
 

i 

 

ABSTRAK  

Nani Sugiah 1158020220 : “Pengaruh Perputaran Piutang, Perputaran 

Persediaan dan Debt to Assets Ratio (DAR) Terhadap Return on Assets (ROA) 

pada PT Aneka Tambang Tbk Periode Tahun 2007-2017”.  

Pada umumnya  tujuan perusahaan adalah untuk memperoleh 

keuntungan atau laba dari kegiatan usaha. Laba itu sendiri terdiri dari laba kotor, 

operasi dan laba bersih. Di PT Aneka Tambang Tbk kondisi Perputaran Piutang, 

Perputaran Persediaan, Debt to Assets Ratio (DAR) dan Return on Assets (ROA) 

mengalami  fluktuatif  dari tahun ke tahun. Nilai ROA tertinggi diperoleh pada 

tahun 2007 dan terendah pada tahun 2016-2017. Pada saat nilai Perputaran 

Piutang naik maka ROA mengalami penurunan hal ini terjadi pada tahun 2008, 

2011, 2013 dan saat nilai Peputaran Persediaan turun maka ROA turun terjadi 

pada tahun 2011 dan 2013, sedangkan saat Debt to Assets Ratio (DAR) naik maka 

ROA turun pada 2013-2014 yang menunjukkan adanya masalah dari faktor-faktor 

tersebut yang mempengaruhi laba perusahaan. 

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh perputaran 

piutang, perputaran persediaan dan Debt to Assets Ratio (DAR) terhadap Return 

on Assets (ROA) baik secara parsial maupun simultan pada PT Aneka Tambang 

Tbk periode tahun 2007-2017.  

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif verifikatif dengan 

pendekatan kuantitatif dan menggunakan data sekunder laporan keuangan. 

Sampel yang diambil pada PT Aneka Tambang Tbk periode tahun 2007-2017. 

Kemudian uji analisis data yang digunakan yaitu uji asumsi klasik, analisis regresi 

berganda, pengujian hipotesis, uji korelasi, dan uji koefisien determinasi.  

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa secara uji parsial 

Perputaran Piutang tidak berpengaruh signifikan terhadap Return on Assets 

(ROA) yaitu nilai thitung< ttabel atau -0,584<1,894. Perputaran Persediaan tidak 

berpengaruh signifikan terhadap Return on Assets (ROA) yaitu nilai thitung< ttabel 

atau 0,847<1,894 begitu juga dengan Debt to Assets Ratio (DAR) tidak 

berpengaruh signifikan terhadap Return on Assets (ROA) yaitu nilai thitung< ttabel 

atau -0,723<1,894. Kemudian uji secara simultan Perputaran Piutang, Perputaran 

Persediaan dan Debt to Assets (DAR)  secara bersama-sama tidak berpengaruh 

signifikan terhadap Return on Assets (ROA) karena nilai Fhitung< Ftabel atau 0,891< 

4,74 pada PT Aneka Tambang Tbk periode tahun 2007-2017. Dan hasil uji 

koefisien determinasi sebesar 28% dalam mengestimasi Return on Assets (ROA) 

yang sisanya 72% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.  
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