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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan, 

pertumbuhan penjualan, current ratio, debt to total asset ratio dan perputaran 

persediaan terhadap ROA pada perusahaan food and beverages yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2014.  

Objek penelitian ini adalah perusahan manufaktur sub sektor makanan dan 

minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2014. Jumlah 

populasi dalam penelitian ini sebanyak 14 perusahaan. Teknik pengambilan sampel 

menggunakan teknik purposive sampling dan jumlah sampel adalah 8 dari 14 

perusahaan. Penelitian menggunakan analisis regresi berganda sebagai teknik 

analisis data dengan tingkat signifikansi 5%. Analisis data pada penelitian ini 

menggunakan bantuan SPSS versi 21. 

Hasil penelitian secara simultan menunjukkan bahwa seluruh variabel 

independen yaitu ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan, current ratio, debt 

to total asset ratio dan perputaran persediaan berpengaruh terhadap ROA. Secara 

parsial, current ratio, debt to total asset ratio dan perputaran persediaan 

berpengaruh signifikan terhadap ROA, sementara ukuran perusahaan dan 

pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. 

 

Kata kunci : ROA, Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan, Current 

Ratio, Debt To Total Asset Ratio, Perputaran Persediaan 



 

 

PENDAHULUAN  

Setiap perusahaan ingin menjadi yang paling unggul. Hal ini tentu saja 

melibatkan betapa pentingnya kinerja suatu perusahaan. Kinerja perusahaan dapat 

menjadi tolok ukur suatu perusahaan. Salah satu indikator yang sering digunakan 

untuk mengukur kinerja suatu perusahaan adalah ROA. 

 Semakin besar ROA menunjukkan kinerja perusahaan semakin baik, karena 

tingkat pengembalian (return) semakin besar. Sebaliknya jika ROA negatif 

menunjukan total aktiva yang dipergunakan tidak memberikan keuntungan/rugi. 

Investor sangat bergantung pada ROA karena ROA menjadi tolok ukur dalam 

mgengambil suatu keputusan investasi sebelum keputusan tersebut diambil 

(Jatismara,2011).  

 Ukuran perusahaan merupakan rata–rata total penjualan bersih untuk tahun 

yang bersangkutan sampai beberapa tahun. Dalam hal ini penjualan lebih besar 

daripada biaya variabel dan biaya tetap, maka akan diperoleh jumlah pendapatan 

sebelum pajak. Sebaliknya jika penjualan lebih kecil daripada biaya variabel dan 

biaya tetap maka perusahaan akan menderita kerugian. Keadaan yang dikehendaki 

oleh perusahaan adalah perolehan laba bersih sesudah pajak karena bersifat 

menambah modal sendiri. Penelitian yang dilakukan oleh Fachrudin (2011), 

menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap kinerja 

perusahaan. Sedangkan Sunarto dan Budi (2009), dan Hastuti (2010), 

membuktikan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap profitabilitas 

perusahaan. 

 Perusahaan yang berada pada pertumbuhan penjualan yang tinggi 

membutuhkan dukungan sumber daya organisasi (modal) yang semakin besar, 

demikian juga sebaliknya, pada perusahaan yang tingkat pertumbuhan 

penjualannya rendah kebutuhan terhadap sumber daya organisasi (modal) juga 

semakin kecil. Hastuti (2010) membuktikan bahwa pertumbuhan penjualan 

berpengaruh positif terhadap profitabiitas perusahaan. 

 Rasio lancar (current ratio) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang 

yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Jayanti (2014), Hastuti (2010), dan Rahmawati menunjukkan 

bahwa current ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. 

 Rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat solvabilitas perusahaan adalah 

debt to total asset ratio. Rasio ini menunjukkan besarnya total hutang terhadap 

keseluruhan total hutang terhadap keseluruhan total aktiva yang dimiliki oleh 

perusahaan. Yesi (2014), ,membuktikan adanya pengaruh antara debt to total asset 

ratio terhadap ROA. 

 Rasio perputaran persediaan (inventory turnover atau stock turnover) adalah 

ukuran seberapa sering persediaan barang dagang terjual dalam waktu satu periode. 

Baik Jayanti (2014), Rahmawati, maupun Hastuti (2010, menunjukkan hasil yang 

sama yaitu tidak adanya pengaruh antara perputaran persediaan dengan ROA.  

 

 

 

 



 

 

KAJIAN PUSTAKA 

1. Return On Asset (ROA) 

Menurut Hanafi dan Halim (2014:81), Return On Asset (ROA) adalah salah 

satu rasio profitabilitas yang lain. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan 

menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat aset yang tertentu. Menurut 

Prastowo (2005:91) dalam Putri (2014), ROA adalah kemampuan perusahaan 

dalam memanfaatkan aktiva untuk memperoleh laba. Sartika (2012), mengatakan 

bahwa Return On Asset (ROA) digunakan untuk mengukur efektifitas perusahaan 

di dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang 

dimilikinya.  

Semakin besar ROA menunjukkan kinerja keuangan yang semakin baik, 

karena tingkat pengembalian semakin besar. Apabila ROA meningkat, berarti 

profitabilitas perusahaan meningkat, sehingga dampak akhirnya adalah 

peningkatan profitabilitas yang dinikmati oleh pemegang saham.  

Menurut Ang (1997) dalam Afriyanti (2011), Return On Asset dapat dihitung 

dengan menggunakan rumus : 

𝑹𝒆𝒕𝒖𝒓𝒏 𝑶𝒏 𝑨𝒔𝒔𝒆𝒕 =
𝑳𝒂𝒃𝒂 𝑩𝒆𝒓𝒔𝒊𝒉 𝑺𝒆𝒕𝒆𝒍𝒂𝒉 𝑷𝒂𝒋𝒂𝒌

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑨𝒌𝒕𝒊𝒗𝒂
 

 

2. Ukuran Perusahaan 

Dalam Wulandari (2010), menurut Brigham dan  Houston (2001), ukuran 

perusahaan adalah rata-rata total penjualan bersih untuk tahun yang bersangkutan 

sampai beberapa tahun kemudian. Perusahaan yang berada pada pertumbuhan 

jualan yang tinggi membutuhkan dukungan sumber daya modal yang semakin 

besar. Sebaliknya, perusahaan dengan tingkat pertumbuhan penjualan rendah 

kebutuhan terhadap sumber daya modal juga semakin kecil. 

