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ABSTRAKSI 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel 

Perputaran Persediaan, Perputaran Asset Tetap dan Perputaran Modal Kerja 

terhadap Profitabilitas yang diukur melalui Return On Equity (ROE) baik secara 

parsial maupun simultan pada perusahaan aneka industri yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode 2010 – 2013.  

 Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan aneka industri yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010 – 2013. Sampel dalam penelitian 

ini ditentukan dengan cara purposive sampling. Dari 40 perusahaan, telah 

didapatkan 10 perusahaan yang memenuhi kriteria untuk dijadikan sampel 

penelitian. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. 

Analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda menggunakan SPSS 

17.0 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa variabel Perputaran Persediaan, 

Perputaran Asset Tetap dan Perputaran Modal Kerja berpengaruh secara 

signifikan terhadap Return On Equity (ROE) secara simultan. 

Secara partial Perputaran Persediaan berpengaruh terhadap ROE, 

Perputaran Asset Tetap tidak berpengaruh terhadap ROE dan Perputaran Modal 

Kerja tidak berpengaruh terhadap ROE. 

 

Kata kunci : Perputaran Persediaan, Perputaran Asset Tetap, Perputaran Modal 

kerja dan Return On Equity (ROE). 

ABSTRACT 

YULIA PURNAMA SARI (100462201126) 

The influence of Inventory Turnover, Fixet Asset Turnover and Working 

Capital Turnover on Profitability (ROE) at Aneka Industries Company Listed on 

the Indonesia Stock Exchange (IDX) Period 2010-2013. 

Undergraduate Thesis. Economics Faculty.2013 

This study aims to determine how the influence of variables Inventory 

Turnover, Fixet Asset Turnover and Working Capital Turnover on Profitability as 

measured by Return on Equity (ROE) either partially or simultaneously at Aneka 

Industries companies listed on the Indonesia Stock Exchange in the period 2010-

2013. 

The population in this study are Aneka Industries companies listed in 

Indonesia Stock Exchange the period 2010-2013. The samples in this study are 

determined by purposive sampling. Of the 40 companies, has acquired 10 

companies that meet the criteria for the research sample. The data used in this 

study is secondary data. Analysis of data using multiple linear regression analysis 

using SPSS 17.0 



These results indicate that the variable Inventory Turnover, Fixet Asset 

Turnover and Working Capital Turnover significantly affect on the Return On 

Equity (ROE)  simultaneously. 

Partial Inventory Turnover affect on ROE, Fixet Asset Turnover does not 

affect on ROE, Working Capital Turnover does not affect on ROE. 

 
Key Words : Inventory Turnover, Fixed Asset Turnover, Working Capital Turnover and 
Return on Equity (ROE) 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dalam kondisi persaingan perusahaan yang terus meningkat pada masa 

sekarang, tujuan perusahaan tidak mudah untuk dicapai. Untuk memperoleh 

keuntungan yang maksimal, suatu perusahaan harus mempertahankan dan dapat 

terus berkembang serta memberikan pengembalian yang menguntungkan bagi 

para pemiliknya. Namun untuk mengukur tingkat keuntungan suatu perusahaan 

digunakan rasio keuntungan atau rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas untuk 

menilai kemampuan perusahaan dalam mencapai tingkat keuntungan juga 

memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini juga 

ditunjukkan oleh keuntungan yang dihasilkan dari penjualan dengan pendapatan 

investasi. Tujuannya adalah agar terlihat perkembangan perusahaan dalam rentang 

waktu tertentu, baik kenaikan ataupun penurunan keuntungan bagi perusahaan. 

Rasio profitabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah Return On 

Equity. Return On Equity (ROE) merupakan bagian dari rasio profitabilitas dalam 

menganalisa laporan keuangan atas laporan kinerja keuangan perusahaan. 

Pengertian Return On Equity (ROE) menurut Brigham and Houton (2010:149) 

Return On Equity / Pengembalian atas ekuitas biasa yaitu rasio laba bersih 

terhadap ekuitas biasa atau mengukur tingkat pengembalian atas investasi 

pemegang saham biasa. Maka dapat disimpulkan bahwa return on equity adalah 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang diukur dari jumlah 

investasi para pemegang saham. ROE menunjukkan keefisienan perusahaan 

dalam mengelola seluruh ekuitasnya untuk memperoleh pendapatan. 

Dari berbagai rasio keuangan terdapat beberapa rasio dan informasi 

keuangan perusahaan yang bisa digunakan untuk memprediksi Return On Equity 

(ROE). Salah satu yang digunakan adalah Rasio Perputaran Persediaan, Rasio 

Perputaran Asset Tetap dan Perputaran Modal Kerja. Rasio Perputaran Persediaan 

(inventory turnnover) digunakan untuk mengukur beberapa kali persediaan rata-

rata terjual dalam satu periode (weygandt, ddk. 2009:348). Menurut Munawir 

(2010:77) Persediaan merupakan rasio antar jumlah harga pokok barang yang 

dijual dengan nilai rata-rata persediaan yang dimiliki perusahaan. Sedangkan 

menurut Kasmir (2011:180) perputaran persediaan rasio yang digunakan untuk 

mengukur berapa kali dana yang ditanam dalam persediaan ini berputar dalam 

satu periode.  

Rasio yang dapat mengukur efisiensi pengelolaan asset tetap yaitu rasio 

perputaran asset tetap. Fahmi (2012:134) menyatakan bahwa, Rasio perputaran 

asset tetap (fixed asset turnover) adalah rasio untuk melihat sejauh mana asset 

tetap yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Tingkat perputarannya secara efektif, 



dan memberikan dampak pada keuangan perusahaan. sedangkan menurut Kasmir 

(2011:184) Ratio perputaran asset tetap (fixed asset turnover) merupakan rasio 

yang digunakan untuk mengukur berapa kali dana yang ditanamkan dalam asset 

tetap berputar dalam satu periode. Atau dengan kata lain, untuk mengukur apakah 

perusahaan sudah menggunakan asset tetap sepenuhnya atau belum. Selanjutnya, 

adalah Perputaran Modal Kerja (working capital turnover). Menurut Kasmir 

(2011:182) perputaran modal kerja (working capital turnover) merupakan salah 

satu rasio untuk mengukur atau menilai keefektifan modal kerja perusahaan 

selama periode tertentu. Artinya, seberapa banyak modal kerja berputar selama 

satu periode atau dalam suatu periode. Untuk mengukur rasio ini kita 

membandingkan antara penjualan dengan modal kerja atau dengan modal kerja 

rata-rata.  

Salah satu instrument pasar modal yang dikenal luas oleh masyarakat 

adalah pasar modal. Perusahaan-perusahaan yang telah menerbitkan sahamnya 

dipasar modal disebut dengan perusahaan terbuka go public yang tercatat di Bursa 

Efek Indonesia (BEI). Perusahaan-perusahaan yang telah go public terdiri dari 

berbagai macam jenis perusahaan salah satunya perusahaan Aneka Industri.   

Dilihat dari hasil peneltian diatas dapat dilihat bahwa banyak faktor – 

faktor yang dapat mempengaruhi profitabilitas termasuk Perputaran Modal Kerja 

dan Perputaran Asset tetap. Namun Kusuma (2012) mengatakan perputaran 

persediaan tidak berpengaruh terhadap profitabilitas yang diukur dengan Return 

On Equity (ROE) padahal secara teori besarnya perputaran persediaan akan 

mempengaruhi keuntungan perusahaan atau profitabilitas. Hal ini membuat 

peneliti tertarik untuk mengambil variabel ini sebagai variabel indipenden dalam 

penelitian ini. 

 Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian kembali, namun terdapat sedikit perbedaan dari penelitian sebelumnya 

yaitu: (1) Periode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dari tahun 2010 – 

2013. (2) Sampel yang digunakan dalam penelitian ini juga berbeda yaitu 

Perusahaan Aneka Industri. Adapun judul penelitian yang diambil adalah : 

“Pengaruh Perputaran Persediaan, Perputaran Asset tetap dan Perputaran 

Modal Kerja terhadap Profitabilitas (ROE) pada Perusahaan Aneka Industri 

yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2013.” 

1.2  Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka peneliti 

merumuskan masalah, yaitu:  

1. Apakah perputaran persediaan berpengaruh terhadap profitabilitas (ROE) 

pada perusahaan Aneka Industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

Periode 2010-2013?  

2. Apakah perputaran asset tetap berpengaruh terhadap profitabilitas (ROE) 

pada perusahaan Aneka Industri  yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

Periode 2010-2013? 

3. Apakah perputaran modal kerja berpengaruh terhadap profitabilitas (ROE) 

pada perusahaan Aneka Industri  yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

Periode 2010-2013? 



4. Apakah perputaran persediaan,perputaran asset tetap dan perputaran modal 

kerja berpengaruh terhadap profitabilitas (ROE) pada perusahaan Aneka 

Industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2013? 

1.3 Tujuan Penelitian  

 Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui apakah perputaran persediaan berpengaruh terhadap 

profitabilitas (ROE) pada perusahaan Aneka Industri yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia?  

2. Untuk mengetahui apakah perputaran asset tetap berpengaruh terhadap 

profitabilitas (ROE) pada perusahaan Aneka Industri yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia?  

3. Untuk mengetahui apakah perputaran modal kerja berpengaruh terhadap 

profitabilitas (ROE) pada perusahaan Aneka Industri yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia? 

4. Untuk mengetahui apakah perputaran persediaan, perputaran asset tetap 

dan perputaran modal kerja berpengaruh terhadap profitabilitas (ROE) 

pada perusahaan Aneka Industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 

1.4   Manfaat Penelitian  

1. Bagi Peneliti, untuk menambah dan mengembangkan wawasan 

pengetahuan penulis apabila ditanya pendapatnya mengenai pengaruh 

perputaran persediaan,perputaran aktiva tetap dan perputaran modal kerja 

terhadap profitabilitas pada perusahaan Aneka Industri yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia.  

2. Bagi Peneliti selanjutnya, sebagai bahan masukan untuk menyempurnakan 

penelitian selanjutnya yang sejenis.  

3. Bagi para praktisi, sebagai bahan masukan untuk pengambilan keputusan 

mengenai pengaruh perputaran persediaan,perputaran asset tetap dan 

perputaran modal kerja terhadap profitabilitas pada perusahaan Aneka 

Industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Perputaran Persediaan 

2.1.1 Pengertiaan Persediaan 

Menurut Syamsuddin (2011:280), Persediaan merupakan investasi yang 

paling besar dalam aktiva lancar untuk sebagian besar perusahaan industri. 

