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ABSTRAK 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah 

variabel-variabel seperti Quick Ratio, Net Profit Margin dan 

Firm Size secara parsial maupun simultan berpengaruh terhadap 

profitabilitas perusahaan yang diukur dengan menggunakan ROA 

pada perusahaan Kimia & Farmasi yang terdaftar di BEI tahun 

2008-2011.  

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh perusahaan Kimia & 

Farmasi yang listing  di BEI pada tahun 2008-2011. Sampel 

diambil dengan menggunakan metode  purposive sampling dengan 

kriteria (1) Sampel telah terdaftar sebelum tahun 2008 dan 

tergolong dalam perusahaan Kimia & Farmasi di Bursa Efek 

Indonesia. (2) Perusahaan mempublikasikan laporan keuangan 

menggunakan tahun buku akhir 31 Desember dari tahun 2008-2011 

yang telah diaudit. (3) Perusahaan menggunakan mata uang Rupiah 

dalam laporan keuangannya. (4) Memiliki nilai ROA positif selama 

periode penelitian yaitu pada tahun 2008 sampai 2011. Diperoleh 

jumlah sempel sebanyak 10 perusahaan dari 19 perusahaan selama 

periode pengamatan 4 tahun pada sektor manufaktur. Penelitian 

ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari www.idx.co.id 

dan Indonesian Capital Market Directory (ICMD) 2011. Metode 

analisis data yang digunakan adalah uji asumsi klasik dan 

selanjutnya pengujian hipotesis. Metode statistik yang digunakan 

adalah analisis regresi linear berganda. 

Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa variabel Net 

Profit Margin dan Firm Size berpengaruh positif signifikan 

terhadap profitabilitas. Sedangkan Quick Ratio tidak berpengaruh 

signifikan terhadap Return On Asset (ROA). Secara simultan, 

Quick Ratio, Net Profit Margin dan Firm Size berpengaruh 

signifikan terhadap Return On Asset (ROA) pada perusahaan Kimia 

& Farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2008-

2011. 

Kata kunci  : Quick Ratio, Net Profit Margin, Firm Size dan 

Return On Asset (ROA) 

 

PENDAHULUAN 

Setiap badan usaha berdiri dengan tujuan utama yaitu untuk 

memperoleh laba atau profit. Dengan diperolehnya laba, 

perusahaan dapat memenuhi tujuan lainnya yaitu pertumbuhan yang 

terus menerus (going concern) dan tanggung jawab sosial 
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(corporate social resposibility). Adapun cara yang dapat dicapai 

suatu perusahaan untuk memperoleh laba yang menjadi tujuan 

utamanya dengan penjualan barang atau jasa. Semakin besar volume 

penjualan barang dan jasa, maka laba yang dihasilkan oleh 

perusahaan juga akan semakin besar. Keuntungan perusahaan 

tercermin dalam laba bersih pada laporan keuangan.  

Kelangsungan hidup perusahaan (going concern) dipengaruhi oleh 

banyak hal antara lain aspek keuangan yang mencerminkan 

keberhasilan perusahaan dalam kinerjanya. Hal ini dikarena para 

pengguna informasi biasanya melihat keberhasilan suatu 

perusahaan dari kondisi keuangan dan kinerja keuangan yang 

dimiliki. Salah satu cara untuk menegetahui kinerja keuangan 

yang sehat pada suatu perusahaan adalah dengan melihat bagaimana 

kemampuan perusahaan dalam memperoleh profit melalui rasio 

profitabilitas.  

Van Horne & Wachowicz (2005:222), bahwa rasio profitabilitas 

merupakan pengukuran efisiensi operasi perusahaan. 

Ada beberapa ukuran yang digunakan untuk melihat kondisi 

profitabilitas suatu perusahaan, antara lain dengan menggunakan 

tingkat pengembalian aset (Return On Asset). Semakin tinggi 

perbandingan laba bersih terhadap total aktiva maka akan semakin 

baik bagi perusahaan (Syamsuddin,2009). 

