
 

 

ABSTRAK 

 

 

Linda Fuadah : Pengaruh Modal Kerja Bersih dan Perputaran Piutang Terhadap Return On 

Asset (ROA) pada Perusahaan yang Terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) 

(Studi kasus di PT. Astra International Tbk. Periode 2008-2017) 

Salah satu tolak ukur perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya atau 

mengembangkan usahanya dimasa yang akan datang yaitu dengan melihat keuntungan/laba pada 

perusahaan tersebut. Salah satu sumber perolehan laba terbesar diperoleh dari Perputaran Piutang 

perusahaan dan Modal Kerja Bersih untuk mebiayai kegiatan operasional perusahaan. Permasalahan 

muncul ketika perolehan Modal Kerja Bersih dan Perputaran Piutang yang tinggi tidak diikuti dengan 

tingginya Return On Asset (ROA), pada PT. Astra International Tbk. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh Modal Kerja Bersih secara 

parsial terhadap Return On Asset (ROA) pada PT. Astra International Tbk; untuk mengetahui dan 

menganalisa pengaruh Perputaran Piutang secara parsial terhadap Return On Asset (ROA) pada PT. Astra 

International Tbk; dan untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh Modal Kerja bersih dan Perputaran 

Piutang terhadap Return On Asset (ROA) pada PT. Astra International Tbk. 

Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada beberapa pendapat ahli 

keuangan dan hasil penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa semakin tinggi perolehan Modal 

Kerja Bersih dan Perputaran Piutang, maka semakin tinggi pula pengaruhnya terhadap Return On Asset 

(ROA). 

Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan 

kuantitatif. Sedangkan data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari website resmi 

laporan keuangan PT. Astra International Tbk. Data terdiri dari tahun 2008-2017. Sedangkan analisis data 

yang digunakan adalah analisis regresi linier, analisis korelasi, koefisien determinasi, Uji t dan Uji F 

dengan bantuan program SPSS Versi 16.0. 

Dari hasil penelitian menyimpulkan bahwa secara Parsial Modal Kerja Bersih  berpengaruh tidak 

signifikan terhadap Return On Asset (ROA) sebesar 43,0% dan sisanya sebesar 57,0% dipengaruhi oleh 

faktor lain diluar penelitian. Adapun hasil Penelitian secara Parsial Perputaran Piutang berpengaruh 

signifikan terhadap Return On Asset (ROA) sebesar 60,32% sisanya sebesar 39,68% dipengaruhi oleh 

faktor lain diluar penelitian. Secara Simultan Modal Kerja Bersih dan Perputaran Piutang berpengaruh 

signifikan terhadap Return On Asset (ROA) sebesar 61,0% dan sisanya sebesar 39,0% dipengaruhi oleh 

faktor lain di luar penelitian. 
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