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MOTTO 

 

“ Bekerja untuk kebaikan orang lain adalah ibadah yang paling mulia.” 

(Ignasius Johan) 

“ Hanya orang-orang bodoh yang memikirkan emas dan perak.” (Kahlil 

Gibran) 

“ Berbuatlah baik karena perbuatan itu akan selalu menggema di dunia, 

meski kita sudah di alam baka.” (Maxsimus Aurelius) 

“ Ikut berubah atau terlindas oleh perbuatan.” 

“ Orang hidup harus mempunyai sifat-sifat raja, pandhita, dan kesatriya.” 

“ Orang sukses harus berilmu, berpengalaman dan mempunyai human skill.” 
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ABSTRAK 

 

ELLISA LUKY PURNAMASARI. 1122100604. ”Pengaruh Pengelolaan 
Modal Kerja, Pergerakan Modal Usaha, Struktur Modal Usaha dan Volume 
Usaha terhadap Profitabilitas pada Perusahaan Property dan Real Estate yang 
Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2013”. Skripsi Jurusan 
Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widya Darma Klaten 2015. 

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar 
pengaruh pengelolaan modal kerja, pergerakan modal usaha, struktur modal usaha 
dan volume usaha terhadap profitabilitas pada perusahaan property dan real estate 
yang terdaftar di BEI. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Sampel 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan property dan real estate 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), dengan periode penelitian tahun 2013 
sebanyak 41 perusahaan. Teknik penelitian sampel menggunakan metode purposive 
sampling, data yang diuji menggunakan analisis regresi berganda dan uji hipotesis. 
Pengujian hipotesis menggunakan Ftest dan Ttest dengan taraf signifikan 5%. 
Hipotesis dalam penelitian ini adalah : (a) pengelolaan modal kerja mempunyai 
pengaruh yang tidak signifikan terhadap profitabilitas, (b) pergerakan modal usaha 
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas, (c) struktur modal 
usaha mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap profitabilitas, (d) 
volume usaha mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas. 

Kata kunci : pengelolaan modal kerja, pergerakan modal usaha, struktur modal 
usaha, volume usaha, Profitabilitas. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah.  

Pasar modal  perusahaan properti dan real estate di Indonesia yang 

dilaksanakan oleh Bursa Efek Indonesia berkembang dengan cepat. Hal ini 

ditandai dengan banyaknya perusahaan properti dan real estate yang go 

public di Indonesia. Perusahaan-perusahaan properti dan real estate yang go 

public menjadikan pasar modal sebagai lembaga alternatif untuk memperoleh 

sumber dana yang dibutuhkan untuk pengembangan perusahaan. Bisnis 

properti saat ini memberikan peluang dan kesempatan yang cukup terbuka 

untuk berkembang. 

Informasi mengenai perkembangan dan pertumbuhan ekonomi yang 

sedang terjadi dan sifatnya bersumber dari lingkungan eksternal perusahaan, 

untuk dapat berinvestasi dalam sektor bisnis tertentu, terlebih dahulu para 

investor membutuhkan suatu kepastian yang dapat menjamin prospek dalam 

berinvestasi pada sektor bisnis tersebut, yang bersumber dari internal 

perusahaan. Informasi keuangan yang terdapat dalam laporan keuangan masih 

diyakini sebagai alat yang andal bagi para pemakainya untuk mengurangi 

ketidakpastian dalam pengambilan keputusan ekonomi. Salah satu upaya 

untuk mengurangi ketidakpastian tersebut adalah dengan melakukan analisis 

terhadap laporan keuangan perusahaan. Penilaian investor akan prospek laba 

dima sayang akan datang dapat diperoleh apabila investor memiliki 
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informasiyang berhubungan dengan perusahaan. Keputusan-keputusan 

ekonomi yang akan diambil oleh para pemakai laporan keuangan 

membutuhkan evaluasi terlebih dahulu atas kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba serta kepastian hasil tersebut.  

Para pemakai laporan keuangan dapat mengevaluasi kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas dengan lebih baik jika 

mereka mendapatkan informasi yang difokuskan pada posisi keuangan, laba, 

perubahan posisi keuangan, dan laporan arus kas perusahaan. 

Informasi laba yang merupakan komponen dari laporan keuangan 

memiliki potensi yang sangat penting baik bagi pihak intern maupun ekstern. 

Informasi laba memiliki manfaat sebagai berikut : menilai kinerja manajemen, 

membantu mengestimasi kemampuan laba yang representatif dalam jangka 

panjang, memprediksi laba dan menaksir resiko dalam investasi atau kredit.  

Menurut Simamora (2000), “Rasio-rasio profitabilitas merupakan 

ukuran pokok keberhasilan perusahaan dimana perusahaan mampu meraup 

laba yang memuaskan sehingga pemodal dan pemegang saham akan 

meneruskan untuk menyediakan modal bagi perusahaan”. 

