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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Current Ratio, Quick 
Ratio, Debt Ratio, Debt to Equity   Ratio dan Inventory Turnover Terhadap 
Return On Investment Pada Perusahaan Food and Beverage Yang Terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2012. Yang menjadi objek dalam penelitian 
ini adalah perusahaan Food and Beverage yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia (BEI) periode 2010-2012. Jumlah sampel dalam penelitian ini 
adalah 42 perusahaan, dimana diambil sesuai kriteria tertentu yaitu 
perusahaan Food and Beverage yang masih berdiri selama periode pengamatan 
dan ROI dari laporan keuangan perusahaan tersebut positif. Metode analisis 
data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan menggunakan analisis 
regresi linear berganda, uji hipotesis yaitu koefisien determinan, uji F 
dann uji t.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa CR tidak berpengaruh secara signifikan 
terhadap ROI. Karena nilai signifikannya 0,643 atau lebih besar dari 0,05. 
Dan dilihat nilai thitung-0,468 < ttabel 1,6883. Ini menunjukkan bahwa variabel 
CR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROI. QR berpengaruh secara 
signifikan terhadap ROI. Karena nilai signifikansinya sebesar 0,006 atau 
lebih kecil dari 0,05. Dan pada thitung sebesar 2,899 > ttabel 1,6883. Dan 
berarti semakin tinggi QR pada perusahaan tersebut maka ROI akan tinggi 
pula. DR tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ROI. Ini karena nilai 
signifikansinya sebesar 0,401 atau lebih besar dari 0,05. Dan pada thitung 
sebesar 0,849 < ttabel 1,6883. Ini menunjukkan bahwa DR tidak berpengaruh 
signifikan terhadap ROI. DER tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 
ROI. Ini karena nilai signifikansinya sebesar 0,140 atau lebih besar dari 
0,05. Dan pada thitung sebesar -1,510 < ttabel 1,6883. Ini menunjukkan bahwa 
DER tidak berpengaruh signifikan terhadap ROI. ITO tidak berpengaruh 
signifikan terhadap ROI. Ini karena nilai signifikansinya sebesar 0,985 
atau lebih besar dari 0,05. Dan pada thitung sebesar 0,019 < ttabel sebesar 
1,6883. Ini menunjukkan bahwa ITO tidak berpengaruh signifikan terhadap 
ROI. Secara bersama-sama variabel Current Ratio, Quick Ratio, Debt Ratio, 
Debt to Equity Ratio dan Inventory Turnover berpengaruh signifikan terhadap 
Return On Investment. 

Kata kunci : Current Ratio, Quick Ratio, Debt Ratio, Debt to Equity Ratio, 
Inventory Turnover dan Return On Investment. 

 

 



Pendahuluan 

Laporan keuangan dapat dijadikan sebagai acuan dalam rangka menilai kinerja 
perusahaan melalui efisiensi dari aktivitas dalam menghasilkan keuntungan. 
Apabila suatu informasi disajikan dengan benar, informasi tersebut sangat 
berguna bagi perusahaan dalam pengambilan keputusan dan untuk mengetahui 
kinerja perusahaan. Untuk mengukur seberapa besar keberhasilan perusahaan 
dalam memperoleh tingkat pengembalian atas laba maka perlu dilakukan 
analisis keuangan dengan rasio Profitabilitas. 
 
Return On Investment (ROI) merupakan indikator dari rasio Profitabilitas 
perusahaan, karena semakin tinggi Return On Investment diperusahaan maka 
dapat dikatakan Profitabilitas perusahaan tersebut semakin bagus. 
Sebaliknya, jika menurun maka Profitabilitas perusahaan tersebut juga 
menurun. Profitabilitas disini adalah kemampuan perusahaan untuk 
menghasilkan laba yang semakin tinggi rasio tersebut diperusahaan maka akan 
dipandang baik untuk para investor menanamkan modalnya diperusahaan 
tersebut. 

Rasio Likuiditas ialah aktiva yang diperdagangkan dalam suatu pasar yang 
aktif sehingga akibatnya dapat dengan cepat diubah menjadi kas Likuiditas 
sangat penting bagi perusahaan, jika berada dalam keadaan likuid, maka 
kesempatan untuk memperoleh laba yang besar. Jika tidak dalam keadaan 
likuid, maka untuk memperoleh laba pada perusahaan tersebut terbatas. 
Indikator pengukuran rasio likuiditas yaitu Current Ratio (CR) dan Quick 
Ratio (QR). 

Penggunaan hutang mengakibatkan peningkatan porsi laba perusahaan (EBIT) 
yang semakin tinggi nilai dan harga sahamnya. Sehingga tingkat rasio 
Profitabilitas perusahaan tadi juga ditentukan oleh rasio hutang, dimana 
rasio hutang ini digunakan sebagai indikator asetnya untuk memenuhi 
kewajibannya. Perusahaan yang memiliki rasio Leverage yang rendah akan 
mempunyai resiko kerugian yang lebih kecil ketika keadaan ekonomi yang 
dihadapi perusahaan sedang sulit. Indikator pengukuran rasio Leverage yang 
dipakai pada penelitian adalah Debt Ratio (DR) dan Debt to Equity Ratio 
(DER). 