Penjualan merupakan kriteria penting untuk menilai 

profitabilitas perusahaan dan merupakan indikator utama atas 

aktivitas perusahaan. Hubungan laba dengan penjualan disebut 

margin laba (profit margin) yang mengukur profitabilitas 

perusahaan relatif terhadap penjualan. Ukuran profitabilitas 

perusahaan yang lebih spesifik adalah margin laba bersih (Net 

Profit Margin), karena margin ini memberitahukan penghasilan 

bersih perusahaan setelah memperhitungkan semua biaya dan pajak 

penghasilan. Perusahaan yang bergerak dalam bidang pembuatan 

produk membutuhkan pengelolaan terhadap modal kerja secara lebih 

efisien, dan biasanya perusahaan manufaktur biasa mengembangkan 

lebih dari separuh total aktivanya. Apabila tingkat aktiva 

lancar berlebih maka akan mempengaruhi tingkat pengembalian 

investasi yang akan menjadi rendah. Akan tetapi, perusahaan 

dengan jumlah aktiva lancar yang terlalu sedikit dapat mengalami 

kekurangan dan kesulitan dalam mempertahankan operasi yang 

lancar. Untuk mengetahui seberapa besar modal kerja yang 

dialokasikan  perusahaan untuk  operasi perusahaan, dapat 

digunakan rasio yang lebih likuid tanpa memasukkan unsur 

persediaan yaitu menggunakan  quick ratio. Ukuran perusahaan 

juga dapat meningkatkan nilai perusahaan, dimana dengan ukuran 

perusahaan yang besar akan memberikan indikasi perkembangan 

perusahaan sangat pesat. Adapun alat ukur atau indikator ukuran 

perusahaan yang digunakan yaitu jumlah aktiva perusahaan. 

Munawir (2007: 19),  bahwa “perusahaan-perusahaan yang 

memiliki ukuran lebih besar memiliki dorongan yang kuat untuk 

menyajikan tingkat  profitabilitas  yang tinggi dibandingkan 

dengan perusahaan-perusahaan yang lebih kecil karena perusahaan 



yang lebih besar diteliti dan dipandang dengan lebih kritis oleh 

para investor”. 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan variabel rasio cepat 

(Quick Ratio), margin laba bersih (Net Profit Margin), dan 

ukuran perusahaan (Firm Size) yang merupakan bagian dari 

berbagai rasio keuangan. Rasio cepat (Quick Ratio) menunjukkan 

kemampuan perusahaan melunasi kewajiban jangka pendeknya dari 

aktiva cepatnya yang dapat segera dikonversikan menjadi kas. 

Margin laba bersih (Net Profit Margin) merupakan rasio laba 

bersih setelah pajak terhadap penjualan. Ukuran perusahaan (Firm 

Size) menunjukkan seberapa besar perusahaan dilihat dari total 

aset yang dimiliki dan total aset adalah indikator yang akan 

digunakan. 

Objek penelitian ini adalah perusahaan Kimia dan Farmasi yang 

termasuk dalam perusahaan manufaktur dari sektor industri dasar 

& kimia serta sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2008 sampai 2011. Jumlah perusahaan 

di sektor Properti dan Real Estate yang terdaftar di BEI sampai 

dengan 13 Januari 2013 adalah 19 perusahaan    

(www.duniainvestasi.com).  

Perkembangan industri di Indonesia khususnya dalam sektor  

farmasi dan obat-obatan  telah  menciptakan sebuah persaingan 

yang semakin ketat, dimana saat ini dunia usaha kesehatan 

masyarakat,  perusahaan farmasi atau  perusahaan obat-obatan 

adalah perusahaan bisnis komersial yang fokus dalam meneliti, 

mengembangkan, dan mendistribusikan obat terutama dalam hal 

kesehatan. Tingkat kesadaran masyarakat menggunakan obat menjadi 

penopang pertumbuhan industri farmasi. Maka International 

Pharmaceutical Manufacturers Group (IPMG) memproyeksikan 

pertumbuhan industri farmasi bisa meningkat mencapai 12% 

(www.neraca.co.id). Begitu juga dengan perkembangan industri 

kimia yang memegang penting dalam kehidupan sehari-hari, dimana 

produk-produk industri kimia dibutuhkan dan digunakan di dalam 

semua bidang kehidupan sehari-hari. Industri kimia merupakan 

kontributor penting dalam penciptaan nilai tambah untuk industri 

besar dan sedang. Sektor ini berada pada urutan kedua di antara 

23 kelompok industri besar dan sedang, dan memiliki kontribusi 

di atas 10% terhadap nilai tambah (www.neraca.co.id). Perusahaan 
Kimia dan Farmasi sama seperti perusahaan pada umumnya yang 

selalu berusaha untuk memperoleh laba yang tinggi yang disajikan 

dalam laporan keuangannya. Laba tersebut diharapkan mampu 

meningkatkan Return on Assets  (ROA), sehingga dapat menarik 

investor  ataupun kreditur  untuk menginvestasikan modalnya pada 

perusahaan Kimia dan Farmasi. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini mengambil judul 

“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Profitabilitas Pada Perusahaan 

Kimia dan Farmasi yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 

2008-2011”. Penelitian ini mencoba untuk mengetahui seberapa 

besar pengaruh masing-masing variabel terhadap profitabilitas 

perusahaan. Dengan demikian, perusahaan dapat mengetahui 

kebijakan yang harus diambil untuk kelangsungan usaha. 

http://www.duniainvestasi.com/
http://www.neraca.co.id/
http://www.neraca.co.id/


Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka 

yang menjadi rumusan masalah adalah “Apakah Quick Ratio, Net 

Profit Margin, dan Firm Size berpengaruh terhadap Return On 

Asset baik secara parsial maupun secara simultan pada perusahaan 

kimia & farmasi yang terdaftar di BEI periode 2008 - 2011 ? 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

Quick Ratio, Net Profit Margin, dan Firm Size terhadap Return On 

Asset baik secara parsial maupun secara simultan pada perusahaan 

kimia & farmasi yang terdaftar di BEI periode 2008 – 2011.  

