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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh 

Perputaran Modal Kerja (WCT), Perputaran Total Aset (TATO), 

Rasio Utang (DAR) secara parsial maupun simultan terhadap 

Rentabilitas (ROI) pada perusahaan Properti dan Real Estate yang 

terdaftar di BEI periode 2007-2011. 

Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari 

www.idx.co.id dan Indonesian Capital Market Directory (ICMD). 

Penelitian ini menggunakan data penelitian berjumlah 13 

Perusahaan. Metode statistik yang digunakan adalah analisis 

regresi linear berganda. Metode analisis yang digunakan adalah 

uji asumsi klasik. Pengujian hipotesis dilakukan dengan 

menggunakan uji F dan uji t, dengan tingkat signifikansi (α) 5%. 

Penganalisaan data menggunakan software pengolahan data 

statistik yaitu SPSS 21 for windows. 

Hasil penelitian menunjukkan  bahwa secara parsial Perputaran 

Modal Kerja (WCT) tidak berpengaruh signifikan terhadap 

Rentabilitas (ROI), Perputaran Total Aset (TATO) dan Rasio Utang 

(DAR) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 

Rentabilitas. Secara simultan, Perputaran Modal Kerja (WCT), 

Perputaran Total Aset (TATO) dan Rasio Utang (DAR) berpengaruh 

signifikan terhadap Rentabilitas pada perusahaan perusahaan Real 

Estate dan Properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 

2007-2011. 

Kata kunci : Perputaran Modal Kerja (Working Capital Turnover), 

Perputaran   Total Aset (Total Asset Turnover),Rasio 

Utang (Debt To Asset Ratio, Rentabilitas (Return On 

Investment) 

 

PENDAHULUAN 

Profitabilitas adalah hasil akhir dari sejumlah kebijakan 

dan keputusan yang dilakukan oleh perusahaan (Brigham dan 

Houston, 2006:107).  

Rasio rentabilitas atau disebut juga profitabilitas 

menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui 

semua kemampuan dan sumber yang ada (Harahap, 2013:304).  

Perusahaan yang mampu meningkatkan laba yang tinggi menarik 

para investor yang biasanya memfokuskan pada analisis 

http://www.idx.co.id/
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profitabilitas sebelum melakukan investasi pada suatu 

perusahaan. Oleh karena itu manajemen perusahaan benar-benar di 

tuntut untuk menjaga kondisi profitabilitas perusahaan agar 

dapat stabil sehingga para investor tertarik untuk berinvestasi.   

Rasio rentabilitas mengukur efektifitas manajemen secara 

keseluruhan yang ditujukan oleh besar kecilnya tingkat 

keuntungan yang diperoleh berasal dari penjualan. Perputaran 

modal kerja merupakan ukuran yang dapat digunakan untuk 

menunjukkan banyaknya penjualan diperoleh perusahaan dalam 

meningkatkan laba.  

Munawir (2004:80) menyebutkan rasio perputaran modal kerja 

menunjukkan hubungan antara modal kerja dengan penjualan 

dan menunjukkan banyaknya penjualan yang dapat diperoleh 

perusahaan (jumlah rupiah) untuk tiap rupiah modal kerja.  

Dengan kata lain rasio perputaran modal kerja menghubungkan 

penjualan dengan modal kerja dalam menghasilkan laba. Perusahaan 

juga memerlukan sejumlah aset usaha untuk menghasilkan volume 

penjualan yang ingin dicapai, yang harus dioperasikan secara 

efisien. Untuk mengukur pendayagunaan aset usaha dalam 

menghasilkan penjualan  dapat dinilai dengan rasio Total Asset 

Turnover.  

Harahap (2013:305) menyebutkan, semakin besar rasio ini 

semakin baik, hal ini berarti bahwa aset dapat lebih cepat 

berputar dan meraih laba. 

Perusahaan harus mampu menghasilkan profitabilitas yang cukup 

agar perusahaan mampu untuk menjaga kelangsungan usahanya. Oleh 

karena itu pemenuhan sumber dana perusahaan harus mencari sumber 

dana yang berasal luar perusahaan yaitu dengan cara meminjam 

kepada pihak kreditur berupa utang atau melalui penerbitan saham 

yang digunakan untuk membiayai perusahaan dimana pada saatnya 

harus dibayar kembali. Rasio utang merupakan  perbandingan total 

utang dengan total aset perusahaan yang  menunjukkan sejauh mana 

aset yang dimiliki perusahaan didanai dengan utang. Dengan 

penggunaan utang, hal ini menimbulkan konsekuensi yang  tentunya 

berupa kewajiban  financial  dalam hal membayar angsuran pokok 

dan angsuran bunga.  

Fahmi (2012:72) menyatakan penggunaan utang yang terlalu 

tinggi akan membahayakan perusahaan karena perusahaan akan 

masuk dalam kategori extreme leverage (utang ekstrim) 

yaitu perusahaan terjebak dalam tingkat utang yang tinggi 

dan sulit untuk melepaskan beban utang tersebut.  

Oleh sebab itu, peningkatan rasio utang harus diimbangi 

dengan peningkatan profitabilitas/rentabilitas sehingga 

kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban-kewajiban 

finansialnya tidak terganggu.   

