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ABSTRAK 

 

Amelia Nafi’atusyahadah (1158020023) :  “PENGARUH PERPUTARAN 

PIUTANG DAN PERPUTARAN PERSEDIAAN TERHADAP 

PROFITABILITAS PADA PT ULTRA JAYA MILK INDUSTRY & 

TRADING COMPANY, TBK TAHUN 2008-2018” 

 

Perputaran  piutang  dan  perputaran  persediaan  adalah  komponen  modal 

kerja yang selalu dalam keadaan berputar yang pada akhirnya akan mempengaruhi 

profitabilitas, dimana tingkat profitabilitas dalam penelitian ini akan diukur 

dengan menggunakan ROA (Return on Assets). Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui pengaruh perputaran piutang dan perputaran persediaan 

terhadap profitabilitas. Penelitian ini dilakukan pada PT Ultrajaya Milk Industry 

& Trading Company, Tbk tahun 2008-2018. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

deskriptif dan verifikatif dengan pedekatan kuantitatif. Data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data time series dengan jumlah 

sampel 11 yaitu dari tahun 2008-2018. Data diperoleh melalui situs resmi 

perusahaan yaitu www.ultrajaya.co.id. Data yang telah dikumpulkan kemudian 

dianalisis menggunakan uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda dan 

pengujian hipotesis berupa uji-t, uji-F dan uji koefisien determinasi (R
2
) dengan 

tingkat signifikansi atau α sebesar 5% (0,05). 

Dari hasil penelitian yang dilakukan membuktikan bahwa perputaran 

piutang secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas 

(ROA). Hal ini dapat dilihat dari hasil uji-t yang menunjukkan bahwa nilai thitung 

lebih besar dari nilai ttabel (9,011 > 2,306) dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 

nilai probabilitas 0,05 atau (0,000    < 0,05).     

Perputaran persediaan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap profitabilitas (ROA). Hal ini dapat dilihat dari hasil uji-t yang 

menunjukkan bahwa nilai thitung lebih besar dari nilai ttabel  (2,661 > 2,306) dengan 

nilai signifikansi lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05 atau (0,029 < 0,05).     

Selain itu, perputaran piutang dan perputaran persediaan secara simultan 

atau secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

profitabilitas (ROA). Hal ini dapat dilihat dari hasil uji-F yang menunjukkan 

bahwa nilai Fhitung lebih besar dari nilai Ftabel (62,156 > 4,26) dengan nilai 

signifikansi lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05.  (0,000    < 0,05).     
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