Mirawati (2013,) menyatakan besar kecilnya perusahaan akan mempengaruhi 

kemampuan dalam menanggung resiko yang mungkin timbul dari berbagai situasi 

yang dihadapi perusahaan. Perusahaan besar memiliki resiko yang lebih rendah 

daripada perusahaan kecil. Hal ini dikarenakan perusahaan besar memiliki kontrol 

yang lebih baik terhadap kondisi pasar, sehingga mereka mampu menghadapi 

persaingan ekonomi. Ukuran perusahaan turut menentukan tingkat kepercayaan 

investor. Total aset dijadikan sebagai indikator ukuran perusahaan karena sifatnya 

jangka panjang dibandikan dengan penjualan. Sehingga, dapat dirumuskan sebagai 

berikut : 

𝑼𝒌𝒖𝒓𝒂𝒏 𝒑𝒆𝒓𝒖𝒔𝒂𝒉𝒂𝒂𝒏 = 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑨𝒔𝒔𝒆𝒕𝒔 

Selanjutnya,dalam penelitiannya Madli (2013), mengatakan ukuran 

perusahaan menunjukkan nilai perusahaan dimana dengan ukuran perusahaan yang 

besar akan memberikan indikasi perkembangan perusahaan sangat pesat. Dalam 

hal ini alat ukur atau indikator ukuran perusahaan yang digunakan yaitu jumlah 

aktiva perusahaan.   

Beaver, Kettler dan Scholes (1970) dalam Sunarto dan Budi (2009), 

menyatakan bahwa semakin besar nilai yang dihasilkan suatu perusahaan, yang 



 

 

tercermin dari nilai asset yang dimilikinya, maka akan mempengaruhi prospek 

dimasa depan. 

 

3. Pertumbuhan Penjualan 

Menurut Rasyina (2014), pertumbuhan merupakan kemampuan perusahaan 

untuk mempertahankan posisi usahanya dalam perkembangan ekonomi dan 

industri di dalam perekonomian pada saat badan manufaktur tersebut beroperasi. 

Growth dinyatakan sebagai pertumbuhan total aset dimana total aset masa lalu 

akan menggambarkan profitabilitas yang akan datang dan pertumbuhan yang akan 

datang. 

Sunarto dan Budi (2009), menyatakan bahwa pertumbuhan perusahaan 

menggambarkan tolok ukur atau rata-rata pertumbuhan,perubahan kekayaan 

perusahaan. Pertumbuhan perusahaan merupakan kemampuan perusahaan untuk 

meningkatkan size. Penelitian ini menggunakan pertumbuhan penjualan untuk 

melihat pertumbuhan suatu perusahaan. Pertumbuhan perusahaan pada dasarnya 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor eksternal, internal, dan pengaruh 

iklim industri lokal. Perusahaan dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi, dalam 

hubungannya dengan leverage, sebaiknya menggunakan ekuitas sebagai sumber 

pembiayaannya agar tidak terjadi biaya keagenan (agency cost) antara pemegang 

saham dengan manajemen perusahaan, sebaliknya perusahaan dengan tingkat 

pertumbuhan yang rendah sebaiknya menggunakan hutang sebagai sumber 

pembiayaannya karena penggunaan hutang akan mengharuskan perusahaan 

tersebut membayar bunga secara teratur.  

Sartono (2001) dalam Andina (2013), menyatakan rumus pertumbuhan 

perusahaan sebagai berikut :  

𝑺𝒂𝒍𝒆𝒔 𝑮𝒓𝒐𝒘𝒕𝒉 =
𝑷𝒆𝒏𝒋𝒖𝒂𝒍𝒂𝒏 𝒕 − 𝑷𝒆𝒏𝒋𝒖𝒂𝒍𝒂𝒏 𝒕 − 𝟏

𝑷𝒆𝒏𝒋𝒖𝒂𝒍𝒂𝒏 𝒕 − 𝟏
 

 

 

4. Current Ratio 

Menurut Ang (1997) dalam Afriyanti (2011), current ratio merupakan 

salah satu rasio likuiditas, yaitu rasio yang bertujuan untuk mengukur kemampuan 

suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Semakin tinggi 

current ratio suatu perusahaan berarti semakin kecil resiko kegagalan perusahaan 

dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Akibatnya, resiko yang akan 

ditanggung pemegang saham juga semakin kecil. 

Rasio lancar biasanya dipergunakan sebagai alat untuk mengukur keadaan 

likuiditas suatu perusahaan dan juga merupakan petunjuk untuk dapat mengetahui 

dan menduga sampai dimanakah kiranya kita, apabila memberikan kredit 

berjangka-pendek kepada seorang nasabah, dapat merasa aman atau tidak 

(Tunggal, 2000:154). 

Rasyina (2014), menyebutkan perusahaan yang mempunyai cukup 

kemampuan untuk membayar hutang jangka pendek disebut perusahaan yang 

likuid. Sedangkan apabila perusahaan berada dalam keadaan tidak mempunyai 

kemampuan membayar hutang jangka pendek yang cukup, disebut illikuid. 



 

 

Perusahaan yang tidak likuid akan memberikan dampak buruk bagi keuangan 

perusahan karena hutang yang tidak bisa dibayar semakin lama akan semakin 

menumpuk baik pinjaman pokok ataupun bunganya (Andina,2013) . 

Menurut Hanafi dan Halim (2014:75), current ratio (rasio lancar) dapat 

dihitung dengan rumus : 

𝑹𝒂𝒕𝒊𝒐 𝑳𝒂𝒏𝒄𝒂𝒓 =  
𝑨𝒌𝒕𝒊𝒗𝒂 𝑳𝒂𝒏𝒄𝒂𝒓

𝑼𝒕𝒂𝒏𝒈 𝑳𝒂𝒏𝒄𝒂𝒓
 

Dalam Subramanyam dan Wild (2011:243-244), dijelaskan alasan 

digunakannya rasio lancar secara luas sebagai ukuran likuiditas mencakup : 

a.  Kemampuan memenuhi kewajiban lancar. Makin tinggi jumlah 

(kelipatan) aset lancar terhadap kewajiban lancar, makin besar keyakinan 

bahwa kewajiban lancar tersebut akan dibayar ; 

b. Penyangga kerugian. Makin besar penyangga, makin kecil resikonya. 

Rasio lancar menunjukkan tingkat keamanan yang tersedia untuk menutup 

penurunan nilai asset lancar non-kas pada saat aset tersebut dilepas atau 

dilikuidasi ; 

c. Cadangan dana lancar. Rasio lancar merupakan ukuran tingkat 

keamanan terhadap ketidakpastian dan kejutan atas arus kas perusahaan. 

