
 

 

ABSTRAK 

Sri Wahyuni (1138020241), Pengaruh Likuiditas Dan Struktur Modal Terhadap 

Rentabilitas Modal Sendiri pada PT Astra Agro Lestari Tbk. 

 Likuiditas merupakan tingkat kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban 

keuangan jangka pendeknya yang akan segera jatuh tempo. Struktur modal merupakan 

perbandingan atau imbangan pendanaan jangka panjang perusahaan yang ditunjukkan oleh 

perbandingan hutang jangka panjang terhadap modal sendiri. Rentabilitas menunjukkan 

kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. 

 Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah (1). Apakah terdapat pengaruh 

likuiditas,struktur modal dan rentabilitas modal sendiri pada PT. Astra agro lestari Tbk (2). 

Apakah terdapat pengaruh likuiditas dan struktur modal terhadap tingkat rentabilitas modal 

sendiri pada PT. Astra agro lestari Tbk, secara parsial (3) Apakah terdapat  pengaruh likuiditas 

dan struktur modal terhadap tingkat rentabilitas modal sendiri pada PT. Astra agro lestari Tbk, 

secara simultan.  

 Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui apakah terdapat pengaruh likuiditas, 

struktur modal dan rentabilitas modal sendiri (2) mengetahui apakah terdapat pengaruh likuiditas 

dan struktur modal terhadap tingkat rentabilitas modal sendiri secara parsial (3) mengetahui 

apakah Apakah terdapat  pengaruh likuiditas dan struktur modal terhadap tingkat rentabilitas 

modal sendiri secara simultan di PT Astra Agro Lestari Tbk, pada tahun 2005-2014. Data 

diperoleh dari laporan keuangan yang telah dipublikasikan oleh Bursa Efek Indonesia. 

 Metode yang digunakan untuk melihat pengaruh likuiditas dan struktur modal terhadap 

rentabilitas modal sendiri pada perusahaan perkebunan kelapa sawit adalah deskriptif dengan 

pendekatan kuantitatif dan statistik. Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji statistik yaitu uji 

signifikansi individual (uji statistik t)  dan uji signifikansi simultan (uji statistik F) dengan alfa 5 

%. Penganalisan data menggunakan sofware pengolahan data statistik yaitu SPSS 20.0. 

 Hasil penelitian menunjukkan likuiditas tidak berpengaruh negatif dengan nilai -197 dan 

signifikan lebih besar dari alfa yaitu (0,849 >0,05) dan struktur modal tidak berpengaruh negatif 

dengan nilai -1,693 dan signifikansi lebih besar dari alfa yaitu (0,011 > 0,05 ) terhadap 

rentabilitas modal sendiri pada PT Astra Agro Lestari Tbk. Sehingga likuiditas dan struktur 

modal berbanding lurus dengan rentabilitas modal sendiri. Berdasarkan hasil uji koefisien 

determinasi (R
2
) menunjukkan angka 0, 649 artinya besar pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen 42,1%,  melihat besarnya pengaruh diatas diharapkan perusahaan 

dapat mengelola likuiditas dan struktur modalnya dengan baik sehingga tercapai laba yang 

maksimal pada perusahaan.  
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