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ABSTRAK 

 

Dimas Pambagiya : Pengaruh Sales and Revenue dan Operating Profit 

Terhadap Profit For The Year pada perusahaan sektor 

trade, service and investment yang terdaftar di Jakarta 

Islamic Index (JII) (Studi di PT. AKR Corporindo Tbk. 

Periode 2009-2018). 

      Laba adalah suatu selisih dari pendapatan atas biaya-biaya. Didalam laba 

terdapat Profit For The Year merupakan suatu jumlah yang tersisa setelah adanya 

biaya tetap dan biaya variabel yang dikurangi penerimaan perusahaan serta 

kelebihan pendapatan diatas pengeluaran perusahaan,. Sales and Revenue 

merupakan sumber penerimaan dan pendapatan yang diperoleh dari hasil 

penjualan pada perusahaan, yang diperoleh dari penjualan kotor dikurangi return 

barang ditambah diskon.  Operating Profit merupakan laba yang sering digunakan 

untuk tolak ukur suatu kemampuan perusahaan dalam menjalankan kegiatan 

utamanya.  

       Tujuan  penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Sales and Revenue 

secara parsial terhadap Profit For The Year pada PT. AKR Corporindo Tbk.; 

untuk mengetahui pengaruh Operating Profit secara parsial terhadap Profit For 

The Year pada PT. AKR Corporindo Tbk.; untuk mengetahui Pengaruh Sales and 

Revenue dan Operating Profit secara simultan terhadap Profit For The Year pada 

PT. AKR Corporindo Tbk periode 2009-2018. 

       Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan  

pendekatan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data dari laporan keuangan 

PT. AKR Corporindo Tbk. periode 2009-2018. Analisis yang digunakan  analisis 

regresi linier sederhana, analisis linier berganda, analisis korelasi Pearson Product 

Momen (PPM), analisis koefisien determinasi, analisis uji hipotesis (uji t dan uji 

f).  

       Berdasarkan penelitian menunjukan bahwa Sales and Revenue secara parsial 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Profit For The Year yaitu sebesar 

16,9% dengan nilai uji t sebesar 1,275 < 2,306 dan tingkat korelasi sebesar 0,411. 

sedangkan Operating Profit secara parsial berpengaruh positif dan  signifikan 

terhadap Profit For The Year yaitu sebesar 13,7%. dengan nilai uji t yaitu sebesar  

1,126 < 2,306, dan korelasi sebesar 0,370.  Secara simultan, Sales and Revenue 

dan Operating Profit berpengaruh positif dan signifikan terhadap Profit For The 

Year sebesar 18,9%. dengan nilai uji f sebesar 0,815 < 4,74, dan korelasi sebesar 

0,435 
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