Rasio Aktivitas digunakan untuk mengukur seberapa besar hasil guna dicapai 
perusahaan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Yang dipakai adalah 
Inventory Turnover yaitu menunjukkan seberapa efisien perusahaan mengatur 
inventorynya dengan menunjukkan selama satu tahun. Rasio ini sangat 
bergantung pada jenis industri dimana perusahaan berada. 

Dari uraian diatas, peneliti akhirnya mengadakan penelitian mengenai 
“Pengaruh Current Ratio, Quick Ratio, Debt Ratio, Debt to Equity Ratio, 
Inventory Turnover terhadap Return On Investment pada perusahaan Food and 
Beverage yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2012”.  

Dari uraian diatas, rumusan masalah yang dapat dibuat dalam penelitian ini 
adalah : 

1. Apakah Current Ratio berpengaruh secara signifikan terhadap Return On 
Investment pada perusahaan Food and Beverage yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia? 



2. Apakah Quick Ratio berpengaruh secara signifikan terhadap Return On 
Investment pada perusahaan Food and Beverage yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia? 

3. Apakah Debt Ratio berpengaruh secara signifikan terhadap Return On 
Investment pada perusahaan Food and Beverage yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia? 

4. Apakah Debt to Equity Ratio berpengaruh secara signifikan terhadap 
Return On Investment pada perusahaan Food and Beverage yang terdaftar 
di Bursa Efek Indonesia? 

5. Apakah Inventory Turnover berpengaruh secara signifikan terhadap 
Return On Investment pada perusahaan Food and Beverage yang terdaftar 
di Bursa Efek Indonesia? 

6. Apakah Current Ratio, Quick ratio, Debt Ratio, Debt to Equity ratio 
dan Inventory Turnover secara simultan berpengaruh terhadap Return On 
Investment pada perusahaan Food and Beverage yang terdaftar di bursa 
Efek Indonesia? 

Tujuan dari penelitian ini Untuk mengetahui adanya pengaruh Current Ratio, 
Quick Ratio, Debt Ratio, Debt to Equity Ratio dan Inventory Turnover 
terhadap Return On Investment pada perusahaan Food and Beverage yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2012. 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

Pengertian Laporan Keuangan 

Menurut Raharjaputra (2009:6), suatu seni atau kecakapan dalam mencatat, 
mengklasifikasikan, menggolongkan, mengikhtisarkan dengan suatu metode 
tertentu (secara standar) dalam satuan uang atas semua transaksi yang 
bersifat keuangan serta ditafsirkan atas hasil pencacatan tersebut secara 
periodik dan historis. Jadi pengertian laporan keuangan secara sederhana 
menurut Fahmi (2011:2), suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan 
suatu perusahaan dan lebih jauh informasi tersebut dapat dijadikan sebagai 
gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut.  

Menurut IAI (Ikatan Akuntansi Indonesia) (2009:5-8), laporan keuangan yang 
berguna bagi pemakai informasi bahwa harus terdapat empat karakteristik 
kualitatif pokok, yaitu dapat dipahami, relevan, keandalan, dapat 
dibandingkan.  

Tujuan laporan keuangan itu Menurut Fahmi (2011:5), tujuan dari laporan 
keuangan adalah untuk memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkan 
tentang kondisi suatu perusahaan dari sudut angka-angka dalam satuan 
moneter. Menurut IAI (Ikatan Akuntansi Indonesia) (2009:4), menjelaskan 
bahwa tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut 
posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan 
yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan 
ekonomi.  

Analisis Rasio Keuangan 

Menurut Kuswandi (2006:2), dalam mengelola perusahaan akan jauh lebih baik 
jika kita mengetahui keadaan sebenarnya perusahaan tersebut. Yaitu 
kesehatan keuangan perusahaan, masalah yang dihadapi serta yang berhubungan 
dengan perusahaan. Analisis rasio keuangan memudahkan kita mengetahui dalam 



hal apa saja tentang perusahaan yang mengalami masalah serius. Menurut 
Fahmi (2011:109) analisis rasio keuangan mempunyai beberapa manfaat, yaitu: 

1. Dijadikan sebagai alat menilai kinerja dan prestasi perusahaan. 
2. Bagi pihak manajemen sebagai rujukan untuk membuat perencanaan. 
3. Sebagai alat untuk mngevaluasi kondisi suatu perusahaan dan 

perspektif keuangan. 
4. Bagi para kreditor dapat digunakan untuk memperkirakan potensi resiko 

yang dihadapi nantinya. 

Menurut Raharjaputra (2009:199) rasio keuangan memiliki lima inti atau lima 
pokok, yaitu : 

1. Rasio Likuiditas, yaitu rasio yang mengukur kemampuan perusahaan 
dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang telah jatuh tempo. 

2. Rasio Leverage, yaitu rasio yang mengukur seberapa jauh atau besar 
perusahaan telah didanai atau dibiayai oleh utang. 

3. Rasio Aktivitas, yaitu rasio yang mengukur seberapa efektif 
perusahaan menggunakan sumber dayanya. 

4. Rasio Profitabilitas, yaitu rasio yang mengukur seberapa besar 
efektivitas manajemen perusahaan yang dibuktikan dengan kemampuan 
menciptakan keuntungan yang mampu menciptakan nilai tambah ekonomis 
perusahaan. 