Persediaan diperlukan untuk dapat melakukan proses produksi, penjualan secara 

lancar, persediaan barang mentah, dan barang dalam proses diperlukan untuk 

menjamin kelancaran proses produksi, sedangkan barang jadi harus selalu tersedia 

sebagai “buffer stock” agar memungkinkan perusahaan memenuhi permintaan 

yang timbul. Menurut Warren, dkk. (2008:398) persediaan digunakan untuk 

mengindikasikan (1) barang dagang yang disimpan untuk kemudian dijual dalam 

operasi bisnis perusahaan, dan (2) bahan yang digunakan dalam proses produksi 

atau disimpan untuk tujuan itu. 

Persediaan akan mempengaruhi neraca maupun laba rugi. Dalam neraca 

perusahaan dagang, persediaan pada umumnya merupakan nilai yang paling 

signifikan dalam aset lancar. Tentunya, jumlah dan kepentingan relatif bervariasi, 

bahkan untuk perusahaan-perusahaan yang berada dalam industri yang sama. 



2.1.2 Perputaran Persediaan 

Beberapa ahli telah mengemukakan pendapatnya tentang perputaran 

persediaan diantaranya adalah Menurut Weygandt, dkk. (2009:348) Perputaran 

Persediaan mengukur beberapa kali persediaan rata-rata terjual dalam satu 

periode. Menurut Munawir (2010:77) Turn Over persediaan merupakan rasio 

antara jumlah harga pokok barang yang dijual dengan nilai rata-rata persediaan 

yang dimiliki perusahaan. Sedangkan menurut Kasmir (2011:180) perputaran 

persediaan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa kali dana yang ditanam 

dalam persediaan ini berputar dalamn satu periode. 

Perputaran Persediaan dihitung dengan menggunakan rumus (Kasmir, 

2011:180) :  

Perputaran Persediaan =
 Penjualan

Persediaan 
 

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa rasio perputaran 

persediaan dapat mengukur efisiensi perusahan dalam mengelola dan menjual 

persediaan. Namun menurut Fahmi (2012:133) kiondisi perusahaan yang baik 

adalah dimana kepemilikan persediaan dan perputaran adalah selalu berada dalam 

keadaan seimbang artinya jika perputaran persediaan adalah kecil maka akan 

terjadi penumpukan barang dalam jumlah yang banyak digudang, namun jika 

perputaran terlalu tinggi maka jumlah barang yang tersimpan digudang akan kecil, 

sehingga jika sewaktu-waktu kehilangan bahan/barang di pasaran dalam kejadian 

yang bersifat diluar perhitungan seperti gagal panen, bencana alam, kekacauan 

stabilitas politik, dan keamanan serta berbagi kejadian lainnya, maka ini bisa 

menyebabkan perusahaan terganggu aktivitas produksinya dan lebih 

jauhberpengaruh pada sisi penjualan serta perolehan keuntungan. 

2.2 Perputaran Asset Tetap 

2.2.1 Perputaran Asset Tetap 

Asset tetap merupakan bagian yang merupakan memegang peranan cukup 

penting dalam mendukung kegiatan operasional perusahaan dalam rangka 

memperoleh keuntungan. Kebijakan dalam pengelolaan asset tetap akan 

mempengaruhi laba bersih periode berjalan. Rasio yang dapat mengukur efisiensi 

pengelolaan asset tetap yaitu ratio perputaran aktiva tetap. Fahmi (2012:134) 

menyatakan bahwa, Ratio perputaran asset tetap (fixed asset turnover) adalah 

rasio untuk melihat sejauh mana asset tetap yang dimiliki oleh suatu perusahaan 

memiliki tingkat perputarannya secara efektif, dan memberikan dampak pada 

keuangan perusahaan. sedangkan menurut Kasmir (2011:184) Ratio perputaran 

asset tetap (fixed asset turnover) merupakan rasio yang digunakan untuk 

mengukur berapa kali dana yang ditanamkan dalam asset tetap berputar dalam 

satu periode. Atau dengan kata lain, untuk mengukur apakah perusahaan sudah 

menggunakan asset tetap sepenuhnya atau belum. 

Adapun rumus untuk menghitung perputaran asset tetap adalah sebagai 

berikut (Kasmir, 2011:184) : 

Perputaran Asse Tetap =
Penjualan (𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠)

Total Asset tetap (𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐹𝑖𝑥𝑒𝑑 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡)
 

 Semakin tinggi rasio ini maka semakin efektif manajemen perusahaan 

dalam menggunakan asset tetapnya dalam menghasilkan keuntungan. Dan 



sebaliknya Semakin renda rasio ini maka semakin tidak efektif manajemen 

perusahaan dalam menggunakan aktiva tetapnya dalam menghasilkan keuntungan. 

2.3 Perputaran Modal kerja 

2.3.1 Pengertian Modal  
Modal merupakan faktor yang sangat penting dalam perusahaan. hal ini 

dikarenakan perusahaan membutuhkan modal dalam menjalankan aktifitasnya.  

Pengertian modal menurut Munawir (2010:19 modal merupakan hak atau bagian 

yang dimiliki perusahaan yang ditujukan dalam pos modal (modal saham), surplus 

dan laba yang ditahan, atua kelebihan nilai aktiva uyang dimiliki oleh perusahaan 

terhadap seluruh hutangnya. Hal ini sependapat dengan yang dikatakan oleh 

Atmaja (2008:115) yang mendifinisikan modal adalah dana yang digunakan untuk 

membiayai pengadaaan aktiva dan operasi perusahaan. 

Sedangkan menurut Fahmi (2012:30) modal adalah bunga residual 

didalam asset suatu entitas yang tertinggal setelah mengurangi hutangnya . Dalam 

suatu usaha bisnis, modal adalah bunga kepemilikan. 

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa modal adalah hak 

atau bagian yang dimiliki suatu perusahaan yang digunakan untuk membiayai 

kegitan operasi perusahaan. 

2.3.2 Perputaran Modal Kerja 

Modal kerja selalu dalam keadaan berputar atau beroperasi dalam 

perusahaan selama perusahaan tersebut dalam keadaan sedang melakukan aktifitas 

usahanya. Untuk memnngukur seberapa besarnya perputaran modal kerja ini, 

maka digunakanlah sebuah rasio yang disebut dengan rasio perputaran modal 

kerja (working capital turnover). Menurut Kasmir (2011:182) perputaran modal 

kerja (working capital turnover) merupakan salah satu rasio untuk mengukur atau 

menilai keefektifan modal kerja perusahaan selama periode tertentu. Artinya, 

seberapa banyak modal kerja berputar selama satu periode atau dalam suatu 

periode. Untuk mengukur rasio ini kita membandingkan antara penjualan dengan 

modal kerja atau dengan modal kerja rata-rata. Adapun rumus yang digunakan 

untuk mencari perputaran modal kerja adalah (Kasmir, 2011:183) : 

Perputaran Modal Kerja =
Penjualan bersih

Modal Kerja
 

   Menurut Kasmir (2011:182) 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 peputaran modal kerja tinggi, 

mungkin disebabkan tingginya perputaran persediaan atau perputaran piutang atau 

saldo kas yang kecil. 

2.4 Return On Equity 

Return On Equity (ROE) merupakan bagian dari rasio profitabilitas dalam 

menganalisa laporan keuangan atas laporan kinerja keuangan perusahaan. 

Pengertian Return On Equity (ROE) menurut Brigham and Houton (2010:149) 

Return On Equity / Pengembalian atas ekuitas biasa yaitu rasio laba bersih 

terhadap ekuitas biasa atau mengukur tingkat pengemballian atas investasi 

pemegang saham biasa.  



Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa return on equity 

adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang diukur dari jumlah 

investasi para pemegang saham. ROE menunjukkan keefisienan perusahaan 

dalam mengelola seluruh ekuitasnya untuk memperoleh pendapatan. Brigham and 

Houton (2010:149) merumuskan formula untuk menghitung pengembalian atas 

ekuitas biasa / return on equity (ROE) sebagai berikut : 

𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑂𝑛 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 =
Laba Bersih

Ekuitas Biasa
 

Hasil pengembalian dari ekuitas ini menunjukan produktivitasnya dari 

seluruh dana perusahaan, baik yang didapat dari luar perusahaan maupun dari 

dalam perusahaan. Semakin kecil (rendah) rasio ini, semakin kurang baik 

manajemen perusahaan dalam menggunakn ekuitasnya untuk mengahsilkan laba. 

Demikian pula sebaliknya. Semakin besar (tinggi) rasio ini,  semakin baik 

manajemen perusahaan dalam menggunakan ekuitasnya dalam menghasilkan 

laba. 

2.5   Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 

Daftar Tabel Penelitian Terdahulu 

Nama Peneliti 

(Tahun) / Sampel 

Judul 

Penelitian 

Teknik 

Analisis 
Hasil peneltian 

Dewi Kusuma 

(2013) / 

Perusahaan 

Manufaktur yang 

terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia 

2008-2011 

Pengaruh 

Perputaran 

Piutang, 

Perputaran 

Persediaan Dan 

Tingkat 

Likuiditas 

Terhadap 

Profitabilitas 

(ROE) 

Perusahaan 

Manufaktur 

Yang Terdaftar 

Di BEI 

 

Regresi 

Linear 

Berganda 

 Tidak ada pengaruh antara 

perputaran piutang terhadap 

tingkat profitabilitas (ROE). 

 Tidak ada pengaruh antara 

perputaran persediaan terhadap 

tingkat profitabilitas (ROE). 

 Tidak ada pengaruh antara 

tingkat likuiditas terhadap 

tingkat profitabilitas (ROE). 

 Tidak ada pengaruh secara 

simultan antara perputaran 

piutang, perputaran 

persediaan, dan tingkat 

likuiditas terhadap tingkat 

profitabilitas (ROE). 

 

Felicia Anastasia 

Limanu (2013) / 

Perusahaan Sektor 

Industri Barang 

Konsumsi yang 

Terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia 

Periode 2008-2011 

Pengaruh 

Tingkat 

Perputaran 

Piutang Dan 

Persediaan 

Terhadap 

Profitabilitas 

Perusahaan  

(Studi Kasus 

Pada Perusahaan 

Regresi 

Linear 

Berganda 

 Secara simultan menunjukkan 

bahwa perputaran piutang dan 

persediaan mempunyai 

pengaruh yang signifikan 

terhadap dua variabel 

dependen terhadap Return on 

Total Assets (ROA) dan 

Return on Equity (ROE)  

 Secara parsial menunjukkan 

bahwa perputaran piutang 



Sektor Industri 

Barang 

Konsumsi Yang 

Terdaftar Di 

Bursa Efek 

Indonesia 

Periode 2008-

2011) 

berpengaruh signifikan baik 

terhadap Return on Total 

Assets (ROA) maupun 

terhadap Return on Equity 

(ROE). 

