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ABSTRAK 

NUR EDWIN PRATAMA. (100462201340). Pengaruh Equity Multiplier, 

Working Capital Turnover, Dan Size  Terhadap Return On Equity 

Pada Perusahaan Aneka Industri Yang Terdaftar di Bei Periode 

2009-2012. Penelitian ini berTujuan untuk mengetahui pengaruh 

Equity Multiplier, Working Capital Turnover, dan Size terhadap 

Return On Equity pada perusahaan Aneka Industri yang terdatar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2009-2012 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan jumlah 

sampel 18 perusahaan, dengan jumlah 72 data. Sebelum melakukan 

pengujian hipotesis dengan Regresi Linier Berganda, terlebih 

dahulu dilakukan uji Asumsi Klasik. 

Hasil penelitian, secara parsial (uji t) menunjukan Equity 

Multiplier dan Size berpengaruh terhadap Return On Equity, 

sedangkan Working Capital Turnover tidak berpengaruh terhadap 

Return On Equity. Secara simultan (uji F) Equity Multiplier, 

Working Capital Turnover, dan Size berpengaruh terhadap Return 

On Equity.  

Kata kunci: Equity Multiplier, Working Capital Turnover, Size,  

Return On Equity. 
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PENDAHULUAN 

Laporan keuangan merupakan suatu informasi yang 

menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan dan lebih jauh 

informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja 

keuangan perusahaan tersebut (Fahmi, 2012:2). Pada umumnya, 

laporan keuangan merupakan suatu media penting dalam proses 

pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan dapat ditujukan 

sebagai gambaran atau kondisi suatu perusahaan pada suatu 

periode yang dapat dijadikan alat ukur atau prediksi di masa 

selanjutnya.  

Analisis laporan keuangan juga merupakan bagian analisis 

bisnis. Analisis bisnis merupakan analisis atas prospek dan 

resiko perusahaan untuk kepentingan pengambilan keputusan 

bisnis. Keputusan bisnis tersebut dan keputusan-keputusan lain 

yang tidak terhitung banyaknya. Analisis bisnis membantu 

pengambilan keputusan dengan menstruktur tugas analisis melalui 

evaluasi atas lingkungan bisnis perusahaan, strateginya, serta 

posisi dan kinerja keuanganya (Subramanyam & Wild, 2010:4) 

Pengukuran kondisi suatu perusahaan ini tentunya menjadi 

kepentingan para pengguna laporan keuangan suatu perusahaan. 

Analisis laporan keuangan dapat dimanfaatkan pihak manajemen 

untuk menentukan langkah yang tepat agar tujuan perusahaan dapat 

tercapai. Salah satunya dengan memaksimalkan labanya (profit).  

Untuk menganalisis kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

laba (profit) selama periode tertentu dengan menggunakan aktiva 

yang produktif atau modal, baik modal secara keseluruhan maupun 

modal sendiri dapat lihat dari rasio profitabilitas (Horne & 

Wachowicz, 2009). Salah satu pengkuran dalam rasio 

profitabilitas ini yaitu Return On Equity (ROE). Menurut Fahmi 

(2012:137), Return On Equity adalah hasil pengembalian ekuitas 

atau rentabilitas modal sendiri merupakan rasio untuk mengukur 

laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini 

menunjukan efesiensi penggunaan modal sendiri. Semakin tinggi 

rasio ini, semakin baik. Artinya posisi pemilik perusahaan 

semakin kuat, demikian pula sebaliknya. Return On Equity disebut 

juga dengan laba atas Equity. 

Menurut Leunupan (2003) dalam Animah dkk (2009:165-182) 

faktor total aktiva terhadap modal sendiri atau Equity 

Multiplier (EM) juga perlu mendapat perhatian. Menurut Darsono 

(2005:77), Equity Multiplier bisa diartikan sebagai beberapa 

porsi dari aktiva perusahaan yang dibiayai oleh pemegang saham. 

Semakin rendah rasio, semakin bagus kinerja perusahaan dari 

pengolahan ekuitas. Rasio ini menunjukan kemampuan perusahaan 

dalam mendayagunakan ekuitas pemegang saham.  

