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Penulisan karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui penyebab aset dan
investasi menurun, pengaruh pengelolaan aset investasi terhadap profitabilitas
perusahaan berdasarkan analisis keuangan, serta upaya yang dilakukan untuk
meningkatkan profitabilitas perusahaan. Adapun yang menjadi latar belakang
penulisan ini karena pengelolaan aset dan investasi cukup penting bagi suatu
bisnis di perusahaan serta profitabilitas yang baik tentunya juga sangat diharapkan
oleh setiap bisnis perusahaan.
Penelitian ini dilakukan di salah satu perusahaan logistik di Surabaya. Jenis
penelitian ini adalah asosiatif deskriptif yang di dalamnya terdapat penjelasan
dengan mengacu pada data kuantitatif dan kualitatif. Penentuan variabel terikat
dan tidak terikat disesuaikan dengan analisis keuangan. Teknik pengumpulan data
dilakukan dengan observasi, wawancara, dokumentasi, studi pustaka. Hasil
wawancara digunakan untuk mengetahui kejadian di lapangan dan untuk
menjawab rumusan masalah secara deskriptif. Dokumen laporan keuangan yang
didapat digunakan untuk proses analisis data. Data dianalisis secara deskriptif
kuantitatif dan kualitatif yaitu menggunakan analisis keuangan, Statistical
Package for the Social Sciences (SPSS) for windows dan hasil wawancara.
Perhitungan rasio keuangan hasilnya akan dianalisis menggunakan regresi
berganda dengan SPSS for windows untuk mengetahui pengaruh pengelolaan aset
dan investasi terhadap profitabilitas perusahaan. Penentuan subjek penelitian
dilakukan dengan Sampling Jenuh, semua anggota populasi digunakan sebagai
sampel yang terdiri 12 laporan keuangan untuk analisis keuangan dan 7
narasumber untuk wawancara.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa, penyebab utama aset perusahaan
menurun adalah hilangnya customer perusahaan, lalu pada uji pengaruh dengan
regresi berganda menunjukan tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari
pengelolaan aset dan investasi terhadap profitabilitas perusahaan. Kemudian
upaya yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan profitabilitas adalah
berusaha mendirikan bisnis baru dan usaha meningkatkan customer baru.
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