 

 

TINJAUAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

Profitabilitas 

Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dalam 

kegiatan operasinya yang merupakan fokus utama dalam penilaian 

prestasi perusahaan karena bagi perusahaan profitabilitas dapat 

digunakan sebagai evaluasi atas efektivitas pengelolaan badan 

usaha tersebut. Profitabilitas  merupakan faktor yang seharusnya 

mendapat perhatian penting karena untuk dapat melangsungkan 

hidupnya, suatu perusahaan harus berada dalam keadaan yang 

menguntungkan (profitable). Tanpa adanya keuntungan (profit), 

maka akan sulit bagi perusahaan untuk menarik modal dari luar. 

Menurut Sugiyarso dan F. Winarni (2005:118), profitabilitas 

adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungan 

dengan penjualan total aktiva maupun modal sendiri. Dari 

definisi ini terlihat jelas bahwa sasaran yang akan dicari 

adalah laba perusahaan. 

Konsep Profitabilitas 

Profitabilitas merupakan rasio yang menghubungkan laba 

dari penjualan dan investasi. Profitabilitas mencermikan 

seberapa besar kemampuan perusahaan mendapatkan keuntungan. 

Menurut Van Horne dan Wachowicz (2005:222), macam-macam 

profitabilitas antara lain : 

a. Profitabilitas dalam kaitannya dengan penjualan 

menggunakan rasio margin laba kotor dan margin laba 

bersih. 

b. Profitabilitas dalam hubungannya dengan investasi, 

menggunakan dua pengukuran yaitu ROI (Return On Investment) 

atau ROA (Return On Asset). ROA digunakan untuk mengukur 

efektifitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan 

memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. 

Return On Asset 

Return on Assets (ROA) merupakan salah satu rasio 

profitabilitas. Dalam analisis laporan keuangan, rasio ini 

paling sering disoroti, karena mampu menunjukkan keberhasilan 

perusahaan menghasilkan keuntungan. ROA mampu mengukur kemampuan 

perusahaan menghasilkan  keuntungan pada masa lampau untuk 

kemudian diproyeksikan di masa yang akan datang. Assets atau 

aktiva  yang dimaksud adalah keseluruhan harta perusahaan, yang 

diperoleh dari modal sendiri maupun dari modal asing yang telah 



diubah perusahaan menjadi aktiva-aktiva perusahaan yang 

digunakan untuk kelangsungan hidup perusahaan. 

  

Menurut  Brigham dan  Houston  (2006:90),  rasio laba 

bersih terhadap total aktiva  mengukur pengembalian atas 

total aktiva (ROA) setelah bunga dan pajak.  

 

   ROA = 
                              

            
 

 

 

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Profitabilitas 

 

Menurut kutipan dari Brigham dan Houston (2006:89), rasio 

profitabilitas (profitability ratio)  menunjukkan pengaruh 

gabungan dari likuiditas, manajemen aktiva, dan utang terhadap 

hasil operasi. Selain itu, margin laba bersih, perputaran total 

aktiva, pertumbuhan perusahaan serta ukuran perusahaan pun mampu 

mempengaruhi profitabilitas. 

Alat yang digunakan untuk menilai kondisi keuangan dan kinerja 

dari perusahaan adalah rasio keuangan. Jika digabungkan, dan 

dengan berjalannya waktu, data ini menawarkan pandangan yang 

sangat berharga mengenai kesehatan perusahaan, kondisi keuangan 

dan profitabilitasnya (Van Horne, 2005:200). 

Rasio Cepat (Quick Ratio) 

Quick Ratio mengukur kemampuan perusahaan memenuhi 

kewajiban  jangka pendek dengan menggunakan  aktiva lancar yang 

lebih likuid  yaitu  tanpa memasukkan unsur persediaan dibagi 

dengan  kewajiban lancar. Menurut Kasmir (2011:136), rasio ini 

dapat dirumuskan sebagai berikut: 

   QR = 
              –           

             
 

Margin Laba Bersih (Net Profit Margin)  

Margin laba bersih merupakan rasio antara laba bersih (net 

profit) yaitu suatu penjualan sesudah dikurangi dengan seluruh 

biaya termasuk pajak dibandingkan dengan penjualan (Syamsuddin, 

2009:62). Pengukuran untuk margin laba bersih yaitu: 

  NPM = 
                         

                 
 

Ukuran Perusahaan (Firm Size) 

Besarnya perusahaan dapat dinyatakan dalam total aktiva, 

penjualan, dan kapitalisasi pasar. Semakin besar total aktiva, 

penjualan, dan kapitalisasi pasar maka semakin besar pula ukuran 

perusahaan itu. Dari ketiga variabel itu, nilai aktiva lebih 

stabil dibandingkan dengan nilai market capitalized dan 

penjualan dalam pengukuran ukuran perusahaan (Sudarmadji dan 

Sularto, 2007:5).  