Rasio Valuasi, yaitu rasio ini mengukur seberapa jauh perusahaan melalui 
para eksekutifnya mampu menciptakan nilai pasar (market value) yang besar 
atas investasi yang ditanamkan. 

Rasio Likuiditas 

Analisis dan penafsiran posisi keuangan jangka pendek adalah penting, baik 
bagi pihak manajemen maupun pihak dari luar perusahaan dan juga pemilik 
perusahaan. Rasio Likuiditas merupakan gambaran tingkat kemampuan suatu 
perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya secara lancar dan 
tepat waktu sehingga Likuiditas sering disebut Short Term Liquidity. 
Menurut Raharjaputra (2009:199), rasio Likuiditas ini sebenarnya paling 
banyak mendapat perhatian dari para analisis maupun investor. Walaupun 
analisis terhadap Likuiditas ini membutuhkan bantuan lain, namun penggunaan 
rasio ini terbilang cepat dan mudah. 

Current Ratio 

Current Ratio merupakan salah satu rasio finansial yang sering digunakan. 
Dan rasio ini yang umum digunakan atas solvensi jangka pendek, kemampuan 
suatu perusahaan memenuhi kebutuhan hutang ketika waktu jatuh tempo. Rasio 
ini menunjukkan sampai sejauh mana tagihan-tagihan jangka pendek dapat 
dipenuhi dengan aktiva yang diharapkan menjadi uang tunai dalam waktu 
dekat. 

Quick Ratio 

Quick Ratio ini sering disebut dengan istilah rasio cepat. Ini adalah 
ukuran uji utang jangka pendek yang lebih teliti daripada rasio lancar 
karena pembilangnya mengeliminasikan persediaan yang dianggap aktiva lancar 
sedikit tidak likuid dan kemungkinan menjadi sumber kerugian 



Rasio Leverage 

Menurut Raharjaputra (2009:200), rasio Leverage ini mengukur sejauh mana 
perusahaan mendanai usahanya membandingkan antara dana sendiri yang 
disetorkan dengan jumlah pinjaman dari para kreditur. Menurut Kasmir 
(2010:151), rasio Leverage ini adalah rasio yang digunakan untuk mengukur 
sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang. artinya berapa besar 
beban hutang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivanya. 
Menurut Mardiyanto (2008:59), rasio hutang pada prinsipnya akan 
menguntungkan apabila perusahaan mampu memperoleh tingkat pengembalian 
investasi yang melebihi tingkat bunga yang harus dibayar.  

Baik perusahaan yang insolvabel maupun likuid, kedua-duanya pada suatu 
waktu akan menghadapi kesukaran finansial yaitu pada waktu tiba saatnya 
untuk memenuhi kewajiban. Perusahaan yang insolvabel tetapi likuid tidak 
segera dalam keadaan susah karena segera menghadapi tagihan-tagihan dari 
kreditur. Perusahaan yang insolvabel tapi likuid masih dapat bekerja dengan 
baik, dan sementara itu masih mempunyai kesempatan atau waktu untuk 
memperbaiki kewajibannya. Tetapi apabila tidak berhasil, maka pada akhirnya 
perusahaan tersebut akan menghadapi kesulitan dalam ekonominya dan 
berakibat bangkrut. 

Debt Ratio 

Rasio ini disebut juga sebagai rasio yang melihat perbandingan utang 
perusahaan. Yaitu mengukur jumlah persentase dari jumlah dana yang 
diberikan oleh kreditur berupa hutang terhadap jumlah aset perusahaan. 
Hutang tersebut termasuk hutnag lancar, hutang bank, obligasi dan kewajiban 
lainnya. Para kreditur lebih menyukai Debt Ratio yang moderat, karena 
resiko yang terjadi terhadap perusahaan dapat dengan mudah dikendalikan 
apabila terjadi secara esktrem likuidasi perusahaan. 

Debt to Equity Ratio 

Rasio ini digunakan untuk menghitung nilai hutang dengan ekuitas. Rasio ini 
di ukur dengan semua jumlah total hutang dengan seluruh ekuitas. Ini 
berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan pada kreditur dengan 
pemilik perusahaan. Semakin besar rasio ini maka akan semakin tidak 
menguntungkan, karena bisa dilihat pada rasio ini gambaran perusahaan ini 
baik apa tidaknya keuangan yang terjadi di dalam perusahaan tersebut. Jika 
baik maka perusahaan tersebut akan berhasil dalam mengelola keuangannya dan 
jika tidak maka yang terjadi perusahaan tersebut terancam bangkrut. 

Rasio Aktivitas 

Menurut Raharjaputra (2009:202), rasio aktivitas ini mengukur seberapa 
besar hasil guna yang dicapai perusahaan dengan memanfaatkan sumber daya 
perusahaan yang dimiliki. Menurut Fahmi (2011:132), rasio ini adalah rasio 
yang menggambarkan sejauh mana perusahaan mempergunakan sumber daya yang 
dimilikinya guna menunjang aktivitas perusahaan, dimana penggunaan 
aktivitas ini dilakukan secara maksimal dengan maksud memperoleh hasil yang 
maksimal. Rasio ini bagi banyak praktisi dan analisis bisnis menyebuttnya 
juga sebagai rasio pengelolaan aset (asset management ratio). 

