
 

 

ABSTRAK 

 

Wiska Nur Anisa. 2014. Pengaruh Likuiditas dan Solvabilitas terhadap 

Profitabilitas Perusahaan (Studi pada PT Semen Indonesia Tbk. periode tahun 

1999-2013). 

 

 Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan memperoleh profit atas 

penjualan, penggunaan aset, atau penggunaan modal sendiri. Profitabilitas yang 

diukur menggunakan Return on Equity merupakan rasio antara Earning After Tax 

atau laba setelah dikurangi kewajiban-kewajiban perusahaan dengan modal sendiri 

perusahaan, sehingga likuiditas dan solvabilitas berpengaruh terhadap profitabilitas 

perusahaan karena besar kecil likuiditas dan solvabilitas akan mempengaruhi 

Earning After Tax perusahaan. Penelitian dilakukan pada PT Semen Indonesia Tbk. 

periode tahun 1999-2013 karena meskipun laba bersih perusahaan terus meningkat 

sejak tahun 2003 hingga tahun 2013 dan modal sendiri perusahaan terus meningkat 

selama periode tahun 1999-2013 namun profitabilitas perusahaan yang diukur 

menggunakan Return on Equity mengalami fluktuasi dikarenakan besar utang yang 

dimiliki perusahaan. 

Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui (1) seberapa besar 

pengaruh likuiditas secara parsial terhadap profitabilitas PT Semen Indonesia Tbk. 

periode tahun 1999-2013, (2) seberapa besar pengaruh solvabilitas secara parsial 

terhadap profitabilitas PT Semen Indonesia Tbk. periode tahun 1999-2013, (3) 

seberapa besar pengaruh likuiditas dan solvabilitas secara simultan terhadap 

profitabilitas PT Semen Indonesia Tbk. periode tahun 1999-2013. 

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif-verifikatif 

dengan pendekatan kuantitatif menggunakan data sekunder berupa laporan 

keuangan selama 14 tahun berturut-turut (time series). Teknik analisis 

menggunakan uji asumsi klasik, regresi linier berganda, korelasi berganda, uji 

hipotesis secara parsial (uji t) dan uji hipotesis secara simultan (uji F) dengan level 

of significance 5%, dan koefisien determinasi. Pengolahan data dibantu 

menggunakan Ms.Excel 2010 dan SPSS V.20. 

Hasil penelitian menunjukkan (1) likuiditas secara parsial berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap profitabilitas PT Semen Indonesia Tbk. periode 

tahun 1999-2013 dengan besar pengaruh 0,036 atau 3,6%, (2) solvabilitas secara 

parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas PT Semen 

Indonesia Tbk. periode tahun 1999-2013 dengan besar pengaruh 0,108 atau 10,8%, 

(3) Uji F menunjukkan secara simultan likuiditas dan solvabilitas berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap profitabilitas PT Semen Indonesia Tbk. periode 

tahun 1999-2013 dengan koefisien determinasi (R2) yang menunjukkan kontribusi 

likuiditas dan solvabilitas secara simultan terhadap profitabilitas adalah sebesar 

86,7%, sedangkan 13,3% dipengaruhi oleh faktor atau variabel independen lain 

yang tidak diteliti pada penelitian ini. 
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