 Sedangkan perputaran 

persediaan tidak berpengaruh 

signifikan terhadap Return on 

Total Assets (ROA) tetapi 

mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap Return on 

Equity (ROE)  

Nurhafni (2009) / 

Perusahaan 

Consumer Goods 

Industry di Bursa 

Efek Indonesia 

 

 

Pengaruh Modal 

Kerja Dan 

Perputaran 

Modal Kerja 

Terhadap Return 

On Equity 

(ROE) 

Perusahaan 

Consumer 

Goods Industry 

Di Bursa Efek 

Indonesia 

 

 

Regresi 

Linear 

Berganda 

 Secara parsial modal kerja 

berpengaruh terhadap Return 

On Equity (ROE) dan 

perputaran modal kerja 

berpengharuh  terhadap Return 

On Equity (ROE) 

 Secara simultan modal kerja 

dan perputaran modal kerja 

berpengaruh terhadap Return 

On Equity (ROE) 

Prima Aristya 

(2011) / 

Perusahaan 

Telekomunikasi Di 

Bursa Efek 

Indonesia (Bei) 

Tahun 2005-2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengaruh Fixed 

Asset Turnover 

Ratio Dan Debt 

To Equity Ratio 

(DER) Terhadap 

Return On 

Equity (ROE) 

Pada Perusahaan 

Telekomunikasi 

Di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) 

Tahun 2005-

2007 

Regresi 

Linear 

Berganda 

 Fixed Asset Turnover Ratio 

dan Debt to Equity Ratio 

(DER) secara bersama-sama 

berpengaruh positif signifikan 

terhadap Return On Equity 

(ROE)  

 Secara parsial hanya Fixed 

Asset Turnover Ratio yang 

menunjukkan pengaruh secara 

positif signifikan terhadap 

Return On Equity (ROE), 

sedangkan Debt to Equity 

Ratio (DER) tidak 

berpengaruh secara positif 

signifikan terhadap Return On 

Equity (ROE) 

Sumber : data di olah 



2.6  Kerangka Pemikiran 

 Kerangka pemikiran akan menghubungkan antara variabel–variabel 

penelitian, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Adapun yang menjadi 

kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

 

2.6.1 Hubungan Perputaran Persediaan terhadap Profitabilitas (ROE) 

 Menurut Kasmir (2011:180) perputaran persediaan rasio yang digunakan 

untuk mengukur berapa kali dana yang ditanam dalam persediaan ini berputar 

dalamn satu periode. Sedangkan Weygandt, dkk. (2009:348) mendifinisikan 

Perputaran persediaan digunakan untuk mengukur beberapa kali persediaan rata-

rata terjual dalam satu periode.  

Semakin tinggi perputaran persediaan maka semakin cepat kembalinya 

dana yang tertanam pada persediaan tersebut. Akibatnya, laba yang peroleh akan 

menjadi bertambah.. Banyaknya laba yang diterima ini akan menaikkan tingkat 

profitabilitas perusahaan. Dengan demikian, perputaran persediaan akan 

mempengaruhi tingkat profitabilitas perusahaan. 

 Hal ini sependapat dengan penelitian Limanu (2013) yang mengatakan 

bahwa perputaran persediaan (Iventory Turnover) memliki pengaruh terhadap 

profitabilitas (ROE). Namun tidak sependapat dengan penelitian Kusuma (2013) 

yang mengatakan bahwa perputaran persediaan (Iventory Turnover) tidak memliki 

pengaruh terhadap profitabilitas (ROE). 

H1     :  Di duga terdapat pengaruh antara Perputaran Persediaan terhadap 

Profitabilitas (ROE) 

2.6.2  Hubungan Perputaran Asset tetap terhadap Profitabilitas (ROE) 

Menurut Fahmi (2012:134) Ratio perputaran asset tetap (fixed asset 

turnover) adalah rasio untuk melihat sejauh mana asset tetap yang dimiliki oleh 

suatu perusahaan memiliki tingkat perputarannya secara efektif, dan memberikan 

dampak pada keuangan perusahaan. Sedangkan menurut Kasmir (2011:184) Ratio 

perputaran asset tetap (fixed asset turnover) merupakan rasio yang digunakan 

untuk mengukur berapa kali dana yang ditanamkan dalam asset tetap berputar 
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dalam satu periode. Atau dengan kata lain, untuk mengukur apakah perusahaan 

sudah menggunakan asset tetap sepenuhnya atau belum 

Dengan kata lain, perputaran asset tetap adalah rasio yang digunakan 

untuk  mengukur apakah perusahaan sudah menggunakan kapasitas aset tetap 

sepenuhnya secara efektif dan efisien. Pengelolaan  aset tetap yang tidak tepat 

dapat menimbulkan kerugian dan kehilangan kesempatan yang begitu besar 

karena tidak dapat mengoptimalkan kinerja dan manfaat dari aset tersebut. 

Sebaliknya pengelolaan aset tetap yang dilakukan dengan tepat dapat memberikan 

keuntungan begitu besar karena dapat mengoptimalkan kinerja dan manfaat dari 

asset tersebut. Dengan demikian, perputaran asset tetap akan mempengaruhi 

tingkat profitabilitas perusahaan dan dari hasil penelitian Arystya (2011)  yang 

sependapat mengatakan bahwa Perputaran Asset tetap (Fixed Asset Turnover) 

memiliki pengaruh terhadap profitabilitas (ROE). 

H2     :  Di duga terdapat pengaruh antara Perputaran Asset tetap terhadap 

Profitabilitas (ROE) 

2.6.3  Hubungan Perputaran Modal Kerja terhadap Profitabilitas (ROE) 

Menurut Kasmir (2011:182) perputaran modal kerja (working capital 

turnover) merupakan salah satu rasio untuk mengukur atau menilai keefektifan 

modal kerja perusahaan selama periode tertentu. Perputaran  modal kerja 

menunjukkan hubungan antara modal kerja dengan penjualan dan menunjukkan 

banyaknya penjualan yang dapat diperoleh perusahaan untuk tiap rupiah modal 

kerja. 

Semakin tinggi perputaran modal kerja (working capital turnover) maka 

semakin tinggi kemampuan perusahaan memperoleh laba dikarenakan dana atau 

kas yang diinvestasikan dalam modal kerja cepat kembali menjadi kas, hal itu 

berarti keuntungan  perusahaan dapat lebih cepat diterima. Dengan demikian, 

perputaran modal kerja akan mempengaruhi tingkat profitabilitas perusahaan. 

 Namun teori diatas sependapat dengan Nurhafni (2009) yang mengatakan 

bahwa Perputaran Modal Kerja (Working Capital Turnover) memiliki pengaruh 

terhadap profitabilitas (ROE). 

H3     :  Di duga terdapat pengaruh antara Perputaran Modal kerja 

terhadap Profitabilitas (ROE) 

2.7  Hipotesis Penelitian 

 Berdasarkan kerangka pemikiran yang dikembangkan maka dapat 

dirumuskan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut. 

H1 :  Di duga terdapat pengaruh antara Perputaran Persediaan Terhadap 

Profitabilitas (ROE) pada perusahaan Aneka Industri yang terdaftar di 

BEI . 

H2 :  Di duga terdapat pengaruh antara Perputaran Asset tetap Terhadap 

Profitabilitas (ROE)  pada perusahaan Aneka Industri yang terdaftar di 

BEI. 

H3 :  Di duga terdapat pengaruh antara Perputaran Modal kerja Terhadap 

Profitabilitas (ROE)  pada perusahaan Aneka Industri yang terdaftar di 

BEI. 



H4 :  Di duga terdapat pengaruh antara Perputaran Persediaan, Perputaran 

Asset tetap dan Perputaran Modal kerja Terhadap Profitabilitas (ROE)  

pada perusahaan Aneka Industri yang terdaftar di BEI. 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1     Variable Penelitian dan Defenisi Operasional  

Penelitian ini melibatkan empat variabel yang terdiri atas satu variabel terikat 

(dependen) dan tiga variabel bebas (independen). Variabel bebas tersebut adalah 

perputaran persediaan, perputaran  asset tetap dan perputaran modal kerja. 

Sedangkan variabel terikatnya adalah Return On Equity (ROE). Adapun definisi 

dari masing-masing variabel tersebut adalah sebagai berikut:  

3.1.1  Profitabilitas (Return On Equity / ROE) (Y)  
Return On Equity (ROE) merupakan bagian dari rasio profitabilitas dalam 

menganalisa laporan keuangan atas laporan kinerja keuangan perusahaan. 

Pengertian Return On Equity (ROE) menurut Brigham and Houton (2010:149) 

Return On Equity / Pengembalian atas ekuitas biasa yaitu rasio laba bersih 

terhadap ekuitas biasa atau mengukur tingkat pengemballian atas investasi 

pemegang saham biasa. Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa 

return on equity adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang 

diukur dari jumlah investasi para pemegang saham. ROE menunjukkan 

keefisienan perusahaan dalam mengelola seluruh ekuitasnya untuk memperoleh 

pendapatan.  

Brigham and Houton (2010:149) merumuskan formula untuk menghitung 

pengembalian atas ekuitas biasa / return on equity (ROE) sebagai berikut : 

𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑂𝑛 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 =
Laba Bersih

Ekuitas Biasa
 

3.1.2   Perputaran Persediaan (X1) 

Menurut Kasmir (2011:180) perputaran persediaan rasio yang digunakan untuk 

mengukur berapa kali dana yang ditanam dalam persediaan ini berputar dalam 

satu periode. Semakin tinggi perputaran persediaan maka semakin cepat 

kembalinya dana yang tertanam pada persediaan tersebut. Maka sebaliknya, 

Semakin tinggi perputaran persediaan maka semakin lama kembalinya dana yang 

tertanam pada persediaan tersebut 

Perputaran Persediaan dihitung dengan menggunakan rumus (Kasmir, 

2011:180) :  

Perputaran Persediaan =
 Penjualan

Persediaan 
 

3.1.3  Perputaran Asset tetap (X2) 

Menurut Kasmir (2011:184) Ratio perputaran asset tetap (fixed asset turnover) 

merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa kali dana yang 

ditanamkan dalam asset tetap berputar dalam satu periode. Atau dengan kata lain, 

untuk mengukur apakah perusahaan sudah menggunakan asset tetap sepenuhnya 

atau belum. Semakin tinggi rasio ini maka semakin efektif manajemen perusahaan 

dalam menggunakan asset tetapnya dalam menghasilkan keuntungan.  