 



Inventory Turnover 

Rasio ini untuk melihat sejauh mana tingkat perputaran persediaan yang 
dimiliki oleh perusahaan.  

Total Asset Turnover 

Rasio ini disebut juga dengan perputaran total aset. Rasio ini melihat 
sejauh mana keseluruhan aset yang dimiliki oleh perusahaan terjadi 
perputaran secara efektif.  

Rasio Profitabilitas 

Merupakan rasio yang mengukur seberapa besar efektivitas manajemen atau 
eksekutif perusahaan yang dibuktikan dengan kemampuan menciptakan 
keuntungan atau perlu ditambahkan mampu menciptakan nilai tambah ekonomis. 
Menurut Raharjaputra (2009:205), rasio Profitabilitas ini digunakan untuk 
mengukur kemampuan para eksekutif perusahaan dalam menciptakan tingkat 
keuntungan baik perusahaan maupun modal sendiri. Menurut Brigham and 
Houston (2006:107), rasio Profitabilitas adalah hasil akhir dari sejumlah 
kebijakan dan keputusan yang dilakukan oleh perusahaan. Profitabilitas 
merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dengan menggunakan 
sumber-sumber ang dimiliki perusahaan, seperti aktiva, modal atau 
penjualan, Sudana (2009:25). Dan menurut Lyn dan Alieen (2008:237), rasio 
ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan mengendalikan biaya 
persediaan atau biaya operasi maupun untuk meneruskan kenaikan harga lewat 
penjualan kepada pelanggan. 

Return On Equity 

Disebut juga dengan laba atas Equity. Di beberapa referensi disebut sebagai 
rasio Total Assets Turnover. Rasio ini mengkaji sejauh mana suatu 
perusahaan mempergunakan sumber daya yang dimiliki untuk mampu memberikan 
laba.  

Return On Investment 

Return On Investment ini sama dengan atau disebut juga dengan Return On 
Assets (ROA). Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan secara keseluruhan di 
dalam menghasilkan keuntungan dengan jumlah keseluruhan aktiva yang 
tersedia didalam perusahaan. Rasio ini menunjukkan seberapa besar laba 
bersih yang diperoleh perusahaan bila diukur dengan nilai aktiva. Dengan 
mengetahui rasio ini, apakah perusahaan efisien dalam memanfaatkan 
aktivanya dalam kegiatan operasional perusahaan. Dan juga memberi ukuran 
yang lebih baik atas Profitabilitas perusahaan karena menunjukkan 
efektifitas manajemen dalam menggunakan aktiva dalam memperoleh pendapatan. 

HIPOTESIS 

H1 : Diduga adanya pengaruh yang signifikan pada Current Ratio terhadap 
Return On Investment pada perusahaan Food and Beverage yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia. 

H2 : Diduga adanya pengaruh yang signifikan pada Quick Ratio terhadap 
Return On Investment pada perusahaan Food and Beverage yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia. 



H3 : Diduga adanya pengaruh yang signifikan pada Debt Ratio terhadap 
Return On Investment pada perusahaan Food and Beverage yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia. 

H4 : Diduga adanya pengaruh yang signifikan pada Debt to Equity Ratio 
terhadap Return On Investment pada perusahaan Food and Beverage yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

H5 : Diduga adanya pengaruh yang signifikan pada Inventory Turnover 
terhadap Return On Investment pada perusahaan Food and Beverage yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

H6 : Diduga adanya pengaruh Current Ratio, Quick Ratio, Debt Ratio, debt 
to Equity Ratio dan Inventory turnover terhadap Return On Investment pada 
perusahaan Food and Beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

METODE PENELITIAN 

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh perusahaan Food and beverage 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2012. Jumlah populasi 
pada penelitian ini berjumlah 19 perusahaan di bidang Food and Beverage 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive 
sampling, yaitu dimana sampel yang ditarik dari populasi berdasarkan 
beberapa kriteria yang dibuat oleh peneliti. Adapun kriteria yang diambil 
dalam penelitian ini ialah : 

1. Perusahaan Food and Beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
periode tahun 2010-2012. 

2. Perusahaan tersebut secara lengkap mempublikasikan laporan 
keuangannya lengkap selama masa periode penelitian. 

3. Perusahaan Food and Beverage yang memiliki nilai ROI yang positif 
pada periode tahun 2010-2012. 

Data yang diperoleh di Bursa Efek Indonesia melalui Indonesian Capital 
Market Directory (ICMD) serta situs www.idx.co.id dengan periode selama 
tiga tahun yaitu dari tahun 2010-2012. Dan ditinjau dari segi sifat 
datanya, data pada penelitian ini bersifat kuantitatif, yaitu data yang 
diperoleh bersifat angka-angka atau numerik. Teknik yang digunakan dalam 
pengumpulan data ini ialah dokumenter. Dengan teknik dokumenter ini 
peneliti mengumpulkan data tertulis, dokumen-dokumen, dan arsip-arsip yang 
berhubungan dengan Current Ratio, Quick Ratio, Debt Ratio, Debt to Equity 
Ratio, Inventory Turnover dan Return On Investment pada perusahaan Food and 
Beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia melalui ICMD dan situs 
www.idx.co.id serta mempelajari semua permasalahan melalui media cetak atau 
buku dan media elektronik. 

