
 

ABSTRAK 
 

Mia Novita Putri (1158020183) : “Pengaruh Perputaran Kas dan Perputaran Persediaan 
Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Manufaktur” (Studi Kasus Pada PT Indocement 
Tunggal Prakarsa Di Kabupaten Cirebon Pada Tahun 2013-2018). 
 
 Perputaran Kas dan Perputan Persediaan merupakan bagian dari operasional perusahaan 
yang berkontribusi dalam perkembangan dan kemajuan perusahaan melalui analisis laporan 
keuangan perusahaan mampu mengamati pergerakan dan perkembangan perusahaan melalui 
analisis laporan keuangan berupa perputaran kas dan perputaran persediaan sehingga perusahaan 
mampu mengambil keputusan guna membangun perusahaan tersebut. 
 Tujuan dalam penelitian ini sebagai kajian teoritis yang dilakukan agar memunculkan 
sebuah output berupa informasi bagi peneliti sebagai pemantapan keilmuan, dan untuk 
perusahaan sebagai pengguna ini informasi diharapkan hasil dari penelitian ini mampu menjadi 
bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh perusahaan yang diteliti. 
 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif verifikatif dengan 
pendekatan kuantitaif yang menggambarkan analisis suatu hasil yang kemudian menguji 
hipotesis dari data dan fakta yang ada. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi 
dengan menggunakan alat bantu SPSS 22.  
 Hasil penelitian ini menunjukan bahwaPerputaran Kas secara parsial tidak berpengaruh 
positif dan tidak signifikan terhadapProfitabilitas (ROA) pada perusahaan Manufaktur Sektor 
Bahan Bangunan Semendibuktikan dengan nilai  thitung sebesar -1,257dan nilai ttabel sebesar 
2,35336 dengan signifikansi sebesar 0,298 yang berada diatas tingkat signifikansi α sebesar 0,05 
sehingga H0 diterima dan Ha ditolak yaitu bahwa tidak terdapat pengaruh positif dari 
Perputaran Kas terhadap Profitabilitas (ROA) pada perusahaan sektor bahan bangunan semen 
yang tercatat di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013 sampai dengan 2018. Sedangkan Perputaran 
Persediaan secara parsialberpengaruh positif dan signifikan terhadapProfitabilitas 
(ROA)dibuktikan dengan nilai thitungsebesar 3,551  dan nilai ttabel sebesar 2,35336 dengan 
signifikansi sebesar 0,038 yang berada dibawahtingkat signifikansi α sebesar 0,05 sehingga H0 
ditolak dan Ha diterima yaitu bahwa terdapat pengaruh positif dari Perputaran 
PersediaanterhadapProfitabilitas (ROA) pada perusahaan  sektor bahan bangunan semen yang 
tercatat di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013 sampai dengan 2018. 
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