Adapun rumus untuk menghitung perputaran asset tetap adalah sebagai 

berikut (Kasmir, 2011:184) : 



Perputaran Asset tetap =
Penjualan (𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠)

Total Asset tetap (𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐹𝑖𝑥𝑒𝑑 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡)
 

 

3.1.4 Perputaran Modal Kerja (X3) 

Menurut Kasmir (2011:182) perputaran modal kerja (working capital turnover) 

merupakan salah satu rasio untuk mengukur atau menilai keefektifan modal kerja 

perusahaan selama periode tertentu. 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 peputaran modal kerja tinggi, 

mungkin disebabkan tingginya perputaran persediaan atau perputaran piutang atau 

saldo kas yang kecil. 

Adapun rumus yang digunakan untuk mencari perputaran modal kerja 

adalah (Kasmir, 2011:183) : 

Perputaran Modal Kerja =
Penjualan bersih

Modal Kerja
 

3.2  Tempat dan Waktu Penelitian  
Perusahaan yang menjadi tempat penelitian adalah perusahaan Aneka Industri 

yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010 - 2013. Peneliti 

mengumpulkan data melalui website Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id 

dan website perusahaan terkait.  

3.3  Populasi dan Sampel Penelitian  
   Menurut Sugiyono (2011:61), populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Populasi dalam  penelitian ini adalah seluruh perusahaan Aneka 

Industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak  tahun 2010 - 2013. 

Berdasarkan data yang diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia, jumlah 

yang terdapat di BEI pada tahun 2010 – 2013 adalah sebanyak 40 Perusahaan. 

Tabel 3.1 

Populasi Penelitian 

No Kode Nama Perusahaan 

1 ADMG Polychem Indonesia Tbk 

2 ARGO Argo Pantes Tbk 

3 ASII Astra International Tbk 

4 AUTO Astra Otoparts Tbk 

5 BATA Sepatu Bata Tbk 

6 BIMA Primarindo Asia Insfrastructure Tbk 

7 BRAM Indo Kordsa Tbk 

8 CNTX Century Textile Industry Tbk 

9 ESTI Ever Shine Tex Tbk 

10 ERTX Eratex Djaya Tbk  

11 GDYR Goodyear Indonesia Tbk 

12 GJTL Gajah Tunggal Tbk 

13 HDTX Panasia Indo ResourcesTbk 



14 IKBI Sumi Indo Kabel Tbk 

15 IMAS Indomobil Sukses International Tbk 

16 INDS Indospring Tbk 

17 INDR Indo Rama Synthetic Tbk 

18 JECC Jembo Cable Company Tbk 

19 KBLI KMI Wire and Cable Tbk 

20 KBLM Kabelindo Murni Tbk 

21 KRAH Grand Kartech Tbk 

22 LPIN Multi Prima Sejahtera Tbk 

23 MASA Multistrada Arah Sarana Tbk 

24 MYTX Apac Citra CentertexTbk 

25 NIPS Nipress Tbk 

26 PBRX Pan Brothers Tbk 

27 POLY Asia Pasific Fibers Tbk 

28 PRAS Prima alloy steel Universal Tbk 

29 PTSN Sat Nusa Persada Tbk 

30 RICY Ricky Putra Globalindo Tbk 

31 SCCO Supreme Cable Manufacturing and Commerce Tbk 

32 SMSM Selamat Sempurna Tbk 

33 SRIL Sri Rejeki Isman Tbk  

34 SSTM Sunson Textile Manufacturer Tbk  

35 STAR Star Petrochem Tbk 

36 TFCO Tifico Fiber Indonesia Tbk 

37 TRIS Trisula Internasional Tbk 

38 UNIT Nusantara Inti Corpora Tbk 

39 UNTX Unitex Tbk 

40 VOKS Voksel Electric Tbk 

Sumber : www.idx.co.id.  

  Menurut Sugiyono (2011:62), Sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut Penelitian ini menggunakan 

teknik pengambilan sampel dengan cara purposive sampling yaitu teknik 

pengambilan sampel dari populasi berdasarkan suatu kriteria tertentu. Kriteria 

pengambilan sampel penelitian adalah sebagai berikut :  

1) Perusahaan Aneka Industri yang terdaftar di BEI pada tahun 2010- 2013.  

2) Laporan keuangan yang disajikan selama periode 2010 – 2013 dalam 

Currency Rupiah (Rp).  
3) Perusahaan mempublikasikan  laporan keuangan secara berturut-turut 31 

Des.2010-2013. 

4) Perusahaan tidak pernah rugi selama tahun 2010-2013. 

Tabel 3.2 

Kriteria Pemilihan Sampel 

NO KRITERIA JUMLAH 

1 
Perusahaan Aneka Industri yang terdaftar di BEI pada 

tahun 2010-2013 
40 



2 
Laporan keuangan yang disajikan  selama periode 

2010 – 2013 tidak dalam Currency Rupiah (Rp) 
(5) 

3 
Perusahaan tidak mempublikasikan laporan keuangan 

secara berturut-turut 31 Des.2010-2013 
(5) 

4 Perusahaan yang rugi selama tahun 2010-2013 (20) 

TOTAL 10 

Berdasarkan  tabel 3.2 diatas, maka didapat jumlah sampel sebanyak 10 

perusahaan selama periode 2010 - 2013 yang telah memenuhi kriteria yang 

ditetapkan penulis. Adapun perusahaan tersebut adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.3 

Sampel Penelitian 

No Kode Nama Perusahaan 
Sample 

1 ASII Astra International Tbk 1 

2 AUTO Astra Otoparts Tbk 2 

3 BATA Sepatu Bata Tbk 3 

4 IMAS Indomobil Sukses International Tbk 4 

5 INDS Indospring Tbk 5 

6 LPIN Multi Prima Sejahtera Tbk 6 

7 PRAS Prima alloy steel Universal Tbk 7 

8 SCCO Supreme Cable Manufacturing and Commerce Tbk 8 

9 SMSM Selamat Sempurna Tbk 9 

10 VOKS Voksel Electric Tbk 10 

Sumber : www.idx.co.id 

3.4 Jenis dan Sumber Data  
  Jenis data yang digunakan berupa data sekunder yaitu data primer yang 

telah diolah lebih lanjut, misalnya dalam bentuk tabel, grafik, diagram, gambar 

dan sebagainya sehingga lebih informative jika digunakan oleh pihak lain”.  

Sumber data sekunder diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia yaitu 

www.idx.co.id.  

3.5  Metode Pengumpulan Data  
  Untuk mendapatkan data sekunder, teknik yang digunakan peneliti adalah 

studi dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan data sekunder berupa catatan-

catatan, laporan keuangan maupun informasi lainnya yang berkaitan dengan 

penelitian ini. Data penelitian diperoleh dari media internet dengan cara 

mendownload laporan keuangan perusahaan-perusahaan retail yang diperlukan 

dalam penelitian ini melalui situs www.idx.co.id. 

3.6  Metode Analisis Data  
  Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode analisis dengan 

bantuan software SPSS, dengan terlebih dahulu melakukan uji asumsi klasik 

sebelum melakukan pengujian hipotesis. Tujuan utama dari analisis data adalah 

meringkas data dalam bentuk yang mudah dipahami dan mudah ditafsirkan, 

sehingga hubungan antara problem penelitian dapat dipelajari dan diuji.  

3.6.1  Statistik Deskriptif  

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


  Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

mengumpulkan, mengklasifikasi dan menginterpretasikan data penelitian 

sehingga diperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai keadaan perusahaan yang 

sedang diteliti.  

3.6.2 Pengujian Asumsi Klasik  

3.6.2.1 Uji Normalitas  

  Menurut Ghozali (2009:110) Uji Normalitas bertujuan untuk menguji 

apakah dalam  model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki 

distribusi normal. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi 

normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. 

a. Analisis Grafik 

Salah satu cara termudah untuk melihat normalitas residual adalah dengan melihat 

grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi 

yang mendeteksi distribusi normal. 

Dasar pengambilan keputusannya adalah : 

1. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal 

atau grafik histogramnya, menunjukkan pola terdistribusi normal maka model 

regresi memenuhi asumsi normalitas. 

2. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan tidak mengikuti arah garis 

diagonal atau graik histogramnya, tidak menunjukkan pola terdistribusi 

normal maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 

b. Analisis Statistik  

Menyatakan uji normalitas dengan grafik dapat menyesatkan apabila tidak hati-

hati secara visual kelihatan normal, padahal secara statistic bisa sebaliknya. Oleh 

sebab itu dianjurkan selain menggunakan uji grafik dilengkapi dengan uji statistik. 

Uji statistic yang digunakan dalam penelitian ini untuk menguji normalitas 

residual  adalah uji statistic non parametik kolmogrov-smirnov (K-S). dasar 

pengambilan Uji K-S yaitu Bila nilai signifikan < 0,05 maka distribusi data tidak 

normal, sedangkan bila nilai signifikan > 0,05 maka distribusi data normal.  

3.6.2.2 Uji Multikolinearitas  

Menurut Ghozali (2009:91), Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah 

model regresi ditemukan adanya  korelasi antar variabel bebas (independen). 

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel 

independen. Menurut Ghozali (2009:92) Multikolinearitas dapat dideteksi dengan 

melihat nilai tolerance dan variance inflation vactor (VIF). Nilai cut off yang 

umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai tolerance 

< 0, 10 atau sama dengan nilai VIF > 10.  

3.6.2.3 Uji Heteroskedastisitas  

  Menurut Ghozali (2009:105) Uji heteroskedastisitas ini bertujuan untuk 

menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidak samaan variace dari residual 

suatu satu pengamatan ke pengamatan yang lain.  

 Ada beberapa cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas, 

yaitu (2009:105) : 

1. Melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu 

ZPRED dengan residualnya SRESID. 

Dasar analisis heteroskedastisitas adalah sebagai berikut: 



a. Jika ada pola tertentu, seperti titik yang membentuk pola yang teratur 

(bergelombang, melebar kemudian menyempit) maka mengindikasikan 

telah terjadi heteroskedastisitas. 

b. Jika ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan bawah angka 

0 pada sumbu Y, maka tidak heteroskedastisitas. 