Untuk mengukur atau menilai kefektifan modal kerja 

perusahaan selama periode tertentu bisa digunakan pengukuran 
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Working Capital Turn Over (Kasmir, 2011:182). Artinya seberapa 

banyak modal kerja berputar selama satu periode atau dalam suatu 

periode. Perputaran modal kerja dimulai dari saat dimana kas 

diinvestasikan dalam komponen-komponen modal kerja sampai dimana 

saat kembali menjadi kas. Makin pendek periode tersebut berarti 

makin cepat perputaran atau makin tinggi perputarannya.  

Dalam kaitanya dengan Return On Equity, menurut Kamaliah 

dkk (2009:13), faktor yang menentukan kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba salah satunya dilihat dari ukuran perusahaan. 

Perusahaan dengan ukuran besar akan dapat menghasilkan produk 

dengan tingkat biaya rendah. Dimana tingkat biaya yang rendah 

merupakan unsur untuk mencapai laba yang diinginkan sesuai 

dengan standar yang telah ditetapkan.  Ukuran perusahaan 

menunjukkan seberapa besar perusahaan dilihat dari total aset 

yang merupakan keseluruhan asset / aktiva yang dimiliki 

perusahaan (Champbell, 2002 dalam Elfanika, 2012:39). 

 

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

 

a. Hubungan antara Equity Multiplier terhadap Return on Equity 

Equity Multiplier digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen 

dalam mengelola asetnya karena adanya biaya yang harus 

dikeluarkan akibat penggunaan aktiva. Semakin besar Equity 

Multiplier maka semakin kecil bagian aktiva yang dibiayai oleh 

pemegang saham dan itu berarti pendanaan aktiva sebagian besar 

berasal dari pendanaan eksternal (hutang). Dari penelitian yang 

dilakukan oleh Animah dkk (2009) menghasilkan bahwa Equity 

Multiplier berpengaruh signifikan terhadap Return On Equity  dan 

bertolak belakang dari penelitian Rahmat (2013) yang 

menghasilkan bahwa Equity Multiplier tidak berpengaruh 

signifikan terhadap Return On Equity. 

 

b. Hubungan antara Working Capital Turnover terhadap Return On 

Equity 

Perputaran modal kerja merupakan perbandingan antara penjualan 

dengan modal kerja. Dimana modal kerja adalah total aktiva 

lancar dikurangi kewajiban lancar. Perputaran modal kerja 

dimulai dari saat dimana kas diinvestasikan dalam komponen-

komponen modal kerja untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran 

untuk kegiatan operasi dapat kembali dalam waktu singkat dan 

berharap perusahaan mendapatkan laba yang optimal. Dalam 

penelitian Gunardy (2010) menghasilkan bahwa Working Capital 

Turn Over berpengaruh negatif terhadap Return On Equity. 
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c. Hubungan antara Size terhadap Return On Equity 

Perusahaan dengan ukuran besar akan dapat menghasilkan produk 

dengan tingkat biaya rendah. Dimana tingkat biaya yang rendah 

merupakan unsur untuk mencapai laba yang diinginkan sesuai 

dengan standar yang telah ditetapkan. Disamping itu suatu 

perusahaan yang skalanya besar dimana sahamnya tersebar sangat 

luas, setiap perusahaan modalnya akan mempunyai pengaruh yang 

kecil terhadap kemungkinan hilangnya atau tergesernya kontrol 

dari pihak dominan terhadap perusahaan yang bersangkutan. Dalam 

penelitian Kamaliah dkk (2009) dan  Elfanika (2012)   

mengasilkan bahwa Size berpengaruh positif terhadap Return On 

Equity. 

 

d. HIPOTESIS 

H1 = Terdapat pengaruh antara Equity Multiplier  terhadap 

Return On Equity  pada perusahaan Aneka Industri yang 

terdaftar di BEI periode 2009-2012. 

H2= Terdapat pengaruh antara Working Capital TurnOver terhadap 

Return On Equity  pada perusahaan Aneka Industri yang 

terdaftar di BEI periode 2009-2012. 

H3= Terdapat pengaruh antara Size terhadap Return On Equity  

pada perusahaan Aneka Industri yang terdaftar di BEI 

periode 2009-2012. 

