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ABSTRAK 

Herliana: Pengaruh Jumlah Persediaan Bersih dan Penjualan Bersih 

Terhadap Laba Operasional pada Perusahaan yang Terdaftar di 

Jakarta Islamic Indeks (JII) Studi di PT. Indofoof Sukses Makmur 

TBK Periode 2008-2017 

 

Perkembangan perekonomian di Indonesia memiliki peningkatan yang positif 

dengan keadaan perekonomian dunia yang masih bisa dikatakan belum stabil, 

terlihat dengan inflasi yang rendah. persediaan juga merupakan bagian 

penting dalam perusahaan apabila perusahaan mampu mengelola  

persediaan dengan baik maka hal itu akan menambah kemampuan perusahaan 

dalam mengahasilkan laba. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Jumlah Persediaan 

Bersih terhadap Laba Operasional secara parsial, pengaruh Penjualan Bersih 

terhadap laba Operasional secara parsial, serta pengaruh Jumlah Persediaan Bersih 

dan Penjualan Bersih terhadap Laba Operasional pada PT. Indofood Sukses 

Makmur TBK Periode 2008-2018 secara simultan.  

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan 

kuantitatif. Metode penelitian menggunakan uji analisis yaitu dengan analisis 

regresi, analisis korelasi pearson product moment, koefesien determinasi dan uji 

hipotesis (uji t uji F). Analisis pada penelitian ini mendukung dengan menggunakan 

aplikasi SPSS for window versi 16. Data yang digunakan adalah data sekunder dari 

PT. Indofood Sukses Makmur TBK periode 2008-2018.  

 Berdasarkan hasil penelitian, peneliti merumuskan bahwa hasil pengujian 

hipotesis secara parsial pangaruh Jumlah Persediaan Bersih terhadap Laba 

Operasional diperoleh thitung sebesar -2,140 dan nilai ttabel sebesar 2.306 dengan nilai 

signifikan .065 maka Ho diterima dan Ha ditolak, artinya Jumlah Persediaan Bersih 

berpengaruh tidak signifikan terhadap Laba Operasional. Secara parsial pengaruh 

Penjualan Bersih terhadap Laba Operasional diperoleh thitung sebesar -2,184 dan 

nilai ttabel sebesar 2.306 dengan nilai signifikan .060 maka Ho diterima dan Ha 

ditolak, artinya Penjualan Bersih berpengaruh tidak signifikan terhadap Laba 

Operasional. Sedangkan secara simultan pengaruh Jumlah Persediaan bersih dan 

Penjualan Bersih terhadap Laba Operasional diperoleh nilai Fhitung sebesar 2.095 

dan nilai Ftabel 4.74 dengan nilai signifikan 0.194 artinya Jumlah Persediaan Bersih 

dan Penjualan Bersih berpengaruh tidak signifikan terhadap Laba Operasional pada 

PT. Indofood Sukses Makmur Tbk. 
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