
 

 

ABSTRAK 

Eries Dani Rawati : ''Pengaruh Perputaran Persediaan dan Perputaran Piutang 
Terhadap Return On Investment (Studi pada Industri 

Otomotif dan Komponen yang Terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia Periode 2002-2011)'' 

 
Seiring dengan perkembangan perekonomian, perusahaan berusaha untuk 

mengembangkan dan meningkatkan usahanya dalam rangka mempertahankan 

kelangsungan hidupnya serta untuk mencapai tujuan perusahaan yaitu 
memaksimalisasikan nilai perusahaan bagi pemiliknya. Untuk itu, ditengah pasar 

yang semakin kompetitif perusahaan harus mampu untuk memanfaatkan dana 
yang dimilikinya secara efektif dan efisien. Dana yang dimiliki perusahaan dapat 
digunakan untuk investasi, salah satunya adalah investasi kedalam persediaan. 

Dengan menginvestasikan dana ke dalam persediaan maka perusahaan akan 
memperoleh manfaat dari investasi tersebut. Selain itu perusahaan juga berusaha 

untuk meningkatkan volume penjualannya agar dapat tetap bertahan ditengah 
ketatnya persaingan saat ini, sehingga perusahaan perlu melakukan strategi 
penjualan secara kredit. Namun, konsekuensi dari kebijakan tersebut dapat 

menimbulkan peningkatan jumlah piutang.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besaran pengaruh perputaran 

persediaan dan perputaran piutang terhadap return on investment pada industri 
Otomotif dan Komponennya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 
2002-2011. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif verifikatif.  
Dengan variabel bebas yaitu perputaran persediaan dan perputaran piutang serta 
satu variabel terikat yaitu return on investment. Jenis data yaitu data sekunder 

berupa laporan keuangan yang diperoleh dari Indonesian Capital Market 
Directory (ICMD). Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan Otomotif dan 

Komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2002-2011. 
Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling dan 
diperoleh 10 perusahaan sebagai sampel. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel perputaran persediaan 
(inventory turnover)  secara parsial berpengaruh negatif dan tidak signifikan 

terhadap return on investment. Variabel perutaran piutang (receivable turnover)  
secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap return on investment.  
Hasil secara simultan dengan uji F menunjukkan bahwa semua variabel 

independen yaitu perputaran persediaan dan perputaran piutang berpengaruh 
positif dan signifikan tehadap return on investment. Nilai R square sebesar 0,736 

yang menunjukkan bahwa 73,6% ROI dapat dijelaskan oleh variabel independen 
perputaran persediaan dan perputaran piutang. Sedangkan sisanya sebesar 26,4% 
dijelaskan oleh variabel lain. 

 
 