Penelitian mengenai rasio profitabilitas telah diteliti oleh Pramudita 

Rahajeng Anindya (2013), melakukan penelitian mengenai Pengaruh 

Pengelolaan Modal Kerja dan Struktur Modal Terhadap Profitabilitas. 

Variable  yang digunakan yaitu purposive sampling, dan didapat 26 

perusahaan yang terdiri dari 14 perusahaan manufaktur sektor aneka industri 

dan 12 perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi. Data 
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dianalisis memakai analisis regresi berganda yang meliputi uji statistik 

deskriptif, uji penyimpangan asumsi klasik, uji goodness of fit, dan 

menggunakan uji beda. Hasil analisis menunjukkan pada perusahaan 

manufaktur sector aneka industri bahwa variabel perputaran kas, dan rasio 

hutang terhadap ekuitas berpengaruh signifikan terhadap ROI. Sedangkan 

pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi hanya variabel 

perputaran persediaan yang berpengaruh signifikan terhadap ROI. 

Yoyon Supriadi (2012), melakukan penelitian mengenai Meningkatkan 

Profitabilitas Perusahaan Melalui Manajemen  Asset. Dengan menggunakan 

variable TATO dan FATO ANTM memperoleh tingkat kemampuan laba yang 

paling optimal pada tahun 2007, sedangkan PTBA pada tahun 2008. Hasil 

penelitian ini adalah, manajemen asset memiliki hubungan dan pengaruh yang 

signifikan terhadap kemampuan pada PT. Tambang Batubara Bukit Asam 

Tbk (PTBA) dan tidak signifikan terhadap PT. Aneka Tambang Tbk (ANTM) 

karena tidak efisien pada kegiatan operasional perusahaan. 

Anggita Langgeng Wijaya (2012), melakukan penelitian mengenai 

Komponen Working Capital Terhadap Profitabilitas Perusahaan. Variabel 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah ROI, rasio aktiva lancar terhadap 

total aktiva, rasio total kewajiban lancar terhadap total aktiva, current ratio, 

leverage ratio, dan cash ratio.  Hasil penelitian ini adalah, Rasio aktiva lancar 

terhadap total aktiva, dan cash ratio berpengaruh positif terhadap ROI. 

Sedangkan, rasio total kewajiban lancar terhadap total aktiva, current ratio, 

leverage ratio, berpengaruh negatif terhadap ROI. 
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Narware ( 2004 ) melakukan penelitian mengenai Working Capital and 

Profitability-an Empirical Analysis. variabel yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah ROI, current asset to total asset ratio, current asset to sales ratio, 

perputaran modal kerja, perputaran persediaan, debtors turn over ratio, 

perputaran kas, dan current asset turnover ratio. Hasil penelitian ini adalah, 

Current asset to total asset ratio, perputaran persediaan, perputaran kas, dan 

current asset turnover ratio berpengaruh positif terhadap ROI . Sedangkan 

current asset to sales ratio, perputaran modal kerja dan debtors turn over 

ratio berpengaruh negatif terhadap ROI. 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul: “PENGARUH PENGELOLAAN MODAL 

KERJA, PERGERAKAN MODAL USAHA, STRUKTUR MODAL 

USAHA DAN VOLUME USAHA TERHADAP PROFITABILITAS 

PADA PERUSAHAAN PROPERTY DAN REAL ESTATE YANG 

TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE TAHUN 

2013”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian tersebut, maka yang menjadi permasalahan dalam 

penelitian adalah sebagai berikut ini. 

1. Apakah pengelolaan modal kerja berpengaruh secara signifikan terhadap 

profitabilitas pada perusahaan property dan real estate yang terdaftar di 

BEI ? 
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2. Apakah pergerakan modal usaha berpengaruh secara signifikan terhadap 

profitabilitas pada perusahaan property dan real estate yang terdaftar di 

BEI? 

3. Apakah struktur modal usaha berpengaruh secara signifikan terhadap 

profitabilitas pada perusahaan property dan real estate yang terdaftar di 

BEI? 

4. Apakah volume usaha berpengaruh secara signifikan terhadap 

profitabilitas pada perusahaan property dan real estate yang terdaftar di 

BEI? 

5. Apakah pengelolaan modal kerja, pergerakan modal usaha, struktur modal 

usaha, dan volume usaha secara bersama-sama (simultan) berpengaruh 

signifikan terhadap profitabilitas pada perusahaan property dan real estate 

yang terdaftar di BEI? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian adalah sebagai berikut ini. 

1. Untuk menguji apakah pengelolaan  modal kerja berpengaruh signifikan 

terhadap profitabilitas pada perusahaan property dan real estate yang 

terdaftar di BEI. 