Salah satu booming investasi yang berkembang pesat di 

Indonesia saat ini adalah investasi di sektor properti. 

Indonesia masih menjadi negara tujuan untuk investasi di bidang 

properti. Hal ini terlihat dari banyaknya investor dari negara 

lain yang berminat menanamkan modalnya dalam bidang properti di 

negara ini. Investasi properti di Indonesia memang menarik, dan 

merupakan salah satu yang paling menguntungkan dan menjanjikan 

untuk di kembangkan.  
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Berdasarkan alasan inilah peneliti memilih perusahaan sektor 

Properti dan Real Estate sebagai objek penelitian. Objek 

penelitian ini adalah perusahaan Properti dan Real Estate yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2007 sampai 2011. 

Jumlah perusahaan di sektor Properti dan Real Estate yang 

terdaftar di BEI sampai dengan 30 November 2012 adalah 36 

perusahaan. 

Berdasarkan uraian yang dikemukakan sebelumnya maka judul 

penelitian ini adalah ”PENGARUH PERPUTARAN MODAL KERJA, 

PERPUTARAN TOTAL ASET DAN RASIO UTANG TERHADAP RENTABILITAS PADA 

PERUSAHAAN PROPERTI DAN REAL ESTATE YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK 

INDONESIA PERIODE 2007-2011”. 

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara Perputaran 

Modal Kerja terhadap Rentabilitas pada perusahaan Properti 

dan Real Estate di Bursa Efek Indonesia? 

2. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara Perputaran 

Total Aset terhadap Rentabilitas pada perusahaan Properti dan 

Real Estate di Bursa Efek Indonesia? 

3. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara Rasio Utang 
terhadap Rentabilitas pada perusahaan Properti dan Real 

Estate di Bursa Efek Indonesia? 

4. Apakah terdapat pengaruh Perputaran Modal Kerja, Perputaran 
Total Aset dan Rasio Utang secara simultan terhadap 

Rentabilitas pada perusahaan Properti dan Real Estate di 

Bursa Efek Indonesia. 

 

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

Rentabilitas 

Harahap (2013:304) mengemukakan bahwa rasio rentabilitas 

atau disebut juga profitabilitas menggambarkan kemampuan 

perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan, dan 

sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, 

jumlah karyawan, jumlah cabang, dan sebagainya.   

Fahmi (2012:80) menyebutkan rasio profitabilias mengukur 

efektivitas manajemen secara keseluruhan yang ditujukan 

oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam 

hubungannya dengan penjualan maupun investasi. Semakin baik 

rasio profitabilitas maka semakin baik menggambarkan 

kemampuan tingginya perolehan keuntungan perusahaan. 

Rasio-rasio profitabilitas secara umum ada 4 (empat), yaitu 

Gross profit margin, Net profit margin, Return on investmen 

(ROI), Return on equity (ROE). ROI (Return On Investment) 

merupakan ukuran kinerja perusahaan yang diakui secara luas. 

Dengan ROI kita dapat membandingkan keberhasilan perusahaan atas 

pengelolaan investasi modal. Ukuran ini juga memungkinkan kita 

untuk menilai pengembalian perusahaan relatif terhadap resiko 

investasi modal serta membandingkan pengembalian atas investasi 

modal dengan pengembalian investasi alternatif. Beberapa rasio 

di atas biasa digunakan dalam  mengukur besarnya rentabilitas. 

Dalam penelitian ini digunakan rasio Return On  Investment.  
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Rasio Perputaran Modal Kerja (Working Capital Turnover)  

Modal kerja selalu dalam keadaan berputar atau beroperasi 

dalam perusahaan selama perusahaan yang bersangkutan dalam 

keadaan usaha.  

Munawir (2004:80) Rasio perputaran modal kerja ditujukan 

untuk mengukur keefektifan pendayagunaan modal kerja untuk 

melaksanakan kegiatan perusahaan dan menunjukkan banyaknya 

penjualan yang dapat diperoleh perusahaan untuk tiap  

rupiah modal kerja. 

Kasmir (2011:182) menyebutkan, apabila perputaran modal 

kerja yang rendah dapat diartikan perusahaan sedang 

kelebihan modal kerja. Hal ini mungkin disebabkan karena 

rendahnya perputaran persediaan atau piutang atau saldo 

kas yang terlalu besar. Demikian pula sebaliknya jika 

perputaran modal kerja tinggi, mungkin disebabkan 

tingginya perputaran persediaan atau perputaran piutang 

atau saldo kas yang terlalu kecil. 

 

Perputaran Total Aset (Total Asset Turn Over) 

Fahmi (2012:80) menyebutkan rasio perputaran total aset 

melihat sejauh mana keseluruhan aset yang dimiliki oleh 

perusahaan terjadi perputaran secara efektif. 

Wild dan Subramanyam (2005:76), perputaran aset (asset 

turnover) mengukur intensitas perusahaan dalam menggunakan 

asetnya. Ukuran penggunaan aset yang paling relevan adalah 

penjualan, karena penjualan penting bagi laba.  

Harahap (2013:305), rasio total asset turnover 

menggambarkan perputaran aset diukur dari volume 

penjualan. Semakin besar rasio ini semakin baik, hal ini 

berarti bahwa aset dapat lebih cepat berputar dan meraih 

laba.  