Ketidakpastian dan kejutan, seperti pemogokan dan kerugian luar biasa, 

dapat membahayakan arus kas secara sementara dan tidak terduga. 

 

5. Debt To Total Asset Ratio 

Menurut Basuki (2012), Debt to Total Assets Ratio (DAR) merupakan rasio 

antara total hutang (total debts) baik hutang jangka pendek (current liability)  dan 

hutang jangka panjang (long term debt) terhadap total aktiva (total assets) baik 

aktiva lancar (current assets) maupun aktiva tetap (fixed assets) dan aktiva lainnya 

(other assets). Rasio ini menunjukkan besarnya hutang yang digunakan untuk 

membiayai aktiva yang digunakan oleh perusahaan dalam rangka menjalankan 

aktivitas operasionalnya. Semakin besar rasio DAR menunjukkan semakin besar 

tingkat ketergantungan perusahaan terhadap pihak eksternal (kreditur) dan semakin 

besar pula beban biaya hutang (biaya bunga) yang harus dibayar oleh perusahaan.  

Secara sistematis, DAR dapat dirumuskan sebagai berikut : 

 

𝑫𝒆𝒃𝒕 𝑻𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑨𝒔𝒔𝒆𝒕 𝑹𝒂𝒕𝒊𝒐 =
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑼𝒕𝒂𝒏𝒈

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑨𝒌𝒕𝒊𝒗𝒂
 

 

  

Adi (2014), menyatakan debt to total asset ratio menggambarkan berapa 

bagian dari keseluruhan kebutuhan dana yang dibelanjai dengan hutang, atau 

berapa bagian dari aktiva yang digunakan untuk menjamin hutang. Total hutang 

mencakup baik hutang lancar maupun hutang jangka panjang. 

Kurnia (2014), mengungkapkan rasio ini menyediakan informasi tentang 

kemampuan perusahaan dalam mengadaptasi kondisi pengurangan aktiva akibat 

kerugian tanpa mengurangi pembayaran bunga pada kreditor. Nilai rasio yang 



 

 

tinggi menunjukkan peningkatan dari resiko pada kreditor berupa ketidakmampuan 

perusahaan dalam membayar semua kewajibannya. Ini dikarenakan perusahaan 

lebih banyak memiliki hutang daripada aktivanya sendiri (Megarifera,2013). Dari 

pihak pemegang saham, rasio yang tinggi akan mengakibatkan pembayaran bunga 

yang tinggi yang pada akhirnya akan mengurangi pembayaran deviden. 

 

6. Perputaran Persediaan 

Dalam Subramayam dan Wild (2011: 253), persediaan merupakan investasi 

yang dibuat untuk memperoleh pengembalian melalui penjualan kepada pelanggan. 

Sebagian besar perusahaan mempertahankan tingkat persediaan tertentu. Jika 

persediaan tidak cukup, volume penjualan akan turun di bawah tingkat yang dapat 

dicapai. Sebaliknya, persediaan yang terlalu banyak menghadapkan perusahaan 

pada biaya penyimpanan, asuransi, pajak, keusangan, dan kerusakan fisik. 

Persediaan yang terlalu besar juga menahan dana yang dapat digunakan secara 

lebih menguntungkan di tempat lain.  

Menurut Utami (2014), bagi perusahaan dagang persediaan harus cepat 

terjual, karena jika tidak cepat terjual akan mengurangi laba baik karena persediaan 

yang terlalu tinggi juga ada kemungkinan barang menjadi rusak, oleh karena itu 

perusahaan harus memperhatikan perputaran persediaannya untuk mendapatkan 

laba yang maksimal. 

Menurut Syailendra (2013), rasio perputaran persediaan (inventory 

turnover atau stock turnover) adalah ukuran seberapa sering persediaan barang 

dagang terjual dalam waktu satu periode. Periode dapat dalam masa tahunan 

ataupun bulanan. Perusahaan yang menggunakan metode FIFO akan cenderung 

memiliki tingkat perputaran persediaan yang tinggi sehingga keuntungan yang 

dihasilkan juga tinggi. Perusahaan dengan metode rata-rata akan menghasilkan 

tingkat keuntungan yang lebih rendah. Hal ini dikarenakan setiap barang yang 

terjual oleh perusahaan telah dibebankan dengan harga rata-rata dan barang yang 

belum terjual.   
Menurut Subramanyam dan Wild (2011: 254-255), perputaran persediaan 

dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 

𝑷𝒆𝒓𝒑𝒖𝒕𝒂𝒓𝒂𝒏 𝑷𝒆𝒓𝒔𝒆𝒅𝒊𝒂𝒂𝒏 =
𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑷𝒐𝒌𝒐𝒌 𝑷𝒆𝒏𝒋𝒖𝒂𝒍𝒂𝒏

𝑹𝒂𝒕𝒂 − 𝑹𝒂𝒕𝒂 𝑷𝒆𝒓𝒔𝒆𝒅𝒊𝒂𝒂𝒏
 

 

Rasio perputaran persediaan memberikan ukuran kualitas dan likuiditas 

komponen persediaan pada aset lancar. Kualitas persediaan mengacu pada 

kemampuan perusahaan untuk menggunakan dan melepas persediaannya. Namun, 

perlu diperhatikan bahwa perusahaan yang masih berjalan tidak akan 

menggunakan persediaannya untuk melunasi kewajiban lancar karena pengurangan 

tingkat persediaan normal secara serius kemungkinan akan menurunkan volume 

penjualan. 

Jika perputaran persediaan dari waktu ke waktu mengalami penurunan atau 

lebih rendah dari angka industri, hal ini menunjukkan adanya pos persediaan yang 

bergerak lambat karena keusangan, melemahnya permintaan, atau tidak terjual. 



 

 

Kondisi ini mempertanyakan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan kembali 

biaya persediaan. 

Dalam penelitiannya, Vernando (2013), menjelaskan pada prinsipnya 

perputaran persediaan mempermudah atau memperlancar jalannya operasi 

perusahaan yang harus dilakukan secara berturut-turut untuk memproduksi barang-

barang serta mendistribusikannya kepada pelanggan. 

 

 

 

KERANGKA PEMIKIRAN 

 

Gambar 2.3 
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Hipotesis 

H1: Diduga ukuran perusahaan berpengaruh terhadap ROA. 

