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ABSTRAK 

 

M Dzaky Hadi F : Analisis Pengaruh Working Capital (WC) Dan Receivable 

Turnover (RTO) Terhadap Return On Equity (ROE) di 

Perusahaan  PT. Alam Sutera Realty Tbk. Periode 2011-

2021 

 

Latar belakang penelitian ini adalah kebutuhan masyarakat yang semakin 

banyak merupakan akibat dari kebutuhan manusia yang pada prinsipnya tidak 

terbatas di sertai dengan dengan kecanggihan tekhnologi sehingga persaingan 

dunia usaha atau dunia bisnis semakin meningkat, yang memicu sekian banyak 

perusahaan untuk dapat bersaing dalam era globalisasi ini, sehingga timbulah 

persaingan yang kompetitif di dalam dunia usaha atau dunia bisnis, untuk 

menganalisis hal tersebut peneliti menggunakan variable Working Capital, , 

Receivable Turnover, Return On Equity. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat seberapa besarnya Working 

Capital (WC) Dan Receivable Turnover (RTO) secara parsial berpengaruh 

terhadap Return On Equity (ROE), dan untuk melihat pengaruh Working Capital 

(WC) Dan Receivable Turnover (RTO)  secara simultan Return On Equity (ROE) 

di PT. Alam Sutera Realty Tbk. Periode 2011-2020. 

 Kerangka berfikir dalam penelitian adalah merujuk pada beberapa hasil 

penelitian sebelumnya yang berasumsi bahwa naik Working Capital (WC) Dan 

Receivable Turnover (RTO) memiliki pengaruh terhadap Return On Equity Ratio 

(ROE). 

 Metode penelitian yang di pakai adalah deskriptif verifikatif dengan 

pendekatan kuantitatif. Teknik analisis yang dipakai adalah regresi, korelasi, 

koefisien determenasi, uji statistik, dan uji F-statistik. Jenis data yang dipakai 

adalah data sekunder, Tekhnik pengumpulan data adalah kepustakaan dan 

dokumentasi. Analisis data memakai metode deskriptif, analisis regresi 

(sederhana, berganda), analisis korelasi, analisis determinasi, analisis uji hipotesis 

(uji t dan uji f). 

 Hasil penelitian ini membuktikan bahwa : (1) Working Capital secara 

parsial terhadap Return On Equity  dengan nilai yaitu -0,197 < 2,306, dan nilai 

signifikansi sebesar 0,00 < 0,05 serta besar koefisien determinasi 0,5%, maka Ho 

diterima dan Ha di tolak, artinya Working Capital berpengaruh tapi tidak 

signifikan terhadap Return On Equity (2) Receivable Turnover secara parsial 

terhadap Retrun On Equity dengan nilai yaitu 1,016< 2,306, dan nilai signifikansi 

sebesar 0,00 < 0,05 serta besar koefesien determinasi 11,4%, maka Ho diterima 

dan Ha ditolak, artinya Receivable Turnover berpengaruh tetapi tidak signifikan 

terhadap Return On Equity (3) dan secara simultan Ho diterima dan Haditolak, 

artinya Working Capital dan Receivable Turnover berpengaruh tidak signifikan 

terhadap Return On Equity pada PT. Alam Sutera Realty Tbk Periode 2011-2020 

dengan nilai yaitu 0,466<4,77 dan nilai signifikansi sebesar 0,00 < 0,05 serta 

besar koefesien determinasi 11,7%.  

Kata Kunci: Working Capital, Receivable Turnover, Return On Equity.  

 