Rasio Utang (Debt to Asset Ratio)   

Untuk mengukur seberapa jauh perusahaan menggunakan pendanaan 

melalui utang dapat digunakan rasio  utang (debt to asset ratio) 

yang merupakan perbandingan antara total utang dengan total 

aset.  

Raharjaputra (2009:201) menyatakan debt to asset ratio 

adalah rasio yang mengukur jumlah presentase dari jumlah 

dana yang diberikan oleh kreditur berupa utang terhadap 

jumlah aset perusahaan. Utang tersebut termasuk utang 

lancar, utang bank, obligasi, dan kewajiban jangka panjang 

lainnya. 

Fahmi (2012:72), rasio ini disebut juga sebagai rasio yang 

melihat perbandingan utang perusahaan, yaitu diperoleh 

dari perbandingan total utang dibagi dengan total aset. 

Van Horn dan Wachowicz (2005:210), rasio ini menekankan 

pada peran penting pendanaan utang bagi perusahaan dengan 

menunjukkan persentase aset perusahaan yang didukung oleh 

pendanaan utang. Semakin tinggi debt to asset ratio, 

semakin besar risiko keuangannya, semakin rendah rasio ini 

maka akan semakin rendah risiko keuangannya. 

 

 



5 
JURNAL PENGARUH PERPUTARAN MODAL KERJA, PERPUTARAN TOTAL ASET DAN RASIO UTANG TERHADAP 

RENTABILITAS PADA PERUSAHAAN PROPERTI DAN REAL ESTATE YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK 

INDONESIA TAHUN PERIODE 2007-2011.  

RATIH GAYATRI ASTAGFIRLI 

Kerangka Konseptual 

Berdasarkan tinjauan pustaka dan tinjauan penelitian 

terdahulu diatas maka kerangka konseptual penelitian ini adalah 

sebagai berikut:  

 

Pengembangan Hipotesis 

1. Pengaruh Perputaran Modal Kerja terhadap Rentabilitas 
Rasio perputaran modal kerja ditujukan untuk mengukur 

keefektifan pendayagunaan modal kerja untuk melaksanakan 

kegiatan perusahaan dan menunjukkan banyaknya penjualan 

yang dapat diperoleh perusahaan untuk tiap rupiah modal 

kerja (Munawir, 2004:80).  

Dengan kata lain rasio ini menunjukkan adanya pengaruh antara 

tingkat penjualan dengan modal kerja untuk menghasilkan laba. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Halim (2010)  tentang 

analisis pengaruh manajemen modal kerja dan rasio utang terhadap  

rentabilitas ekonomi pada industri makanan dan minuman di bursa 

efek Indonesia pada tahun 2006-2008 menyatakan bahwa perputaran 

modal kerja memiliki pengaruh yang positif dan signifikan 

terhadap Return On Investment. Dari uraian di atas dapat 

disimpulkan hipotesis pertama adalah: 

H1: Perputaran modal kerja berpengaruh signifikan terhadap 

Rentabilitas pada Perusahaan Properti dan Real Estate yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

 

2. Pengaruh Perputaran Total Aset terhadap Rentabilitas 
Harahap (2013:305), rasio Total Asset Turnover 

menggambarkan perputaran aset diukur dari volume 

penjualan. Semakin besar rasio ini semakin baik, hal ini 

berarti bahwa aset dapat lebih cepat berputar dan meraih 

laba.  

Rasio ini menunjukkan perputaran total aset diukur dari 

volume penjualan dengan kata lain seberapa jauh kemampuan total 

aset menghasilkan suatu penghasilan. Volume penjualan dapat di 

perbesar apabila total asset turnover ditingkatkan atau 
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diperbesar. Perputaran total aset ini dapat berperan dalam 

menentukan Rentabilitas. Berdasarkan penelitian yang dilakukan 

oleh Sholichah (2011) tentang analisa pengaruh asset turnover 

dan profit margin terhadap return on investment pada perusahaan 

food dan baverage di bursa efek Indonesia pada tahun 2008-2010 

meyatakan bahwa perputaran perputaran total aset mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap variabel Return On Investment. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan hipotesis kedua adalah: 

H2: Perputaran total aset berpengaruh signifikan terhadap 

Rentabilitas pada Perusahaan Properti dan Real Estate yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

 

3. Pengaruh Rasio Utang terhadap Rentabilitas  
Van Horn dan Wachowicz (2005:210),  menyebutkan debt to 

asset ratio menekankan pada peran penting pendanaan utang 

bagi perusahaan dengan menunjukkan persentase aset 

perusahaan yang didukung oleh pendanaan utang. Semakin 

tinggi debt to asset ratio, semakin besar risiko 

keuangannya, semakin rendah rasio ini maka akan semakin 

rendah risiko keuangannya.  