H2: Diduga pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap ROA. 

H3: Diduga current ratio berpengaruh terhadap ROA. 

H4: Diduga debt to total asset ratio berpengaruh terhadap ROA. 

H5: Diduga perputaran persediaan berpengaruh terhadap ROA. 

H6: Diduga ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan, current ratio, 

debt to total asset ratio dan perputaran persediaan berpengaruh 

terhadap ROA. 

 

 

METODELOGI PENELITIAN 

 

1. Variabel Dependen 

 Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Return On 

Asset (ROA) pada perusahaan Food and Beverages. Menurut Hanafi dan Halim 

(2014:81), Return On Asset (ROA) adalah salah satu rasio profitabilitas. Rasio ini 

mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat 

aset yang tertentu. Dengan mengetahui besar nilai ROA, kita dapat mengetahui 

kinerja suatu perusahaan mempunyai dalam menghasilkan laba bersih untuk 

pengembalian total aset yang dimiliki. 

Menurut Ang (1997) dalam Afriyanti (2011), Return On Asset dapat 

dihitung dengan menggunakan rumus : 

𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑂𝑛 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡 =
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ 𝑆𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

 

 

2. Variabel Independen 

 

Ukuran Perusahaan (X1) 

Mirawati (2013,) menyatakan besar kecilnya perusahaan akan 

mempengaruhi kemampuan dalam menanggung resiko yang mungkin timbul dari 

berbagai situasi yang dihadapi perusahaan. Perusahaan besar memiliki resiko yang 

lebih rendah daripada perusahaan kecil. Hal ini dikarenakan perusahaan besar 

memiliki kontrol yang lebih baik terhadap kondisi pasar, sehingga mereka mampu 

menghadapi persaingan ekonomi. Ukuran perusahaan turut menentukan tingkat 

kepercayaan investor. Total aset dijadikan sebagai indikator ukuran perusahaan 

karena sifatnya jangka panjang dibandikan dengan penjualan. Sehingga, dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 

 

𝑈𝑘𝑢𝑟𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑢𝑠𝑎ℎ𝑎𝑎𝑛 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 

Pertumbuhan Penjualan (X2) 

 Menurut Rasyina (2014), pertumbuhan merupakan kemampuan 

perusahaan untuk mempertahankan posisi usahanya dalam perkembangan ekonomi 



 

 

dan industri di dalam perekonomian pada saat badan manufaktur tersebut 

beroperasi. Growth dinyatakan sebagai pertumbuhan total aset dimana total aset 

masa lalu akan menggambarkan profitabilitas yang akan datang dan pertumbuhan 

yang akan datang. 

Sartono (2001) dalam Andina (2013), menyatakan rumus pertumbuhan 

perusahaan sebagai berikut :  

𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠 𝐺𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ =
𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛 𝑡 − 𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛 𝑡 − 1

𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛 𝑡 − 1
 

 

 Current Ratio (X3) 

Rasio lancar biasanya dipergunakan sebagai alat untuk mengukur keadaan 

likuiditas suatu perusahaan dan juga merupakan petunjuk untuk dapat mengetahui 

dan menduga sampai dimanakah kiranya kita, apabila memberikan kredit 

berjangka-pendek kepada seorang nasabah, dapat merasa aman atau tidak 

(Tunggal, 2000:154). 

Menurut Hanafi dan Halim (2014:75), current ratio (rasio lancar) dapat 

dihitung dengan rumus : 

𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝐿𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟 =  
𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝐿𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟

𝑈𝑡𝑎𝑛𝑔 𝐿𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟
 

 Debt To Total Asset Ratio (X4) 

Menurut Basuki (2012), Debt to Total Assets Ratio (DAR) merupakan rasio 

antara total hutang (total debts) baik hutang jangka pendek (current liability)  dan 

hutang jangka panjang (long term debt) terhadap total aktiva (total assets) baik 

aktiva lancar (current assets) maupun aktiva tetap (fixed assets) dan aktiva lainnya 

(other assets). Rasio ini menunjukkan besarnya hutang yang digunakan untuk 

membiayai aktiva yang digunakan oleh perusahaan dalam rangka menjalankan 

aktivitas operasionalnya. Semakin besar rasio DAR menunjukkan semakin besar 

tingkat ketergantungan perusahaan terhadap pihak eksternal (kreditur) dan semakin 

besar pula beban biaya hutang (biaya bunga) yang harus dibayar oleh perusahaan.  

Secara sistematis, DAR dapat dirumuskan sebagai berikut : 

 

𝐷𝑒𝑏𝑡 𝑇𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑈𝑡𝑎𝑛𝑔

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

 

 Perputaran Persediaan (X5) 

Menurut Syailendra (2013), rasio perputaran persediaan (inventory 

turnover atau stock turnover) adalah ukuran seberapa sering persediaan barang 

dagang terjual dalam waktu satu periode. Periode dapat dalam masa tahunan 

ataupun bulanan. Perusahaan yang menggunakan metode FIFO akan cenderung 



 

 

memiliki tingkat perputaran persediaan yang tinggi sehingga keuntungan yang 

dihasilkan juga tinggi. Perusahaan dengan metode rata-rata akan menghasilkan 

tingkat keuntungan yang lebih rendah. Hal ini dikarenakan setiap barang yang 

terjual oleh perusahaan telah dibebankan dengan harga rata-rata dan barang yang 

belum terjual.   
Menurut Subramanyam dan Wild (2011: 254-255), perputaran persediaan 

dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 

𝑃𝑒𝑟𝑝𝑢𝑡𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑑𝑖𝑎𝑎𝑛 =
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑃𝑜𝑘𝑜𝑘 𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛

𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑅𝑎𝑡𝑎 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑑𝑖𝑎𝑎𝑛
 

 

Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan cara yang digunakan untuk 

memperoleh data-data yang berhubungan dengan penelitian. Ada dua metode 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu : 

1. Teknik Dokumentasi 

Mengumpulkan laporan keuangan yang akan digunakan dalam penelitian ini 

sebagai data yang di dapat melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia 

(www.idx.co.id). 

2. Teknik Pustaka 

  Membaca dan mempelajari buku-buku serta jurnal-jurnal penelitian yang 

berkaitan dengan Return On Asset (ROA). 