Ukuran perusahaan =  Total asset 



Menurut Kusuma (2005:83), ada tiga teori yang secara 

implisit menjelaskan hubungan antara ukuran perusahaan dan 

tingkat keuntungan, antara lain: 

a. Teori teknologi, yang menekankan pada modal fisik, 

economies of    scale, dan lingkup sebagai faktor-faktor 

yang menentukan besarnya ukuran perusahaan yang optimal 

serta pengaruhnya terhadap profitabilitas. 

b. Teori organisasi, menjelaskan hubungan profitabilitas 

dengan ukuran perusahaan yang dikaitkan dengan biaya 

transaksi organisasi, didalamnya terdapat teori critical 

resources. 

c. Teori institusional mengaitkan ukuran perusahaan dengan 

faktor-faktor seperti sistem perundang-undangan, peraturan 

anti-trust, perlindungan patent, ukuran pasar dan 

perkembangan pasar keuangan. 

Dalam penelitian ini digunakan tiga variabel Independen yaitu 

Quick Ratio, Net Profit Margin, dan Firm Size serta satu 

variabel dependen yaitu Return On Asset. Hubungan antara 

variabel independen terhadap dependen akan dijelaskan sebagai 

berikut : 

Pengaruh Quick Ratio terhadap Profitabilitas 

Rasio  cepat (Quick Ratio) menggambarkan kemampuan perusahaan 

membayar hutang lancar dengan aktiva lancar yang tersedia tanpa 

mengandalkan terjualnya persediaan perusahaan. Persediaan pada 

umumnya merupakan aset lancar perusahaan yang paling tidak 

likuid. Sehingga persediaan merupakan aset, dimana kemungkinan 

besar akan terjadi kerugian jika terjadi likuiditas. Hal ini 

menunjukkan perusahaan melakukan penempatan dana  yang besar 

pada sisi aktiva lancar. Penempatan dana yang terlalu besar pada 

sisi aktiva memiliki dua efek yang sangat berbeda. Di satu sisi, 

likuiditas perusahaan semakin baik. Namun di sisi lain, 

perusahaan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan tambahan 

laba, karena dana yang seharusnya digunakan untuk investasi yang 

menguntungkan perusahaan, dicadangkan untuk memenuhi likuiditas. 

Semakin besar rasio ini, semakin besar likuiditas perusahaan.  

Menurut Van Horne dan Wachowicz (2005:323), likuiditas 

perusahaan berbanding terbalik dengan profitabilitas. 

Maksudnya, semakin tinggi likuiditas perusahaan maka 

kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba semakin 

rendah. Dari uraian diatas, dapat ditarik sebuah hipotesis 

sebagai berikut : 

H1: Quick Ratio  berpengaruh terhadap Return On Asset (ROA) 

Pengaruh Net Profit Margin terhadap Profitabilitas 

Margin laba bersih (Net Profit Margin) menunjukkan rasio antara 

laba setelah pajak dengan penjualan, yang mengukur laba bersih 

yang dihasilkan dari setiap rupiah penjualan. Semakin besar 

rasio ini, maka dianggap semakin baik kemampuan perusahaan untuk 

mendapatkan laba yang tinggi. Rasio pengembalian atas investasi, 

atau daya untuk menghasilkan laba perusahaan akan terjadi jika 

terdapat peningkatan dalam perputaran aktiva, peningkatan dalam 



margin laba bersih, atau keduanya (Horne dan Wachowicz, 

2005:225). 

H2 : Net Profit Margin berpengaruh terhadap Return On Asset 

(ROA) 

Pengaruh Firm Size terhadap Profitabilitas 

Rajan dan Zingales (2001) dalam Kusuma (2005:85), menyebutkan 

bahwa menurut teori critical, semakin besar skala perusahaan 

maka profitabilitas juga akan meningkat, tetapi pada titik  atau 

jumlah tertentu ukuran perusahaan akhirnya akan menurunkan laba 

(profit) perusahaan. Teori critical menekankan pada pengendalian 

oleh pemilik perusahaan terhadap sumber daya perusahaan seperti 

aset, teknologi, kekayaan intelektual  sebagai faktor-faktor 

yang menentukan  ukuran perusahaan. 