Karena semakin besar resiko yang dihadapi oleh perusahaan 

maka ketidakpastian untuk menghasilkan laba dimasa depan juga 

meningkat. Hal ini bisa disebabkan karna pada tingkat 

profitabilitas yang rendah, perusahaan menggunakan utang untuk 

membiayai operasional, sebaliknya pada tingkat profitabilitas 

yang tinggi, perusahaan mengurangi penggunaan utang. Berdasarkan 

penelitian yang dilakukan Halim (2010) tentang analisis pengaruh 

manajemen modal kerja dan rasio utang terhadap  rentabilitas 

ekonomi pada industri makanan dan minuman di Bursa  Efek  

Indonesia pada tahun 2006-2008 menyatakan bahwa rasio utang  

memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Return On 

Investment. Namun dalam penelitian Lestari (2010) tentang 

pengaruh modal kerja dan leverage terhadap profitabilitas pada  

perusahaan otomotif yang terdaftar di bursa efek Indonesia pada 

tahun 2006-2008 menunjukkan debt to asset ratio tidak 

berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Dari uraian di 

atas dapat disimpulkan hipotesis ketiga adalah: 

H3: Rasio utang berpengaruh signifikan terhadap Rentabilitas 

pada Perusahaan Properti dan Real Estate yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia. 

 

4. Pengaruh Perputaran Modal Kerja, Perputaran Total Aset dan 
Rasio Hutang terhadap Rentabilitas 

Fahmi (2012:80) menyebutkan rasio profitabilias mengukur 

efektivitas manajemen secara keseluruhan yang ditujukan 

oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh 

dalam hubungannya dengan penjualan maupun investasi. 

Perputaran modal kerja menunjukkan banyaknya penjualan dapat 

diperoleh perusahaan untuk tiap rupiah modal kerja, sedangkan 

perputaran total aset mengukur seberapa efisien penggunaan 

asetnya dalam menghasilkan penjualan. Dalam hal ini perputaran 

modal kerja dan perputaran total aset mempengaruhi tingkat 

penjualan. Rasio utang menunjukkan seberapa besar resiko yang 
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dihadapi oleh perusahaan yang mengakibatkan ketidakpastian dalam 

menghasilkan laba di masa depan. Artinya tinggi rendahnya rasio 

utang dapat mempengaruhi rentabilitas perusahaan. Berdasarkan 

uraian di atas maka dapat ditarik hipotesis secara simultan 

yaitu: 

H4: Perputaran Modal Kerja, Perputaran Total Aset, dan Rasio 

Utang berpengaruh secara simultan terhadap Rentabilitas pada 

Perusahaan Properti dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. 

 

METODE PENELITIAN 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan 

Property dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) pada tahun 2007, 2008, 2009, 2010 dan 2011 yang  terdiri 

atas 36 perusahaan. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan 

judgment sampling.  

Dengan teknik ini, sampel diambil berdasarkan kriteria yang 

telah dirumuskan terlebih dahulu oleh peneliti (Siagian dan 

Sugiarto, 2006:120).  

Terdapat tiga belas Perusahaan Properti dan Real Estate yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang akan dijadikan sampel. 

Adapun yang menjadi kriteria dalam pengambilan sampel adalah 

sebagai berikut :    

1. Perusahaan Properti dan Real Estate yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia selama periode penelitian yaitu tahun 2007, 

2008, 2009, 2010, dan 2011.  

2. Perusahaan Properti dan Real Estate yang memperoleh laba pada 
tahun penelitian. 

Definisi Operasional Variabel 

Variabel – variable dalam penelitian ini menggunakan tiga (3) 

variable bebas/indenpenden (X) yaitu, Perputaran Modal Kerja 

(Working Capital Turnover), Perputaran Total Aset (Total Asset 

Turnover) dan Rasio Utang (Debt to Asset Ratio) dan satu 

variable terikat/dependent (Y) yaitu Rentabilitas (Return On 

Investment). Masing-masing variabel penelitian secara 

operasional dapat didefinisikan sebagai berikut : 

 

Variabel Definisi Indikator Skala  

Variabel 

Dependen (Y) 

Rentabilitas  

Rasio yang 

menghubungkan 

laba dari 

penjualan dan 

investasi  

 

    
                  

          
 x100 

Rasio 

Variabel 

Independen 

(X1)  

Perputaran 

Modal Kerja 

(Working 

Capital 

Turnover) 

Rasio yang 

menunjukkan 

hubungan 

antara modal 

kerja dengan 

penjualan. 

 

 

     
         

                     
 

Rasio 
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Variabel 

Independen 

(X2)  

Perputaran 

Total Aset 

(Total Asset 

Turnover) 

Rasio yang 

menunjukkan 

perputaran 

total aset 

diukur dari 

volume 

penjualan 

 

 

      
         

          
 

Rasio 

Variabel 

Independen  

(X3) 

Rasio Utang 

(Debt to 

Asset Ratio) 

Rasio yang 

mengukur 

sejauh mana 

aset dapat 

ditutupi oleh 

utang. 

 

    
           

          
 

Rasio 

 

Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan adalah terdiri dari 

pengujian asumsi klasik dan pengujian hipotesis dengan bantuan 

komputer yang menggunakan software SPSS versi 21.  Dalam 

analisis data terdiri dari statistik deskriptif, uji asumsi 

klasik (uji normalitas, multikoloniearitas,autokorelasi, dan 

heteroskedastisitas) dan uji hipotesis (uji F, uji t dan 

koefisien determinasi).  