 

Teknik Penentuan Populasi dan Sampel 

 Populasi dan Sampel 

Populasi yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Perusahaan Food 

and Beverages yang Terdaftar di BEI sebanyak 14 perusahaan. Teknik 

pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Sampel 

dalam penelitian ini adalah laporan keuangan Perusahaan Food and Beverages 

yang Terdaftar di BEI, dan diperoleh sampel sebanyak 8 perusahaan manufaktur 

sub sektor makanan dan minuman yang memenuhi kriteria dan menghasilkan 40 

sampel penelitian dengan pengamatan 5 tahun (2010-2014).  

Sampel yang dipilih adalah perusahaan yang memiliki kriteria sebagai 

berikut: 

1. Perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2010-2014. 

2. Perusahaan Food and Beverages yang menerbitkan laporan minimal selama 5 

tahun berturut-turut (2010 - 2014). 

3. Perusahaan Food and Beverages tersebut harus selalu menghasilkan laba. 

4. Pertumbuhan penjualan perusahaan Food and Beverages tersebut harus selalu 

positif. 

 

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


 

 

Metode Analisis Data 

 Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

kuantitatif. Analisis kuantitatif menggunakan alat yang bersifat kuantitatif seperti 

model matematika, model statistik, dan ekonometrik. 

1. Uji Asumsi Klasik 

a) Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel dependen dan independen mempunyai distribusi normal atau 

tidak. Menurut Ghozali (2006) dalam Wulansari (2012), model regresi 

yang baik adalah yang memiliki distribusi data normal atau mendekati 

normal. Normalitas dapat dideteksi dengan melakukan uji statistik. 

b) Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinieritas dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi 

antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya 

tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika nilai VIF suatu 

variabel lebih dari 10, maka ada multikolinieritas yang serius pada 

model regresi. Nilai tolerance suatu variabel yang kurang dari 0,10 

mengindikasikan adanya multikolinearitas. 

c) Uji Heteroskedastisitas 

Menurut Priyatno ( 2011:296), uji ini digunakan untuk menguji apakah 

dalam regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Dalam penelitian ini menggunakan 2 uji 

heteroskedastisitas yaitu Uji Spearman dan metode scater plot. 

d) Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model 

regresi linier ada korelasi antara error term (kesalahan pengganggu) 

pada data time series. Uji autokorelasi pada persamaan regresi bisa 

dilaksanakan dengan menggunakan Durbin Watson Test. 

 

2. Analisis Regresi Berganda 

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh 

variabel independen yaitu ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan, current 

ratio, debt to total asset ratio dan perputaran persediaan terhadap variabel 

dependen ROA. Persamaan regresi berganda yang digunakan adalah : 

 

𝒀 = 𝒂 +  𝜷𝟏𝑿𝟏 + 𝜷𝟐𝑿𝟐 + 𝜷𝟑𝑿𝟑 + 𝜷𝟒𝑿𝟒 + 𝜷𝟓𝑿𝟓 + 𝒆 

 

Keterangan : 

Y = Return On Asset 

𝜶 = konstanta 

X1= Ukuran Perusahaan 

X2= Pertumbuhan Penjualan 



 

 

X3= Current Ratio 

X4= Debt To Total Asset Ratio 

X5=Perputaran Persediaan 

𝛽1 − 𝛽3 = Koefisien Regresi 

e = Standar Eror 

Pengujian Hipotesis 

1. Uji T (parsial) 

Untuk mengatahui kebenaran hipotesis digunakan kriteria bila t hitung > t 

tabel maka menolak H0 dan menerima Ha (Sulaiman, 2004: 43 dalam Sartika 

(2012)), artinya ada pengaruh antara variabel dependen terhadap variabel 

independen dengan derajat keyakinan yang digunakan 5%, dan sebaliknya jika t 

hitung < t tabel berarti menerima H0 dan menolak Ha. 

2. Uji F (simultan) 

Uji F dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah semua variabel 

independen yaitu ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan, current ratio, debt 

to total asset ratio dan perputaran persediaan yang dimasukkan dalam model 

regresi memiliki pengaruh yang simultan terhadap variabel dependen ROA.  

 

 

3. Koefisien Determinasi (R
2
) 

Uji R
2
 atau uji determinasi merupakan suatu ukuran yang penting dalam 

regresi, karena dapat menginformasikan baik atau tidaknya model regresi yang 

terestimasi, atau dengan kata lain angka tersebut dapat mengukur seberapa 

dekatkah garis regresi yang terestimasi dengan data sesungguhnya. Nilai koefisien 

determinasi (R
2
) ini mencerminkan seberapa besar variasi dari variabel dependen 

Y dapat diterangkan oleh variabel independen X. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Statistik Deskriptif 

 Analisis ini untuk menjelaskan karakteristik sampel  terutama mencakup 

nilai rata-rata (mean), nilai ekstrim yaitu nilai minimum dan nilai maksimum, serta 

standar deviasi. 

Tabel 4.2 

Hasil Uji Statistik Deskriptif 

 
Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

ROA 40 .02 .31 .1050 .07414 



 

 

UP 40 199.38 24910.21 4570.0890 6110.64852 
SG 40 .00 3.48 .3360 .56056 
CR 40 1.03 6.33 2.3493 1.30671 
DAR 40 .18 .70 .4300 .14972 
PP 40 .00 34.61 8.4033 9.00704 

Valid N (listwise) 40     

 

Sumber: Data olahan SPSS 21.0 

 

 

Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas 

Tabel 4.3 

Hasil Uji Normalitas dengan Uji Kolmogrov-Smirnov 

 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 
Residual 

N 40 

Normal Parameters
a,b

 
Mean .0000000 
Std. Deviation .03722494 

Most Extreme Differences 
Absolute .139 
Positive .139 
Negative -.075 

Kolmogorov-Smirnov Z .882 
Asymp. Sig. (2-tailed) .419 

a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 

 

  Sumber: Data olahan SPSS 21.0 

 

 Nilai residual terdistribusi secara normal dengan nilai signifikansi 0,419, 

yakni 0,419 > 0,05. Sehingga membuktikan bahwa analisis data dapat dilanjutkan 

karena residual telah terdistribusi secara normal. 

 

Gambar 4.1 

Hasil Uji Normalitas dengan Grafik P-P Plot 

 



 

 

     Sumber: Data olahan SPSS 21.0 

 

 Dari gambar 4.4 grafik normal P-P Plot diatas, dapat diketahui bahwa data 

ditunjukkan berupa titik-titik yang menyebar disekitar garis diagonal dan 

mengikuti arah garis diagonal. Dengan demikian berdasarkan gambar P-P Plot 

diatas, dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian 

ini memenuhi asumsi normalitas. 

