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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh likuiditas terhadap 

profitabilitas pada PT. Indosat. Tbk, baik secara parsial maupun secara simultan 

serta menganalisis seberapa besar pengaruhnya pada perusahaan PT. Indosat, Tbk. 

Populasi penelitian adalah perusahaan PT. Indosat tbk, Tahun 2008-2017 (Quartal 

1-4).  Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari laporan 

keuangan PT. Indosat, Tbk. Tahun 2008-2017 (Quartal 1-4). 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik purposive 

sampling. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan diperoleh 40 sampel, jenis 

data yang digunakan adalah data sekunder yang diambil dengan metode 

dokumentasi dengan cara mengakses situs perusahaan www.indosatooredoo.com. 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, dan 

menggunakan data analisis program E-Views 10.  

Hasil uji t secara parsial menunjukkan bahwa variabel current ratio dengan 

thitung 2.949950 > ttabel 1.68957 berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

profitabilitas, variabel quick ratio berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

profitabilitas dengan thitung 2.83267 > ttabel 1.68957, variabel cash ratio tidak 

berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas dengan thitung 1.324626 < ttabel 

1.68957, dan variabel cash turnover ratio tidak berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap profitabilitas dengan thitung -0.501174 < ttabel 1.68957. Hasil uji F secara 

simultan menunjukkan bahwa variabel current ratio, quick ratio, cash ratio dan 

cash turnover ratio secara simultan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. 

Hasil koefisien determinasi diperoleh sebesar 0.321504, artinya kemampuan 

variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sebesar 32.15%, 

sedangkan sisanya 67.85% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam 

model persamaan penelitian. 

Dari penelitian ini adalah secara parsial hanya dua variabel yang terdapat 

pengaruh positif terhadap profitabilitas antara lain current ratio dan quick ratio, 

sedangkan dua variabel tidak berpengaruh terhadap profitabilitas antara lain cash 

ratio dan cash turnover ratio. Secara simultan likuiditas berpengaruh signifikan 

terhadap profitabilitas. Saran untuk perusahaan PT. Indosat, Tbk. Manajemen 

perusahaan sebaiknya memperhatikan aktiva lancar dengan memperhatikan current 

ratio, quick ratio, cash ratio, dan cash turnover ratio agar lebih efektif dan efisien 

sehingga bisa mencapai laba maksimal. 

Kata Kunci : Current Ratio, Quick Ratio, Cash Turnover Ratio, Cash Turnover 

Ratio, dan Profitabilitas (ROI) 


