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ABSTRAK 

Penelitian  ini   bertujuan  untuk  menguji  pengaruh  Biaya Operasional, debt to 

asset ratio, debt to equity ratio, perputaran  total aset dan struktur modal terhadap 

return on equity pada Perusahaan  Property dan Real Esate di BEI tahun 2011-

2013. Penelitian ini dilakukan menggunakan  metode kuantitatif  dengan  jumlah  

sampel 14  perusahaan dan jumlah data 42. Return on equity  Pemilihan  sampel 

dilakukan dengan metode purposive sampling. Penelitian ini menggunakan data 

sekunder yang diperoleh dari www.idx.co.id. Metode analisis  data  yang  

digunakan  adalah  uji asumsi klasik. Pengujian hipotesis dalam penelitian  ini  

menggunakan  analisis  regresi  linier berganda. Hasil  penelitian  menunjukkan  

secara parsial  biaya  operasional, debt  to asset ratio, dan perputaran total aset 

berpengaruh terhadap return on equity, sedangkan debt to equity ratio, dan 

struktur modal  tidak  berpengaruh  terhadap  return on equity. Secara simultan 

biaya operasional, debt to asses ratio, debt to equity ratio, perputaran total aset 

dan struktur  modal  berpengaruh terhadap return  on  equity. Dan nilai Adjusted 

R-Square sebesar  0.718 menunjukkan bahwa variabel independen yang 

digunakan dalam penelitian ini sangat mempengaruhi variabel dependen. Dan 

sisanya 28,2%  dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam 

model ini. 

Kata kunci : Return on Equity, Biaya Operasional,  Debt to Asset Ratio, 

Debt to Equity Ratio, Perputaran Total Aset dan Struktur 

Modal. 
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PENDAHULUAN 

Di dalam dunia bisnis, untuk menghasilkan laba biasanya merupakan 

tujuan utama yang paling penting bagi semua perusahaan termasuk perusahaan 

Property dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Agar suatu 

perusahaan dapat melangsungkan aktivitas operasinya harus berada dalam 

keadaan yang menguntungkan. Tanpa adanya suatu keuntungan akan sulit bagi 

perusahaan  untuk  menarik  modal  dari luar. Untuk memperoleh keuntungan 

yang maksimal perusahaan harus mempertahankan serta memberikan 

pengembalian yang menguntungkan bagi pemiliknya. 

Ada beberapa ukuran yang dipakai dalam melihat kondisi profitabilitas 

suatu  perusahaan, antara lain dengan menggunakan tingkat pengembalian atas 

investasi dan pemegang saham yang disebut dengan Return on Equity (ROE). 

Return on Equity menunjukkan keberhasilan atau kegagalan pihak manajemen 

dalam memaksimumkan tingkat hasil pengembalian investasi pemegang saham 

dan menekankan pada hasil pendapatan sehubungan dengan jumlah yang 

diinvestasikan. Return on Equity menunjukkan kemampuan perusahaan untuk 

memperoleh profit bagi pemilik modal yang ada pada perusahaan itu. Artinya 

pengembalian  atas  ekuitas  ini dapat menjadi ukuran bagi pengguna modal 

sendiri yang dioperasikan dalam perusahaan. Rasio profitabilitas terdiri atas profit 

margin, basic earning  power, return on assets  dan  return on equity. Biaya 

dalam akuntansi biaya diartikan dalam pengertian yang berbeda, yaitu biaya 

dalam artian cost dan biaya dalam artian expense. Biaya atau cost adalah 

pengorbanan  sumber  ekonomis  yang diukur dalam satuan uang yang telah 

terjadi  atau  kemungkinan  akan terjadi untuk  mencapai  tujuan  tertentu 

(Bustami dan Nurlela, 2013:7). Biaya adalah kas dan setara kas yang dikorbankan 

untuk memproduksi atau memperoleh barang atau jasa yang diharapakan akan 

memperoleh manfaat atau keuntungan dimasa mendatang (Purwanti dan 

Prawironegoro, 2013:19). 