3.6.2.4 Uji Autokorelasi  

    Menurut Ghozali (2009:95), Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah 

dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode 

t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. 

Uji yang digunakan untuk menguji adanya aotokorelasi atau tidak adalah dengan 

menggunakan Uji Durbin Watson.  

  Uji Durbin Watson yaitu dengan membandingkan nilai Durbin Watson 

dari hasil regresi dengan nilai Durbin Watson tabel. dasar pengambilan keputusan 

sebagai berikut : 

 

Hipotesis Nol Keputusan Jika 

Tidak ada autokorelasi positif  

Tidak ada autokorelasi positif  

Tidak ada autokorelasi negatif  

Tidak ada autokorelasi negatif  

Tidak ada autokorelasi, positif 

atau negatif  

Tolak  

No decision  

Tolak  

No decision  

Tidak ditolak  

0 < d < dl  

dl < d < du  

4 - dl < d < 4  

4 - du < d < 4 - dl  

du < d < 4 -du  

Sumber : Ghozali, 2009. 

3.6.3 Pegujian Hipotesis 

Hipotesis penelitian diuji dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. 

Model regresi untuk menguji hipotesis tersebut dinyatakan dalam bentuk fungsi 

Profitabilitas (Return On Eequiy / ROE).  

Y = a + ß1X1 + ß2X2 + ß3X3 + e 
Y    =  Profitabilitas (Return on Equity) 

a    = Konstanta  

X1    = Perputaran Persediaan  

X2    = Perputaran AktivaTetap  

X3    = Perputaran Modal Kerja  

ß1, ß2, ß3 = Koefisien regresi  

e    = eror  

3.6.3.1 Uji Signifikan Simultan (Uji F)  

    Secara simultan, pengujian hipotesis dilakukan dengan uji F-test. Menurut 

Ghozali (2009:84), uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua 

variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai 

pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat.  

Bentuk Pengujian :  

H0 : b1 : b2 = 0,  artinya variable perputaran persediaan, perputaran asset tetap 

dan perputaran modal kerja yang terdapat pada model ini 

tidak berpengaruh dignifikan terhadap variabel Profitabilitas 

(ROE). 



Ha : b1 : b2 ≠ 0,  artinya variabel perputaran persediaan, perputaran asset tetap 

dan perputaran modal kerja yang terdapat pada model ini 

berpengaruh signifikan terhadap variabel Profitabilitas 

(ROE). 

Kriteria penilaian hipotesis pada uji F ini, adalah :  

1. Jika <  pada ɑ 0,05, maka H0 ditolak Ha diterima, dan  

2. Jika  > pada ɑ 0,05, maka H0 diterima Ha ditolak. 

3.6.3.2 Uji Signifikan Parsial (Uji T)  

   Secara parsial, pengujian hipotesis dilakukan dengan uji t-test. Menurut 

Ghozali (2009:84), uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh 

pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan 

variabel dependen.  

Bentuk pengujian :  

H0 : b1 : b2 = 0, artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari masing-

masing variabel perputaran persediaan, perputaran asset 

tetap dan perputaran modal kerja terhadap variable 

Profitabilitas (ROE). 

 Ha : b1 : b2 ≠ 0, artinya terdapat pengaruh yang signifikan dari masing-

masing variabel perputaran persediaan, perputaran asset 

tetap dan perputaran modal kerja terhadap variabel 

Profitabilitas (ROE). 

 

 

Kriteria pengambilan keputusan pada uji-t ini adalah :  

1. Jika <  pada ɑ 0,05, maka H0 ditolak Ha diterima, dan 

2. Jika >  pada ɑ 0,05, maka Ha diterima Ha ditolak 

3.6.3.3 Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Menurut Ghozali (2009:83) Koefisien determinasi R
2
 pada intinya mengukur 

seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel 

independen. Nilai koofisien determinasi adalah 0 dan 1. Nilai R
2 

yang kecil berarti 

kemampuan variabel – variabel independen dalam menjelaskan variasi dependen 

amat terbatas. 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
4.1 Data Penelitian 

 Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan – 

perusahaan yang bergerak dalam bidang Aneka Industri yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) selama periode 2010 - 2013. Berikut daftar nama 

perusahaan yang menjadi sampel penelitian : 

Tabel 4.1 

 Daftar Sampel Perusahaan Aneka Industri  

No Kode Nama Perusahaan Tanggal Listing 

1 ASII Astra International Tbk 04-Apr-1990 

2 AUTO Astra Otoparts Tbk 15-Jun-1998 

3 BATA Sepatu Bata Tbk 24-Mar-1982 



4 IMAS Indomobil Sukses International Tbk 19-Sep-1993 

5 INDS Indospring Tbk 10-Agust-1990 

6 LPIN Multi Prima Sejahtera Tbk 05-Feb-1990 

7 PRAS Prima alloy steel Universal Tbk 12-Jul-1990 

8 
SCCO Supreme Cable Manufacturing and 

Commerce Tbk 

20-Jul-1982 

9 SMSM Selamat Sempurna Tbk 09-Sep-1996 

10 VOKS Voksel Electric Tbk 20-Des-1990 

 

Hasil dari data – data variabel Perputaran Persediaan, Perputaran Asset Tetap, 

Perputaran Modal Kerja dan Profitabilitas (ROE) yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah: 

4.2 Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif adalah suatu metode yang menjelaskan mengenai nilai 

minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (mean) dan nilai standar devisiasi dari 

variabel-variabel independen dan variabel dependen. 

Tabel 4.2 

Statistik Deskriptif 
Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Perputaran Persediaan 40 1.34 16.64 6.0167 3.93795 

Perputaran Aktiva Tetap 40 .51 35.71 7.6175 7.05545 

Perputaran Modal Kerja 40 .94 37.37 8.9315 8.15436 

ROE 40 .23 36.19 18.0110 10.17303 

Valid N (listwise) 40     

Berdasarkan data dari Tabel 4.2 dapat dijelasan bahwa : 

a. Variabel Perputaran Persediaan memiliki nilai minimum (terkecil) 1.34 dan 

nilai maksimum (terbesar) 16.64 dengan mean (nilai rata-rata) Perputaran 

Persediaan adalah 6.0167 dengan standar deviasi variabel ini adalah 3.93795. 

b. Variabel Perputaran Asset Tetap memiliki nilai minimum (terkecil) 0.51 dan 

nilai maksimum (terbesar) 35.71 dengan mean (nilai rata-rata) Perputaran 

Asset Tetap adalah 7.6175 dengan standar deviasi variabel ini adalah 

7.05545. 

c. Variabel Perputaran Modal Kerja memiliki nilai minimum (terkecil) 0.94 dan 

nilai maksimum (terbesar) 37.37 dengan mean (nilai rata-rata) Perputaran 

Modal Kerja adalah 8.9315 dengan standar deviasi variabel ini adalah 

8.15436. 

d. Variabel Return On Equity (ROE) memiliki nilai minimum (terkecil) 0.23 

dan nilai maksimum (terbesar) 36.19 dengan mean (nilai rata-rata) Return On 

Equity (ROE) adalah 18.0110 dengan standar deviasi variabel ini adalah 

10.17303. 

4.3 Pengujian Asumsi Klasik 

4.3.1 Uji Normalitas 

 Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel penggangu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali: 2009:110). 



Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak 

yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. 

a. Analisis Grafik 

Salah satu cara termudah untuk melihat normalitas residual adalah dengan melihat 

grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi 

yang mendeteksi distribusi normal. 

Gambar 4.1 

Grafik Normal P-Plot 

 
Ghozali (2009:112) menyatakan data normal dan tidak normal dapat 

diuraikan sebagai berikut: 

3. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal atau grafik histogramnya, menunjukkan pola terdistribusi normal 

maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. 

4. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan tidak mengikuti arah garis 

diagonal atau graik histogramnya, tidak menunjukkan pola terdistribusi 

normal maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 

Pada grafik PP Plots (gambar 4.1) terlihat titik-titik data menyebar 

disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, yang menunjukkan 

bahwa data berdistribusi normal. 

 
Gambar 4.2 

Grafik Normal Histogram 



Grafik histogram pada gambar 4.2 menunjukkan pola distribusi normal karena 

grafik tidak menceng kiri maupun menceng kanan. Data yang berdistribusi normal 

tersebut juga dapat dilihat melalui grafik One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

b. Analisis Statistik 

Uji statistik yang digunakan untuk menguji apakah residual berdistribusi 

normal atau tidak adalah uji statistik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Menurut 

Ghozali (2009:114) Kriteria yang digunakan untuk pengambilan keputusan 

adalah: 

H0 : Data residual berdistribusi normal  

Ha : Data residual tidak berdistribusi normal  

Apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0.05, maka Ho diterima dan sebaliknya 

jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0.05, maka Ho ditolak atau Ha diterima. 

Tabel 4.3 

Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  
Unstandardized 
Residual 

N 40 

Normal Parameters
a,,b

 Mean .0000000 

Std. Deviation 9.02447667 

Most Extreme Differences Absolute .084 

Positive .084 

Negative -.064 

Kolmogorov-Smirnov Z .533 

Asymp. Sig. (2-tailed) .939 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Dari hasil pengolahan data pada tabel 4.3 diperoleh besarnya nilai Kolmogorov-

Smirnov adalah 0.533 dan signifikan pada 0.939. Nilai signifikansi lebih besar 

dari 0.05, maka Ho diterima yang berarti data residual berdistribusi normal. 

4.3.2 Uji Multikolinearitas 

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan 

adanya korelasi diantara variabel bebas (Independent) Menurut Ghozali 

(2009:91). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara 

variabel independent. 

Deteksi Multikolonieritas dapat di lihat pada hasil Collinearity Statistics. Pada 

Collinearity Statistics tersebut terdapat niali VIF (Variance Inflation Factor) dan 

Tolerance. Menurut Ghozali (2009:91) Jika nilai Tolerance > 0,10  dan VIF 

(Variance Inflation Factor) < 10, maka dapat diartikan bahwa tidak terjadi 

multikolonieritas. 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Multikolonieritas 
Coefficients

a
 



Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   

Perputaran Persediaan .914 1.094 

Perputaran Aktiva Tetap .948 1.054 

Perputaran Modal Kerja .936 1.068 

a. Dependent Variable: ROE 

Dari tabel 4.4 terlihat bahwa nilai VIF untuk Perputaran Persediaan 1.094, 

nilai VIF untuk Perputaran Asset Tetap 1.054 dan nilai VIF untuk  Perputaran 

Modal Kerja 1.068. Nilai tolerance untuk Perputaran Persediaan 0.914, nilai 

tolerance untuk Perputaran Asset Tetap 0.948 dan nilai tolerance untuk 

Perputaran Modal Kerja 0.936. 