 

2. Uji Autokorelasi 

   Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang tahun 

yang berkaitan satu dengan yang lainnya (Ghozali, 2013). Nilai yang menunjukan 

ada atau tidaknya autokorelasi adalah sebagai berikut:  

a. Angka DW dibawah -2, autokorelasi positif. 

b. Angka DW diantara -2 sampai +2, tidak ada autokorelasi. 

c.    Angka DW diatas +2, autokorelasi negatif. 

 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Autokorelasi 

 
Model Summary

b
 

Model R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

Durbin-Watson 

1 .865
a
 .748 .711 .03987 1.862 

a. Predictors: (Constant), PP, UP, DAR, SG, CR 
b. Dependent Variable: ROA 

 

Sumber : Data Olahan SPSS 21.0 

 Berdasarkan tabel 4.4 diatas dapat dilihat bahwa nilai uji Durbin-Watson 

adalah 1,862 atau berada diantara angka -2 sampai dengan angka +2 (-2 < 1,862 < 

+2). Hal ini menunjukkan bahwa pada model regresi tidak terdapat autokorelasi. 

 

3. Uji Multikolinearitas 

 Sebuah model dikatakan terbebas dari multikolonieritas jika nilai tolerance 

> 0,10 atau nilai VIF < 10 (Ghozali, 2013). 

 

Tabel 4.5 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Cons
tant) 

.049 .046  1.078 .288   

UP -4.351E-007 .000 -.036 -.411 .684 .973 1.028 

SG .008 .012 .062 .703 .487 .947 1.056 



 

 

Hasil Uji Multikolinearitas 

Sumber : Data Olahan SPSS 21.0 

 

 Tabel 4.5 menunjukkan bahwa variabel Ukuran Perusahaan dengan nilai 

tolerance 0,973 dan nilai VIF 1,028, variabel Pertumbuhan Penjualan dengan nilai 

tolerance 0,947 dan nilai VIF 1,056, variabel Current Ratio dengan nilai tolerance 

0,424 dan nilai VIF 2,361, variabel Debt To Total Asset Ratio dengan nilai 

tolerance 0,474 dan nilai VIF 2,109, variabel Perputaran Persediaan dengan nilai 

tolerance 0,772 dan nilai VIF 1,295. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

keseluruhan variabel tidak terjadi multikolinearitas karena masing-masing variabel 

nilai tolerance lebih dari 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10. 

4. Uji Heteroskedastisitas 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

CR .039 .008 .694 5.248 .000 .424 2.361 

DAR -.129 .062 -.261 -2.086 .045 .474 2.109 

PP .002 .001 .258 2.630 .013 .772 1.295 

a. Dependent Variable: ROA 

Correlations 

 Unstandardi
zed 

Residual 

UP SG CR DAR PP 

Spearman'
s rho 

Unstandar
dized 
Residual 

Correlation 
Coefficient 

1.000 .122 .262 -.169 .102 -.053 

Sig. (2-tailed) . .453 .102 .298 .532 .748 

N 40 40 40 40 40 40 

UP 

Correlation 
Coefficient 

.122 1.000 .068 .277 .176 .241 

Sig. (2-tailed) .453 . .676 .084 .277 .135 

N 40 40 40 40 40 40 

SG 

Correlation 
Coefficient 

.262 .068 1.000 -.311 .163 .371* 

Sig. (2-tailed) .102 .676 . .051 .316 .018 

N 40 40 40 40 40 40 

CR 

Correlation 
Coefficient 

-.169 -.277 -.311 1.000 -.551
**
 -.230 

Sig. (2-tailed) .298 .084 .051 . .000 .154 

N 40 40 40 40 40 40 

DAR 

Correlation 
Coefficient 

.102 .176 .163 -.551
**
 1.000 .118 

Sig. (2-tailed) .532 .277 .316 .000 . .470 

N 40 40 40 40 40 40 

PP 

Correlation 
Coefficient 

-.053 .241 .371* -.230 .118 1.000 

Sig. (2-tailed) .748 .135 .018 .154 .470 . 

N 40 40 40 40 40 40 



 

 

 

Sumber : Data Olahan SPSS 21.0 

  Dari tabel 4.6 menunjukkan bahwa nilai signifikansi pada variabel 

independen ukuran perusahaan adalah 0,453, pertumbuhan penjualan 0,102, 

current ratio 0,298, debt to total asset ratio 0,532 dan perputaran persediaan 0,748. 

Maka tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi dikarenakan masing-

masing variabel independen nilai signifikansinya > 0,05. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa data bebas dari masalah heteroskedastisitas. 

Gambar 4.2 

Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Scatterplot 

 
 

  Sumber : Data Olahan SPSS 21.0 

 

        Metode scatter plot dengan melihat pola titik-titik pada scater plot regresi. 

Dari gambar 4.2 diatas dapat dilihat titik menyebar, menyebar dengan pola yang 

tidak jelas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi masalah 

heteroskedastisitas. 

 

 

Analisi Regresi Linier Berganda 

 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda 

 
                                               Coefficients

a
 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 



 

 

1 

(Consta
nt) 

.049 .046  1.078 .288 

UP -4.351E-007 .000 -.036 -.411 .684 

SG .008 .012 .062 .703 .487 

CR .039 .008 .694 5.248 .000 

DAR -.129 .062 -.261 -2.086 .045 

PP .002 .001 .258 2.630 .013 

a. Dependent Variable: ROA 
 
 

Sumber : Data Olahan SPSS 21.0 

        Berdasarkan analisis hasil penelitian didapatkan tidak semua variabel 

independen mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel ROA. Maka 

persamaan regresi sebagai berikut: 

𝒀 = 𝟎,𝟎𝟒𝟗 − 𝟒,𝟑𝟓𝟏𝑬 − 𝟎𝟎𝟕 𝑿𝟏 + 𝟎,𝟎𝟎𝟖 𝑿𝟐 + 𝟎,𝟎𝟑𝟗 𝑿𝟑 − 𝟎,𝟏𝟐𝟗 𝑿𝟒

+ 𝟎,𝟎𝟎𝟐 𝑿𝟓 

a. Berdasarkan persamaan regresi diatas, nilai konstanta jika variabel independen 

bernilai nol maka variabel dependen Y (ROA) adalah sebesar 0,049 atau 

apabila tidak terdapat pengaruh dari variabel independen atau jika 

𝑥1, 𝑥2 , 𝑥3, 𝑥4 , 𝑥5 = 0, maka nilai variabel dependen Y (ROA) yakni 0,049. 

