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ABSTRAK 

 
PENGARUH PERKEMBAQNGAN MODAL KERJA  

TERHADAP PROFITABILITAS PERUSAHAAN 
(Studi survey pada beberapa Perusahaan Semen) 

 

Salah satu aspek penting yang harus diperhatikan oleh perusahaan secara 
seksama adalah aspek pengaturan keuangan baik jangka pendek maupun jangka 
panjang. Pengelolaan keuangan jangka pendek tertuang di dalam pengeloaan 
modal kerja termasuk di dalamnya pengelolaan aktiva lancar dan hutang lancar. 
Pengeloaan modal kerja ini berkaitan erat dengan kelancaran kegiatan perusahaan 
sehari-hari, sehingga bila dikelola secara tepat akan memungkinkan perusahaan 
untuk beroperasi secara ekonomis dan mencapai laba yang diharapkan. 

Skripsi ini bertujuan untuk meneliti apakah terdapat pengaruh antara modal 
kerja terhadap profitabilitas perusahaan. Objek penelitian ini adalah Neraca dan 
Laporan Laba Rugi PT. Semen Cibinong Tbk, PT. Semen Gresik Tbk dan PT. 
Indocement Tunggal Prakarsa Tbk, selama tiga tahun yaitu dari tahun 2002 sampai 
dengan tahun 2004. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian asosiatif yang 
bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Untuk 
mengetahui sejauh mana pengaruh modal kerja terhadap profitabilitas perusahaan 
digunakan analisis statistik yang terdiri dari : analisis regresi, koefisien korelasi dan 
koefisien determinasi. Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji statistik, yaitu uji 
parameter r. 

Variabel yang diteliti adalah modal kerja sebagai variabel bebas, indikatornya 
ialah modal kerja bersih yaitu aktiva lancar dikurangi utang lancar. Profitabilitas 
adalah variabel tidak bebas/terikat, indikatornya ialah laba bersih setelah pajak. 

Hasil analisis statistik dihasilkan persamaan regresi antara pengelolaan 
modal kerja dengan profitabilitas, yaitu Ŷ=-171.334.637+0,7634X, nilai koefisien b 
sebesar 0,7634 menujukkan adanya hubungan yang positif antara modal kerja 
dengan profitabilitas. Dengan tingkat keyakinan 95%, modal kerja mempunyai 
korelasi positif dengan profitabilitas namun tidak seberapa kuat yaitu 0, 5117. 
Melalui perhitungan koefisien determinasi pengaruh modal kerja terhadap 
profitabilitas adalah sebesar 26,18%. Dari uji parameter r, memperlihatkan bahwa 
H0 diterima, yaitu tidak ada hubungan antara modal kerja dengan profitabilitas. 

Disarankan agar perusahaan selalu menjaga jumlah modal kerjanya, salah 
satu caranya ialah dengan mengefektifkan pengeluaran beban-beban perusahaan, 
sehingga dapat mengoptimalkan perolehan laba perusahaan. 

 
 
 
 
 
 