Maka dapat disimpulkan tidak terjadi gejala multikolinearitas antara 

variabel independen, maka dapat dilakukan analisis lebih lanjut dengan 

menggunakan model regresi linear berganda. 

4.3.3 Uji Heteroskedastisitas 

Menurut Ghozali (2009:105) pengujian heterokedastisitas dalam model regresi 

dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan 

varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Dasar analisis 

heteroskedastisitas adalah sebagai berikut (Ghozali, 2009:105) : 

a. Jika ada pola tertentu, seperti titik yang membentuk pola yang teratur 

(bergelombang, melebar kemudian menyempit) maka mengindikasikan 

telah terjadi heteroskedastisitas. 

b. Jika ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan bawah angka 

0 pada sumbu Y, maka tidak heteroskedastisitas. 

 
 

Gambar 4.3 

Hasil Uji Heteroskedastisitas (Scatterplot) 



Dari garfik scatterplots terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak 

serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat 

disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi  

Menurut Ghozali (2009) analisis dengan gafik plots memliki Kelemahan yang 

cukup signifikan oleh karena jumlah pengamatan mempengaruhi hasil ploting. 

Semain sedikit jumlah pengamatan semakin sulit menginterprestasikan hasil 

garfik plot. Oleh sebab itu diperlukan uji statistik yang lebih dapat menjamin 

keakuratan hasil. Uji statistik yang di pakai dalam penelitian ini adalah uji 

Sperman’s rho. 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Heteroskedastisitas (Sperman’s rho) 
Correlations 

   Unstandardized 
Residual 

Perputaran 
Persediaan 

Perputaran 
Aktiva Tetap 

Perputaran 
Modal Kerja 

Spearman's 
rho 

Unstandardized 
Residual 

Correlation 
Coefficient 

1.000 .113 .068 -.139 

Sig. (2-tailed) . .489 .679 .394 

N 40 40 40 40 

Perputaran 
Persediaan 

Correlation 
Coefficient 

.113 1.000 .405
**
 .535

**
 

Sig. (2-tailed) .489 . .010 .000 

N 40 40 40 40 

Perputaran 
Aktiva Tetap 

Correlation 
Coefficient 

.068 .405
**
 1.000 .062 

Sig. (2-tailed) .679 .010 . .703 

N 40 40 40 40 

Perputaran 
Modal Kerja 

Correlation 
Coefficient 

-.139 .535
**
 .062 1.000 

Sig. (2-tailed) .394 .000 .703 . 

N 40 40 40 40 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Dari hasil uji heteroskedastisitas yang menggunakan uji statistik spermas’s rho 

maka dapat dilihat dari nilai Unstandardized Residual yang lebih besar dari 0.05 

maka model regresi ini variabel Perputaran Persediaan, Perputaran Asset Tetap 

dan Perputaran Modal Kerja dinyataan bebas dari heteroskedastisitas. 

4.3.4 Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi 

terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

pengganggu pada periode t-1 atau sebelumnya (Ghozali, 2009:95). Jika terjadi 

korelasi maka dinamakan ada masalah autokorelasi. Model regresi yang baik 

adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. 

Cara yang dapat dilakukan untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi adalah 

dengan melakukan pengujian Durbin Watson (DW). Dalam model regresi tidak 

terjadi autokorelasi apabila nilai du < dw < 4 – du. 

Tabel 4.6 



Hasil Uji Autokerlasi (Durbin Watson) 
Model Summary

b
 

Model R R Square 
Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate Durbin-Watson 

1 .462
a
 .213 .147 9.39297 1.753 

a. Predictors: (Constant), Perputaran Modal Kerja, Perputaran Aktiva Tetap, Perputaran 
Persediaan 

b. Dependent Variable: ROE 

 

Berdasarkan  tabel diatas, diketahui bahwa nilai DW sebesar 1.753. Nilai ini akan 

dibandingkan dengan nilai tabel dengan menggunakan nilai signifikansi 5%, 

jumlah sampel sebanyak 40 (n = 40) dan jumlah variabel independen sebanyak 3 

(k = 3), maka dari tabel statistik Durbin-Watson didapatkan nilai batas bawah 

(DL) sebesar 1.3384  dan nilai batas atas (DU) sebesar 1.6589  Oleh karena itu, 

nilai (DW) lebih besar dari 1.6589 dan lebih kecil dari 4 – 1.6589 atau dapat 

dinyatakan bahwa 1.6589 < 1.753 < 2.3411 (du < dw < 4 – du). Dengan demikian 

dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi baik positif maupun negatif. 

4.4 Pengujian Hipotesis 

1. Analisis Regresi Berganda (Multiple Regression) 
Untuk menguji hipotesis yang memperlihatkan pengaruh Perputaran 

Persediaan, Perputaran aset tetap dan Perputaran Modal Kerja terhadap 

Profitabilitas (ROE), maka digunakan analisis regresi berganda (multiple 

regression) dengan menggunakan alat bantu SPSS 17 (Statistical Program for 

Social Science 17). 

Dalam analisis regresi, selain mengukur kekuatan hubungan antara dua 

variable atau lebih, juga menunjukkan arah hubungan antara variable dependen 

dengan variable independen. 

Tabel 4.7 

Hasil Analisis Regresi 
Coefficients

a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 12.424 3.297  3.769 .001 

Perputaran Persediaan 1.245 .400 .482 3.117 .004 

Perputaran Aktiva Tetap -.122 .219 -.085 -.558 .580 

Perputaran Modal Kerja -.109 .191 -.087 -.572 .571 

a. Dependent Variable: ROE 

Berdasarkan tabel 4.7, maka didapatlah persamaan regresi sebagai berikut:  

 
Keterangan : 

1. Nilai konstanta (a) sebesar 12.424 menunjukkan bahwa apabila variabel 

independen bernilai 0 atau ditiadakan,  maka nilai Profitabilitas (ROE) 

adalah sebesar 12.424. 

Y = 12.424 + 1.245X1  - 0.122X2  - 0.109X3 + ε 

 



2. b1 sebesar 1.245 menunjukkan bahwa setiap penambahan Perputaran 

Persediaan sebesar 1 kali maka akan diikuti oleh peningkatan nilai 

Profitabilitas (ROE) sebesar 1.245 dengan asumsi variabel lain tetap, 

3. b2 sebesar -0.122 menunjukkan bahwa setiap penambahan Perputaran Aset 

Tetap sebesar 1 kali maka akan diikuti oleh penurunan nilai Profitabilitas 

(ROE) sebesar -0.122 dengan asumsi variabel lain tetap, 

4. b3 sebesar -0.109 menunjukkan bahwa setiap penambahan Perputaran 

Modal Kerja sebesar 1 kali maka akan diikuti oleh Penurunan Profitabilitas 

(ROE) sebesar -0.109 dengan asumsi variabel lain tetap, 

2.  Uji F (Uji Secara Simultan) 
Secara simultan, pengujian hipotesis dilakukan dengan uji F-test. Menurut 

Ghozali (2009: 84) uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua 

variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai 

pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen/ terikat. 

Hipotesis : 

 H0 : b1,b2,b3 = 0 (artinya bahwa tidak ada pengaruh secara bersama 

sama dari seluruh variabel independen terhadap variabel dependen). 

 Ha  : b1,b2,b3 ≠ 0 (artinya bahwa terdapat pengaruh secara bersama-

sama dari seluruh variabel independen terhadap variabel dependen). 

Dasar pengambilan keputusan (Ghozali, 2009:84) : 

 Bila nilai F-hitung < daripada nilai F-tabel maka H0 diterima  

 Bila nilai F-hitung > daripada nilai F-table, maka Ho ditolak  

Selain dengan melihat nilai F hitungnya, pengambilan keputusan dapat dilihat dari 

signifikansinya. Jika nilai signifikansinya > 0.05 maka Ho diterima dan Ha 

ditolak. 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Simultan (Uji F) 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 859.927 3 286.642 3.249 .033
a
 

Residual 3176.206 36 88.228   

Total 4036.133 39    

a. Predictors: (Constant), Perputaran Modal Kerja, Perputaran Aktiva Tetap, Perputaran Persediaan 

b. Dependent Variable: ROE 

Dari uji ANOVA atau F test  pada tabel 4.8, diperoleh F-hitung sebesar 3.249 

dengan tingkat signifikansi 0.033, sedangkan F-tabel sebesar 2,87 dengan 

signifikansi 0,05.  

Hal ini menujukan bahwa H0 ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa 

Perputaran Persedian, Perputaran Aset Tetap dan Perputaran Modal Kerja 

berpengaruh secara simultan terhadap Profitabilitas (ROE) karena F-hitung > F-

tabel (3.249 > 2.87) dan nilai signifikansinya > 0.05 (0.033 < 0.05). 

5. Uji t (Uji Secara Partial) 



 Secara parsial, pengujian hipotesis dilakukan dengan uji t-test. Menurut 

Ghozali (2009:128) uji parsial digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-

masing variabel independen terhadap variabel dependen. 

Hipotesis : 

 H0 :  b1 = 0 (artinya variabel dependen tersebut bukan merupakan penjelas 

yang signifikan terhadap variabel dependen). 

 Ha  : b1 ≠ 0 (artinya variabel dependen tersebut merupakan penjelas yang 

signifikan terhadap variabel dependen). 

Dasar pengambilan keputusan (Ghozali, 2009:85) : 

 Bila nilai t-hitung < daripada nilai t-tabel maka H0 diterima  

 Bila nilai t-hitung > daripada nilai t-table, maka Ho ditolak  

Selain dengan melihat nilai t hitungnya, pengambilan keputusan dapat dilihat dari 

signifikansinya. Jika nilai signifikansinya > 0.05 maka H0 diterima dan Ha 

ditolak. 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Partial (Uji t) 
Coefficients

a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 12.424 3.297  3.769 .001 

Perputaran Persediaan 1.245 .400 .482 3.117 .004 

Perputaran Aktiva Tetap -.122 .219 -.085 -.558 .580 

Perputaran Modal Kerja -.109 .191 -.087 -.572 .571 

a. Dependent Variable: ROE 

Hasil pengujiian statistik uji t pada tabel 4.9 dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1) Nilai t-hitung untuk variabel Perputaran Persediaan sebesar 3.117 sedangkan 

t-tabel adalah 2.028 sehingga  t-hitung > t-tabel   (3.117 > 2.028), maka H0 

ditolak dan Ha diterima artinya Perputaran Persediaan secara individual 

mempengaruhi Profitabilitas (ROE). Signifikansi 0.004 menyimpulkan bahwa 

signifikansinya < 0,05 (0.004 < 0,05), maka H0 ditolak dan Ha diterima, 

artinya Perputaran Persedian berpengaruh terhadap Profitabilitas (ROE). 