PEMBAHASAN 
Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsi suatu data 

yang dilihat dari nilai maksimum, nilai minimum, mean, dan 

standar deviasi yang bertujuan untuk mempermudah dalam memahami 

variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian. Berdasarkan 

hasil uji statistik deskriptif data  dari tabel yang terlampir 

dapat dijelaskan bahwa :  

1. Variabel return on investment (Y) memiliki sampel (N) 

sebanyak 65, dengan nilai minimum (terkecil) 0,08, nilai 

maksimum (terbesar) 20,05 dan mean (nilai rata-rata) 4,7548. 

Standar Deviation  (simpangan baku) variabel ini adalah 

3,72215. 

2. Variabel working capital turnover (X1) memiliki sampel (N) 
sebanyak 65, dengan nilai minimum (terkecil) 0,19, nilai 

maksimum (terbesar) 2,88 dan mean (nilai rata-rata) 0,6031. 

Standar Deviation  (simpangan baku)  variabel ini adalah 

0,52993. 

3. Variabel total asset turnover (X2) memiliki sampel (N) 

sebanyak 65, dengan nilai minimum (terkecil) 0.08,  nilai 

maksimum (terbesar) 0.44 dan mean (nilai rata-rata) 0,2129. 

Standar Deviation  (simpangan baku)  variabel ini adalah 

0,08518. 

4. Variabel debt to asset ratio (X3) memiliki sampel (N) 

sebanyak 65, dengan nilai minimum (terkecil) 0,06, nilai 

maksimum (terbesar) 0,80 dan mean (nilai rata-rata) 0,4740. 

Standar Deviation  (simpangan baku)  variabel ini adalah 

0,19102. 
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Pengujian Asumsi Klasik  

1. Hasil Uji Normalitas 
Dalam penelitian ini uji normalitas dapat dilakukan melalui 

uji data statistik dengan model Kolmogorov-Smirnov dan analisis 

grafik dilakukan untuk mengetahui apakah data sudah 

terdistribusi normal atau tidak. Berdasarkan hasil uji 

normalitas yang terlampir dapat disimpulkan bahwa data dalam 

model regresi terdistribusi secara normal. Hal ini dapat 

ditunjukkan dari besarnya nilai signifikansinya 0,366 > 0,05. 

 

2. Uji Multikolonieritas 
Untuk melihat ada atau tidaknya multikolinieritas dalam 

model regresi dapat dilihat dari nilai tolerence dan 

lawannya Variance Inflatin Factor (VIF). Kedua ukuran ini 

menunjukkan setiap variabel independen manakah yang 

dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Tolerence 

mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih 

yang tidak dijelaskan  oleh variabel independen lainnya.  

Jadi, nilai Tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF 

yang tinggi (karena VIF = 1/tolerence). Nilai cutoff yang 

umum dipakai untuk menunjukkan adanya mutikolineritas 

adalah nilai Tolerence < 0,10 atau sama dengan VIF > 10 

(Ghozali, 2006:91).  

Berdasarkan hasil data yang terlampir bahwa penelitian ini 

bebas dari adanya multikolonieritas. Hal ini bisa dilihat dengan 

membandingkannya dengan  nilai Tolerence dan VIF.  Dari ketiga 

variabel diperoleh angka VIF Working Capital Turnover (X1) = 

1,508, Total Asset Turnover (X2) = 1,475, Debt Asset Ratio(X3) = 

1,119,  dan seluruh nilai tolerence dari setiap variabel  lebih 

dari 0,1. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 

gejala multikolonieritas dalam variabel bebasnya. 

 

3. Uji Autokorelasi  
Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t 

dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Untuk 

mendeteksi ada atau tidaknya terjadi autokorelasi pada data 

penelitian adalah dengan menggunakan Durbin Watson Test. Model 

yang baik adalah model yang tidak terdapat autokorelasi dengan 

melihat (du < d < 4-du) maka tidak ada autokorelasi positif dan 

negatif. Berdasarkan hasil pengujian pada tabel yang terlampir 

dapat diketahui bahwa nilai (du < d < 4-du) yaitu (1,6960 < 

2,011 < 2,304) artinya tidak terjadi autokorelasi positif dan 

negatif pada model regresi. 

4. Uji Heteroskedastisitas 
Uji ini bertujuan untuk mengukur efisiensi dari model yang 

akan digunakan sebagai estimator. Untuk menguji 

heteroskedastisitas ini dilakukan dengan menggunakan uji Park 

yaitu cukup dilihat dari angka signifikan yang dihasilkan. Untuk 

α = 0,05, jika angka signifikan yang dihasilkan lebih kecil dari 

0,05 disebut signifikan artinya variabel tersebut mengandung 

heteroskedastisitas. Sebaliknya jika angka lebih besar dari 0,05 

disebut tidak signifikan artinya variabel tersebut tidak 
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mengandung heteroskedastisitas. Dari hasil perhitungan yang 

terlampir dapat diketahui bahwa signifikansi setiap variabel 

bebas lebih besar dari 0,05, maka persamaan regresi tidak 

mengalami gangguan heterokedastisitas. 

 

Analisis Regresi Berganda 

Analisis regresi berganda  dilakukan untuk mengetahui 

pengaruh dari Perputaran Modal Kerja (Working Capital Turnover), 

Perputaran Total aset (Tota Asset Turnover), dan Rasio Utang 

(Debt to Asset Ratio) terhadap Rentabilitas (Return On 

Investment) dalam pengolahan data menggunakan regresi linear. 