H4= Terdapat pengaruh antara Equity Multiplier, Working Capital 

Turn Over, dan Size terhadap Return On Equity  pada 

perusahaan Aneka Industri yang terdaftar di BEI periode 

2009-2012. 

 

METODE PENELITIAN 

a. Objek Penelitian 

Pada penelitian ini penulis memilih perusahaan Aneka 

Industri yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia) dengan 

periode penelitian yang dimulai dari tahun 2009 sampai tahun 

2012. 

b. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data 

sekunder. Menurut Sarwano & Martadireja (2008:153), Data 

sekunder adalah data yang sudah tersedia sehingga kita tinggal 

mencari dan mengumpulkanya. Data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah data sekunder yang berupa laporan keuangan perusahaan 

selama periode 2009-2012. Sumber data penelitian ini diambil 

dari situs resmi Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id. 

 

 

http://www.idx.co.id/
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c. Teknik Pengumpulan Data 

Pengambilan data dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan teknik dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan dan 

mempelajari data–data yang ada dalam objek penelitian. Data 

penelitian ini diperoleh dari internet melalui situs Bursa Efek 

Indonesia yaitu www.idx.co.id berupa laporan keuangan publikasi 

per 31 Desember. 

 

d. Identifikasi dan Pengukuran Variabel Penelitian 

Variabel penelitian ini pada dasarnya adalah segala sesuatu 

yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, 

kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2011:2). Variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini menggunakan 3 variabel independen 

(X) yaitu Equity Multiplier, Working Capital Turnover, dan Size 

dan 1 variabel dependen (Y) yaitu Return On Equity. Variabel 

penelitian secara operasional dapat didefinisikan sebagai 

berikut : 

 

X1 = Equity Multiplier  

Total aktiva dibagi total ekuitas. Rasio ini menunjukan 

kemampuan perusahaan dalam mendayagunakan ekuitas pemegang saham 

(Darsono 2005:77). Dengan rumus: 

 

𝑬𝒒𝒖𝒊𝒕𝒚 𝑴𝒖𝒍𝒕𝒊𝒑𝒍𝒊𝒆𝒓 =
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑨𝒌𝒕𝒊𝒗𝒂

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑬𝒌𝒖𝒊𝒕𝒂𝒔
  

 

X2 = Working Capital Turnover 

Perputaran modal kerja atau Working Capital Turn Over  

merupakan salah satu rasio untuk mengukur atau menilai 

keefektifan modal kerja perusahaan dalam periode tertentu 

(Kasmir 2011:182). Dengan rumus : 

 

𝑾𝒐𝒓𝒌𝒊𝒏𝒈 𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 𝑻𝒖𝒓𝒏 𝑶𝒗𝒆𝒓(𝑷𝒆𝒓𝒑𝒖𝒕𝒂𝒓𝒂𝒏 𝑴𝒐𝒅𝒂𝒍 𝑲𝒆𝒓𝒋𝒂) =
𝑷𝒆𝒏𝒋𝒖𝒂𝒍𝒂𝒏 𝑩𝒆𝒓𝒔𝒊𝒉

𝑴𝒐𝒅𝒂𝒍 𝑲𝒆𝒓𝒋𝒂
 

 

X3 = Size  

  Menurut Kamaliah dkk (2009;13) ukuran perusahaan merupakan 

salah satu faktor yang menentukan kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba. Dengan rumus : 

 

Size = 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑨𝒔𝒔𝒆𝒕 
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Y = Return On  Equity 

Menurut Fahmi (2012:137) Return On Equity disebut juga dengan 

laba atas Equity. Di beberapa referensi disebut juga dengan 

rasio total asset turnover atau perputaran total aset. Rasio ini 

mengkaji sejauh mana suatu perusahaan mempergunakan sumber daya 

yang dimiliki untuk mampu memberikan laba atau ekuitas. Menurut 

Kasmir (2011:204)  Return On Equity atau hasil pengembalian 

ekuitas atau rentabilitas modal sendiri merupakan rasio untuk 

mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Rasio 

ini menunjukan efesiensi penggunaan modal sendiri. Semakin 

tinggi rasio ini, semakin baik. Artinya posisi pemilik 

perusahaan semakin kuat, demikian pula sebaliknya. Dengan rumus 

:  