Pengukuran pada masing-masing variabel adalah sebagai berikut : 

1. Current Ratio (X1) 

Merupakan perbandingan antara aset lancar dengan hutang lancar. 

Adapun rumus yang digunakan sebagai berikut : 



 

 

 

2. Quick Ratio (X2) 

Merupakan perbandingan antara aset lancar dikurangi oleh persediaan 

dengan hutang lancar. Adapun rumus yang digunakan sebagai berikut : 

 

  

 

3. Debt Ratio (X3) 

Merupakan perbandingan antara jumlah hutang dengan jumlah aset. 

Adapun rumus yang digunakan sebagai berikut : 

  

 

 

4. Debt to Equity Ratio (X4) 

Merupakan perbandingan antara jumlah hutang dengan modal sendiri 

atau ekuitas. Adapun rumus yang digunakan sebagai berikut : 

 

 

 

5. Inventory Turnover (X5) 

Merupakan perbandingan antara harga pokok penjualan dengan rata-rata 

persediaan. Adapun rumus yang digunakan sebagai berikut : 

  

 

 

 

 

Jumlah Hutang 

Modal 
Sendiri/Ekuitas 

Harga Pokok Penjualan 

Rata-rata Persediaan 

Aset Lancar 

Hutang Lancar 

Aset Lancar – 
persediaan 

Hutang Lancar 

Jumlah Hutang 

Jumlah Aset 



6. Return On Investment (Y) 

Merupakan perbandingan antara laba setelah pajak dengan total aset. 

Adapun rumus yang digunakan sebagai berikut : 

 

 

Uji normalitas data bertujuan untuk mendeteksi distribusi data dalam suatu 
variabel yang akan digunakan dalam penelitian. Data yang baik dan layak 
untuk membuktikan model-model penelitian tersebut adalah data yang memiliki 
distribusi normal. 

Ada beberapa cara mendeteksi normalitas data, yaitu dengan menggunakan uji 
Non-Parametrik One-Sample KS, uji multikolinearitas, uji 
heteroskedastisitas, uji auto korelasi. Disamping itu digunakan juga 
analisis regresi linear berganda, dimana uji yang digunakan yaitu Uji F 
Statistik, Adjusted R, dan uji T statistik. 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Deskriptif Variabel Penelitian 

Pada bab ini akan diuraikan mengenai hasil olahan data di tiap 
variabel dan hasil pembahasan atas data yang telah diolah yaitu tentang 
pengaruh Current Ratio, Quick Ratio, Debt Ratio, Debt to Equity Ratio dan 
Inventor Turnover terhadap Return On Investment pada periode 2010-2012. 
Dari jumlah populasi 19 perusahaan yang ada di sektor Food and Beverage 
terpilih menjadi 18 perusahaan sesuai kriteria yang ditetapkan. Sebelum 
variabel penelitian ini dianalisis dengan pengujian rumus statistik 
menggunakan program SPSS, dari tiap-tiap variabel penelitian terlebih 
dahulu di deskripsikan. Karena untuk memberi gambaran tentang variabel yang 
masing-masing diteliti. 

Uji Statistik deskriptif 

Sebelum variabel penelitian yang nantinya di analisis dengan rumus-
rumus statistik, data dari masing-masing variabel di deskripsikan. 
Ini agar memberikan gambaran tentang masing-masing variabel yang 
diteliti. Sebelum melakukan uji deskriptif sebaiknya data yang 
dimiliki di outlierkan terlebih dahulu agar mempermudah melakukan 
analisis uji-uji yang akan dilakukan nantinya. Dengan catatan nilai 
diatas 2,5 akan dibuang atau dieliminasi. 

 

 

 

 

