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ABSTRAK 

Muhammad Rico P.F “Pengaruh Inventories-net dan Investment properties 

terhadap Total Aset pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Indeks Saham Syari’ah 

Indonesia (ISSI) (Studi Kasus Di PT. Garuda Indonesia Tbk. Periode 2014-

2018)” 

Aset merupakan bagian penting dalam sebuah perusahaan. Dengan adanya 

aset yang dimiliki perusahaan, bisnis dapat terus beroperasi dengan lancar karena 

aset merupakan sumber daya atau kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan. Total 

Aset perusahaan di tentukan oleh beberapa hal  di antaranya adalah Inventories-net 

dan Investment properties, jika Inventories-net dan Investment properties 

mengalami kenaikan maka Total Aset perusahaan akan mengalami kenaikan 

begitupun sebaliknya. 

Inventories-net merupakan barang-barang yang disimpan untuk digunakan 

oleh perusahaan  atau dijual pada periode yang akan datang. Investment properties 

merupakan tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan yang dimiliki dan 

dikuasai oleh entitas untuk tujuan administratif perusahaan. Kedua variabel tersebut 

sangat berpengaruh terhadap kenaikan dan penurunan nilai Total Aset  perusahaan. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk (1) mengetahui dan menganalisis pengaruh 

Inventories-net terhadap Total Aset secara parsial, (2) mengetahui dan menganalisis 

pengaruh Investment properties terhadap Total Aset secara parsial, (3) mengetahui 

dan menganalisis pengaruh Inventories-net dan Investment properties terhadap 

Total Aset secara simultan pada PT Garuda Indonesia Tbk. Periode 2014-2018. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif 

dengan pendekatan kuantitatif. Teknik analisis data yang digunakan dalam 

penilitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis asosiatif yang meliputi analisis 

regresi linier dan berganda, analisis korelasi Pearson Product Moment, analisis 

koefisien determinasi, analisis uji hipotesis yaitu uji signifikan parsial (uji t) dan uji 

signifikan simultan (uji f). Pengelolaan data menggunakan aplikasi SPSS for 

windows versi 23.0 dan Microsoft Exel 2016 sebagai penunjang pengelolahan data 

awal. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dari laporan keuangan yang 

dipublikasi PT. Garuda Indonesia Tbk. 

Berdasarkan hasil penelitian. Peneliti memperoleh kesimpulan sebagai 

berikut: 1) Inventories-net secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap 

Total Aset dengan nilai koefisien determinasi sebesar 85,1%, dengan nilai thitung > 

ttabel 10,145 > 2,1009 maka Ho ditolak dan Ha diterima. 2) Investment properties 

secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap Total Aset dengan koefisien 

determinasi sebesar 85,8%, dengan nilai thitung > ttabel 10,42 > 2,10092 maka H0 

ditolak dan Ha diterima. Secara simultan, 3) Inventories-net dan Investment 

properties berpengaruh positif dan signifikan terhadap Total Aset dengan nilai 

koefisien determinasi sebesar 94,6%, dengan nilai Fhitung > Ftabel 149,465 > 3,59 

maka Ho ditolak dan Ha diterima. 
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