
 

ABSTRAK 
 

 
Fatimah Sari (15510399) Analisis Peputaran Kas dan Perputaran Piutang 
Dalam Meningkatkan Laba Bersih Pada PT. Sekar Mulia Abadi Medan. 
 
Perusahaan dituntut untuk mampu menentukan kinerja usaha yang baik sebagai 
jaminan kelangsungan hidupnya. Laba usaha atau biasa disebut dengan laba 
operasi merupakan  suatu pengukuran laba  perusahaan yang berasal dari aktivitas 
operasi yang masih berlangsung.  Semakin besar laba usaha yang dapat di peroleh 
maka perusahaan akan mampu untuk bertahan hidup, tumbuh dan berkembang 
serta tangguh menghadapi persaingan. Perputaran kas merupakan perbandingan 
antara penjualan dengan jumlah kas rata –rata, perputaran kas menunjukkan 
kemampuan kas dalam menghasilkan pendapatan sehingga dapat dilihat berapa 
kali uang kas berputar dalam satu periode tertentu. Makin tinggi tingkat 
perputaran kas berarti makin cepat kembalinya kas masuk pada perusahaan. 
Dengan demikian, kas akan dapat dipergunakan kembali untuk membiayai 
kegiatan operasional sehingga tidak mengganggu kondisi keuangan perusahaan 
dan dapat meningkatkan laba bagi perusahaan. 
Perputaran piutang mempengaruhi tingkat laba perusahaan dimana apabila 
perputaran piutang naik maka laba akan naik dan akhirnya akan mempengaruhi 
perputaran dari Operating Asset” Perusahaan dikatakan memiliki posisi yang kuat 
apabila perusahaan mampu meningkatkan profitabilitasnya. Artinya, perusahaan 
harus meningkatkan kemampuannya dalam menghasilkan laba. Salah satunya 
dengan cara mengelola piutang perusahaan yang bersangkutan seefisien mungkin. 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalahuntuk mengetahui dan menganalisis 
perputaran kas dalam meningkatkan laba bersih. Untuk mengetahui dan 
menganalisis perputaran piutang dalam meningkatkan laba bersih. Untuk 
mengetahui dan menganalisis faktor yang menyebabkan nilai laba bersih 
mengalami penurunan.Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 
teknik analisis regresi berganda.Dari hasil penelitian ini diketahui ada pengaruh 
signifikan perputaran kasterhadap laba bersih, yang diketahui berdasarkan hasil 
pengujian hipotesis yang menunjukkan nilai thitung  perputaran kassebesar4,460dan  
ttabel  dengan n = 5 dan α =0,05 diketahui sebesar 1.998. Dengan demikian thitung 
lebih besar dibandingkan ttabel (4,460>1.998) dan nilai signifikansi sebesar 0.000 
(lebih besar dari 0,05) sehingga H0 diterima dan Ha ditolak yang artinya ada 
pengaruh perputaran kasterhadap laba bersih pada PT. Sekar Mulia Abadi Medan. 
Selain itu ada pengaruh signifikan perputaran piutangterhadap laba bersih, yang 
diketahui berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang menunjukkan nilai thitung  
perputaran piutangsebesar5,233dan ttabel  dengan n = 5 dan α =0,05 diketahui 
sebesar 1.998. Dengan demikian thitung lebih besar dibandingkan ttabel 
(5,233>1.998) dan nilai signifikansi sebesar 0.000 (lebih besar dari 0,05) sehingga 
H0 diterima dan Ha ditolak yang artinya ada pengaruh perputaran piutangterhadap 
laba bersih pada PT. Sekar Mulia Abadi Medan.  
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