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ABSTRAK 

Perina Melati: “Pengaruh Jumlah Kas dan Persediaan-neto terhadap Total 

Aset Lancar pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic 

Index (JII) (Studi di PT Indofood Sukses Makmur Tbk periode 

2003-2017”. 

 

Perusahaan yang sehat merupakan perusahaan yang tingkat likuiditasnya 

tinggi. Tingkat likuiditas suatu perusahaan diukur dengan aktiva lancar. Jumlah 

kas dan persediaan-neto merupakan aset paling lancar yang tentunya sangat 

berpengaruh terhadap besarnya nilai total aset lancar pada perusahaan. Besarnya 

nilai total aset lancar  menunjukan besarnya nilai aktiva lancar pada perusahaan. 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh  secara parsial jumlah 

kas dan persediaan-neto terhadap total aset lancar dan pengaruh simultan antara 

jumlah kas dan persediaan-neto  terhadap total aset lancar yang dilakukan pada 

perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) studi di PT Indofood 

Sukses Makmur Tbk, periode tahun 2003-2017 secara tahunan.  

Penelitian ini didasarkan pada teori yang menyatakan bahwa apabila 

jumlah kas dan persediaan-neto mengalami kenaikan maka total aset lancar akan 

mengalami kenaikan pula. Adanya kenaikan dari jumlah kas dan persediaan-neto 

mengakibatkan bertambahnya total aset lancar pada perusahaan sehingga tingkat 

likuiditas dalam perusahaan semakin besar. 

Metode yang dilakukan adalah metode deskriptif dengan pendekatan 

kuantitatif. Data yang diperoleh dalam penelitian  ini diperoleh dari website resmi 

PT Indofood Sukses Makmur Tbk pada www.indofood.com, dengan 

menggunakan teknik penelitian analisis uji asumsi klasik, analisis uji deskriptif,  

analisis uji regresi linier sederhana, analisis uji linier regresi berganda, analisis uji 

korelasi determinasi dan analisis  hipotesis uji t dan uji F. 

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, uji t menunjukan bahwa 

jumlah kas terhadap total aset lancar memperoleh thitung lebih besar dari nilai ttabel, 

hal ini membuktikan bahwa Ha diterima dan Ho ditolak, artinya jumlah kas 

berpengaruh positif signifikan terhadap total aset lancar. Berdasarkan hasil uji 

koefisien determinasi terdapat hubungan antara jumlah kas terhadap total aset 

lancar. Penelitian uji t pada persediaan-neto terhadap total aset lancar diperoleh 

thitung lebih besar dari nilai ttabel, hal ini memenuhi syarat thitung ˃ ttabel maka 

penelitian ini membuktikan bahwa Ha dterima dan Ho ditolak. Berdasarkan hasil 

uji koefisien determinasi terdapat hubungan antara persediaan-neto terhadap total 

aset lancar. Berdasarkan uji F  menunjukan bahwa jumlah kas dan persediaan-neto 

terhadap total aset lancar memperoleh Fhitung > Ftabel, sehingga dapat dirumuskan 

bahwa penelitian ini membuktikan bahwa Ha diterima H0 ditolak, artinya jumlah 

kas dan persediaan-neto berpengaruh positif signifikan terhadap total aset lancar 

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi terdapat hubungan antara jumlah kas 

dan persediaan-neto terhadap total aset lancar. 
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