Persamaan regresi berganda yang dipakai adalah sebagai berikut: 

 

Y = 1,559 + 1,255X1 + 25,998X2 – 6,533X3 + e 

Dari persamaan model regresi linear tersebut dapat 

diinterprestasikan sebagai berikut: 

 

1. Nilai Konstanta (a) = 1,559 

Menunjukkan bahwa apabila nilai variabel Perputaran Modal 

Kerja (Working Capital Turnover), Perputaran Total Aset (Total 

Asset Turnover), Rasio Utang (Debt to Asset Ratio) konstan, maka 

nilai variabel Rentabilitas (Return On Investment) sebesar 

1,559. 

2. Koefisien Regresi Working Capital Turnover (b1) = 1,255 

Besarnya nilai koefisien regresi (b1) yang positif 

menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel 

Rentabilitas (Return On Investment) dengan variabel Perputaran 

Modal Kerja (Working Capital Turnover), yang artinya jika nilai 

variabel Perputaran Modal Kerja naik sebesar 1  maka nilai 

Return On Investment akan meningkat sebesar 1,255. Dengan asumsi 

variabel bebas lainnya konstan. 

3. Koefisien Regresi Total Asset Turnover (b2) = 25.998 

Besarnya nilai koefisien regresi (b2) yang positif 

menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel 

Rentabilitas (Return On Investment) dengan variabel Total Aset 

Turnover (Total Asset Turnover) yang artinya jika nilai variabel 

Total Asset Turnover naik sebesar 1 maka nilai Return On 

Investment akan naik sebesar 25,998 dengan asumsi variabel bebas 

lainnya konstan. 

4. Koefisien Regresi Debt to Asset Ratio  (b3) = – 6,533 

Besarnya nilai koefisien regresi (b3) yang negatif 

menunjukkan adanya hubungan yang tidak searah antara 

Rentabilitas (Return On Investment) dengan variabel Rasio Utang 

(Debt to Asset Ratio) yang artinya jika nilai variabel Debt to 

Asset Ratio naik sebesar 1 maka nilai Return On Investment akan 

turun sebesar  6,533. Dengan asumsi variabel bebas lainnya 

konstan. 

 

Uji F 

Uji F dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen secara simultan 

(keseluruhan). Uji ini dilakukan dengan membandingkan 

signifikansi Fhitung dengan Ftabel. Berdasarkan hasil pengujian 
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hipotesis secara simultan (uji F) membuktikan bahwa ada pengaruh 

Perputaran Modal Kerja (Working Capital Turnover), Perputaran 

Total Aset (Total Asset Turnover), dan Rasio Utang (Debt to 

Asset Ratio) secara simultan terhadap Rentabilitas (Return On 

Investment) pada perusahaan Properti dan Real Estate yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2007-2011. Hal ini 

dibuktikan dengan nilai Fhitung > Ftabel (28,264 > 2,76) dan tingkat 

signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari tingkat signifikan 

(α) 0,05, yang berarti hipotesis dalam penelitian ini Ha 

diterima atau H0 ditolak, artinya variabel-variabel independen 

yang diteliti secara simultan (bersama-sama) berpengaruh 

signifikan terhadap Rentabilitas. 

 

Uji t (t-test) 

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial (Uji t) 

menyimpulkan: 

1. Pengaruh Perputaran Modal Kerja (Working Capital Turnover) 

terhadap Rentabilitas 

Dilihat dari hasil pengujian secara parsial (uji t) yang 

telah di kelola menunjukkan nilai thitung < ttabel (1,758 < 

2,00030)  dan signifikan 0,84 > 0,05, maka Ha tidak dapat 

diterima, membuktikan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan 

antara variabel perputaran modal kerja terhadap rentabilitas. 

Hal ini dapat disimpulkan bahwa pada perusahaan Properti dan 

Real Estate yang terdaftar di BEI pada periode 2007-2011, besar 

kecilnya Perputaran Modal Kerja tidak memberikan pengaruh 

terhadap kemampuan perusahaan dalam menghasilkan Rentabilitas. 

Hasil penelitian ini tidak didukung oleh  teori yang 

diungkapkan Munawir (2004:80) yang menyebutkan rasio perputaran 

modal kerja menunjukkan hubungan antara modal kerja dengan 

penjualan dan menunjukkan banyaknya penjualan yang dapat 

diperoleh perusahaan (jumlah rupiah) untuk tiap rupiah modal 

kerja. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang 

dilakukan Halim (2010) yang menyimpulkan bahwa perputaran modal 

kerja memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap 

Return On Investment. Namun hasil penelitian ini didukung 

dengan  penelitian yang dilakukan Lestari (2010) yang 

menyimpulkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara 

working capital turnover terhadap profitabilitas.  

 

2. Pengaruh Perputaran Total Aset (Total Asset Turnover) 

terhadap Rentabilitas 

Dari hasil pengujian secara parsial (uji t) yang telah di 

kelola menunjukkan thitung > ttabel (5,915 > 2,00030)  dan 

signifikan 0,000 < 0.05, membuktikan bahwa secara parsial 

Perputaran Total Aset berpengaruh signifikan terhadap 

Rentabilitas. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pada perusahaan 

Properti dan Real Estate yang terdaftar di BEI pada periode 

2007-2011, besar kecilnya perputaran total aset berpengaruh 

terhadap kemampuan perusahaan dalam menghasilkan rentabilitas. 