b. Koefisien regresi untuk Ukuran Perusahaan 

Berdasarkan tabel 4.6 nilai koefisien regresi untuk variabel Ukuran Perusahaan 

yaitu -4,351E-007. Nilai Ukuran Perusahaan yang negatif menunjukkan 

hubungan yang berlawanan arah dengan ROA. Hal ini berarti, apabila ukuran 

perusahaan meningkat, maka nilai ROA suatu perusahaan akan menurun.  

c. Koefisien regresi untuk Pertumbuhan Penjualan 

Berdasarkan tabel 4.6 nilai koefisien regresi untuk variabel Pertumbuhan 

Penjualan yaitu 0,008. Nilai Pertumbuhan Penjualan yang positif menunjukkan 

hubungan yang searah dengan ROA yang artinya jika setiap kenaikan 

Pertumbuhan Penjualan sebesar 1 satuan maka akan terjadi kenaikan pula pada 

nilai ROA sebesar 0,008 dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya 

konstan. 

d. Koefisien regresi untuk Current Ratio 

Berdasarkan tabel 4.6 nilai koefisien regresi untuk variabel current ratio yaitu 

0,039. Nilai current ratio yang positif menunjukkan hubungan yang searah 

dengan ROA yang artinya jika setiap kenaikan current ratio sebesar 1 satuan 

maka akan terjadi kenaikan pula pada nilai ROA sebesar 0,039 dengan asumsi 

bahwa variabel independen lainnya konstan. 

e. Koefisien regresi untuk Debt To Total Asset Ratio 

Berdasarkan tabel 4.6 nilai koefisien regresi untuk variabel debt to total asset 

ratio yaitu -0,129. Nilai debt to total asset ratio yang negatif menunjukkan 

hubungan yang berlawanan arah dengan ROA yang artinya jika setiap kenaikan 

debt to total asset ratio sebesar 1 satuan maka akan terjadi penurunan nilai 

ROA sebesar -0,129 dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya 

konstan. 

f. Koefisien regresi untuk Perputaran Persediaan 



 

 

Berdasarkan tabel 4.6 nilai koefisien regresi untuk variable perputaran 

persediaan yaitu 0,002. Nilai perputaran persediaan yang positif menunjukkan 

hubungan yang searah dengan ROA  yang artinya jika setiap kenaikan 

perputaran persediaan sebesar 1 satuan maka akan terjadi peningkatan nilai 

ROA sebesar 0,002 dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya 

konstan. 

 

 

 

Uji Hipotesis 

1. Uji t (parsial) 

        Tabel 4.8 

Hasil Uji T (parsial) 

 
                                               Coefficients

a
 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Consta
nt) 

.049 .046  1.078 .288 

UP -4.351E-007 .000 -.036 -.411 .684 

SG .008 .012 .062 .703 .487 

CR .039 .008 .694 5.248 .000 

DAR -.129 .062 -.261 -2.086 .045 

PP .002 .001 .258 2.630 .013 

a. Dependent Variable: ROA 

 

Sumber : Data Olahan SPSS 21.0 

 

 Berdasarkan tabel 4.8 menunjukkan secara parsial ukuran perusahaan 

memiliki nilai signifikansi yakni 0,684 > 0,05 dan nilai Thitung 0,411 < Ttabel 2,032, 

jadi Ho diterima dan Ha ditolak. Maka dapat disimpulkan ukuran perusahaan tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap ROA.  

 Berdasarkan tabel 4.8 menunjukkan secara parsial pertumbuhan penjualan 

memiliki tingkat signifikansi yakni 0,487 > 0,05 dan nilai Thitung 0,703 < Ttabel 

2,032, jadi Ho diterima dan Ha ditolak. Maka dapat disimpulkan pertumbuhan 

penjualan tidak  berpengaruh secara signifikan terhadap ROA. 

 Berdasarkan tabel 4.8 menunjukkan secara parsial current ratio memiliki 

nilai signifikansi yakni 0,000 < 0,05 dan nilai Thitung 5,248 > Ttabel 2,032, jadi Ho 

ditolak dan Ha diterima. Maka dapat disimpulkan current ratio berpengaruh secara 

signifikan terhadap ROA. 

 Berdasarkan tabel 4.8 menunjukkan secara parsial debt to total asset ratio 

memiliki nilai signifikansi yakni 0,045 < 0,05 dan nilai Thitung 2,086 > Ttabel 2,032, 

jadi Ho diterima dan Ha ditolak. Maka dapat disimpulkan debt to total asset ratio 

berpengaruh secara signifikan terhadap ROA. 



 

 

 Berdasarkan tabel 4.8 menunjukkan secara parsial perputaran persediaan 

memiliki nilai signifikansi yakni 0,013 < 0,05 dan nilai Thitung 2,630 > Ttabel 2,032, 

jadi Ha diterima dan Ho ditolak. Maka dapat disimpulkan perputaran persediaan 

berpengaruh secara signifikan terhadap ROA. 

 

 

 

 

2. Uji f (simultan) 

 

Tabel 4.9 

Hasil Uji F 

 

 Sumber : Data Olahan SPSS 21.0 

 Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa secara simultan variabel 

independen memiliki signifikansi sebesar 0,000, yakni 0,000 < nilai signifikansi 

0,05 dan nilai fhitung 20,177. Nilai ftabel df1 (jumlah variabel-1) = 5 dan df2 (n-k-1) 

40-5-1 = 34 yaitu 2,49. Jadi dapat disimpulkan yakni nilai fhitung 20,177 > 2,49. 

Maka H0 diterima, jadi secara simultan variabel independen berpengaruh secara 

signifikan terhadap variabel dependen. 

 

3. Koefisien Determinasi (R
2
) 

Tabel 4.10 

Koefisien Determinasi (Adjusted R
2
) 

    

Sumber : Data Olahan SPSS 21.  

 

 Berdasarkan tabel 4.10 diatas, dapat dilihat angka koefisien determinasi 

yakni 0,711 atau 71%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen berupa 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 

Regression .160 5 .032 20.177 .000
b
 

Residual .054 34 .002   

Total .214 39    
a. Dependent Variable: ROA 
b. Predictors: (Constant), PP, UP, DAR, SG, CR 
 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

Durbin-Watson 

1 .865
a
 .748 .711 .03987 1.862 

a. Predictors: (Constant), PP, UP, DAR, SG, CR 
b. Dependent Variable: ROA 



 

 

ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan, current ratio, debt to total asset ratio, 

dan perputaran persediaan dapat menjelaskan bahwa ROA sebesar 71% dan 

sisanya sebesar 29% dijelaskan oleh variabel-variabel lain diluar penelitian ini.  