Mulyadi (2009:14), biaya dibagi menjadi dua golongan yang dapat 

diartikan sebagai berikut : 

1. Biaya langsung (direct cost) adalah biaya yang terjadi yang penyebab satu-

satunya adalah karena adanya sesuatu yang dibiayai. Jika yang dibiayai 

tersebut tidak ada maka biaya langsung akan mudah diidentifikasikan 

dengan sesuatu yang dibiayai. 

2. Biaya tidak langsung adalah biaya yang terjadi tidak hanya disebabkan 

oleh sesuatu yang dibiayai. Biaya tidak langsung dalam hubungannya 

dengan produk disebut dengan istilah biaya produksi tidak langsung atau 

biaya overhead  pabrik. 

Biaya operasional atau biaya operasi (operating expenses) adalah biaya-

biaya yang tidak berhubungan langsung dengan produk perusahaan tetapi 



berkaitan dengan aktivitas operasional perusahaan sehari-hari (Jopie dalam 

Risandi, 2012).  Debt to Asset Ratio (DAR) adalah seberapa banyak  proporsi dari 

aktiva yang sumber  pendanaannya berasal dari pinjaman atau kredit (Margareth, 

2005). Debt to Asset  Ratio digunakan untuk mengukur seberapa besar  jumlah  

aktiva  perusahaan yang dibiayai utang. Debt to Equity Ratio (DER) adalah rasio 

keuangan yang akan menunjukkan besarnya modal sendiri yang  dijadikan  untuk  

jaminan  utang (Kasmir dalam Halil, 2012). Semakin tinggi  Debt to Equity Ratio  

akan menunjukkan bahwa komposisi utang semakin besar dari pada komposisi 

ekuitas. Utang yang lebih besar akan meningkatkan beban  bunga dan dapat 

dikurangi dalam  perhitungan  pajak  terhadap  laba  sehingga laba yang 

dihasilkan meningkat. Artinya  semakin  tinggi  Debt to Equity Ratio maka akan 

menciptakan  ROE  yang  tinggi  apabila perusahaan  bisa  menghasilkan laba 

yang bisa menutupi utang. 

Perputaran total aset merupakan faktor yang dapat mempengaruhi 

profitabilitas. Dimana perputaran total aset merupakan rasio aktivitas yang 

digunakan  untuk  mengukur sampai seberapa besar efektivitas perusahaan dalam 

menggunakan sumber dananya yang berupa aset. Semakin tinggi rasio ini semakin 

efisien  penggunaan  aset  dan semakin cepat pengembalian dana dalam bentuk 

kas (Halim, 2007). Weston  dan  copeland dalam Fahmi (2012:179), bahwa 

capital structure or the capitalization of the permanent financing represented by 

long-term debt, preferred stock and shareholder’s equity (struktur modal itu 

merupakan  sebuah  perusahaan  yang  memiliki  keuangan  jangka panjang, 

saham preferen dan pemegang saham. 

Telah  disebutkan  bahwa  struktur  modal menggambarkan proporsi antara 

utang  jangka  panjang  beban  modal sendiri. Sedangkan rentabilitas modal 

sendiri (Return on Equity) menunjukkan kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan  keuntungan bagi pemilik modal sendiri yang ada dalam 

perusahaan. Artinya, rentabilitas modal sendiri dapat menjadi ukuran efisiensi 

bagi penggunaan modal sendiri yang di operasionalkan dalam perusahaan 

menghasilkan laba bagi pemilik modal sendirinya.  

Penelitian  ini  menggunakan  perusahaan Property dan Real Estate 

sebagai objek penelitian dikarenakan perusahaan Property dan Real Estate 

mempunyai  potensi  yang  menjanjikan. Adanya prospek bisnis yang menjanjikan 

akan menjadi daya tarik investor untuk menanamkan modalnya. Property dan 

Real Estate di Indonesia merupakan perusahaan property yang bergerak dalam 

penyediaan, pengadaan, serta pengolahan tanah bagi keperluan-keperluan industri. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini mengambil judul 

“Pengaruh Biaya Operasional, Debt to Asset Ratio, Debt to Equity Ratio, 

Perputaran Total Aset, dan Struktur Modal terhadap Return on Equity pada 



Perusahaan Property dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

Periode 2011-2013. 

