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ABSTRAK 

 

Nisa Nur’aesih: Pengaruh Dana Likuiditas dan Aset Derivatif terhadap Total 

Aset di PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk. Periode 

2013-2017 

 

Aset merupakan bagian penting dari sebuah perusahaan, yang harus dikelola 

dengan baik untuk mendapatkan manfaat bagi perusahaan, sekaligus mendorong 

tercapainya tujuan perusahaan. Dana likuiditas dan aset derivatif yang besar 

mencerminkan bahwa keseluruhan aset yang dimiliki besar pula. Permasalahan 

muncul ketika dana likuiditas dan aset derivatif yang diperoleh tinggi, tetapi total 

aset yang dihasilkan justru rendah ataupun sebaliknya, seperti terjadi di PT. Adira 

Dinamika Multi Finnace Tbk. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dana likuiditas secara 

parsial terhadap total aset PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk., untuk 

mengetahui pengaruh aset derivatif secara parsial terhadap total aset PT. Adira 

Dinamika Multi Finance Tbk., dan untuk mengetahui pengaruh dana likuiditas 

dan aset derivatif secara simultan terhadap total aset PT. Adira Dinamika Multi 

Finnace Tbk. 

Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada teori 

yang menyatakan bahwa semakin tinggi dana likuiditas dan aset derivatif, maka 

semakin tinggi pula pengaruhnya terhadap total aset yang dimiliki. Adapun 

variabel-variabel yang digunakan adalah dana likuiditas dan aset derivatif sebagai 

variabel independen dan total aset sebagai variabel dependen. Penelitian ini 

menggunakan metode kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah data sekunder yang berupa laporan keuangan PT. Adira Dinamika Multi 

Finance Tbk.periode 2013-2017 yang berasal dari halaman website yang 

disediakan oleh Adira Finance. 

Melalui penelitian ini diperoleh hasil penelitian: 1) Perhitungan uji t 

menunjukkan bahwa dana likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap total 

aset secara parsial dengan koefisien determinasi sebesar 5,8% di PT. Adira 

Dinamika Multi Finance Tbk.Periode 2013-2017. 2) Perhitungan uji t 

menunjukkan bahwa aset derivatif tidak berpengaruh signifikan terhadap total aset 

secara parsial dengan koefisien determinasi sebesar 1,4% di PT. Adira Dinamika 

Multi Finance Tbk. Periode 2013-2017. 3) Perhitungan uji F menunjukkan bahwa 

dana likuiditas dan aset derivatif tidak berpengaruh signifikan terhadap total aset 

secara simultan dengan koefisien determinasi sebesar 6,6% di PT. Adira 

Dinamika Multi Finance Tbk.Periode 2013-2017. 
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