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ABSTRAK 

Nadia Nibras Atsauri: Pengaruh Kas dan Aset Tak Berwujud terhadap Total 

Aset di PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk. pada 

Periode 2013-2018 

 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh semakin meningkatnya daya beli 

masyarakat terhadap barang tertentu, dan meningkatnya pendapatan masyarakat per 

kapita meskipun dalam skala kecil. Maka kebutuhan masyarakat akan dana yang 

bersumber dari lembaga perbankan tidaklah mencukupi kebutuhan masyarakat. 

Oleh karena itu, dibutuhkan alternatif pembiyaan lain selain bank. Karena akses 

untuk mendapatkan dana dari bank itu sendiri sangatlah terbatas. Maka pemerintah 

mengeluarkan peraturan bahwa berbagai badan usaha diberi peluang untuk 

melakukan kegiatan-kegiatan pembiayaan untuk menjadi alternatif lain sebagai 

penyedia dana guna menunjang pertumbuhan perekonomi Indonesia. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Pengaruh kas secara 

parsial terhadap total aset; 2) Pengaruh aset tak berwujud secara parsial terhadap 

total aset; 3) Pengaruh kas dan aset tak berwujud secara simultan terhadap total aset 

di PT. Adira Dinamika Multi Finance tbk. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

melalui pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang di 

dapat dari Laporan Publikasi Tahunan Ikhtisar Keuangan 2013-2018 PT. Adira 

Dinamika Multi Finance Tbk. di website http://www.adira.co.id. Teknik yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Uji Asumsi Klasik, Analisis 

Deskriptif, Analisis Asosiatif, dan Analisis Komparatif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Kas di PT. Adira Dinamika Multi 

Finance Tbk secara parsial berpengaruh tidak signifikan dengan nilai koefisien 

determinasi 0,2% (0,002) selain itu hasil analisis pengujian hipotesis diperoleh thitung 

dan ttabel yaitu 0,200 ≤ 2,097 maka H0 diterima dan Ha ditolak. 2) Aset Tak 

Berwujud di PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk. secara parsial berpengaruh 

tidak signifikan dengan nilai koefisien determinasi 1,3% (0,013) selain itu hasil 

analisis pengujian hipotesis diperoleh thitung dan ttabel yaitu 0,548 ≤ 2,097 maka H0 

diterima dan Ha ditolak. 3) Secara simultan kas dan aset tak berwujud di PT. Adira 

Dinamika Multi Finance Tbk. berpengaruh positif tidak signifikan terhadap total 

aset dengan nilai koefisien determinasi 1,5% (0,015) selain itu hasil pengujian 

hipotesis menunjukkan Fhitung dan Ftabel, adalah 0,155 ≤ 3,59 artinya H0 diterima 

dan Ha ditolak.   
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