 

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

TINJAUAN PUSTAKA 

1.  Return on equity  

 Return on Equity menunjukkan kemampuan modal sendiri dalam 

menghasilkan keuntungan yang tersedia bagi pemegang saham (Moeljadi 

2006:53). 

                     Laba bersih 

ROE =  

                                                Modal sendiri 

 

2.        Biaya Operasional 

Menurut Margareth (2007), biaya operasional adalah biaya usaha pokok 

selain harga pokok penjualan atau semua biaya yang berhubungan langsung 

dengan kegiatan usaha. 

HPP+ Biaya usaha 

operating ratio =  

Total penjualan 

 

3. Debt to Asset Ratio 

  

Menurut Darsono (2005:54), Debt to Asset Ratio menekankan pentingnya 

pendanaan hutang dengan jalan menunjukkan persentase aktiva perusahaan yang 

didukung oleh hutang. Rasio ini juga menyediakan informasi tentang kemampuan 

perusahaan dalam mengadaptasi kondisi pengurangan aktiva akibat kerugain 

tanpa mengurangi pembayaran bunga pada kreditor. 

                         

 

                                                      Total liabilities 

          Debt to Asset Ratio =      

                                                        Total Asset 

 

 

 

 

 

 

 



4.  Debt to Equity Ratio 

 

Darsono (2005:54), Debt to Equity Ratio menunjukkan persentase 

penyediaan dana pemilik saham terhadap pemberi pinjaman. 

 

                                           Total liabilities 

Debt to Equitry Ratio =  

                                            Total shareholder’s equity 

 

5.  Perputaran Total Aset (Total Assets Turnover) 

 

Total Assets Turnover ini menunjukkan kemampuan total aktiva untuk 

berputar selama satu tahun untuk menghasilkan penjualan yang dapat dihitung 

dengan cara membagi penjualan bersih dengan rata-rata total aktiva (Moeljadi 

2006:50). 

 

                                                 Sales 

             Total Assets Turnover =  

                                                             Total Assets 

 

6.         Struktur Modal 

Menurut Irham Fahmi (2012:185), Struktur modal adalah bertujuan 

memadukan sumber dana permanennya selanjutnya digunakan perusahaan dengan 

cara yang diharapkan akan mampu memaksimumkan nilai perusahaan. 

                                               

 

                                                       Utang jangka panjang 

                           LDER      =  

                                                         Modal Sendiri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HIPOTESIS PENELITIAN 

 

H1 = Biaya operasional berpengaruh terhadap Return on Equity pada perusahaan 

Property dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-

2013. 

 

H2 =  Debt to Asset Ratio berpengaruh terhadap Return on Equity pada 

perusahaan Property dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 

2011-2013. 

 

H3 = Debt to Equity Ratio berpengaruh terhadap Return on Equity pada 

perusahaan Property  dan real estate yang terdaftar di Brsa Efek Indonesia tahun 

2011-2013. 

 

H4 = Perputaran total aset berpengaruh terhadap Return on Equity pada 

perusahaan Property dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 

2011-2013. 

 

H5 = Struktur Modal berpengaruh  terhadap Return on Equity pada perusahaan 

Property dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-

2013. 

 

H6 = Biaya operasional, Debt to Asset Ratio, Debt to Equity Ratio, Perputaran 

total aset, Struktur Modal berpengaruh terhadap Return on Equity pada 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2013. 

 

 

 

METODE PENELITIAN 

 

A.  Populasi 

 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono 2012:80). 