Dengan adanya sumber daya yang besar, maka perusahaan dapat 

melakukan investasi baik untuk aktiva lancar  maupun aktiva 

tetap dan juga memenuhi permintaan produk. Hal ini akan semakin 

memperluas pangsa pasar. Dengan adanya penjualan yang semakin 

meningkat, perusahaan dapat menutup biaya yang keluar pada saat 

proses produksi. Dengan begitu, laba perusahaan akan meningkat. 

Dari uraian tersebut, maka dapat ditarik hipotesis sebagai 

berikut :  

H3 : Firm Size berpengaruh terhadap Return On Asset (ROA) 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian ini yang bertujuan untuk menganalisis hubungan antara 

satu variabel dengan variabel lainnya atau bagaimana suatu 

variabel mempengaruhi variabel lain”.  Jenis data yamg digunakan 

dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa laporan 

keuangan perusahaan periode 2008 - 2011. Data penelitian ini 

didapati dari situs resmi Bursa Efek Indonesia yaitu 

www.idx.co.id dan ICMD tahun 2011. Populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh perusahaan kimia dan farmasi yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia dari tahun 2008 – 2011 sebanyak 19 

perusahaan. Sampel perusahaan yang akan dilakukan penelitian 

berjumlah 10 perusahaan. Metode pengambilan sampel dilakukan 

dengan purposive sampling. Pada penelitian ini, untuk 

mendapatkan data sekunder peneliti menggunakan studi dokumentasi 

yaitu mengumpulkan data-data sekunder berupa laporan keuangan 

serta informasi yang berkaitan dengan penelitian ini.  

Variabel – variabel dalam penelitian ini menggunakan tiga 

variabel bebas/indenpenden (X) yaitu, Quick Ratio, Net Profit 

Margin dan Firm Size dan satu variabel terikat/dependent (Y) 

yaitu Return On Asset (ROA). 

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan 

bantuan program komputer yaitu program SPSS versi 17. Dalam 

penelitian ini, tingkat kesalahan ditetapkan sebesar 5%. Adapun 

metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini antara 

lain pengujian asumsi klasik yaitu normalitas, 

multikolonieritas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi 

http://www.idx.co.id/


selanjutnya dilanjutkan dengan analisis regresi dan pengujian 

hipotesis.  

Analisis Regresi Berganda 

Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Analisis 

ini digunakan untuk mengukur kekuatan dua variabel atau lebih 

dan juga menunjukan arah hubungan antara variabel dependen 

dengan variabel independen. Adapun rumus dari regresi linier 

berganda (multiple linier regresion) adalah sebagai berikut :  

Y= a + b1 X1 + b2 X2 + b3 X3 + e  

Keterangan : 

Y = Return On Asset (ROA) 

X
1 
= Quick Ratio  

X
2 
= Net Profit Margin 

X
3 
= Firm Size 

a = Konstanta  

b1 = Koefisien regresi variabel Quick Ratio 

b2 = Koefisien regresi variabel Net Profit Margin 

b3 = Koefisien regresi variabel Firm Size 

e = Faktor kesalahan 

 

Pengujian Hipotesis 

Analisis ini digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel 

independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Model 

regresi untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan 

uji F (simultan) dan uji t (parsial). Ada dua jenis koefisien 

regresi yang dapat dilakukan pengujian yaitu uji-F dan uji-t. 

a. Uji-F 
Uji–F digunakan untuk menguji besarnya pengaruh dari 

seluruh variabel independen secara bersama-sama (simultan) 

terhadap variabel dependen. Tingkat signifikansi yang 

digunakan adalah sebesar 5%, dengan level of confidence 

95% (α = 0.05) dan degree of freedom (n-k) dan (k-1), 

dimana (n) adalah jumlah observasi dan (k) adalah jumlah 

variabel. 

Hipotesis yang akan diuji adalah sebagai berikut.  

Ho = tidak semua variabel independen berpengaruh secara simultan 

terhadap variabel dependen.  

Ha = semua variabel independen berpengaruh secara simultan 

terhadap variabel dependen.  

Uji ini dilakukan dengan membandingkan signifikansi Fhitung dengan 

Ftabel dengan ketentuan:  

- jika Fhitung < Ftabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak untuk α = 

5%,  

- jika Fhitung > Ftabel, maka Ha diterima dan Ho ditolak untuk α.= 

5%. 

 

 

 



b. Uji-t 
Uji-t digunakan untuk menguji koefisien regresi secara 

parsial dari variabel independennya (Ghozali, 2006:84). 

Tingkat signifikansi yang digunakan adalah sebesar 5%, 

dengan level of confidence 95% (α = 0.05) dan degree of 

freedom (n-k-1), dimana (n) adalah jumlah observasi dan 

(k) adalah jumlah variabel. 

Hipotesis yang akan diuji adalah sebagai berikut.  

