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ABSTRAK 

Albert Dirgo, NPM : 15510015, Analisis Pengeluaran Biaya Operasional dan 

Perputaran Persediaan Produk Terhadap Peningkatan Profitabilitas di 

PT Expravet Nasuba Medan, Skripsi 2019 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji analisis pengeluaran biaya 

operasional dan perputaran persediaan produk terhadap peningkatan profitabilitas 

baik secara parsial maupun simultan. Hipotesis dalam penelitian ini bahwa H0 yaitu 

pengeluaran biaya operasional, perputaran persediaan baik secara parsial maupun 

simultan berpengaruh terhadap peningkatan profitabilitas. Dan Ha yaitu 

pengeluaran biaya operasional, perputaran persediaan baik secara parsial maupun 

simultan tidak berpengaruh terhadap peningkatan profitabilitas.  

Data yang ada dalam penelitian ini merupakan data sekunder tahun 2016 – 

2018 dari perusahaan PT. Expravet Nasuba Medan. Metode analisis yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis regresi berganda, uji 

parsial, uji simultan dan uji determinasi yang sebelumnya telah dilakukan uji 

asumsi klasik terlebih dahulu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. 

Populasi penelitian ini adalah data biaya operasional, persediaan, laba bersih setelah 

pajak, penjualan, total aktiva PT. Expravet Nasuba Medan periode 2016 – 2018. 

Sampel penelitian ini adalah data biaya operasional, persediaan, laba bersih setelah 

pajak, penjualan, total aktiva PT. Expravet Nasuba Medan periode 2016 – 2018. 

Berdasarkan hasil penelitian bahwa uji F secara simultan nilai Fhitung > nilai 

Ftabel sebesar 10,809 > 3,28 menunjukkan bahwa hasil uji F secara simultan biaya 

operasional dan perputaran persediaan berpengaruh terhadap profitabilitas. 

Sedangkan hasil uji t secara parsial nilai thitung  < nilai ttabel sebesar 0,201 < 2,034 

menunjukkan bahwa hasil uji t terbukti biaya operasional tidak berpengaruh 

terhadap profitabilitas. Persamaan regresi ROA = 0,010 + 1,022 + 0,013. Nilai 

adjusted R2 model regresi sebesar 35,9%. Sedangkan selebihnya yaitu sebesar 

64,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini 

seperti perputaran kas, biaya produksi, marjin keuntungan, perputaran total aktiva 

dan modal kerja. 

Kesimpulan dari hasil penelitian adalah secara simultan biaya operasional 

dan perputaran persediaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan 

profitabilitas. Dari hasil penelitan yang telah dilakukan maka saran yang dapat 

diberikan diantaranya adalah bagi peneliti selanjutnya diharapkan menggunakan 

variabel lain seperti biaya produksi, marjin keuntungan, perputaran kas, perputaran 

total aktiva dan modal kerja sehingga dapat diperoleh informasi secara menyeluruh 

dan lengkap. 
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