2. Untuk menguji apakah pergerakan  modal usaha berpengaruh signifikan 

terhadap profitabilitas pada perusahaan property dan real estate yang 

terdaftar di BEI. 
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3. Untuk menguji apakah struktur modal usaha berpengaruh signifikan 

terhadap profitabilitas pada perusahaan property dan real estate yang 

terdaftar di BEI. 

4. Untuk menguji apakah volume usaha berpengaruh signifikan terhadap 

profitabilitas pada perusahaan property dan real estate yang terdaftar di 

BEI. 

5. Untuk menguji pengaruh pengelolaan modal kerja, pergerakan modal 

usaha, struktur modal usaha, dan volume usaha secara bersama-sama 

(simultan) berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas pada perusahaan 

property dan real estate yang terdaftar di BEI. 

 

D. Manfaat Penelitian  

1. Bagi penulis 

Untuk mempelajari dan memahami mengenai pengaruh pengelolaan 

modal kerja, pergerakan modal usaha, struktur modal usaha dan volume 

usaha terhadap profitabilitas pada perusahaan property dan real estate 

yang terdaftar di BEI. 

2. Bagi perusahaan 

Dapat menjadi bahan masukan dan evaluasi mengenai pengelolaan 

modal kerja, pergerakan modal usaha, struktur modal usaha dan volume 

usaha agar dapat memperoleh profitabilitas yang optimal. 
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3. Bagi peneliti selanjutnya 

Dapat dijadikan referensi atau masukan yang tertarik dengan modal 

kerja, modal usaha, struktur modal usaha, volume usaha dan profitabilitas. 

4. Bagi universitas 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah refrensi bacaan bagi 

mahasiswa lainya sehingga dapat menambah fungsi universitas sebagai 

tempat untuk menimba ilmu pengetahuan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

Bagian ini terdiri dari dua sub bagian, yaitu kesimpulan dan saran. 

Kesimpulan merupakan sub bagian yang menjelaskan hasil pengujian secara 

parsial (uji-t) dan pengujian secara simultan (uji F). Saran berisi saran yang 

diberikan oleh penelitian ini yang didasarkan pada hasil analisis. 

A. Kesimpulan   

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai faktor-faktor 

yang mempengaruhi profitabilitas pada perusahaan property dan real estate 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013, maka dapat dapat ditarik 

kesimpulan yang merupakan jawaban permasalahan dalam mencapai tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut ini. 

1. Pengujian pengelolaan modal kerja terhadap profitabilitas yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2013 menunjukkan hasil yang tidak 

signifikan. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikan sebesar 0,225 yang 

lebih besar dari 0,05. Maka, dapat disimpulkan bahwa besar kecilnya 

modal kerja perusahaan tidak akan berpengaruh terhadap profitabilitas. 

2. Pengujian pergerakan modal usaha terhadap profitabilitas yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode tahun 2013 menunjukkan hasil yang 

signifikan. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikan sebesar 0,000 yang 

lebih kecil dari 0,05. Maka, dapat disimpulkan bahwa besar kecilnya 

modal usaha perusahaan akan berpengaruh terhadap profitabilitas. 
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3. Pengujian struktur modal usaha terhadap profitabilitas yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode tahun 2013 menunjukkan hasil yang tidak 

signifikan. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikan sebesar 0,269 yang 

lebih besar dari 0,05. Maka, dapat disimpulkan bahwa besar kecilnya 

struktur modal usaha perusahaan tidak akan berpengaruh terhadap 

profitabilitas. 

4. Pengujian volume usaha terhadap profitabilitas yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode tahun 2013 menunjukkan hasil yang signifikan. 

Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikan sebesar 0,000 yang lebih kecil 

dari 0,05. Maka, dapat disimpulkan bahwa besar kecilnya volume usaha 

perusahaan akan berpengaruh terhadap profitabilitas. 

5. Pengelolaan modal kerja, pergerakan modal usaha, struktur modal usaha 

dan volume usaha secara simultan berpengaruh terhadap profitabilitas 

(hasil uji F  =  Fhitung  64,875 dan p value 0,000 < sig. 0,05). 

B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan diatas, beberapa saran yang dapat 

dipertimbangkan adalah sebagai berikut ini. 

1. Bagi perusahaan, untuk meningkatkan laba hendaknya perusahaan 

memperbesar jumlah modal, sehingga dengan modal yang besar dapat 

diperoleh laba yang maksimum. 

