
 

 

ABSTRAK 

Rika Wulan Suciawati :  Pengaruh Piutang Lain-lain dan Persediaan terhadap 

Total Aset Lancar pada Perusahaan yang terdaftar di 

Indeks Saham Syari’ah Indonesia (ISSI) (Studi 

PT.Global Mediacom Tbk. Periode  2014-2017). 

 

Salah satu hal yang penting dalam peningkatan suatu perusahaan yaitu 

aktiva, terdapat komponen komponen aktiva atau Aset yang sangat berpengaruh 

terhadap keuangan perusahaan yaitu kas, piutang, dan persediaan. Ketiga aktiva 

tersebut sangat penting terhadap kinerja suatu perusahaan karena erat kaitannya 

dengan tingkat keuntungan suatu perusahaaan. Berdasarkan penjelasan diatas 

apabila kedua komponen yaitu piutang dan persediaan dapat dikelola dengan baik 

maka akan baik pula bagi aktiva atau total aset suatu perusahaan karena salah satu 

transaksi atau penjualan dimasa lalu yang berharap akan terus tinggi nilainya 

dimasa yang akan dating sehingga semakin tinggi tingkat penjualan maka semakin 

efektif perusahaan tersebut dalam mengelola aktiva asetnya. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk (1) menganalisa pengaruh Piutang 

Lain-lain terhadap Total Aset lancar PT.Global Mediacom Tbk secara parsial, (2) 

mengetahui dan menganalisa pengaruh Persediaan terhadap Total Aset Lancar 

PT.Global Mediacom Tbk secara pasrial, (3) mengetahui dan mengalisa Piutang 

Lain-lain dan Persediaan terhadap Total Aset Lancar PT.Global Mediacom Tbk 

secara simultan. 

Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan 

pendekatan kuantitatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dari 

laporan keuangan PT.Global Mediacom Tbk periode 2014-2017. Teknik 

pengumpulan data yaitu kepustakaan, browser, analisis regresi (sederhana, 

berganda), analisis korelasi, analisis determinasi, analisis uji hipotesis (uji t dan 

uji F). adapun pengelolaan data menggunakan SPSS for windows version 23.0 

dan Microsoft excel 2013 sebagai penujang pengelolaan data awal. 

Hasil penelitian menujukan bahwa secara parsial tidak berpengaruh secara 

signifikan antara Piutang Lain-lain dibuktikan dengan uji t serta besar koefisien 

determinasi sebesar 2,1%, sedangkan sisanya 97,9% hal ini dipengaruhi oleh 

variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Pada Variabel Persediaan pun 

sama tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Total Aset Lancar dibuktikan 

dengan uji t serta besar koefisien determinasi sebesar 14,6, sedangkan sisanya 

85.4%. Hal ini dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian 

ini. Dan secara simultan tidak terdapat pengaruh yang signifikan  antara Piutang 

Lain-lain dan Persediaan terhadap Total Aset Lancar yang dibuktikan dengan uji F 

serta besar koefisien determinasi sebesar 15,7% sedangkan sisanya 84.3%. Hal ini 

dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 
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