Laba Setelah 
Pajak 

Total aset 



Descriptive Statistics 

 
N Minimum 

Maximu
m Mean 

Std. 
Deviation 

Zscore:  CURRENT 
RATIO 

42 -.25934 -
.16609 

-.2425031 .01488988 

Zscore:  QUICK 
RATIO 

42 -.77513 2.0781
0 
-.2239555 .51702854 

Zscore:  DEBT RATIO 42 -1.92546 1.6273
8 

.1358065 .86848051 

Zscore:  DEBT TO 
EQUITY RATIO 

42 -1.43978 2.3934
2 

.0509086 .91322677 

Zscore:  INVENTORY 
TUNROVER 

42 -.92993 1.5552
9 
-.2167746 .47351811 

Zscore:  RETURN ON 
INVESTMENT 

42 -1.20240 1.8119
1 
-.2835857 .68872268 

Valid N (listwise) 42     

 
Dari tabel 4.1 diatas, menjelaskan bahwa masing-masing variabel 
mempunyai nilai-nilai yang berbeda. Pada variabel Current Ratio 
memiliki nilai rata-rata sebesar sebesar -0,2425031 dengan standar 
deviasinya senilai 0,01488988 dan juga nilai tertinggi sebesar -
0,16609 serta nilai terendah sebesar   -0,25934. Pada variabel Quick 
Ratio, nilai rata-ratanya sebesar -0,2239555 dan nilai standar 
deviasinya sebesar 0,51702854 dengan nilai tertinggi sebesar 2,07810 
dan nilai terendah sebesar -0,77513. Selanjutnya Debt Ratio, 
memiliki nilai rata-rata sebesar 0,1358065 dan nilai standar 
deviasinya 0,86848501 dengan nilai tertinggi sebesar 1,62738 dan 
nilai terendah sebesar -1,92546. Pada variabel Debt to Equity Ratio, 
nilai rata-ratanya sebesar 0,0509086 dengan standar deviasinya 
0,91322677 dan nilai tertinggi sebesar 2,39342 serta nilai 
terendahnya -1,43978. Variabel Inventory Turnover, nilai rata-rata 
pada variabel ini sebesar -0,2167746 dengan nilai standar deviasinya 
0,47351811 dan nilai tertinggi sebesar 1,55529 serta nilai 
terendahnya sebesar -0,92993. Pada variabel Return On Investment, 
variabel ini memiliki nilai rata-ratanya sebesar 0,68872268 dengan 
standar deviasinya senilai -0,2835857 dan nilai tertingginya sebesar 
1,81191 dengan nilai terendahnya -1,20240. 

 

 

 

 

 

 



Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardize
d Residual 

N 42 

Normal Parametersa,,b Mean .0000000 

Std. 
Deviation 

.54517867 

Most Extreme 
Differences 

Absolute .099 

Positive .099 

Negative -.056 

Kolmogorov-Smirnov Z .640 

Asymp. Sig. (2-tailed) .807 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Berdasarkan hasil dari tabel diatas, terlihat bahwa hasil uji 
normalitas menunjukkan nilai signifikansinya >0,05 yaitu sebesar 
0,807 setelah dilakukan uji outlier. Dengan demikian dari keenam 
variabel tersebut berdistribusi normal sehingga layak untuk memakai 
analisis regresi berganda. 
Uji Multikolinearitas 

Gejala pada uji multikolinearitas ditandai dengan hubungan yang kuat 
diantara variabel independen pada persamaan regresi. Ini digunakan 
untuk mengetahui apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi 
antar variabel independen. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan 
terjadi multikolinearitas. Model yang dinyatakan bebas dari uji ini 
apabila nilai VIF<10 dan Tolerance >0,10.  

 
Model 

Collinearity 
Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   

Zscore:  CURRENT 
RATIO 

.359 2.787 

Zscore:  QUICK RATIO .350 2.859 

Zscore:  DEBT RATIO .245 4.090 

Zscore:  DEBT TO 
EQUITY RATIO 

.243 4.113 

Zscore:  INVENTORY 
TUNROVER 

.814 1.228 

 

Berdasarkan tabel diatas, bahwa nilai VIF pada kurang dari 10 dan 
Tolerancenya diatas 0,10 yaitu pada variabel Current Ratio nilai VIF 
sebesar 2,787 dan Tolerance 0,359. Pada Quick Ratio niali VIF 



sebesar 2,859 dan nilai Tolerance 0,350. Sedangkan Debt Ratio nilai 
VIF sebesar 4,090 dan Tolerance 0,245. Sedangkan Debt to Equity 
Ratio nilai VIF sebesar 4,113 dan Tolerance 0,243. Dan terakhir 
nilai VIF pada Inventory Turnover sebesar 1,228 dan nilai Tolerance 
0,814. Maka hal ini tidak terjadi adanya multikolinearitas dan layak 
menggunakan model regresi linear berganda. 

Uji Heteroskedastisitas 

                               

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -3.041 3.872  -.785 .437 

Zscore:  CURRENT RATIO -19.498 16.246 -.307 -1.200 .238 

Zscore:  QUICK RATIO .218 .474 .119 .460 .648 

Zscore:  DEBT RATIO -.517 .337 -.474 -1.533 .134 

Zscore:  DEBT TO EQUITY 

RATIO 

.099 .322 .096 .308 .760 

Zscore:  INVENTORY 

TUNROVER 

.196 .339 .098 .577 .567 

a. Dependent Variable: ABS_UT 
Dari tabel diatas menunjukkan nilai signifikansi pada variabel CR sebesar 0,238 atau lebih 

besar dari 0,05. Begitu pula dengan variabel QR sebesar 0,648, variabel DR sebesar 0,134, variabel 

DER sebesar 0,706 dan variabel ITO sebesar 0,567. Masing-masing memiliki nilai signifikansi diatas 



0,05 yang tandanya bahwa penelitian yang dilakukan bebas dari gejala heteroskedastisitas dan layak 

menggunakan analisis regresi. 

Uji Autokorelasi 

 

 

 

dapat disimpulkan bahwa nilai yang didapat dari uji Durbin-Watson adalah 1,944 yang 

berada diantara 1,10-2,90. Hal ini berarti menunjukkan model regresi ini tidak terdapat gejala 

autokorelasi dan layak menggunakan analisis regresi. 

