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ABSTRAKSI 

 

Financial statement information is useful for investors, by analyzing the 

results of the company's performance, where one measure of success is the 

profitability of the company's management. Profitability ratios will provide an 

overview of the effectiveness of the management of the company. The larger the ratio, 

the better, because the prosperity of the owner of the company increased with greater 

profitability. The purpose of this research was to examine the effect of working 

capital, liquidity, activity, company size, and leverage on profitability. 

The population of this research is manufacturing companies listed on the 

Stock Exchange the period 2012-2014, a total sample of companies amounted to 81 

samples were taken by using purposive sampling method. The type of data used is 

secondary data, using the method of data collection documentation. The method of 

analysis in this research is multiple regression analysis. 

 These results indicate that the efficiency of working capital is a significant 

positive effect on profitability. Liquidity is not positive and significant impact on 

profitability. The ratio of the activity is a significant positive effect on profitability. 

Company size is not positive and significant impact on profitability. Leverage a 

significant negative effect on profitability. 

 

Keywords: Working Capital, Liquidity, Activities, Company Size, Leverage and 

Profitability 
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Informasi laporan keuangan berguna bagi investor, dengan cara menganalisis  

hasil kinerja perusahaan, dimana salah  satu  ukuran  keberhasilan  manajemen  

perusahaan adalah profitabilitas. Rasio profitabilitas akan memberikan gambaran  

tentang  tingkat efektifitas pengelolaan perusahaan. Semakin besar rasio, akan 

semakin baik, karena kemakmuran pemilik perusahaan meningkat dengan semakin 

besarnya profitabilitas. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh 

modal kerja, likuiditas, aktivitas, ukuran perusahaan, dan leverage   terhadap 

profitabilitas.  

Populasi penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 

periode 2012-2014,  total sampel perusahaan berjumlah 81 sampel diambil dengan 

menggunakan metode purposive sampling. Jenis data yang dipergunakan adalah data 

sekunder, dengan menggunakan metode pengumpulan data dokumentasi. Metode 

analisis pada penelitian ini adalah analisis regresi berganda.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efisiensi modal kerja  berpengaruh 

secara positif signifikan terhadap profitabilitas. Likuiditas  tidak berpengaruh positif 

dan signifikan  terhadap profitabilitas. Rasio aktivitas  berpengaruh secara positif 

signifikan terhadap profitabilitas. Ukuran perusahaan  tidak berpengaruh positif dan 

signifikan  terhadap profitabilitas. Leverage  berpengaruh negatif dan signifikan  

terhadap profitabilitas.  

 

 

Kata Kunci: Modal Kerja, Likuiditas, Aktivitas, Ukuran Perusahaan, Leverage dan 

Profitabilitas 



 

xvi 

 

 

INTISARI 

 

 

Investor yang berkeinginan untuk berinvestasi di pasar modal memerlukan 

pertimbangan – pertimbangan yang cukup matang. Informasi akurat yang diperlukan 

yaitu mengetahui sejauh mana eratnya hubungan variabel – variabel yang menjadi 

penyebab fluktuasi harga saham perusahaan yang nantinya akan dibeli. Tujuan utama 

sutau perusahaan adalah untuk meningkatkan kemakmuran pemilik atau pemegang 

saham. Salah satu bentuk informasi yang digunakan para investor dalam mengambil 

keputusan berinvestasi yaitu melalui laporan keuangan yang dipublikasikan 

perusahaan. Laporan keuangan ini disusun dan ditafsirkan untuk kepentingan 

manajemen dan pihak lain yang menaruh perhatian atau mempunyai kepentingan 

dengan data keuangan perusahaan. Agar terwujudnya tujuan tersebut, maka setiap 

perusahaan yang go public wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada 

BEI dan para investor. 

Informasi laporan keuangan berguna bagi investor, dengan cara menganalisis  

hasil kinerja perusahaan, dimana salah  satu  ukuran  keberhasilan  manajemen  

perusahaan adalah profitabilitas. Menurut Husnan (2008), profitabilitas adalah 

kemampuan  perusahaan  memperoleh  laba  dalam  hubungan  dengan  penjualan 

total asset maupun modal sendiri. Rasio profitabilitas  terdiri atas Profit Margin, 

Basic  Earning  Power,  Return  On  Assets,  dan  Return  On  Equity.  Rasio 

profitabilitas akan memberikan gambaran  tentang  tingkat efektifitas pengelolaan 

perusahaan. Semakin besar rasio, akan semakin baik, karena kemakmuran pemilik 

perusahaan meningkat dengan semakin besarnya profitabilitas. 

Berdasarkan hasil penelitian yang ada, maka masih terdapat GAP atau 

perbedaan antara hasil penelitian satu dengan yang lainnya Setyoningsih (2015), 

Ambarwati, Yuniarta dan Sinawati (2015), Putri, Safitri dan Wijaya (2015), 

Nurhasanah (2012), (Nilmawati, 2011), sehingga menarik bagi peneliti untuk meneliti 

ulang pengaruh modal kerja, likuiditas, aktivitas, ukuran perusahaan, dan leverage   

terhadap profitabilitas, sehingga hipotesis yang di kemukakan dalam penelitian ini 

adalah sebanyak 5 hipotesis. Populasi penelitian ini adalah perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di BEI periode 2012-2014,  total sampel perusahaan berjumlah 81 

sampel diambil dengan menggunakan metode purposive sampling. Sedangkan untuj 

mengji hipotesis dipergunakan regresi berganda. 

Berdasarkan pengujian hipotesis dalam studi ini dapat di simpulkan bahwa 

modal kerja  berpengaruh secara positif signifikan terhadap profitabilitas. Likuiditas  

tidak berpengaruh positif dan signifikan  terhadap profitabilitas. Rasio aktivitas  

berpengaruh secara positif signifikan terhadap profitabilitas. Ukuran perusahaan  

tidak berpengaruh positif dan signifikan  terhadap profitabilitas. Leverage  

berpengaruh negatif dan signifikan  terhadap profitabilitas. 