 

𝑹𝒆𝒕𝒖𝒓𝒏 𝑶𝒏 𝑬𝒒𝒖𝒊𝒕𝒚 =
𝑬𝒂𝒓𝒏𝒊𝒏𝒈 𝑨𝒇𝒕𝒆𝒓 𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔𝒕 𝒂𝒏𝒅 𝑻𝒂𝒙

𝑬𝒒𝒖𝒊𝒕𝒚
  

e.Metode analisis data 

 Dalam penelitian ini metode analisis data menggunakan bantuan 

program komputer yaitu program SPSS 17.0 dengan tingkat 

kesalahan 5%. Adapun metode analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini antara lain pengujian asumsi klasik selanjutnya 

dilanjutkan dengan analisis regresi dan pengujian hipotesis. 

 

PEMBAHASAN 

a. ANALISIS DESKRIPTIF DATA PENELITIAN 

-  Analisis Deskriptif Equity Multiplier 

Deskripsi data variabel Equity Multiplier disajikan dalam 

lampiran 1 sebagai berikut Pada 72 data Equity Multiplier tahun 

2009 hingga tahun 2012 yang diteliti, Equity Multiplier memiliki 
nilai minimum (terkecil) 126,96, nilai maximum (terbesar) 1164,6 

dan mean (nilai rata-rata) 231,66722, Standart Deviation 

(simpangan baku) variabel ini adalah 137,104957 , 

-  Analisis Deskriptif Working Capital Turnover 

Deskripsi data variabel Working Capital Turnover disajikan 

dalam lampiran 1 sebagai berikut Pada 72 data Working Capital 

Turnover tahun 2009 hingga tahun 2012 yang diteliti, Working 

Capital Turnover memiliki nilai minimum (terkecil) -34,322, 

nilai maximum (terbesar) 37,375 dan mean (nilai rata-rata) 

4,87089 Standart Deviation (simpangan baku) variabel ini adalah 

12,431464 , 
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-  Analisis Deskriptif Size 

Deskripsi data variabel Size disajikan dalam lampiran 1 

sebagai berikut Pada 72 data Size tahun 2009 hingga tahun 2012 

yang diteliti, Size memiliki nilai minimum (terkecil) 138, nilai 

maximum (terbesar) 182274 dan mean (nilai rata-rata) 10332,78, 

Standart Deviation (simpangan baku) variabel ini adalah 

31680,840 , 

-  Analisis Deskriptif Return On Equity 

Deskripsi data variabel Return On Equity disajikan dalam 

lampiran 1 sebagai berikut Pada 72 data Return On Equity tahun 

2009 hingga tahun 2012 yang diteliti, Return On Equity memiliki 

nilai minimum (terkecil) 0,147, nilai maximum (terbesar) 47,45 

dan mean (nilai rata-rata) 16,08564 Standart Deviation 

(simpangan baku) variabel ini adalah 0,107464. 

b. Uji Asumsi Klasik 

-  Uji Normalitas 

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 dengan analisis grafik 

(Histogram dan Normal P-Plot) dan analisis statistik 

(Kolmogorov-Smirnov). Berdasarkan Lampiran 2 Uji Grafik, 

penyebaran data residual di sekitar garis diagonal dan mengikuti 

arah garis diagonalnya, artinya data berdistribusi normal. 

 Dan dapat dilihat bahwa Hasil uji Kolmogorov-Smirnov 

dijelaskan bahwa nilai Kolmogorov-Smirnov  adalah 0,657 dengan 

nilai sig. sebesar  0,781. Dikarenakan nilai sig. > dari 0,05 

(0,781 > 0,05) maka dapat diambil kesimpulan bahwa data residual 

berdistribusi normal. Hasil pengujian normalitas Kolmogorov-

Smirnov ini mendukung kesimpulan berdasarkan plot dan histogram 

pada lampiran 2. 

