
 

 

ABSTRAK 

 

Dian Islamiati. 1148020069. PENGARUH PERPUTARAN MODAL KERJA 

DAN PERPUTARAN AKTIVA TETAP TERHADAP PROFITABILITAS 

(Studi pada Perusahaan Sub Sektor Kosmetik dan Keperluan Rumah Tangga 

yang Terdaftar Di BEI Tahun 2009-2016). 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya research gap yang 

mengungkapkan pengaruh perputaran modal kerja dan perputaran aktiva tetap yang 

tidak konsisten terhadap profitabilitas. Profitabilitas merupakan tujuan suatu 

perusahaan. Dengan memanfaatkan aktiva-aktiva yang dimiliki perusahaan secara 

efektif dan efisien maka akan meningkatkan profitabilitas perusahaan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Perputaran Modal Kerja 

dan Perputaran Aktiva Tetap secara parsial maupun secara simultan terhadap 

Profitabilitas Studi pada PT. Ades Waters Indonesia Tbk, PT. Martina Berto Tbk, 

PT. Mustika Ratu Tbk dan PT. Mandom Indonesia Tbk tahun 2009-2016.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian deskriptif 

dan verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini 

diperoleh dengan metode purposive sampling, dengan objek perusahaan Sub Sektor 

Kosmetik dan Keperluan Rumah Tangga sebanyak 4 perusahaan. Berdasarkan 

kriteria yang ada, didapatkan 8 tahun periode. Jenis data yang digunakan adalah 

jenis data panel dari tahun 2009 sampai 2016. Data dianalisis dengan metode 

kuantitatif yang menggunakan analisis deskriptif, uji regresi data panel, uji asumsi 

klasik, uji hipotesis, dan uji koefisien determinasi, dengan bantuan software Eviews 

9. 

Hasil uji secara parsial menunjukkan perputaran modal kerja tidak 

berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas memiliki nilai t-hitung sebesar -

0,0229873 yang lebih kecil dari t-tabel 1.94318 dengan nilai signifikansi yang lebih 

besar dari 0,05 (0,8200). Secara parsial perputaran aktiva tetap berpengaruh 

signifikan terhadap profitabilitas memiliki nilai t-hitung sebesar 2,527190 yang 

lebih besar dari t-tabel 1.94318 dengan nilai signifikansi yang lebi kecil dari 0,05 

(0,0179). Hasil uji simultan menunjukkan perputaran modal kerja dan perputaran 

aktiva tetap secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas 

dengan nilai nilai f hitung sebesar 6,063133 dan signifikansi sebesar 0,000757 lebih 

kecil dari 0,05 dengan R Square sebesar 78,83% sedangkan sisanya 21,17% 

dipengaruhi oleh faktor lain diluar penelitian ini. 

 

 