Ho = tidak semua variabel independen berpengaruh secara parsial 

terhadap variabel dependen.  

Ha = semua variabel independen berpengaruh secara parsial 

terhadap variabel dependen.  

Uji ini dilakukan dengan membandingkan signifikansi thitung dengan 

ttabel dengan ketentuan:  

- jika thitung < ttabel, atau -thitung > -ttabel maka Ho diterima dan Ha 

ditolak untuk α = 5%,  

- jika thitung > ttabel, atau -thitung < -ttabel maka Ha diterima dan Ho 

ditolak untuk α = 5%. 

Koefisien Determinan (R2) 

Uji koefisien determinan (R
2
) bertujuan untuk melihat seberapa 

besar pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel 

dependen. Koefisien determinan (R
2
) berkisar antara nol sampai 

dengan satu (0 ≤ R
2
 ≤ 1). Bila R

2
 mendekati nol, maka pengaruh 

dari variabel bebas yaitu variabel Quick Ratio, Net Profit 

Margin, dan Firm Size terhadap variabel Return On Asset (ROA) 

adalah kecil. Bila mendekati 1, maka pengaruh dari variabel 

bebas yaitu variabel Quick Ratio, Net Profit Margin, dan Firm 

Size adalah besar. 

 

PEMBAHASAN HASIL 

Hasil Uji Asumsi Klasik 

Analisis asumsi klasik yang harus dipenuhi adalah data terbebas 

dari masalah normalitas, multikolinearitas, heterokedastisitas 

dan autokorelasi. Setelah dilakukannya pengujian terhadap empat 

variabel diperoleh hasil bahwa terjadi masalah normalitas data. 

Menurut Ghozali (2006:110) cara memperbaiki model tersebut 

adalah dengan melakukan transformasi logaritma sehingga model 

persamaan regresinya menjadi Ln_Y= a + b1 Ln_X1 + b2 Ln_X2 + b3 

Ln_X3 + e kemudian data diuji ulang sesuai dengan syarat untuk 

melakukan uji asumsi klasik.  

Uji Normalitas 

Data yang berdistribusi normal mempunyai pola distribusi 

seperti kurva berbentuk bel. Dalam penelitian ini, 

peneliti menggunakan uji Kolmogorov Smirnov (K-S) untuk 

menguji normalitas data, dengan ketentuan signifikansi > 

0.05 maka data berdistribusi normal. 

Berdasarkan lampiran II dapat diketahui bahwa nilai kolmogorov-

smirnov adalah 0.872 dan signifikan pada 0.433 karena p-value = 

0.433 > 0.05, maka Ho diterima yang berarti data residual 

terdistribusi secara normal. Pada grafik histogram, dapat 



dilihat bahwa distribusi data tidak menceng (skewnes) ke kiri 

atau ke kanan. 

 

Uji Multikolonieritas 

Uji multikolinieritas merupakan uji yang ditunjukkan untuk 

menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi 

antar variabel bebas (variabel independen). Model uji 

regresi yang baik selayaknya tidak terjadi 

multikolinearitas. Uji multikolinearitas dengan SPSS 

dilakukan dengan uji regresi, dengan nilai patokan VIF 

(Variance Inflation Factor) dan nilai tolerance 

antarvariabel bebas. Multikolinearitas terjadi jika nilai 

tolerance dibawah 0.10 dan nilai VIF di atas 10 (Ghozali, 

2006:91-92). 

Berdasarkan lampiran III dari hasil pengujian multikolonieritas, 

dapat dilihat bahwa pada masing-masing variabel tidak terjadi 

multikolinearitas karena memiliki tolerance lebih dari 0, 10 dan 

nilai VIF kurang dari 10. 

 

Uji Heteroskedaastisitas 

Uji heterokedastisitas bertujuan menguji apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual 

satu pengamatan ke pengamatan lain (Ghozali, 2006:105). 

Model regresi yang baik adalah model yang tidak terjadi 

heterokedastisitas (homokedastisitas). Pada penelitian ini 

uji heterokedastisitas dilakukan dengan menggunakan 

analisis grafik scatterplot, yaitu Jika titik-titik yang 

terbentuk menyebar secara acak baik di atas atau di bawah 

angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi 

heterokesdastisitas. Selanjutnya untuk melihat keakuratan 

dalam pengujian data ini dapat dilihat melalui uji glejser 

dengan melihat tingkat signifikansinya, jika berada di 

atas nilai tingkat kepercayaan (α = 5%) maka dalam model 

regresi tidak ada heterokedastisitas (Ghozali, 2006:108). 

Berdasarkan lampiran IV, dapat diketahui bahwa tidak ada satupun 

variabel independen yang signifikan secara statistik 

mempengaruhi dependen nilai Absolut Ut (AbsUt). Hal ini terlihat 

dari nilai probabilitas signifikansinya di atas tingkat 

kepercayaan 5%. Jadi dapat disimpulkan model regresi tidak 

mengandung adanya heterokedastisitas. 