- Uji Multikolinieritas 

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan 

adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Berdasarkan 

Lampiran 3, dapat dilihat bahwa nilai tolerance yang didapatkan 

untuk EM sebesar 0,978, WCTO sebesar 0,964, dan SIZE sebesar 

0,985. Terlihat bahwa nilai tolerance setiap variabelnya berada 

lebih besar dari 0,1. Sementara itu nilai VIF yang didapatkan 

untuk EM sebesar 1,022, WCTO sebesar 1,038, dan SIZE sebesar 

1,015. Terlihat bahwa nilai VIF setiap variabelnya berada lebih 
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kecil dari 10,0. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak 

terjadi gejala multikolinieritas pada data yang digunakan dalam 

penelitian ini. 

- Uji Heteroskedastisitas 

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Jika varians dari residual satu pengamatan 

ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika 

varians berbeda disebut heterokedastisitas. Ada cara untuk 

mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dengan analisis 

grafik plot. Analisis dengan grafik plots memiliki kelemahan 

yang cukup signifikan oleh karena jumlah pengamatan mempengaruhi 

hasil ploting. Oleh sebab itu diperlukan uji statistik yang 

lebih dapat menjamin keakuratan hasil antara lain dengan uji 

Sperman’s. 

Berdasarkan Lampiran 4 grafik scatterplot terlihat titik-titik 

menyebar secara acak tidak membentuk sebuh pola tertentu yang 

jelas serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada 

sumbu Y. Hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas pada 

model regresi sehingga model regresi layak dipakai untuk melihat 

pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dari 

Uji Spearman’s kita dapat melihat bahwa nilai signifikansi untuk 

variabel  EM adalah 0,928 (>0.05), nilai signifikansi untuk 

variabel WCTO adalah 0,633 (>0.05), dan nilai signifikansi untuk 

variabel SIZE adalah 0,190 (>0.05). Dari hasil ini maka dapat 

disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah heteroskedastisitas 

karena variabel independennya memiliki signifikan lebih besar 

dari 0,05. Hasil pengujian Spearman’s ini mendukung kesimpulan 

berdasarkan grafik scatterplot pada lampiran 4. 

- Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

secara kesalahan penganggu pada periode t dengan kesaahan 

penganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Model regresi yang baik 

adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Salah satu caranya 

dengan menggunakan uji Durbin- Watson (DW-test). Untuk menguji  

ada  tidaknya  gejala  autokorelasi  maka  dapat  dideteksi 

dengan  uji  Durbin-Waston  (DW  test) dengan keputusan du < d < 

4-du. 

Berdasarkan lampiran 5 hasil uji Durbin-Watson dibandingkan 

dengan nilai tabel Durbin-Watson. Hasil nilai tabel Durbin-

Watson pada sampel sebesar 72 adalah didapatkan nilai dU sebesar 

1,7054, nilai 4-dU sebesar 2,2946. Data terbebas dari 

autokorelasi apabilai nilai Durbin-Watson terletak di antara dU 

dan 4-dU. Dengan nilai Durbin-Watson sebesar 2.170 yang terletak 
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antara nilai dU (1,7054) dan 4-dU (2,2946). Maka dapat 

disimpulkan bahwa berdasarkan uji autokorelasi Durbin-Watson 

tidak terletak autokorelasi pada data yang digunakan dalam 

penelitian ini. 

C. ANALISIS REGRESI LINIER BERGANDA 

-  Model Persamaan Regresi Berganda 

 Berdasarkan lampiran 6 didapatkan model persamaan regresi 

berganda sebagai berikut : 

ROE = 11,012 + 0,018 EM – 0,006 WCTO + 8,583E-5 SIZE + e 

1. Nilai konstanta adalah 11,012 artinya apabila variabel EM, 
WCTO dan SIZE bernilai nol (tidak ada) maka  ROE bernilai 

sebesar sebesar 11,012, 

2. Nilai koefisien EM adalah 0,018 artinya setiap kenaikan 

Equity Multiplier akan menaikan Return On Equity sebesar 

0,018 dengan asumsi variabel lain tetap. 

3. Nilai koefisien WCTO adalah -0,006 artinya setiap kenaikan 
Working Capital Turnover akan menurunkan Return On Equity 

sebesar 0,006 dengan asumsi variabel lain tetap. 

4. Nilai koefisien SIZE adalah 8,583E-5  artinya setiap 

kenaikan Size Perusahaan akan menurunkan Retun On Equity 

sebesar 8,583E-5  dengan asumsi variabel lain tetap. 

