen. e. Analisis regresi berganda  Analisis regresi berganda di gunakan untuk mengetahui pengaruh modal 

kerja.modal dan modal investasi yang di gunakan sebagai berikut (Silalahi, 2013:51): Y = a + b1x1 + b2x2 + e 
       Keterangan : Y   =   Profitabilitas α    =   Konstanta b    =   Koefisien regresi variabel independen X1  =   Modal kerja (modal      operasional) X2   =  Modal investasi 

e      =    error 



f. Uji Regresi Secara Parsial (Uji t) Uji regresi Secara parsial (Uji t) di gunakan untuk menguji hipotesis secara parsial guna menunjukkan pengaruh tiap variabel independen secara individu terhadap variabel dependen. g. Uji Regresi Secara Simultan (Uji f) Uji Regresi Secara Simultan (Uji f) digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen mempunyai pengaruh yang sama terhadap variabel dependen.  
HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN Pembahasan di fokuskan pada penjelsan mengenai temuan penelitian ini. Hal ini dilakukan dengan memperhatikan kemabli data dan informasi yang didapat dari lokasi penelitian dan teori serta hasil penelitian lain yang menunjang.    1. Hipotesis : modal kerja tidak berpengaruh terhadap profitabilitas  Modal kerja tidak berpengaruh dalam meningkatkan profitabilitas pada PT. Bank SulSelBar Cabang kota palopo. Hal ini di buktikan dengan pengujian secara parsial dengan menggunakan uji t diperoleh nilai signifikansi untuk variabel modal kerja sebesar 0,676 lebih besar dari 0,05. hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Reimeinda, Veronica et al. (2016) yang menyimpulkan bahwa modal kerja tidak berpengaruh positif terhadap profitabilitas. 2. Hipotesis: modal investasi berpengaruh terhadap profitabilitas Modal investasi berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas pada PT. Bank SulSelBar Cabang Kota Palopo. Hal ini dibuktikan dengan pengujian secara parsial dengan menggunakan uji t diperoleh nilai signifikansi variabel modal investasi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,005 hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Ony Widilestariningtyas, Novi Megawatie. (2009)  yang menyimpulkan bahwa modal kerja  berpengaruh positif terhadap profitabilitas.  
SIMPULAN penelitian ini bertujuan untuk menganalisi dan mengetahui pengaruh modal kerja dan modal investasi terhadap profitabilitas. Dalam penelitian ini menggunakan alat analsisi yaitu regresi berganda dengan menggunakan instrumen yaitu Aplikasi SPSS.22.  Berdasarkan analisis dan pembahasan mengenai pengaruh modal kerja dan modal investasi terhadap profitabilitas pada PT. BankSulSel Bar Cabang Kota Palolpo yang telah dilakukan pada Bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa variabel modal kerja tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. 2. Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa modal investasi berpengaruh positif terhadap profitabilitas.    
SARAN 1. Modal kerja merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi sebuah perusahaan, oleh karena itu sebaiknya PT. Bank SulSelBar Cabang Kota Palopo sebaiknya harus selalu melakukan evaluasi terhadap sumber dan penggunaan modal kerja perusahaan sehingga aktivitas perusahaan berjalan dengan baik. 2. Kepada para akademis dan  calon peneliti selanjutnya diharapkan dapat 



memperluas kajiannya serta mengembangkan konsep pertumbuhan laba perusahaan serta dapat meneliti faktor lain yang belum diteliti.  
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