 

 

 

 

 



B. Sampel 

  

 Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karekteristik yang dimiliki oleh 

populasi (Sugiyono, 2012:81). Di dalam penelitian ini jumlah sampel yang 

digunakan adalah dan menggunakan metode purposive sampling yaitu penentuan 

sampel berdasarkan kriteria tertentu. Ada beberapa bagian kriteria yang digunakan 

dalam penelitian ini antara lain : 

1. Perusahaan yang berturut-turut tercatat selama periode pengamatan hingga 

2013 di Bursa Efek Indonesia. 

2. Perusahaan Property dan Real Esatate yang tidak mempublikasikan 

laporan keuangan per 31 Desember selama periode penelitian. 

3. Perusahaan yang mendapatkan laba pada periode penelitian periode 2011-

2013. 

 

C. Jenis data 

  

Jenis data pada penelitian ini merupakan data kuantitatif, yaitu data yang 

diperoleh bersifat angka-angka. 

 

D. Sumber data 

  

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data sekunder. Data 

yang diperolehyang sudah tersedia dalam bentuk tabel, informasi internet, Bursa 

Efek Indonesia serta situs www.idx.co.id tahun 2011-2013. 

 

E.  Metode analisis Data 

Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 

pengujian uji statistik deskriftif dan uji asumsi klasik dengan bantuan komputer 

yang menggunakan software SPSS versi 21. 

 

ANALIS DATA DAN PEMBAHASAN 

A.   Uji statistik deskriptif 

1. Variabel ROE memiliki nilai rata-rata sebesar 0.151648 hal ini menunjukkan 

bahwa sebagian besar perusahaan yang menjadi sampel yang mempunyai 

nilai ROE yang positif, dengan standar deviasi 0.0969348 dari 42 sampel, 

variabel ROE memiliki nilai minimum 0.0250 dan nilai maksimum 0.4085. 

2.    Variabel biaya operasional memiliki nilai rata-rata sebesar 0.656940, hal ini 

menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan yang menjadi sampel 

mempunyai biaya operasional yang positif, dengan standar deviasi  

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


0.1147904 dari 42 sampel, variabel biaya operasional memiliki nilai 

minimum 0.3331 dan nilai maksimum 0.8398. 

3. Variabel Debt  to asset  ratio memiliki nilai rata-rata sebesar 0.412350 hal ini 

menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan yang menjadi sampel 

mempunyai Debt to asset ratio yang positif, dengan standar deviasi 

0.1712040 dari 42 sampel, variabel Debt to asset ratio memiliki nilai 

minimum 0,0707 dan nilai maksimum 0.7402. 

4. Variabel  Debt  to  equity  ratio memiliki nilai rata-rata sebesar 1.134355, hal 

ini menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan yang menjadi sampel 

mempunyai Debt to equity ratio yang positif, dengan standar deviasi 

1.9018834 dari 42 sampel, variabel Debt to equity ratio memiliki nilai 

minimum 0.0761 dan nilai maksimum 12.5405. 

5. Variabel Perputaran total aset (TATO) rata-rata sebesar 0.254521, hal ini 

menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan yang menjadi sampel 

mempunyai nilai perputaran total aset (TATO) yang positif, dengan standar 

deviasi 0.0999559 dari 42 sampel, variabel perputaran total aset (TATO) 

memiliki nilai minimum 0.0415 dan nilai maksimum 0.4920. 

6. Variabel Struktur modal memiliki nilai rata-rata sebesar 0.318298, hal ini 

menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan yang menjadi sampel 

mempunyai nilai struktur modal yang positif, dengan standar deviasi 

0.2849568 dari 42 sampel, variabel struktur modal memiliki nilai minimum 

0.0447 dan nilai maksimum 1.0292. 

B. Uji asumsi Klasik 

Pengujian asumsi klasik dilakukan untuk melihat apakah distribusi data 

yang digunakan dalam penelitian ini normal dan tidak terjadi multikolineritas, 

autokorelasi dan heteroskedastisitas. 

- Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah data yang digunakan 

memiliki distribusi normal. Pengujian normalitas dilakukan dengan 

menggunakan grafikP-P Plot Test dan Kolmogorof-Smirnov (K-S). 

