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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 

Motto 

 “Yakin bahwa usaha dan doa tidak akan mengkhianati hasil” 

 

Persembahan 

1. Papah Waras Widodo dan Mamah Kundaryati yang telah bersedia secara 

ikhlas berinvestasi dalam hidup dan pendidikan supaya anakmu ini terbebas 

dari jerat kebodohan, 

2. Bulek Sri Indriyani yang telah memberi dorongan, semangat baik itu secara 

moral maupun finansial selama proses belajar di bangku kuliah, 

3. Pembimbing skripsi Dr. Mutamimah S.E., M.Si. yang selalu dengan sabar 

memberi bimbingan, arahan, serta petunjuk dan dukungan dalam proses 

penyelesaian skripsi ini, 

4. Kakak dan adikku serta seluruh keluarga besar yang telah mendoakan dan 

memberi dukungan secara moral dalam proses studi saya di bangku kuliah,  

5. Sahabat – sahabat dan kawan – kawan seperjuangan dan keluarga besar 
fakultas ekonomi yang memberi doa, dorongan, motivasi sehingga skripsi ini 
selesai sesuai waktu yang saya inginkan. 
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INTISARI 
 

 Peneliti dalam penelitian ini membahas mengenai pengaruh modal kerja 

sebagai variabel intervening yang menghubungkan antara variabel bebas yaitu 

likuiditas, leverage, dan pertumbuhan penjualan dan variabel terikat yaitu 

profitabilitas. Tujuan dari penelitian ini mencari pengaruh variabel bebas dan 

variabel terikat melalui variabel intevening maupun tanpa melalui variabel 

intervening. Diharapkan, dapat mencari jalan terbaik dalam pengambilan keputusan 

supaya, secara praktek, dapat meningkatkan kemampuan perusahaan dalam 

operasional sehari – hari.   

 Penelitian menggunakan jenis penelitian deskripsi statistik. Juga di dalamnya 

menggunakan 19 sampel perusahaan dalam rentang waktu penelitian tahun 2011 

hingga 2015 sehingga total sampel adalah 95 buah sampel. Data yang digunakan 

adalah data nilai rata – rata tahunan perusahaan yang bersifat data sekunder. 

Pengambilan data – data tersebut menggunakan teknik dokumentasi yang bersumber 

dari berbagai literatur. Kemudian data tersebut diolah dengan memanfaatkan aplikasi 

eviews versi 9,5.  

 Hasil dari analisis data tersebut menunjukkan bahwa likuiditas berhubungan 

positif terhadap modal. Selain itu, leverage dan pertumbuhan penjualan berhubungan 

negatif terhadap modal kerja. Lalu, likuiditas, leverage, dan modal kerja 

berhubungan negatif terhadap profitabilitas dan pertumbuhan penjualan berhubungan 

positif terhadap profitabilitas. 
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MOTTO  DAN PERSEMBAHAN 
 
 

Motto : 

“Jika selesai terhadap satu keperluan, maka segerakanlah mengerjakan keperluan 

lainnya. Hasil tidak akan mengkhianati usaha”. 

Persembahan : 
• Papah Waras Widodo dan mamah Kundaryati yang tercinta yang telah tulus 

membesarkan dengan ikhlas serta senantiasa memberikan dukungan serta 

doa, kasih sayang untuk mendampingiku disetiap langkahku menuju cita-cita. 

• Pembimbing Skripsi Dr. Mutamimah yang selalu memberikan bimbingan, 

motivasi, pengarahan, dan saran yang sangat berguna bagi saya. 

• Semua keluargaku dan kakak dan adik tercinta yang selalu mendukung, 

mendoakan, serta membantuku disetiap langkahku. 

• Sahabat-sahabatku dan teman-teman seperjuanganku yang telah ikhlas 

membantu, mendukung, serta mendoakanku. 

Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang selalu 

mendukung,memotivasi, mendoakan, serta membantu dalam menyelesaikan skripsi 

ini semoga amal kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT. Amin. 
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Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
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