2. Bagi investor, investor sebaiknya lebih selektif dalam memilih, melihat 

dan menentukan perusahaan yang ingin diajak bekerja sama, baik dari sisi 

profit maupun kinerja perusahaan. 
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3. Bagi peneliti selanjutnya, khususnya yang berminat meneliti pengaruh 

pengelolaan modal kerja, pergerakan modal usaha, struktur modal usaha 

dan volume usaha terhadap profitabilitas, disarankan agar melakukan 

penelitian lanjutan dengan memperluas sampel perusahaan yang 

mencangkup semua jenis perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 
Anggita Langgeng Wijaya, 2012.“Efektifitas pengelolaan modal kerja untuk 

mempertahankan profitabilitas dan meningkatkan likuiditas”. Universitas 
Brawijaya. Jurnal skripsi akuntansi dan manajemen. 

 
Arikunto, 2009. Prosedur Penelitian, Edisi Revisi V, Jakarta : Rineka Cipta 
 
Ghozali, 2006. Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS, Edisi 3, 

Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro. 
 
Giulio Battazi, Angelo secchi, and Federico Tamagni. 2008.“faktor yang 

mempengaruhi profitabilitas pada  koperasi pegawai republik indonesia 
(KPRI)  di Kecamatan Rambah  Kabupaten Rokan Hulu”, Universitas 
Pasir Pengaraian. Jurnal skripsi akuntansi dan manajemen. 

 
Gulo. 2002. Metodelogi penelitian untuk akuntansi dan manajemen. Edisi 1. 

Yogyakarta:BPFE. 
 
HusnanSuad. “Dasar‐Dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas Edisi Kedua 

 (Yogyakarta : MP YKPN, 2001)”, hal.4 
 
Indriantoro. 1999. Metodelogi penelitian untuk akuntansi dan manajemen. Edisi 

1. Yogyakarta:BPFE. 
 
Modigliani dan Miller. 1958, “Manajemen Keuangan” Edisi keempat, BPFE 

Yogyakarta. 
 
Munawir. 2004. Analisis laporan keuangan. Edisi keempat. Yogyakarta : Liberty. 

Perusahaan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 
 
Narware. 2004. Pengaruh pengelolaan modal kerja dan struktur modal terhadap 

profitabilitas perusahaan (Analisis Pada Perusahaan Manufaktur Sektor 
Aneka Industri dan Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia). Universitas Diponegoro. Jurnal skripsi akuntansi dan 
manajemen. 

 
Pramudita Rahajeng anindya, 2001,  “Analisis factor-faktor yang mempengaruhi  

struktur modal pada perusahaan manufaktur yang go public di bursa efek 
Indonesia”. Jurnal skripsi akuntansi dan manajemen. 

 
Rahma, Aulia. 2011.  Analisis Pengaruh Manajemen Modal Kerja terhadap 

Profitabilitas Perusahaan (Studi pada Perusahaan manufaktur PMA dan 
PMDN di BEI Periode 200 -2008). Skripsi 

 



50 
 

Riyanto. 2001. Dasar-dasar pembelanjaan perusahaan :  Edisi keempat. 
Yogyakarta : BPFE. 

 
Sawir, 2005.  Analisis Kinerja Keuangan dan Perencana Keuangan.  
 
Setiaji. 2006. Statistik Teori dan Aplikasi. Jakarta: Erlangga. 
 
Sitio dan Tamba.  2001.  Perkoperasian Sejarah Teori dan Praktek. Jakarta : 

 Ghalia Indonesia. 
 
Sugiono, 2009. Metode Penelitian Bisnis, Cetakan Kesembilan, Bandung: CV 

Alfabeta. 
 
Weston dan Copeland, 2010, “Pengaruh modal kerja dengan laba usaha pada 

koperasi serba   usaha sejati mulia Jakarta. 
 
Yoyon Supriadi 2012. “Meningkatkan Profitabilitas Perusahaan Melalui       

Manajemen Asset”. Jurnal Ilmiah Kesatuan Nomor 1 Volume 14, April 
2012. 

 

 


	Untitled_1.pdf
	COVER-ABSTRAK.pdf
	halaman persetujuan.PDF
	halaman pengesahan.PDF
	halaman pernyataan.PDF
	BAB I-BAB V.pdf

	Untitled_2.pdf
	COVER-ABSTRAK.pdf
	halaman persetujuan.PDF
	halaman pengesahan.PDF
	halaman pernyataan.PDF
	BAB I-BAB V.pdf

	Untitled_3.pdf
	COVER-ABSTRAK.pdf
	halaman persetujuan.PDF
	halaman pengesahan.PDF
	halaman pernyataan.PDF
	BAB I-BAB V.pdf

	Untitled_4.pdf
	COVER-ABSTRAK.pdf
	halaman persetujuan.PDF
	halaman pengesahan.PDF
	halaman pernyataan.PDF
	BAB I-BAB V.pdf

	Untitled_5.pdf
	COVER-ABSTRAK.pdf
	halaman persetujuan.PDF
	halaman pengesahan.PDF
	halaman pernyataan.PDF
	BAB I-BAB V.pdf


