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ABSTRAK 

Nabila Hazimi, 2019, 8323163828, Analisis Hubungan Rentabilitas Ekonomi 

dengan Rasio Aktivitas (Studi Kasus Pada Perusahaan Subsektor Kesehatan Yang 

Terdaftar Di BEI Periode 2015 - 20170. Program studi D3 Akuntansi. Fakultas 

Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Penelitian ini dilakukan Pada 5 perusahaan 

subsektor kesehatan, yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana hubungan 

antara rentabilitas ekonomi dengan rasio aktivitas pada masing masing 

perusahaan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif komparatif dan 

jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang dimana data tersebut 

didapatkan dari laporan keuangan yang ada di website resmi BEI. Hasil yang 

dicapai dari penelitian ini menyatakan bahwa hubungan rentabilitas ekonomi 

dengan receivable turn over yaitu sangat kuat pada PT Prodia Widyahusada, 

hubungan rentabilitas ekonomi dengan inventory turn over yaitu sangat kuat pada 

PT. Sejahteraraya Anugrahjaya, hubungan rentabilitas ekonomi dengan fixed asset 

turn over yaitu sangat kuat pada PT. Sarana Meditama Metropolitan, hubungan 

rentabilitas ekonomi dengan total asset  turn over yaitu sangat kuat pada PT. 

Prodia Widyahusada, dan hubungan rentabilitas ekonomi dengan working capital 

turn over yaitu sangat kuat pada PT. Prodia Widyahusada.  

Kata kunci : rentabilitas ekonomi, rasio aktivitas, subsektor kesehatan 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

iii 

 

ABSTRACT 

Nabila Hazimi, 2019, 8323163828, Analysis Relation Of Activity Ratio with 

Economic Rentability (Case Study Of Subsector Health Companies Listed On Idx 

Period 2013-2017. D3 Accounting Study Program. Faculty of Economics, State 

University of Jakarta.This research was conducted in 5 health subsector 

companies, which aims to find out how the relationship between economic 

rentability with the activity ratio in each company. The research method used is 

comparative descriptive and the type of data used is secondary data where the 

data is obtained from financial statements on the IDX's official website. The 

results achieved from this study stated that the relationship between economic 

rentability and receivable turnover is very strong at PT Prodia Widyahusada, the 

relationship between economic rentability and inventory turnover is very strong at 

PT. Sejahteraraya Anugrahjaya, the relationship between economic rentability 

and fixed asset turn over is very strong at PT. Sarana Meditama Metropolitan, the 

relationship between economic rentability and total asset turnover is very strong 

at PT. Prodia Widyahusada, and the relationship between economic rentability 

and working capital turnover is very strong at PT. Prodia Widyahusada. 

Keywords: economic rentability, activity ratio, health subsector. 
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KATA PENGANTAR 

 Puji syukur saya panjatkan kehadiran  Allah SWT atas rahmat dan 

karunia-Nya, serta kepada junjungan nabi besar Muhammad SAW atas 

segala kemuliaannya, sehingga saya dapat menyelesaikan Karya Ilmiah 

ini yang berjudul: Analisis Hubungan Rentabilitas Ekonomi dengan Rasio 

Aktivitas (studi kasus perusahaan subsektor kesehatan yang terdaftar  di 

BEI periode 2015-2017) 

 Karya Ilmiah ini ditulis dalam rangka memenuhi salah satu 

persyaratan mendapatkan gelar Ahli Madya, Program Studi Diploma III 

(D3), Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 

Banyak kesulitan dan hambatan yang penulis hadapi saat menyusun 

karya ilmiah ini, namun berkat bimbingan serta dorongan dari berbagai 

pihak, akhirnya proposal ini dapat diselesaikan. 

 Pada kesempatan ini, Penulis ingin mengucapkan terimakasih 

kepada semua pihak yang membantu Penulis secara langsung maupun 

tidak langsung dalam menyelesaikan Karya Ilmiah ini, yaitu kepada: 

1. Orangtua serta keluarga yang selalu mendukung Penulis selama 

proses penyusunan Karya Ilmiah; 

2. Bapak Prof. Dr. Dedi Purwana ES, M.Bus., selaku Dekan Fakutas 

Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 

3. Ibu Dr. Etty Gurendrawati, SE,Akt.,M.Si., selaku Koordinator Program 

Studi D3 Akuntansi Universitas Negeri Jakarta; 
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4. Ibu Diah Armeliza, SE, M.Ak, selaku dosen pembimbing yang telah 

meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam menyelesaikan 

proposal karya Ilmiah; 

5. Seluruh Dosen Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas 

Negeri Jakarata yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu 

yang bermanfaat selama praktikan duduk dibangku perkuliahan; 

6. Teman - teman D3 Akuntansi 2016 serta Taufan Anindhito yang telah 

memberikan dukungan serta doa selama proses penyusunan Karya 

Ilmiah ini. 

 Penulis menyadari bahwa terdapat kekurangan dalam penyusunan 

Proposal ini, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari semua 

pihak penulis harapkan untuk kesempurnaan dari penulisan Karya Ilmiah 

ini. Penulis berharap Karya Ilmiah ini bermanfaat dan berguna bagi 

semua, serta dapat memberikan hal yang positif pada semua pihak. 

 

 

               Jakarta,  Juli 2019 
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