 

- Pengujian Hipotesis 

1. Uji t 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan metode analisis regresi 

linear berganda. Analisis ini digunakan untuk mengetahui apakah 

variabel bebas mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat 

dengan menggunakan uji t, Berdasarkan lampiran 6, dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

H0 :  b1,b2,b3 = 0, artinya Equity Multiplier, Working 

Capital Turnover  , Size, secara parsial tidak 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Return On 

Equity.  

Ha :  b1,b2,b3 ≠ 0, artinya Equity Multiplier, Working 

Capital Turnover  , Size, secara parsial mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap Return On Equity. 
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Pengujian dilakukan dengan menggunakan uji – t dengan tingkat 

pengujian pada α = 5%. Kriteria pengambilan keputusan menurut 

Priyatno, (2011:253): 

a) Ho diterima bila t hitung ≤ t tabel  
b) Ho ditolak bila t hitung > t tabel  
c) Jika nilai signifikansi penelitian < 0,05 maka Ha diterima. 

 

Berdasarkan lampiran 6 yang memberikan hasil pengujian 

analisis regresi linier berganda, didapatkan nilai sebagai 

berikut : 

a) Variabel EM memliki nilai t-hitung sebesar 2,016 dengan 

nilai signifikansi dalam penelitian ini adalah 0,048 yang 

berarti angka ini berada dibawah 0,05 atau sig. 0,048 < 

0,05. Selain itu nilai t-hitung 2,016 lebih besar dari nilai 

t-tabel 1,995 (α = 0,05; df = 68) atau 2,016 > 1,995. 

Berdasarkan hasil diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa 

variabel Equity Multiplier secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap Return On Equity. 

b) Variabel WCTO memliki nilai t-hitung sebesar -0.059 dengan 

nilai signifikansi dalam penelitian ini adalah 0,953 yang 

berarti angka ini berada diatas 0,05 atau sig. 0,953 > 

0,05. Selain itu nilai t-hitung -0.059 lebih kecil dari 

nilai t-tabel 1,995 (α = 0,05; df = 68) atau -0.059 < 

1,995. Berdasarkan hasil diatas maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa variabel Working Capital Turnover secara 

parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Return On 

Equity. 

c) Variabel SIZE memliki nilai t-hitung sebesar 2,205, dengan 

nilai signifikansi dalam penelitian ini adalah 0,031 yang 

berarti angka ini berada dibawah 0,05 atau sig. 0,031 < 

0,05. Selain itu nilai t-hitung 2,505 lebih besar dari 

nilai t-tabel 1,995 (α = 0,05; df = 68) atau 2,505 > 1,995. 

Berdasarkan hasil diatas maka dapat diambil kesimpulan 

bahwa variabel Size Perusahaan secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap Return On Equity. 

2. Uji F 

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel–

variabel independen secara bersama–sama mempengaruhi variabel 

dependen secara signifikan. Pengujian simultan ini menggunakan 

uji F. Berdasarkan lampiran 6, dapat dirumuskan sebagai berikut: 
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H0 :  b1 = b2 = b3  = 0, artinya Equity Multiplier, Working 

Capital Turnover  , Size tidak mempunyai pengaruh yang 

signifikan secara bersama–sama terhadap Return On 

Equity.  

Ha :  b1 ≠ b2 ≠ b3 ≠ 0, artinya Equity Multiplier, Working 

Capital Turnover  , Size mempunyai pengaruh yang 

signifikan secara bersama–sama terhadap Return On 

Equity. 

Pengujian dilakukan dengan menggunakan uji – F dengan tingkat 

pengujian pada α = 5%.  Kriteria pengambilan keputusan menurut 

Priyatno, (2011:259) : 

a) H0 diterima bila F hitung ≤ F tabel 

b) H0 ditolak bila F hitung > Ftabel 

c) Jika nilai signifikansi penelitian < 0,05 maka Ha diterima 

Berdasarkan lampiran 6 yang memberikan hasil pengujian 

analisis regresi linier berganda, didapatkan nilai F-hitung 

sebesar 3,009 dengan nilai signifikansi dalam penelitian ini 

adalah 0,036 yang berarti angka ini berada dibawah 0,05 atau 

sig. 0,036 < 0,05. Selain itu nilai F-hitung 3,009 lebih besar 

dari nilai F-tabel 2,740 (df pembilang = 3; df penyebut = 68) 

atau 3,009 > 2,740. Berdasarkan hasil diatas maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa variabel Equity Multiplier, Working Capital 

Turnover  dan Size secara simultan berpengaruh signifikan 

terhadap Return On Equity. 