2) Nilai t-hitung untuk variabel Perputaran Asset Tetap sebesar -0.558 

sedangkan t-tabel adalah 2.028 sehingga  t-hitung < t-tabel   (-0.558 < 2.028), 

maka H0 diterima dan Ha ditolak artinya Perputaran Aset Tetap secara 

individual tidak mempengaruhi Profitabilitas (ROE). Signifikansi -0.580 

menyimpulkan bahwa signifikansinya > 0,05 (-0.580 > 0,05), maka H0 

diterima dan Ha ditolak, artinya Perputaran Aset Tetap tidak berpengaruh 

terhadap Profitabilitas (ROE). 

3) Nilai t-hitung untuk variabel Perputaran Modal Kerja sebesar -0.572 

sedangkan t-tabel adalah 2.028 sehingga  t-hitung < t-tabel   (-0.572 < 2.028), 

maka H0 diterima dan Ha ditolak artinya Perputaran Modal Kerja secara 

individual tidak mempengaruhi Profitabilitas (ROE). Signifikansi 0.571 

menyimpulkan bahwa signifikansinya > 0,05 (-0.571 > 0,05), maka H0 



diterima dan Ha ditolak, artinya Perputaran Modal Kerja tidak berpengaruh 

terhadap Profitabilitas (ROE). 

6. Koofisien Determinasi (R
2
) 

Menurut Ghozali (2009:83) Koofisien determinasi R
2
 pada intinya mengukur 

seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel 

independen. Nilai koofisien determinasi adalah 0 dan 1. Nilai R
2 

yang kecil berarti 

kemampuan variabel – variabel independen dalam menjelaskan variasi dependen 

amat terbatas. 

Tabel 4.10 

Hasil Koofisien Determinasi (R
2
) 

Model Summary
b
 

Model R R Square 
Adjusted R 
Square Std. Error of the Estimate 

1 .462
a
 .213 .147 9.39297 

a. Predictors: (Constant), Perputaran Modal Kerja, Perputaran Aktiva Tetap, Perputaran Persediaan 

b. Dependent Variable: ROE 

Dari hasil tabel 4.10, dapat dilihat hasil analisis regresi secara keseluruhan, 

dimana nilai Adjusted R Square sebesar 0,147 yang menunjukkan bahwa korelasi 

atau hubungan antara Profitabilitas yang diukur dari ROE (variabel dependen) 

dengan Perputaran Persedian, Perputaran Aset Tetap dan Perputaran Modal Kerja 

(variabel independen) mempunyai tingkat hubungan yang kurang kuat yaitu 

sebesar 14,7%. 

Nilai R-square dari tabel di atas adalah sebesar 0,213. Ini berarti bahwa variasi 

dari variabel independen (Perputaran Persediaan, Perputaran Aset Tetap dan 

Perputaran Modal Kerja) hanya mampu menjelaskan variasi variabel dependen 
(Profitabilitas yang diukur dari ROE) sebesar 12.3%. Sisanya, sebesar 87.7% 

dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak diteliti pada penelitian ini. 

4.5 Pembahasan Hasil Analisis Penelitian 

Dari hasil pengujian secara simultan dengan menggunakan uji F tingkat 

signifikansi α = 5% menunjukkan hasil uji F test pada tabel 4.8 bahwa nilai F-

hitung sebesar 3.249 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.033. dicari dengan 

jumlah sampel (n) = 40; jumlah variabel (k) = 3; tingkat signifikansiα = 5%; 

degree of freedom df1 = k = 3 dan df2 = n-k-1 = 40-3-1 = 36. Dari data tersebut 

diperoleh nilai -Ftabel sebesar 2,87 (taraf signifikansi α =5%). Berdasarkan hasil 

tersebut F-hitung > F-tabel (3.249 > 2.87) maka H0 ditolak, artinya secara 

simultan diketahui bahwa variabel perputaran persediaan, perputaran aset tetap 

dan perputaran modal kerja mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

profitabilitas (ROE) pada perusahaan aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia pada tingkat kepercayaan 95%. 

Dari hasil pengujian hipotesis secara parsial diketahui bahwa Perputaran 

Persediaan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Profitabilitas 

(ROE). Hal ini dapat dilihat pada tabel 4.9 Dimana hasil uji statistik tersebut 

menyatakan bahwa t-hitung sebesar 3.117 dan t-tabel untuk df = n-k-1 (40-3-1) 

dan α = 5 % diketahui sebesar 2.028. Dengan demikian nilai t-hitung lebih besar 

dari nilai t- tabel (3.117 > 2.028) dan nilai signifikansi sebesar 0.004 (lebih kecil 

dari 0,05) artinya Ho ditolak, bahwa secara parsial Perputaran Persediaan  



mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Profitabilitas (ROE) pada 

Perusahaan Aneka Industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil 

penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh  Limanu (2013)  yang 

menunjukkan bahwa Perputaran Persediaan secara parsial  berpengaruh terhadap 

Profitabilitas (ROE).  

Dari hasil pengujian hipotesis secara parsial diketahui bahwa Perputaran Aset 

Tetap tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Profitabilitas (ROE). 

Hal ini dapat dilihat pada tabel 4.9 Dimana hasil uji statistik tersebut menyatakan 

bahwa t-hitung sebesar -0.085 dan t-tabel untuk df = n-k-1 (40-3-1) dan α = 5 % 

diketahui sebesar 2.028. Dengan demikian nilai t-hitung lebih kecil dari nilai t- 

tabel (-0.085 < 2.028) dan nilai signifikansi sebesar -0.580 (lebih besar dari 0,05) 

artinya Ho diterima, bahwa secara parsial Perputaran Aset Tetap tidak mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap Profitabilitas (ROE) pada Perusahaan Aneka 

Industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitian ini tidak sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh  Aristya (2011). Hal ini mungkin 

disebabkan periode dan jumlah sampel yang digunakan berbeda dengan 

penelitiaan terdahulu. 

Dari hasil pengujian hipotesis secara parsial diketahui bahwa Perputaran Modal 

Kerja tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Profitabilitas (ROE). 

Hal ini dapat dilihat pada tabel 4.9 Dimana hasil uji statistik tersebut menyatakan 

bahwa t-hitung sebesar -0.087 dan t-tabel untuk df = n-k-1 (40-3-1) dan α = 5 % 

diketahui sebesar 2.028. Dengan demikian nilai t-hitung lebih kecil dari nilai t- 

tabel (-0.087 < 2.028) dan nilai signifikansi sebesar 0.571 (lebih besar dari 0,05) 

artinya Ho diterima, bahwa secara parsial Perputaran Modal Kerja tidak 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Profitabilitas (ROE) pada 

Perusahaan Modal Kerja yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitian 

ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurhafni (2009). Hal ini 

mungkin terjadi karena bedanya objek penelitiaan dan periode yang digunakan 

oleh peneliti. 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data, pengujian hipotesis dan pembahasan yang telah 

dikemukakan dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil pengujian H1 menunjukan bahwa Perputaran Persediaan  

berpengaruh terhadap profitabilitas (ROE) pada perusahaan aneka industri 

yang terdaftar di BEI 2010 - 2013  

2. Berdasarkan hasil pengujian H2 menunjukan bahwa Perputaran Asset 

Tetap tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (ROE) pada perusahaan 

aneka industri yang terdaftar di BEI 2010 - 2013  

3. Berdasarkan hasil pengujian H3 menunjukan bahwa Perputaran Modal 

Kerja tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (ROE) pada perusahaan 

aneka industri yang terdaftar di BEI 2010 - 2013  

4. Berdasarkan hasil pengujian H4 menunjukan bahwa Perputaran 

Persediaan, Perputaran Asset Tetap dan Perputaran Modal Kerja secara 



bersama-sama berpengaruh terhadap profitabilitas (ROE) pada perusahaan 

aneka industri yang terdaftar di BEI 2010 - 2013  

5.2 Keterbatasan Penelitian  

 Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan baik dari jumlah sampel 

yang digunakan, periode penelitian, maupun faktor-faktor yang diteliti. 

1. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini terbatas hanya 

menganalisis perusahaan aneka industri dengan jumlah seluruh 

perusahaan sebanyak 40 perusahaan dan jumlah sampel sebanyak 10 

perusahaan. 

2. Peride penelitian yang diamati terbatas karena hanya mencakup tahun 

2010 s/d 2013. 

3. Penulis melakukan pengamatan terhadap profitabilitas hanya dengan 

menggunakan perputaran persediaan, perputaran asset tetap dan 

perputaran modal kerja dengan mengabaikan faktor-faktor lain yang dapat 

mempengaruhi profitabilitas.  

5.3 Saran 

 Beberapa saran yang dapat diberikan berkaitan dengan hasil penelitian ini 

bagi perusahaan, investor dan calon investor dan bagi penelitian selanjutnya. 

1. Bagi Perusahaan 

Perusahaan disarankan untuk menggunakan rasio keuangan yang 

berpengaruh terhadap profitabilitas sebagai bahan pertimbangan dalam 

memproyeksikan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dan 

dalam mengukur kinerja perusahaan. 