Data yang terdistribusi normal ditunjukkan dengan nilai signifikan 

diatas 0.05. berdasarkan hasil analisis metode one sample 

Kolmogorov-Smirnov menunjukkan bahwa nilai Kolmogorov-Smirnov 

0.801 dan nilai signifikan 0.542 > 0.05, maka dapat disimpulkan 

bahwa data rterdistribusi secara normal. 

- Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan varian dari residual pada satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain (Ghozali:139). Untuk menganalisis 

heteroskedastisitas dengan grafik plot adalah jika terdapat pola tertentu 



yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan sumbu Y. indikasinya 

tidak terjadi heteroskedastisitas (Wijaya, 2012:130).  

- Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

linier berganda ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode 

t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika 

terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat problem autokorelasi 

(Ghazali,2006). Autokorelasi timbul karena observasi yang berurutan 

sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Model regresi yang baik 

adalah regresi bebas dari autokorelasi. Autokorelasi dapat diketahui 

melalui uji Durbin – Watson (DW test). Jika terjadi autokolerasi, maka 

dinamakan ada problem autokolerasi. Nilai Durbin.  

Berdasarkan uji autokorelasi dapat dinilai bahwa nilai Durbin-watson 

sebesar 2.001, Uji Durbin Watson dengan nilai DW 2.001 ini akan 

dibandingkan dengan tabel DW dengan jumlah sampel (n) = 42, 

jumlah variabel independen (k) =5 dan tingkat signifikan 0.05 dan 

didapat nilai dl =  1.1755   dan nilai du = 1.7987 Berdasarkan tabel, 

model regresi tidak memiliki masalah autokolerasi. 

D. Uji Hipotesis 

 - Uji t  

 Uji-t ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen 

(Pengujian Hipotesis Uji-t (Biaya Operasional, Debt to Asset Ratio, Debt to 

Equity Ratio, Perputaran total aset, dan Struktur modal) secara parsial terhadap 

variabel dependen Return on Equity. 

Pengujian dilakukan dengan menggunakan uji-t, dengan melakukan 

perbandingan antara t-hitung dengan t-tabel dengan tingkat kepercayaan 

yang digunakan adalah 95 %, maka nilai α = 0,05 derajat kebebasan atau 

df (degree of fredom) = (n-k), dimana n adalah jumlah data dan k adalah 

banyaknya variabel independen. Dan pengaruh secara parsial dapat 

melihat nilai signifikansinya. 

berdasarkan hasil uji t, maka dapat disimpulkan bahwa : 

1. Hasil dari pengambilan keputusan dalam uji t variabel biaya operasional, 

berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh nilai t hitung sebesar 4.179 > t 

tabel 2.02809 dan nilai signifikan 0.000 < 0.05 maka, dapat disimpulkan 

bahwa H0 ditolak  dan Ha diterima, yang berarti variabel biaya operasional 

berpengaruh secara parsial terhadap ROE.  

2. Hasil uji t hitung Debt to asset ratio 2.275 > t  tabel  2.02809 dan nilai 

signifikan 0.010 < 0.05 maka, dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan Ha 

diterima, yang berarti variabel debt to asset ratio berpengaruh secara 

parsial terhadap ROE.  



3. Hasil uji t hitung debt to equity ratio 0.469 <  t tabel 2.02809 dan nilai 

signifikan 0.642 > 0.05 maka, dapat disimpulkan bahwa H0 diterima dan 

Ha ditolak, yang berarti variabel debt to equity ratio  tidak berpengaruh 

terhadap ROE.  

4. Hasil uji t hitung perputaran total aset 4.467 > t tabel 2.02809 dan nilai 

signifikan 0.000 < 0.05 maka, dapat disimpulkan bahwa  H0 ditolak dan 

Ha diterima, yang berarti variabel perputaran total aset berpengaruh 

terhadap ROE.  