Penelitian ini didukung oleh teori yang dikemukakan oleh 

Harahap (2013:305), yang menyebutkan bahwa rasio Total Asset 

Turnover menggambarkan perputaran aset diukur dari volume 
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penjualan. Semakin besar rasio ini semakin baik, hal ini 

berarti bahwa aset dapat lebih cepat berputar dan meraih laba. 

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan 

oleh Sholichah (2011) yang menyebutkan perputaran aset 

berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas.  

 

3. Pengaruh Rasio Utang (Debt to Asset Ratio) terhadap 

Rentabilitas 

Dari hasil pengujian secara parsial (uji t) yang telah di 

kelola menunjukkan besarnya -thitung < -ttabel (-3,826 < -2,0086) 

dan signifikan 0,000 < 0.05, membuktikan bahwa secara parsial 

Debt to Asset Ratio berpengaruh signifikan terhadap 

Rentabilitas. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pada perusahaan 

Properti dan Real Estate yang terdaftar di BEI pada periode 

2007-2011, besar kecilnya Debt to Asset Ratio berpengaruh 

terhadap kemampuan perusahaan dalam menghasilkan Rentabilitas. 

Seperti yang dikemukakan oleh Van Horn dan Wachowicz 

(2005:210), semakin tinggi debt to asset ratio, semakin besar 

risiko keuangannya, semakin rendah rasio ini maka akan semakin 

rendah risiko keuangannya. Oleh karena itu, untuk meningkatkan 

rentabilitas maka perusahaan perlu memperhatikan jumlah 

utangnya, karena  Debt to Asses Ratio berpengaruh terhadap 

rentabilitas perusahaan. Hasil penelitian ini didukung oleh 

penelitian yang dilakukan Halim (2010) yang menyimpulkan bahwa 

Debt to Asses Ratio memiliki pengaruh yang negatif terhadap 

Rentabilitas. Namun hasil penelitian ini berbeda dengan 

penelitian yang dilakukan Lestari (2010) yang menunjukkan debt 

to asset ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap 

profitabilitas.  

Uji Koefisien Determinan (R2)   

Uji koefisien determinan  (R2) bertujuan untuk melihat 

seberapa besar pengaruh masing-masing variabel bebas yaitu 

Perputaran Modal Kerja (Working Capital Turnover), Perputaran 

Total aset (Tota Asset Turnover), dan Rasio Utang (Debt to Asset 

Ratio) terhadap variabel terikat Rentabilitas (Return On 

Investment). 

Dari tabel yang terlampir nilai koefisien determinasi 

(Adjusted R Square) sebesar 0,561 atau 56 % dari variabel 

Rentabilitas (Return on Investment) dapat dijelaskan oleh 

Working Capital Turnover, Total Asset Turnover, Debt to Asset 

Ratio. Sedangkan sisanya 44 % dijelaskan atau dipengaruhi oleh 

variabel-variabel (faktor atau rasio-rasio keuangan) lain yang 

tidak termasuk dalam model. Nilai koefisien korelasi (R) sebesar 

0,763 yang berarti bahwa korelasi atau hubungan antara 

Perputaran Modal Kerja, Perputaran Total Aset, dan Rasio Hutang 

(variabel independen) terhadap Rentabilitas (variabel dependen) 

dikatakan kuat. Koefisien korelasi dikatakan kuat apabila nilai 

R berada diatas 0.5 dan mendekati 1. Standar Error of the 

Estimate adalah 2,46614, semakin kecil nilai SEE maka akan 

semakin membuat model regresi semakin tepat dalam memprediksi 

variabel dependen. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisa pengujian dan pembahasan yang telah 

dikemukakan penelitian mengenai Pengaruh Perputaran Modal Kerja, 

Perputaran Total Aset, Rasio Hutang terhadap Rentabilitas pada 

perusahaan Properti dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2007-2011  maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut :  

1. Hasil penelitian ini menunjukkan Perputaran Modal Kerja, 

Perputaran Total Aset, dan Rasio Hutang secara simultan 

mempengaruhi Rentabilitas pada perusahaan Properti dan Real 

Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2007-2011. 

2. Hasil penelitian ini menunjukkan Perputaran Modal Kerja secara 
parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Rentabilitas 

pada perusahaan perusahaan Real Estate dan Properti yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2007-2011. 

3. Hasil penelitian ini menunjukkan Perputaran Total Aset secara 
parsial berpengaruh signifikan terhadap Rentabilitas pada 

perusahaan pada perusahaan Real Estate dan Properti yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2007-2011. 

4. Hasil penelitian ini menunjukkan Rasio Hutang secara parsial 
berpengaruh signifikan terhadap Rentabilitas pada perusahaan 

perusahaan Real Estate dan Properti yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia tahun 2007-2011. 

 

Saran  

Saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Investor disarankan untuk tidak perlu memperhatikan perputaran 
modal kerja pada perusahaan Properti dan Real Estate karena 

perputaran modal kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap 

rentabilitas yang diterima oleh perusahaan Properti dan Real 

Estate.  

2. Para manajer dalam perusahaan Real Estate dan Properti yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia disarankan untuk terus 

memperhatikan perputaran total aset agar mampu menjaga kondisi 

rentabilitas perusahaan agar dapat stabil sehingga para 

investor tertarik untuk berinvestasi.  