Uji Autokorelasi 

Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi 

ada atau tidaknya autokorelasi, salah satunya adalah 

dengan menggunakan Run Test. Model yang baik adalah model 

yang tidak terdapatnya autokorelasi dengan melihat tingkat 

signifikansi diatas 0.05 (Ghozali, 2006:104). 

Berdasarkan lampiran V hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai 

test adalah -0,08821 dengan probabilitas 0,631 pada 0,05 yang 

berarti hipotesis nol diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

residual random, atau tidak terjadi autokorelasi. 



Persamaan Analisis Regresi Berganda 

Berdasarkan Lampiran VI pengujian hipotesis maka dapat dibuat 

persamaan regresi berganda sebagai berikut : 

 

 

 

Penjelasan dari persamaan regresi berganda di atas dapat 

dijabarkan sebagai berikut: 

1. Konstanta (a) 
Nilai konstanta (a) sebesar -2,623 menunjukkan bahwa 

apabila nilai variabel Quick Ratio, Net Profit Margin, dan 

Firm Size konstan, maka nilai variabel ROA sebesar 2,623. 

2. Koefisien b1 untuk variabel Quick Ratio 
Besarnya nilai koefisien regresi (b1) sebesar 0,174, nilai 

b1 yang positif menunjukkan adanya hubungan yang searah 

antara variabel Return On Asset dengan variabel Quick Ratio 

yang artinya jika nilai variabel Quick Ratio naik sebesar 

satu satuan maka nilai Return On Asset akan naik sebesar 

0,174. Dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan. 

3. Koefisien b2 untuk variabel Net Profit Margin 
Besarnya nilai koefisien regresi (b2) sebesar 0,583, nilai 

b2 yang positif menunjukkan adanya hubungan yang searah 

antara variabel Return On Asset dengan variabel Net Profit 

Margin yang artinya jika nilai variabel Net Profit Margin 

naik sebesar satu satuan maka nilai Return On Asset akan naik 

sebesar 0,583. Dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan. 

4. Koefisien b3 untuk variabel Firm Size 
Besarnya nilai koefisien regresi (b3) sebesar 0,228, nilai 

b3 yang positif menunjukkan adanya hubungan yang searah 

antara variabel Return On Asset dengan variabel Firm Size 

yang artinya jika nilai variabel Firm Size naik sebesar satu 

satuan maka nilai Return On Asset akan naik sebesar 0,228. 

Dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan. 

 

Pengujian Hipotesis 

Berdasarkan lampiran VI : 

Pengujian hipotesis dengan menggunakan uji F secara simultan 

didapat nilai F hitung sebesar 18,369 dengan probabilitas 0,000. 

Karena probabilitas lebih kecil dari 0,05 dan F hitung > F tabel 

(2,87), maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi 

profitabilitas perusahaan kimia dan farmasi atau dapat dikatakan 

bahwa Quick Ratio, Net Profit Margin dan Firm Size secara 

bersama-sama berpengaruh terhadap Return on Asset (ROA).  

Pengujian hipotesis dengan menggunakan uji t secara parsial 

diketahui bahwa Quick Ratio  menunjukkan thitung   sebesar  0,886  

dengan nilai signifikansi 0,392 sedangkan ttabel adalah 2,04227 

sehingga thitung  < ttabel (0,886 < 2,04227), maka H1 ditolak dan H0 

Ln ROA = (2,609) + 0,177 Ln Quick Ratio + 0,585 Ln Net Profit Margin + 

0,227 Ln Firm Size + E 



di terima, yang berarti variabel Quick Ratio secara parsial 

tidak berpengaruh signifikan terhadap Return on Asset (ROA). 

 
Dari  hasil pengujian secara parsial diketahui bahwa  Net Profit 

Margin menunjukkan thitung   sebesar  5,187  dengan nilai 

signifikansi 0,000 sedangkan ttabel adalah 2,04227 sehingga thitung  

>  ttabel (5,187 > 2,04227), maka H2 diterima dan H0 di tolak, 

yang berarti variabel Net Profit Margin secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap Return on Asset (ROA). 

 

Dari hasil pengujian secara parsial diketahui bahwa Firm Size 

menunjukkan thitung sebesar 2,508 dengan nilai signifikansi 0,017, 

sedangkan ttabel adalah 2,04227 sehingga thitung >  ttabel (2,508 > 

2,04227), maka Firm Size secara individual mempengaruhi 

profitabilitas. Hipotesis 3 yang menyatakan Firm Size 

berpengaruh terhadap ROA diterima.  

