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ABSTRAK 

 

Farah Rumaisya, 1138020083 : “Pengaruh Likuiditas Dan Struktur Modal 

Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Jasa Marga Cabang Purbaleunyi 

tahun 2006-2015” 

 

 

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

keuntungan dari penggunaan aktiva dan modal yang dimilikinya digunakan secara 

produktif. Current Ratio yang tinggi maka akan menurunkan tingkat profitabilitas 

yang diperoleh perusahaan. Debt to Equity Ratio yang tinggi maka akan 

menurunkan tingkat profitabilitas yang diperoleh perusahaan.  

Penelitian ini bertujuan untuk menguji seberapa besar pengaruh likuiditas 

terhadap profitabilitas, seberapa besar pengaruh struktur modal terhadap 

profitabilitas dan seberapa besar pengaruh likuiditas dan struktur modal secara 

simultan terhadap profitabilitas pada perusahaan Jasa Marga Cabang Purbaleunyi 

diamati secara time series, dengan menggunakan data periode 2006-2015. 

Variabel independen dalam penelitian ini Likuiditas dan Struktur Modal, variabel 

dependennya adalah Profitabilitas. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan 

metode verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian digunakan dengan 

menggunakan data primer dan sekunder yang diperoleh dari perusahaannya 

langsung dan yang dipublikasikan di web resmi perusahaan tersebut. Populasi 

dalam penelitian ini adalah Perusahaan Jasa Marga Cabang Purbaleunyi yang 

terletak dijalan Dr. Djunjunan No.257 – Bandung pada tahun 2006-2015. Teknik 

analisis yang digunakan adalah uji asumsi klasik, regresi linear berganda dengan 

persamaan kuadrat terkecil dan uji hipotesis yang dilakukan dengan menggunakan 

uji-t dan uji-f dengan signifikansi (𝛼) %5 penganalisaan data menggunakan 

software pengolahan data statistik yaitu SPSS Statistics Version 16. 

Berdasarkan hasil pengolahan data tersebut, didapatkan persamaan regresi 

Y = 10,833 – 0,019X1 – 0,024X2. Pengolahan data penelitian yang dilakukan 

dengan menggunakan uji-t dengan tingkat signifikansi 5% menghasilkan 

kesimpulan bahwa secara parsial variabel Likuiditas tidak memiliki pengaruh 

yang signifikan (sig. 0,185 > 0,05) sedangkan variabel Struktur Modal tidak 

berpengaruh terhadap Profitabilitas pada PT Jasa Marga Cabang Purbaleunyi. 

Sementara itu, secara simultan hasil uji-f menunjukkan bahwa semua variabel 

independen tidak berpengaruh terhadap Profitabilitas (sig. 0,092 > 0,05). Dengan 

angka koefisien determinasi yang dihasilkan sebesar 0,494 yang berarti bahwa 

kemampuan model regresi untuk memprediksikan adalah sebesar 49,5% sisanya 

50,6% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. 
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