3. Investor lebih disarankan untuk memperhatikan debt to assset 
rasio perusahaan Properti dan Real Estate karena debt to asset 

rasio berpengaruh signifikan terhadap rentabilitas yang 

diterima oleh perusahaan Properti dan Real Estate. 

4. Para peneliti selanjutnya diharapkan menambah variabel 

independen lainnya. Peneliti selanjutnya juga diharapkan tidak 

terbatas hanya pada Properti dan Real Estate, tetapi juga pada 

sektor lainnya, seperti pertambangan, makanan dan minuman, 

pertanian, dan lain sebagainya dengan memperpanjang rentang 

waktu penelitian. 
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LAMPIRAN 

 

LAMPIRAN 1 : STATISTIK DESKRIPTIF 
Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 

Return On Investment (Y) 
65 ,08 20,05 4,7548 3,72215 

Working Capital Turnover 

(X1) 

65 ,19 2,88 ,6031 ,52993 

Total Aset Turnover (X2) 
65 ,08 ,44 ,2129 ,08518 

Debt to Asset Ratio (X3) 
65 ,06 ,80 ,4740 ,19102 

Valid N (listwise) 65     

 

LAMPIRAN 2 : HASIL UJI NORMALITAS  

 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardi

zed 

Residual 

N 65 

Normal Parameters
a,b
 

Mean ,0000000 

Std. 

Deviation 

2,40764970 

Most Extreme 

Differences 

Absolute ,114 

Positive ,114 

Negative -,081 

Kolmogorov-Smirnov Z ,920 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,366 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

LAMPIRAN 3 : HASIL UJI MULTIKOLONIERITAS 
Coefficients

a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std. 

Error 

Beta Toleranc

e 

VIF 

1 

(Constant) 1,559 1,079  1,444 ,154   

Working Capital 

Turnover (X1) 

1,255 ,714 ,179 1,758 ,084 ,663 1,508 

Total Aset 

Turnover (X2) 

25,998 4,396 ,595 5,915 ,000 ,678 1,475 

Debt to Asset 

Ratio (X3) 

-6,533 1,707 -,335 -3,826 ,000 ,893 1,119 

a. Dependent Variable: Return On Investment (Y) 

 

LAMPIRAN 4 : HASIL UJI OUTOKORELASI 

 
Model Summary

b
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

Durbin-

Watson 

1 ,763
a
 ,582 ,561 2,46614 2,011 

a. Predictors: (Constant), Debt to Asset Ratio, Total Aset 

Turnover, Working Capital Turnover 

b. Dependent Variable: Return On Investment 
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LAMPIRAN 5 : HASIL UJI HETEROSKEDASTISITAS (PARK TEST) 

 
Coefficients

a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -1,152 ,674  -1,710 ,100 

Working Capital 

Turnover (X1) 

,388 ,515 ,167 ,754 ,458 

Total Aset Turnover 

(X2) 

3,717 2,631 ,309 1,413 ,170 

Debt to Asset Ratio 

(X3) 

,597 1,037 ,108 ,576 ,570 

a. Dependent Variable: LnU21 

 

LAMPIRAN 6 : HASIL UJI REGRESI LINIER BERGANDA 

 
Coefficients

a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -1,152 ,674  -1,710 ,100 

Working Capital 

Turnover (X1) 

,388 ,515 ,167 ,754 ,458 

Total Aset Turnover 

(X2) 

3,717 2,631 ,309 1,413 ,170 

Debt to Asset Ratio 

(X3) 

,597 1,037 ,108 ,576 ,570 

a. Dependent Variable: LnU21 

 

LAMPIRAN 7 : HASIL UJI HIPOTESIS (F-TEST)  

 
ANOVA

a
 

Model Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

1 

Regression 515,686 3 171,895 28,264 ,000
b
 

Residual 370,994 61 6,082   

Total 886,679 64    

a. Dependent Variable: Return On Investment (Y) 

b. Predictors: (Constant), Debt to Asset Ratio (X3), Total Aset 

Turnover (X2), Working Capital Turnover (X1) 

 

LAMPIRAN 8 : HASIL UJI HIPOTESIS (T-TEST) 

 
Coefficients

a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -1,152 ,674  -1,710 ,100 

Working Capital 

Turnover (X1) 

,388 ,515 ,167 ,754 ,458 

Total Aset Turnover 

(X2) 

3,717 2,631 ,309 1,413 ,170 

Debt to Asset Ratio 

(X3) 

,597 1,037 ,108 ,576 ,570 

a. Dependent Variable: LnU21 
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RENTABILITAS PADA PERUSAHAAN PROPERTI DAN REAL ESTATE YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK 

INDONESIA TAHUN PERIODE 2007-2011.  

RATIH GAYATRI ASTAGFIRLI 

LAMPIRAN 9 : HASIL UJI KOEFISIEN DETERMINAN 

 
Model Summary

b
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

Durbin-

Watson 

1 ,763
a
 ,582 ,561 2,46614 2,011 

a. Predictors: (Constant), Debt to Asset Ratio, Total Aset 

Turnover, Working Capital Turnover 

b. Dependent Variable: Return On Investment 

 

 

 

 