2. Bagi Investor dan Calon Investor 

Investor atau calon investor disarankan untuk melakukan analisis terhadap 

rasio keuangan terutama rasio-rasio keuangan yang berkaitan dengan 

profitabilitas karena besarnya profitabilitas yang diperoleh perusahaan 

akan menentukan besarnya pengembalian atas asset yang dilakukan. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

a. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menggunakan sampel yang 

lebih banyak dengan karakteristik yang lebih beragam dari berbagai sektor 

dan memperpanjang periode penelitian. 

b. Penelitian yang akan datang juga sebaiknya menambah variabel 

independen yang masih berbasis pada laporan keuangan selain yang 

digunakan dalam penelitian ini dengan tetap berlandaskan pada penelitian-

penelitian sebelumnya. 
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LAMPIRAN 

Daftar Sampel Perusahaan Aneka Industri   

Daftar Sampel 40 perusahaan 

No Kode Nama Perusahaan 

Kriteria 
Sample 

1 2 3 4 

1 ADMG Polychem Indonesia Tbk √ x √ √ - 

2 ARGO Argo Pantes Tbk √ √ √ x - 

3 ASII Astra International Tbk √ √ √ √ 1 

4 AUTO Astra Otoparts Tbk √ √ √ √ 2 

5 BATA Sepatu Bata Tbk √ √ √ √ 3 

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


6 BIMA Primarindo Asia Insfrastructure Tbk √ √ √ x - 

7 BRAM Indo Kordsa Tbk √ x √ √ - 

8 CNTX Century Textile Industry Tbk √ √ √ x - 

9 ESTI Ever Shine Tex Tbk √ √ √ x - 

10 ERTX Eratex Djaya Tbk  √ √ √ x - 

11 GDYR Goodyear Indonesia Tbk √ x √ √ - 

12 GJTL Gajah Tunggal Tbk √ √ √ x - 

13 HDTX Panasia Indo ResourcesTbk √ √ √ x - 

14 IKBI Sumi Indo Kabel Tbk √ √ x √ - 

15 IMAS Indomobil Sukses International Tbk √ √ √ √ 4 

16 INDS Indospring Tbk √ √ √ √ 5 

17 INDR Indo Rama Synthetic Tbk √ x √ √ - 

18 JECC Jembo Cable Company Tbk √ √ √ x - 

19 KBLI KMI Wire and Cable Tbk √ √ √ x - 

20 KBLM Kabelindo Murni Tbk √ √ √ x - 

21 KRAH Grand Kartech Tbk √ √ x √ - 

22 LPIN Multi Prima Sejahtera Tbk √ √ √ √ 6 

23 MASA Multistrada Arah Sarana Tbk √ √ √ x - 

24 MYTX Apac Citra CentertexTbk √ √ √ x - 

25 NIPS Nipress Tbk √ √ √ x - 

26 PBRX Pan Brothers Tbk √ x √ √ - 

27 POLY Asia Pasific Fibers Tbk √ √ √ x - 

28 PRAS Prima alloy steel Universal Tbk √ √ √ √ 7 

29 PTSN Sat Nusa Persada Tbk √ √ √ x - 

30 RICY Ricky Putra Globalindo Tbk √ √ √ x - 

31 
SCCO Supreme Cable Manufacturing and 

Commerce Tbk 

√ √ √ √ 8 

32 SMSM Selamat Sempurna Tbk √ √ √ √ 9 

33 SRIL Sri Rejeki Isman Tbk  √ √ x √ - 

34 SSTM Sunson Textile Manufacturer Tbk  √ √ √ x - 



35 STAR Star Petrochem Tbk √ √ x √ - 

36 TFCO Tifico Fiber Indonesia Tbk √ √ √ x - 

37 TRIS Trisula Internasional Tbk √ √ x √ - 

38 UNIT Nusantara Inti Corpora Tbk √ √ √ x - 

39 UNTX Unitex Tbk √ √ √ x - 

40 VOKS Voksel Electric Tbk √ √ √ √ 10 

II. Data Perhitungan Variable Independen 

Data Olahan Perputaran Persediaan 2010-2013 

No Perusahaan 
Perputaran Persediaan (x) 

2010 2011 2012 2013 

1 ASII 11,90 13,56 12,30 1,34 

2 AUTO 8,83 7,71 7,17 6,67 

3 BATA 3,37 3,50 3,39 3,21 

4 IMAS 7,09 6,50 5,09 4,47 

5 INDS 3,25 2,89 2,79 4,44 

6 LPIN 2,17 2,53 2,58 1,68 

7 PRAS 2,95 3,04 2,59 2,06 

8 SCCO 7,90 16,64 16,42 12,53 

9 SMSM 5,09 5,57 5,34 5,97 

10 VOKS 5,21 6,37 7,72 6,86 

Sumber : Data Olahan Laporan Keuangan Perusahaan Aneka Industri 2010-2013 

Data Olahan Perputaran Aset Tetap 2010-2013 

No Perusahaan 
Perputaran Asset Tetap (x) 

2010 2011 2012 2013 

1 ASII 5,83 5,64 5,48 0,51 

2 AUTO 6,35 4,76 3,97 3,36 

3 BATA 3,84 4,00 4,00 4,29 

4 IMAS 14,67 8,41 6,70 5,32 

5 INDS 5,57 3,62 1,95 1,60 

6 LPIN 35,71 26,34 12,17 13,71 

7 PRAS 1,29 1,49 0,88 0,71 

8 SCCO 11,67 16,56 15,76 14,75 



9 SMSM 4,14 4,55 4,41 4,82 

10 VOKS 6,21 10,42 10,67 8,57 

Sumber : Data Olahan Laporan Keuangan Perusahaan Aneka Industri 2010-2013 

Data Olahan Perputaran Modal Kerja 2010-2013 

Sumber : Data Olahan Laporan Keuangan Perusahaan Aneka Industri 2010-2013 

III. DataVariabel Dependen 

Data olahan ROE 

IV. Statistik Deskriptif 

Statistik Deskriptif 

No Perusahaan 
Perputaran Modal Kerja (x) 

2010 2011 2012 2013 

1 ASII 12,45 9,23 8,70 1,13 

2 AUTO 6,60 23,99 18,24 4,52 

3 BATA 4,19 4,04 3,97 5,06 

4 IMAS 37,37 7,92 10,48 21,90 

5 INDS 8,70 2,66 2,92 2,12 

6 LPIN 0,98 0,94 1,10 1,10 

7 PRAS 4,29 11,06 15,48 31,91 

8 SCCO 11,55 12,52 9,36 9,12 

9 SMSM 4,37 3,98 4,49 4,13 

10 VOKS 7,08 6,65 6,94 14,02 

No Perusahaan 
ROE (Return On Equity) (%) 

2010 2011 2012 2013 

1 ASII 34,72 27,79 25,32 21,00 

2 AUTO 31,74 23,32 20,71 11,07 

3 BATA 18,39 15,97 17,90 11,18 

4 IMAS 31,59 19,10 15,75 9,33 

5 INDS 30,94 19,05 11,80 8,42 

6 LPIN 13,21 9,57 12,31 5,97 

7 PRAS 0,23 0,97 5,55 3,25 

8 SCCO 14,23 21,15 25,95 14,83 

9 SMSM 31,74 36,19 29,55 34,84 

10 VOKS 2,66 22,27 24,38 6,50 



Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Perputaran Persediaan 40 1.34 16.64 6.0167 3.93795 

Perputaran Aktiva Tetap 40 .51 35.71 7.6175 7.05545 

Perputaran Modal Kerja 40 .94 37.37 8.9315 8.15436 

ROE 40 .23 36.19 18.0110 10.17303 

Valid N (listwise) 40     

V. Uji Normalitas 

Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized 

Residual 

N 40 

Normal Parameters
a,,b

 Mean .0000000 

Std. Deviation 9.02447667 

Most Extreme Differences Absolute .084 

Positive .084 

Negative -.064 

Kolmogorov-Smirnov Z .533 

Asymp. Sig. (2-tailed) .939 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Grafik Histogram 

 
Grafik Normal P-Plot 



 
VI. Uji Multikolonieritas 

Hasil Uji Multikolonieritas 

Coefficients
a
 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   

Perputaran Persediaan .914 1.094 

Perputaran Aktiva Tetap .948 1.054 

Perputaran Modal Kerja .936 1.068 

a. Dependent Variable: ROE 

 

VII. Uji Heteroskedastisitas 

Hasil Uji Heteroskedastisitas (Scatterplot) 

 
Hasil Uji Heteroskedastisitas (Sperman’s rho) 

Correlations 

   

Unstandardized 

Residual 

Perputaran 

Persediaan 

Perputaran 

Aktiva 

Tetap 

Perputaran 

Modal Kerja 



Spearm

an's rho 

Unstandardize

d Residual 

Correlation 

Coefficient 

1.000 .113 .068 -.139 

Sig. (2-tailed) . .489 .679 .394 

N 40 40 40 40 

Perputaran 

Persediaan 

Correlation 

Coefficient 

.113 1.000 .405
**
 .535

**
 

Sig. (2-tailed) .489 . .010 .000 

N 40 40 40 40 

Perputaran 

Aktiva Tetap 

Correlation 

Coefficient 

.068 .405
**
 1.000 .062 

Sig. (2-tailed) .679 .010 . .703 

N 40 40 40 40 

Perputaran 

Modal Kerja 

Correlation 

Coefficient 

-.139 .535
**
 .062 1.000 

Sig. (2-tailed) .394 .000 .703 . 

N 40 40 40 40 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

VIII. Uji Autokolerasi 

Hasil Uji Autokerlasi (Durbin Watson) 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .462
a
 .213 .147 9.39297 1.753 

a. Predictors: (Constant), Perputaran Modal Kerja, Perputaran Aktiva Tetap, Perputaran 

Persediaan 

b. Dependent Variable: ROE 

IX. Pengujian Hipotesis 

Hasil Analisis Regresi 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 12.424 3.297  3.769 .001 

Perputaran Persediaan 1.245 .400 .482 3.117 .004 



Perputaran Aktiva Tetap -.122 .219 -.085 -.558 .580 

Perputaran Modal Kerja -.109 .191 -.087 -.572 .571 

a. Dependent Variable: ROE 

Hasil Uji Simultan (Uji F) 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 859.927 3 286.642 3.249 .033
a
 

Residual 3176.206 36 88.228   

Total 4036.133 39    

a. Predictors: (Constant), Perputaran Modal Kerja, Perputaran Aktiva Tetap, Perputaran Persediaan 

b. Dependent Variable: ROE 

Hasil Uji Partial (Uji t) 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 12.424 3.297  3.769 .001 

Perputaran Persediaan 1.245 .400 .482 3.117 .004 

Perputaran Aktiva Tetap -.122 .219 -.085 -.558 .580 

Perputaran Modal Kerja -.109 .191 -.087 -.572 .571 

a. Dependent Variable: ROE 

Hasil Koofisien Determinasi (R
2
) 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square Std. Error of the Estimate 

1 .462
a
 .213 .147 9.39297 

a. Predictors: (Constant), Perputaran Modal Kerja, Perputaran Aktiva Tetap, Perputaran Persediaan 

b. Dependent Variable: ROE 

 

 