 

Berdasarkan hasil uji koefisinesi determinasi (Lampiran VI), 

besarnya nilai adjusted R
2
 dalam model regresi perusahaan kimia 

& farmasi diperoleh sebesar 0,572. Hal ini menunjukkan bahwa 

besar pengaruh variabel independen yaitu Quick Ratio, Net Profit 

Margin, dan Firm Size terhadap  variabel dependen ROA yang dapat 

diterangkan oleh persamaan  ini sebesar 57,2%. Sedangkan sisanya 

sebesar 42,8% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan 

dalam model regresi. Selain itu dapat dilihat nilai R
2
nya adalah 

0,605. Jika nilai R
2
 mendekati 1 maka variabel bebas semakin 

kuat pengaruhnya terhadap variabel dependen. 

 
KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada penelitian 

ini, maka dapat disimpulkan bahwa Quick Ratio, Net Profit 

Margin, dan Firm Size berpengaruh secara simultan terhadap 

Return On Asset (ROA). Secara parsial, variabel Quick Ratio 

tidak berpengaruh signifikan terhadap Return On Asset 

(ROA)tetapi Net Profit Margin dan Firm Size  berpengaruh 

signifikan terhadap Return On Asset (ROA) pada perusahaan 

kimia dan farmasi di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2011. 

  

Saran 

Penelitian ini hanya menggunakan periode pengamatan yang 

singkat selama empat tahun yaitu dari tahun 2008 sampai 

2011. Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan 

periode pengamatan yang lebih lama, menambah variabel 

penelitian atau mengambil sampel  perusahaan yang bergerak 

dalam bidang lain agar data hasil penelitian lebih lengkap 

dan akurat serta data dapat berdistribusi normal. 
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LAMPIRAN 

I. Sampel Penelitian 

No Kode Nama Perusahaan Tanggal Listing 

1 BUDI PT Budi Acid Jaya Tbk. 8-May-1995 

2 EKAD PT Ekadharma Internasional Tbk. 14-Aug-1990 

3 SRSN PT Indo Acitama Tbk. 11-Jan-1993 

4 DVLA Darya Varia Laboratoria Tbk. 11-Nov-1994 

5 INAF Indofarma Tbk. 17-Apr-2001 

6 KAEF Kimia Farma Tbk. 4-Jul-2001 

7 KLBK Kalbe Farma Tbk. 30-Jul-1991 

8 MERK Merck Tbk. 23-Jul-1981 

9 PYFA Pyridam Farma Tbk. 16-Oct-2001 

10 TSPC Tempo Scan Pasific Tbk. 17-Jun-1994 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.idx.co.id/


II. Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized 

Residual 

N 40 

Normal Parameters
a,,b

 Mean .0000000 

Std. Deviation .66238251 

Most Extreme Differences Absolute .138 

Positive .122 

Negative -.138 

Kolmogorov-Smirnov Z .872 

Asymp. Sig. (2-tailed) .433 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

Grafik Histogram 

 

 

 

 



III. Uji Multikolonieritas 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) -2.609 .902  -2.891 .006   

Ln_QR .177         .200 .109 .885 .392 .725 1.379 

Ln_NPM .585 .112 .630 5.212 .000 .752 1.329 

Ln_FS .227 .090 .270 2.506 .017 .949 1.054 

a. Dependent Variable: Ln_ROA 

 

IV. Uji Heterokedastisitas 

 
 

Uji Glejser 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .013 .623  .021 .924 

Ln_QR -.116 .138 -.157 -.836 .409 

Ln_NPM -.074 .078 -.176 -.955 .346 

Ln_FS .030 .062 .079 .481 .633 

a. Dependent Variable: AbsUt 

 

 



V. Uji Autokorelasi 

Runs Test 

 Unstandardized 

Residual 

Test Value
a
 -.08821 

Cases < Test Value 20 

Cases >= Test Value 20 

Total Cases 40 

Number of Runs 23 

Z .481 

Asymp. Sig. (2-tailed) .631 

a. Median 

 

 

VI. Pengujian Hipotesis 

Uji t dan Analisis Regresi Berganda 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) -2.609 .902  -2.891 .006   

Ln_QR .177         .200 .109 .885 .392 .725 1.379 

Ln_NPM .585 .112 .630 5.212 .000 .752 1.329 

Ln_FS .227 .090 .270 2.506 .017 .949 1.054 

a. Dependent Variable: Ln_ROA 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uji F 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 26.183 3 8.728 18.362 .000
a
 

Residual 17.111 36 .475   

Total 43.295 39    

a. Predictors: (Constant), Ln_FS, Ln_NPM, Ln_QR 

b. Dependent Variable: Ln_ROA 

 

 

Hasil Pengujian Determinasi 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .778
a
 .605 .572 .68935 

a. Predictors: (Constant), Ln_FS, Ln_NPM, Ln_QR 

b. Dependent Variable: Ln_ROA 
 

 

 


