
 

 

ABSTRAK 

 

Listyawati Nur Hidayat: Pengaruh Net Sales (NS) dan Net Profit Margin 

(NPM) terhadap Return On Assets (ROA) pada 

Perusahaan yang Terdaftar di Jakarta Islamic 

Indeks (JII) (Studi Kasus di PT. Indocement 

Tunggal Prakarsa, Tbk.  Periode 2009-2018) 

 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh tujuan perusahaan untuk mendapatkan 

laba yang tinggi. Salah satu rasio profitabiltas yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah return on asset atau tingkat pengembalian aset. Tinggi rendahnya 

pengembalian aset dapat dipengaruhi oleh penjualan. Penjualan atau Net Sales 

merupakan faktor penentu atas perolehan laba yang optimal. Selain itu return on 

asset juga dapat dipengaruhi oleh net profit margin. Semakin besar nilai net profit 

margin ini, maka semakin bagus perusahaan dalam menghasilkan laba. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Net Sales (NS) secara 

parsial terhadap Return On Assets (ROA)pada PT. Indocement Tunggal Prakarsa, 

Tbk; untuk mengetahui pengaruh Net Profit Margin (NPM) secara parsial 

terhadap Return On Assets (ROA) pada PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk: 

dan untuk mengetahui Pengaruh Net Sales (NS) dan Net Profit Margin (NPM) 

secara simultan terhadap Return On Assets (ROA) pada PT. Indocement Tunggal 

Prakarsa Tbk. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

dengan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang 

diperoleh dari laporan publikasi tahunan PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. 

Periode 2009-2018. Teknik analisis yang digunakan adalah dengan analisis regresi 

sederhana dan regresi berganda, korelasi Pearson Product Moment dan korelasi 

berganda, koefisien determinasi serta analisis uji hipotesis (Uji t dan Uji F). 

Hasil penelitian menunjukan bahwa secara parsial Net Sales (NS) 

berpengaruh tidak signifikan terhadap Return On Assets (ROA), hal ini ditunjukan 

oleh nilai t hitung sebesar 0,504 dan koefisien determinasi sebesar 3,1%. Secara 

parsial Net Profit Margin (NPM) berpengaruh signifikan terhadap Retun On 

Assets (ROA) hal ini ditunjukan oleh nilai t hitung sebesar 3,191 dan koefisien 

determinasi sebesar 56%. Kemudian secara simultan, Net Sales (NS) dan Net 

Profit margin (NPM) berpengaruh signifikan terhadap Return On Assets (ROA) 

hal ini ditunjukan oleh nilai F hitung 7,895 dan koefisien determinasi sebesar 

69,3% pada PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. 
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