Analisis RegresiLinear Berganda 

Uji F Statistik 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 7.262 5 1.452 4.291 .004a 

Residual 12.186 36 .339   

Total 19.448 41    
 

Melihat hasil olah data dengan F-Test (ANOVA), tabel diatas menunjukkan 

nilai signifikansi 0,004 atau lebih kecil dari 0,05. Karena hasil yang 

didapat kecil, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan 

untuk memprediksi secara bersama-sama variabel Current Ratio, Quick Ratio, 

Debt Ratio, Debt to Equity Ratio dan Inventory Turnover berpengaruh 

signifikan terhadap Return On Investment 

Adjusted R 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

1 .611a .373 .286 .58180779 
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .611a .373 .286 .58180779 1.944 



Hasil pengujian dari tabel diatas menunjukkan hasil Adjusted R Squarenya 

sebesar 0,389. Nilai adjusted R ini menunjukkan bahwa besar kontribusi 

variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebesar 37,3% 

sedangkan sisanya 63,7% ditentukan oleh variabel lain yang tidak 

teridentifikasi dalam penelitian ini.  

Uji T Statistik 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficient

s 

t Sig. B 

Std. 

Error Beta 

1 (Constant) -1.254 2.428  -.517 .609 

Zscore:  CURRENT 

RATIO 

-4.766 10.188 -.103 -.468 .643 

Zscore:  QUICK 

RATIO 

.861 .297 .647 2.899 .006 

Zscore:  DEBT RATIO .180 .212 .227 .849 .401 

Zscore:  DEBT TO 

EQUITY RATIO 

-.305 .202 -.404 -1.510 .140 

Zscore:  INVENTORY 

TUNROVER 

.004 .213 .003 .019 .985 

a. Dependent Variable: Zscore:  RETURN ON INVESTMENT 
 

Pembahasan 

Pengaruh CR terhadap ROI 

Dari hasil uji yang dilakukan CR tidak berpengaruh secara signifikan 
terhadap ROI. Karena nilai signifikannya 0,643 atau lebih besar dari 
0,05. Dan dilihat nilai thitung -0,468 < ttabel 1,6883. Ini menunjukkan 
bahwa variabel CR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROI. ini 
berarti semakin rendah CR pada perusahaan tersebut maka ROI akan 
menurun. Berarti pengelolaan dana yang dilakukan perusahaan kurang 
optimal sehingga masih ada aktiva yang belum digunakan. Yang 
harusnya dana tersebut bisa digunakan untuk berinvestasi dalam 
proyek-proyek yang nantinya bisa menguntungkan buat perusahaan (Van 
Horne, 2012:127). Karena jika perusahaan memutuskan menetapkan modal 



kerja dalam jumlah besar, kemungkinan tingkat likuiditas perusahaan 
terjaga tapi kesempatan mendapatkan keuntungan menurun pada akhirnya 
berdampak pada tingkat profitabilitas perusahaan itu. Dan pasti 
perusahaan tersebut tidak bisa memenuhi kewajiban lancar yang 
dimiliki tepat waktu. 

H1 : Current Ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap Return On 
Investment. 

Pengaruh QR Terhadap ROI 

Dari hasil uji yang dilakukan bahwa QR berpengaruh secara signifikan 
terhadap ROI. Karena nilai signifikansinya sebesar 0,006 atau lebih 
kecil dari 0,05. Dan pada thitung sebesar 2,899 > ttabel 1,6883. Dan 
berarti semakin tinggi QR pada perusahaan tersebut maka ROI akan 
tinggi pula. Ini berarti kewajiban perusahaan dilunasi dengan cepat 
sehingga aktivitas yang berkaitan dengan kinerja operasional 
perusahaan yang nantinya menghasilkan keuntungan bagi perusahaan 
tidak terganggu. Dan pengelolaan dana pada perusahaan tersebut 
sangat baik sehingga dana tersebut bisa digunakan guna mendapatkan 
keuntungan yang lebih bagi perusahaan dan dampaknya pada 
profitabilitas perusahaan pun meningkat. Walaupun jika QR pada suatu 
perusahaan tinggi kerugian besar bisa terjadi dan keuntungan ynag 
besar juga bisa terjadi. QR yang tinggi berdampak pada peningkatan 
laba. 

H2 : Quick Ratio berpengaruh signifikan terhadap Return On 
Investment. 

Pengaruh DR Terhadap ROI 

Dari hasil uji yang dilakukan bahwa DR tidak berpengaruh secara 
signifikan terhadap ROI. Ini karena nilai signifikansinya sebesar 
0,401 atau lebih besar dari 0,05. Dan pada thitung sebesar 0,849 < 
ttabel 1,6883. Ini menunjukkan bahwa DR tidak berpengaruh signifikan 
terhadap ROI. ini berarti semakin tinggi tingkat DR pada perusahaan 
tersebut maka tingkat ROI pada perusahaan tersebut akan menurun 
pula. Perusahaan tersebut harus berhati-hati dalam mengelola 
keuangan perusahaan. Dalam penentuan sumber dana, perusahaan dapat 
menerapkan kebijakan leverage tinggi. Yaitu menggunakan lebih banyak 
hutang dibanding modal sendiri. Atau kebijakan leverage rendah yang 
menggunakan modal sendiri dibanding hutang. Dan pada kebijakan 
leverage tinggi inilah menyebabkan tingginya beban bunga yang 
ditanggung sehingga hal ini berpengaruh terhadap penurunan 
profitabilitas perusahaan. 