5. Hasil uji t hitung  struktur modal 0.801 < t tabel  2.02809 dan nilai 

signifikan 0.429 > 0.05 maka, dapat disimpulkan bahwa H0 diterima dan 

Ha ditolak. Yang berarti variabel struktur modal berpengaruh terhadap 

ROE. Hasil penelitian ini sejalan dengan khalil bahwa perputaran total aset 

berpengaruh terhadap  Return on equity  (ROE). Hasil penelitian ini 

konsisten dengan julianti bahwa struktur modal tidak berpengaruh 

terhadap ROE. 

- Uji F 

 Pengujian hipotesis ini bertujuan untuk mengukur pengaruh secara 

simultan atau bersama-sama Biaya operasional,  Debt to asset ratio, Debt to 

equity ratio, perputaran total aset (TATO), dan Struktur modal terhadap ROE. 

Dari hasil pengujian ini dengan nilai F diperoleh oleh data sebagai berikut: 

nilai uji F hitung sebesar 21.912 dan nilai sig sebesar 0.000 serta memiliki 

nilai F tabel sebesar 2.63. nilai f hitung akan dibandingkan dengan f tabel. Karena 

nilai f hitung 21.912 > f tabel sebesar 2.63. dan selain itu nilai signifikan nya 

0.000 < 0.05. dan menunjukan bahwa secara bersama-sama ROE berpengaruh 

oleh biaya operasional,  debt to asset ratio, debt to equity ratio, perputaran total 

aset, dan struktur modal. 

- Koefisien Determinasi 

  Untuk mengukur kemampuan model dalam menerangkan variabel 

independen. Untuk regresi dengan lebih dari dua variabel independen digunakan 

adjusted    untuk koefisien determinasi adjusted    adalah nilai    yang sudah 

disesuaikan. 

  nilai koefisien (adjusted R square) sebesar 0.718 atau 71,8% yang berarti 

dari variabel Return on Equity (ROE) dapat dijelaskan oleh variabel variabel biaya 

operasional, Debt to Asset ratio, Debt to equity ratio, perputaran total aset, dan 

struktur modal. Sedangkan sisanya dijelaskan atau dipengaruhi oeh variabel-

variabel 71,8% dan sisanya 28,2% dijelaskan atau dipengaruhi oleh varibel-

variabel lain yang tidak diteliti dalam model ini. 

E. Analisis Regresi Linier Berganda 

 Analisis linear berganda digunakan untuk mendapatkan koefisien regresi 

yang akan menentukan apakah hipotesis yang dibuat diterima atau ditolak. Atas 



dasar analisis regresi dengan menggunakan data sebesar tingkat signifikansi 

sebesar 0.05 diperoleh persamaan sebagai berikut : 

Y =0.190 - 0.359   + 0.208   + 0.002   + 0.469   - 0.031   + e 

1. Konstanta ( ) Nilai konstanta ( ) sebesar 0.190 menunjukkan bahwa 

apabila biaya operasional, debt to asset ratio, debt to equity ratio, 

perputaran total aset dan struktur modal, bernilai 0 maka nilai variabel 

ROE 0.190. 

2. Koefisien    untuk variabel biaya operasional 

Nilai konstanta ( ) sebesar  -0.359 memiliki arti bahwa setiap peningkatan 

biaya operasional sebesar 1 satuan, maka nilai ROE akan turun sebesar      

-0.359 satuan. Dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan. 

3. Koefisien    untuk variabel Debt to asset ratio 

Besarnya nilai koefisien regresi (    sebesar  0.208 berarti bahwa setiap 

peningkatan  Debt to Asset ratio 1 satuan, maka nilai ROE akan naik 0.208 

satuan dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan. 

4. Koefisien    untuk variabel Debt to assets ratio 

Besarnya nilai koefisien regresi (   ) sebesar 0.002 memiliki arti bahwa 

setiap peningkatan  Debt  to  Equity ratio 1 satuan, maka nilai ROE 

sebesar 0.002 satuan. Dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan. 

