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ABSTRAKSI 

Keberhasilan pengelolaan operasi perusahaan dapat dipengaruhi oleh 
beberapa faktor, baik yang berasal dari dalarn perusahaan maupun dari luar 
perusahaan. Pengaruh yang berasal dari dalam perusahaan antara lain adalah 
pengeloaan modal kerja yang efektif dan efesien, yang menuju kepada ukuran 
keberhasilannya adalah ROI. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa 
jauh pengaruh modal kerja terhadap ROI setelah pajak pada perusahaan farmasi 
yang go - public di Indonesia. 

Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah beberapa 
variabel yang berhubungan dengan manajemem modal kerja yaitu rasio kas 
terhadap modal kerja (Xl) rasio piutang terhadap modal kerja ( X2 ) rasio 
persediaan terhadap modal kerja ( X3 ) 

tingkat perputaran modal kerja ( X4 ) rasio aktiva lancar terhadap total aktiva ( Xs ). 

Variabel tidak bebas adalah ROI setelah pajak (Y). 
Setelah diadakan penelitian maka dapat diketahui bahwa masing - masing 

variabel bebas tidak secara bersama - sarna mempunyai pengaruh yang bermakna 
terhadap ROI setelah pajak. Hal ini ditunjukkan dengan hasil uji analisa statistik 
dengan metode linear berganda setelah melalu evaluasi asumsi klasik terhadap 
metodefull model regression. 

Kemudian berdasarkan perhitungan dari kelima variabel bebas tersebut 
yang mempunyai pengaruh dominan terhadap ROI setelah pajak adalah variabel 
tingkat perputaran modal kerja (X4 ), karena mempunyai nilai koefisien 
determinasi parsial ( I parsial ) terbesar yaitu = 0, 6471 dan memiliki nilai 
probability kesalahan yang terkecil yaitu Prob = 0, 00017. 