H3 : Debt Ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap Return On 
Investment. 

 



Pengaruh DER Terhadap ROI 

Dari hasil uji yang dilakukan bahwa DER tidak berpengaruh secara 
signifikan terhadap ROI. Ini karena nilai signifikansinya sebesar 
0,140 atau lebih besar dari 0,05. Dan pada thitung sebesar -1,510 < 
ttabel 1,6883. Ini menunjukkan bahwa DER tidak berpengaruh signifikan 
terhadap ROI. Sehingga semakin rendah DER pada perusahaan maka ROI 
pada perusahaan akan menurun. Rasio ini menunjukkan perbandingan 
hutang dengan modal didalam perusahaan yang nantinya digunakan untuk 
mengembangkan perusahaan agar dapat bersaing dan mendapat keuntungan 
lebih lagi. Ini berarti jika DER perusahaan itu rendah maka ROI yang 
didapat pada perusahaan itu juga rendah. Karena perusahaan akan 
membayar seluruh kewajibannya dari beberapa bagian modalnya sendiri 
untuk membayar hutang. Sehingga yang harusnya dana itu dipakai untuk 
membuat perusahaan berkembang dan mendapat hasil keuntungan yang 
besar, dana tersebut digunakan untuk menutupi kewajiban perusahaan 
yang harus dipenuhi sehingga pendapatan perusahaan dalam memperoleh 
keuntungan menurun. 

H4 : Debt to Equity Ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap 
Return On Investment. 

Pengaruh ITO Terhadap ROI 

Dari hasil uji yang dilakukan bahwa variabel ITO tidak berpengaruh 
signifikan terhadap ROI. Ini karena nilai signifikansinya sebesar 
0,985 atau lebih besar dari 0,05. Dan pada thitung sebesar 0,019 < 
ttabel sebesar 1,6883. Ini menunjukkan bahwa ITO tidak berpengaruh 
signifikan terhadap ROI. Karena semakin rendah perputaran persediaan 
barang maka akan menurunkan profitabilitas perusahaan. Ini karena 
perusahaan tidak mampu mengelola aktivanya dengan baik. Perusahaan 
harus bisa menilai jumlah aktiva yang ada apa sudah wajar, apakah 
terlalu rendah atau tinggi mengingat tingat pengoperasian saat ini 
untuk diprediksi di masa mendatang. Jika rendah, maka tidak dapat 
menghasilkan produksi yang diharapkan dan volume pada penjualan 
persediaan yang beredar akan rendah sehingga laba yang dihasilkan 
juga rendah. 

H5 : Inventory Turnover tidak berpengaruh signifikan terhadap Return 

On Investment. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan masalah dan hipotesis yang dibahas bab sebelumnya, 

serta analisis dan hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan hal-

hal sebagai berikut : 



1. Dari hasil pengujian penelitian ini, diketahui bahwa Current 

Ratio tidak berpengaruh terhadap Return On Investment pada 

perusahaan Food and Beverage di BEI. Karena memiliki nilai 

signifikan lebih besar dari 0,05 yaitu 0,208. 

2. Dari hasil penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa variabel 

Quick Ratio berpengaruh signifikan terhadap Return On 

Investment pada perusahaan Food and Beverage di BEI. Karena 

memiliki nilai signifikan sebesar 0,006 atau lebih kecil dari 

0,05.  

3. Dari hasil penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa variabel 

Debt Ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap Return On 

Investment pada perusahaan Food and Beverage di BEI. Karena 

memiliki nilai signifikan sebesar 0,673 atau lebih besar dari 

0,05. 

4. Dari hasil penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa variabel 

Debt to Equity Ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap 

Return On Investment pada perusahaan Food and Beverage di BEI. 

Karena memiliki nilai signifikan sebesar 0,229 atau lebih 

besar dari 0,05. 

5. Dari hasil penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa variabel 

Inventory Turnover tidak berpengaruh signifikan terhadap 

Return On Investment pada perusahaan Food and Beverage di Bei. 

Karena memiliki nilai signifikan sebesar 0,824 atau lebih 

besar dari 0,05. 

6. Dan dari hasil penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa 

variabel Current Ratio, Quick Ratio, Debt Ratio, Debt to 

Equity Ratio dan Inventory Turnover berpengaruh secara 

bersama-sama terhadap Return On Investment pada perusahaan 

Food and Beverage di BEI. Karena hasil yang dimiliki memiliki 

nilai signifikan sebesar 0,000 atau kurang dari 0,05. 

Saran 

1. Bagi peneliti selanjutnya disarankan agar menambah kategori 

variabel yang mempengaruhi Return On Investment sendiri dan 

menambah periode pengamatan penelitian serta memilih 



perusahaan lain dibidang lain yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia itu sendiri. 

2. Bagi perusahaan, disarankan menggunakan rasio Likuiditas, 

Leverage, Aktivitas karena semua rasio ini dapat mempengaruhi 

Profitabilitas perusahaan. Jadi jika menggunakan rasio-rasio 

tersebut dengan baik, maka peningkatan Profitabilitas 

perusahaan juga meningkat begitu juga sebaliknya. 
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