3. Koefisien Determinasi 

Pengujian ini bertujuan untuk menguji tingkat keeratan atau 

keterikatan antar variabel dependen dan variabel independen yang 

bisa dilihat dari besarnya nilai koefisien determinan 

determinasi multiple R
2
. Besarnya adjusted R square berdasarkan 

lampiran 5 adalah 0.078. Dengan demikian besarnya pengaruh yang 

diberikan oleh variabel Equity Multiplier, Working Capital 

Turnover dan Size terhadap Return On Equity adalah  sebesar 

7,8%. Sedangkan sisanya sebesar 92,2% adalah dipengaruhi oleh 

faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 
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D. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 

- Pengaruh Equity Multiplier Terhadap Return On Equity 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dari 

perhitungan persamaan regresi berganda hasil uji t (uji parsial) 

menjelaskan bahwa Equity Multiplier berpengaruh signifikan 

terhadap Return On Equity. Hal tersebut menunjukan H1 yang 

menyatakan adanya pengaruh Equity Multiplier terhadap Return On 

Equity pada perusahaan Aneka Industri yang terdaftar di BEI 

diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan Animah, Susanti dan Karina (2009) bahwa Equity 

Multiplier memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Return On 

Equity. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan  hasil 

penelitian yang dilakukan Rahmat (2013) bahwa Equity Multiplier 

tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Return On 

Equity. 

- Pengaruh Working Capital Turnover Terhadap Return On Equity 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dari 

perhitungan persamaan regresi berganda hasil uji t (uji parsial) 

menjelaskan bahwa Working Capital Turnover tidak berpengaruh 

signifikan terhadap Return On Equity. Hal tersebut menunjukan H2 
yang menyatakan adanya pengaruh Working Capital Turnover 

terhadap Return On Equity pada perusahaan Aneka Industri yang 

terdaftar di BEI tidak diterima. Hasil penelitian ini sejalan 

dengan hasil penelitian yang dilakukan Gunardy (2010) bahwa 

Working Capital Turnover / Perputaran Modal Kerja memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap Return On Equity. 

- Pengaruh Size Terhadap Return On Equity 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dari 

perhitungan persamaan regresi berganda hasil uji t (uji parsial) 

menjelaskan bahwa Size berpengaruh signifikan terhadap Return On 

Equity. Hal tersebut menunjukan H3 yang menyatakan adanya 

pengaruh Size terhadap Return On Equity pada perusahaan Aneka 

Industri yang terdaftar di BEI diterima. Hasil penelitian ini 

sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Kamalilah, Akbar, 

dan Kinanti (2009) dan Elfanika (2012) bahwa Working Capital 

Turnover memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Return On 

Equity. 

- Pengaruh Equity Multiplier, Working Capital Turnover, dan Size 

Terhadap Return On Equity.  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dari 

perhitungan persamaan regresi berganda hasil uji F (uji 
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simultan) menjelaskan bahwa Equity Multiplier, Working Capital 

Turnover dan Size berpengaruh signifikan terhadap Return On 

Equity. Hal tersebut menunjukan H4 yang menyatakan adanya 

pengaruh Equity Multiplier, Working Capital Turnover dan Size 

terhadap Return On Equity pada perusahaan Aneka Industri yang 

terdaftar di BEI diterima. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

a. Kesimpulan 

- Secara parsial, Equity Multiplier terhadap Return On Equity 

pada perusahaan Aneka Industri berpengaruh secara 

signifikan. 

- Secara parsial, Working Capital Turnover terhadap Return On 

Equity pada perusahaan Aneka Industri tidak berpengaruh 

secara signifikan. 

- Secara parsial, Size terhadap Return On Equity pada 

perusahaan Aneka Industri berpengaruh secara signifikan. 

