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ABSTRAK 

Siti Hasanah. Hubungan Antara Perputaran Piutang Dengan Profitabilitas Pada Perusahaan 

Aneka Industri Go Publik di BEI. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta Jurusan 

EkonZomi dan Administrasi, Konsentrasi Pendidikan Akuntansi. 2013. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan dan informasi berdasarkan fakta dan 

data yang benar serta dapat dipercaya tentang apakah terdapat hubungan antara perputaran 

piutang dengan profitabilitas pada perusahaan Aneka Industri Go Publik di Bursa Efek 

Indonesia. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode Ex Post Facto dengan pendekatan 

kolerasional. Data penelitian diambil dari laporan keuangan perusahaan  Manufaktur Go Publik 

yang ada di BEI untuk tahun berakhir 31 Desember 2011. Sebelum dilakukan uji hipotesis, 

dilakukan uji persyaratan analisis yakni uji normalitas galat taksiran dengan uji liliefors. Dari 

hasil perhitungan diperoleh bahwa data yang diambil berdistribusi normal, L hitung untuk uji 

normalitas diperoleh 0,0974 lebih kecil dari L tabel sebesar 0,1044 (0,0974 < 0.1044), 

kemudian dilanjutkan dengan uji regresi linier sederhana dengan penghasilan persamaan regresi 

Ŷ = 0,011 + 0,01X adalah linier yang ditunjukan oleh F hitung < F tabel (1,98 < 19,48) dan 

berarti ditunjukan dengan F hitung > F tabel (8,93 > 3,98). Jadi dapat disimpulkan bahwa model 

regresi yang digunakan berarti. Dari hasil uji hipotesis dengan rumus korelasi product moment 

menghasilkan r hitung sebesar 0,253 yang lebih besar dari r tabel 0,235 (0,253 > 0,235) pada 

taraf signifikan level 05.0  dengan  N = 72. Dengan demikian hipotesis nol ditolak dan 

hipotesis alternatif diterima. Dari hasil uji t  menghasilkan t hitung 2,191 sedangkan t tabel 

1,671 maka t hitung 2,191 > 1,671 t tabel yang artinya antara variabel X (perputaran piutang) 

dengan variabel Y (profitabilitas) mempunyai hubungan positif. Sedangkan dari hasil 

perhitungan koefisien determinasi menghasilkan 6,42% menunjukkan besarnya kontribusi 

perputaran piutang terhadap profitabilitas. 
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ABSTRACT 

Siti Hasanah. The Correlation Between Accounts Receivable Turnover With Profitability 

Diverse Industry Companies In Indonesia Stock Exchange. Faculty Of Economy State 

University Of Jakarta Depertement Of Economy and Administration, Major/Concentration In 

Accounting Education. 2013. 

 

This research conducted to discover knowledge and information based on fact and true data 

and can be trusted about what findable the correlation between accounts receivable turnover 

with profitability Diverse Industry Companies In Indonesia Stock Exchange. This research used 

the Ex Post Facto Method with Correlation Approach. This research data take for financial 

statement Diverse Industry Companies In Indonesia Stock Exchange for period 31 December 

2011. Before to do hypothesis test, to do analysis requirement test is normality test with liliefors 

test. The result calculation obtained is data take for normal distribution, L hitung for normality 

test 0,0974 more less from L table 0,1044 (0,0974 < 0.1044), and then to be continue with 

simple linier regression test with regression comparison Ŷ = 0,011 + 0,01X  is linier that 

indicated with F hitung < F table 1,98 < 19,48 and the means that indicated with F hitung < F 

tabel 8,93 > 3,98). So can the conclusion is regression model used is meaning. From the result 

hypotesis test r hitung 0,253  that more than r table 0,235 (0,253 > 0,235) with level significant 

05.0 with N = 72. Therefore zero hypotesis refused and alternative hypotesis acceptance. 

From the retult t test to produce t hitung 2,191 exactly t table 1,671 then t hitung 2,191 > 1,671 

t tabel that the meaning between variabel X (accounts receivable turnover) with variabel Y 

(profitability) have correlation positive. Exactly from result calculating coefficient 

determination is 6,42% indicate big contribution accounts receivable turnover with 

profitability. 
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LEMBAR PERSEMBAHAN 

 

Bukan pelangi namanya jika hanya ada warna merah. Bukan hari 

namanya jika hanya ada siang yang panas. Semua itu adalah warna 

hidup yang harus dijalani dan dinikmati. Meski terasa berat, namun 

manisnya hidup justru akan terasa, apabila semuanya bisa dilalui 

dengan baik, 

 

Kupersembahkan Skripsi ini, untuk cahaya hidup, yang senantiasa 

ada saat suka maupun duka, selalu setia mendampingi, saat kulemah 

tak berdaya (Ayah dan Ibu tercinta) yang selalu memanjatkan doa 

untuk putri  tercinta dalam setiap sujudnya. Serta untuk penyemangat 

ku di kala aku sedang terpuruk dalam ujian (agus riyadi, riri, lulit, 

bagus, dan gerry) Terima kasih untuk semuanya. 

 

Untuk ribuan tujuan yang harus dicapai, untuk jutaan impian yang 

akan dikejar, untuk sebuah pengharapan, 

agar hidup jauh lebih bermakna, karena hidup tanpa mimpi ibarat 

arus sungai. Mengalir tanpa tujuan. 

Teruslah belajar, berusaha, dan berdoa untuk menggapainya. 

Jatuh berdiri lagi. Kalah mencoba lagi. Gagal Bangkit lagi. 

Never give up! 

Sampai Allah SWT berkata “waktunya pulang” 
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