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ABSTRAK

TAUFIK YUDA PRAWIRA. Pengaruh Tingkat Perputaran Kas dan Tingkat
Perputaran Piutang Terhadap Rentabilitas di Pusat Koperasi Pegawai Republik
Indonesia (PKPRI) Jakarta tahun 2011-2013. Fakultas Ekonomi Universitas
Negeri Jakarta, 2016.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tingkat perputaran
kas, tingkat perputaran piutang dan rentabilitas pada PKPRI Jakarta tahun 2011-2013.
Penelitian ini menggunakan metode ekspos facto dengan pendekatan kuantitatif. Jenis
data yang digunakan adalah data sekunder. Data dalam penelitian ini diperoleh dari
Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI) Jakarta. Teknik analisis data
yang digunakan adalah uji hipotesis, uji asumsi klasik dan regresi linier
berganda.berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa : 1) Secara parsial tingkat
perputaran kas berpengaruh terhadap rentabilitas, dengan hasil data menunjukan nilai
thitung >  ttable (5, 998193 > 2,02809) dan nilai signifikansi variabel (0,00 <0,05). 2)
Secara parsial tingkat perputaran piutang berpengaruh terhadap rentabilitas , dengan
hasil data menunjukan nilai thitung >  ttable (4,959504 > 2, 02809) dan nilai signifikansi
(0,00 < 0,05). 3) Secara Simultan atau bersama-sama, terdapat pengaruh antara
tingkat perputaran kas dan tingkat perputaran piutang terhadap rentabilitas, dengan
hasil perhitungan Fhitung > Ftabel (85,70755 > 2,87). Nilai R-Square dari variabel bebas
dalam penelitian ini adalah sebesar 0,816793 yang menunjukan sumbangan oengaruh
tingkat perputaran kas dan tingkat perputaran ppiutang terhadap rentabilitas di tiga
belas koperasi pada PKPRI Jakarta sebesar 81,67%.

Kata Kunci : Tungkat Perputaran Kas, Tingkat Perputaran Piutang, Rentabilitas.
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ABSTRACT

TAUFIK YUDA PRAWIRA. The Influence Cash Turnover Level and Account
Receivable Turnover Level On Profitability In Center Employee Cooperative
Republic of Indonesia (PKPRI) Periode 2011-2013. State University of Jakarta.

This purpose of this research to determine The Influence of Cash Turnover Level and
Account Receivable Turnover Level To Profitability In PKPRI periode 2011-2013.
Thid research useekspos facto with quantitative approach. The type of data had been
use secondary data. This data was obtain from PKPRI. Technique of data analysis
used was, hypothesis testing, classic assumption test and multiple liniear regression.
Based on the result of data analysis it showed that : 1) Partially cash turnover level
affect to profitability of data analysis showed the value tcount >  ttable (5, 998193 >
2,02809) and the significant value is (0,00 <0,05). 2) Partially account reveivable
turnover level affect to profitability of data analysis showed the value tcount >  ttable

(4,959504 > 2, 02809) and the significant value is (0,00 <0,05). 3) simultaneously,
there is influence between cash turnover level and account reveivable turnover level
on profitability with the result of data analysis showed that Fcount > Ftable (85,70755 >
2,87). The R Square value of independent variable is in study is 0,816793 which
showed the influence cash turnover lavel and account reveivable level on profitability
in thirteen cooperatives in PKPRI is 81,67%.

Keywords: Cash Turnover Level, Account Receivable Turnover Level, Profitability.
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