- Secara simultan, Equity Multiplier, Working Capital 

Turnover, dan Size  terhadap Return On Equity pada 

perusahaan Aneka Industri berpengaruh secara signifikan. 

b. Keterbatasan Penelitian 

- Dalam penelitian ini penulis hanya mengambil tiga variabel 

yaitu Equity Multiplier, Working Capital Turnover, dan Size 

sebagai variabel independen namun sebenarnya masih banyak 

lagi variabel-variabel lain yang mempengaruhi Return On 

Equity. 

- Pemilihan sampel hanya terbatas pada perusahaan Aneka 

Industri.  

- Periode pengamatan dalam penelitian ini terbatas hanya 4 

tahun yaitu data pada tahun 2009-2012. 

c. Saran 

-Bagi peneliti selanjutnya diharapkan menggunakan sampel yang 

lebih banyak dari penelitian ini agar hasil penelitian akan 

lebih baik. 

-Bagi peneliti berikutnya diharapkan menambah variabel 

independen lainya. Karena masih banyak faktor-faktor yang 

dapat  mempengaruhi variabel dependen. 
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LAMPIRAN 1 ANALISIS DESKRIPTIF 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Equity Multiplier 72 .086 .788 .50192 .159940 

Working Capital Turn Over 72 -34.322 37.375 4.87089 12.431464 

SIZE 72 138 182274 10332.78 31680.840 

Return On Equity 72 .001 .475 .16086 .107464 

Valid N (listwise) 72     

 

LAMPIRAN 2 UJI NORMALITAS 
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One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized 

Residual 

N 72 

Normal Parameters
a,,b

 Mean .0000000 

Std. Deviation .10247847 

Most Extreme Differences Absolute .076 

Positive .076 

Negative -.072 

Kolmogorov-Smirnov Z .648 

Asymp. Sig. (2-tailed) .795 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 
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LAMPIRAN 3 UJI MULTIKOLINIERITAS 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

 Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity  

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) .209 .042  4.992 .000   

Equity Multiplier -.110 .078 -.163 -1.405 .165 .993 1.007 

Working Capital Turn Over .000 .001 -.048 -.411 .682 .984 1.016 

SIZE 8.250E-7 .000 .243 2.082 .041 .980 1.020 

a. Dependent Variable: Return On Equity 

 

LAMPIRAN 4 UJI HETEROSKEDASTISITAS 
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Correlations 

   Unstandardized 

Residual 

Equity  

Multiplier 

Working Capital  

Turn Over 
SIZE 

Spearman's 

 rho 

Unstandardized 

 Residual 

Correlation 

 Coefficient 

1.000 -.019 .046 .158 

Sig. (2-tailed) . .875 .703 .185 

N 72 72 72 72 

Equity Multiplier Correlation 

 Coefficient 

-.019 1.000 -.307
**
 -.314

**
 

Sig. (2-tailed) .875 . .009 .007 

N 72 72 72 72 

Working Capital  

Turn Over 

Correlation 

 Coefficient 

.046 -.307
**
 1.000 .408

**
 

Sig. (2-tailed) .703 .009 . .000 

N 72 72 72 72 

SIZE Correlation  

Coefficient 

.158 -.314
**
 .408

**
 1.000 

Sig. (2-tailed) .185 .007 .000 . 

N 72 72 72 72 

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

 

LAMPIRAN 5 UJI AUTOKORELASI 

 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .301
a
 .091 .051 .104715 2.125 

a. Predictors: (Constant), SIZE, Equity Multiplier, Working Capital Turn Over 

b. Dependent Variable: Return On Equity 
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LAMPIRAN 6 UJI ANALISIS REGRESI LINIER BERGANDA 

 

Model 

Unstandardized  

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) .209 .042  4.992 .000 

Equity Multiplier -.110 .078 -.163 -1.405 .165 

Working Capital Turn Over .000 .001 -.048 -.411 .682 

SIZE 8.250E-7 .000 .243 2.082 .041 

 
 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .074 3 .025 2.259 .089
a
 

Residual .746 68 .011   

Total .820 71    

a. Predictors: (Constant), SIZE, Equity Multiplier, Working Capital Turn Over 

b. Dependent Variable: Return On Equity 

 
 