 

Pembahasan dan Interpretasi 

 Berdasarkan hasil yang telah dianalisis secara statistik dengan regresi 

logistik, maka terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan mengenai faktor-faktor 

yang berpengaruh terhadap ROA. Berikut ini dibahas beberapa temuan hasil 

penelitian: 

 

 

1. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap ROA 

        Berdasarkan hasil pengujian secara parsial, variabel ukuran perusahaan 

tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ROA dengan nilai signifikansi 0,684 

> dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa besarnya ukuran 

perusahaan tidak berpengaruh terhadap besarnya nilai ROA dan kestabilan 

perusahaan. Menurut Fachrudin (2011) ukuran perusahaan bukan jaminan bahwa 

perusahaan memiliki kemampuan dalam menghasilkan laba yang baik. Semakin 

besar ukuran suatu perusahaan, maka perusahaan tersebut akan membutuhkan 

biaya yang lebih besar untuk menjalankan aktivitas operasionalnya.  Hasil 

penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Hesti (2010) 

dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan 

antara ukuran perusahaan terhadap ROA. 

 

2. Pengaruh Pertumbuhan Penjualan terhadap ROA 

        Berdasarkan hasil pengujian secara parsial, variabel pertumbuhan penjualan 

tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ROA dengan nilai signifikansi 0,487 

> dari 0,05. Sari dkk (2014) menyatakan bahwa penjualan harus dapat menutupi 

biaya sehingga dapat meningkatkan keuntungan. Namun pada perusahaan industri 

makanan dan minuman di BEI periode 2010-2014 ini pertumbuhan penjualan 

disertai juga dengan penambahan aktiva dan peningkatan biaya yang lebih besar 

sehingga peningkatan ROA yang diharapkan tidak dapat tercapai. Hasil penelitian 

ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Abundanti (2009) 

yang menyatakan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara pertumbuhan 

penjualan terhadap ROA. 

 

3. Pengaruh Current Ratio terhadap ROA 

        Berdasarkan hasil pengujian secara parsial, variabel current ratio 

berpengaruh secara signifikan terhadap ROA dengan nilai signifikansi 0,000 < 

0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semakin kecil nilai CR suatu 

perusahaan maka kesanggupan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka 

pendeknya akan semakin besar. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang 

dilakukan oleh Yesi (2013), yang menyatakan adanya pengaruh antara current 

ratio terhadap Return On Asset. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Sunarto dan Budi (2010), menujukkan bahwa current ratio tidak berpengaruh 

signifikan terhadap ROA. 



 

 

 

4. Pengaruh Debt To Total Asset Ratio terhadap ROA 

        Berdasarkan hasil pengujian secara parsial, variabel debt to total asset ratio 

berpengaruh secara signifikan terhadap ROA dengan nilai signifikansi 0,045 <  

0,05. Nilai debt to total asset ratio yang tinggi akan menurunkan profitabilitas 

perusahaan karena meningkatnya biaya bunga dan resiko gagal bayar. Dengan 

adanya resiko gagal bayar, maka biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahan 

untuk mengatasi masalah ini akan semakin besar. Hasil penelitian ini sesuai 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Yesi (2013), menemukan bahwa terdapat 

pengaruh yang signfikan antara debt to total asset ratio terhadap ROA. 

 

 

5. Pengaruh Perputaran Persediaan terhadap ROA 

        Berdasarkan hasil pengujian secara parsial, variabel perputaran persediaan 

berpengaruh secara signifikan terhadap ROA dengan nilai signifikansi 0,002 < dari 

0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa besarnya perputaran persediaan 

disertai dengan kenaikan jumlah ROA. Keadaan perputaran persediaan yang tinggi 

menunjukkan bahwa semakin efisien dan efektif perusahaan mengelola 

persediaannya, hal ini juga menunjukkan volume penjualan yang tinggi. Hasil 

penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Sufiana dan Purnawati 

(2013), yang menyatakan bahwa perputaran persediaan (inventory turnover) 

berpengaruh positif terhadap Profitabilitas. 

 

6. Pengaruh Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan, Current Ratio, Debt 

To  Total Asset Ratio, dan Perputaran Persediaan Terhadap ROA 

         Pengujian hipotesis keenam, variabel independen memiliki Fhitung 22,171 

lebih besar dari FTabel 2,49 dengan derajat kebebasan n – k – 1= 40 – 5 – 1 = 34 

dengan nilai signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari α = 0,05 maka hasil pengujian 

hipotesis diterima yang menunjukkan bahwa Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan 

Penjualan, Current Ratio, Debt To Total Asset Ratio dan Perputaran Persediaan  

secara bersama-sama (simultan)  berpengaruh signifikan terhadap ROA. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

   Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab-

bab sebelumnya dan pengujian yang telah dilakukan, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut : 

a. Variabel Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA 

pada perusahaan Food and Beverages yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2010-2014. 

b. Variabel Pertumbuhan Penjualan tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA 

pada perusahaan Food and Beverages yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2010-2014. 



 

 

c. Variabel Current Ratio berpengaruh signifikan terhadap ROA pada 

perusahaan Food and Beverages yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2010-2014. 

d.   Variabel Debt To Total Asset Ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap 

ROA pada perusahaan Food and Beverages yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2010-2014. 

e. Variabel Perputaran Persediaan berpengaruh signifikan terhadap ROA pada 

perusahaan Food and Beverages yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2010-2014. 

f. Pengaruh Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan, Current Ratio, Debt 

To Total Asset Ratio, dan Perputaran Persediaan secara bersama-sama tidak 

berpengaruh signifikan terhadap ROA pada perusahaan Food and Beverages 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2014. 

Saran 

        Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dan kesimpulan diatas maka dapat 

diberikan saran sebagai berikut : 

a.    Dapat menggunakan variabel independen lain yang berpengaruh secara 

signifikan terhadap ROA.  

b.   Diharapkan pada penelitian selanjutnya untuk menggunakan jenis perusahaan 

lain sebagai objek penelitian. 

c.    Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas sampel dan 

diharapkan memperpanjang periode penelitian. 
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