5. Koefisien    untuk variabel perputaran total aset 

Besarnya nilai koefisien regresi linier (    sebesar  0.469 berarti bahwa 

setiap peningkatan  ROE 1 satuan, maka nilai perputaran total aset akan 

naik sebesar 0.469 satuan. Dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan. 

6. Koefisien    untuk variabel struktur modal 

Besarnya nilai koefisien regresi (    sebesar -0.031 memiliki arti bahwa 

setiap peningkatan ROE sebesar 1 satuan, maka nilai ROE akan turun 

sebesar -0.031 satuan. Dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A.  Kesimpulan 

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh Biaya operasional, Debt to asset 

ratio, Debt to equity ratio, Perputaran total aset, dan Struktur modal menggunakan 

proksi utang jangka panjang terhadap Return oin equity (ROE). Perusahaan yang 

dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah 14 Perusahaan sub sektor Property 

dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2011-2013. 

 Dari hasil analisis data dan pengujian hipotesis yang sudah dijelaskan, 

maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil uji t dapat disimpulkan bahwa Biaya operasional 

berpengaruh terhadap ROE (Retuirn on equity). 



2. Berdasarkan hasil uji t dapat disimpulkan bahwa Debt to asset ratio 

berpengaruh terhadap ROE (Return on equity). 

3. Berdasarkan hasil uji t dapat disimpulkan bahwa Debt to equity ratio tidak 

berpengaruh terhadap ROE (Return on equity). 

4. Berdasarkan hasil uji t dapat disimpulkan bahwa Perputaran total aset 

berpengaruh terhadap ROE (Return on equity). 

5. Berdasarkan hasil uji t disimpulkan bahwa Struktur modal tidak 

berpengaruh terhadap ROE (Return on equity). 

6. Berdasarkan uji f dapat disimpulkan bahwa Biaya operasional, Debt to 

asset ratio, Debt to equity ratio, Perputaran total aset, dan Struktur modal 

secara bersama-sama berpengaruh terhadap ROE (Return on equity). 

B. Saran 

 Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat disampaikan beberapa saran 

yaitu: 

1. Bagi pihak investor yang berinvestasi pada perusahaan-perusahaan 

sebaiknya memperhatikan faktor-faktor rasio keuangan di dalam laporan 

keuangan perusahaan agar keputusan yang diambil tidak merugikan pihak 

yang berinvestasi. 

2. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas sampel penelitian, 

sebab semakin panjang waktu penelitian maka semakin besar kesempatan 

untuk melakukan penelitian yang akurat. 

3. Menggunakan sampel dari sektor perusahaan yang berbeda untuk 

mengetahui pengaruh terhadap ROE (Return on equity). 
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     LAMPIRAN 

 

1. Hasil  Uji Statistik  Deskriptif 

 

    Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximu

m 

Mean Std. 

Deviation 

ROE 42 ,0250 ,4085 ,151648 ,0969348 

Biaya_operasional 42 ,3331 ,8398 ,656940 ,1147904 

DAR 42 ,0707 ,7402 ,412350 ,1712040 

DER 42 ,0761 12,5405 1,134367 1,9018785 

TATO 42 ,0415 ,4920 ,254521 ,0999559 

STRUKTUR_MODAL 42 ,0447 1,0292 ,318298 ,2849568 

Valid N (listwise) 42     

 

 

 

2. Uji Normalitas 

 

 
Gambar 4.1 Hasil Uji p-plot 

 

 

 



 

3. Uji Heteroskedastisitas 

 

 
Gambar 4.2 Scatterplot 

 

 

 

 

 

 

4. Uji Autokolerasi 

 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-Watson 

1 ,868
a
 ,753 ,718 ,0514463 2,001 

a. Predictors: (Constant), STRUKTUR_MODAL, TATO, DER, 

Biaya_operasional, DAR 

b. Dependent Variable: ROE 

 



 

 

 

 

5.  Hasil  Uji  Regresi  Linier  Berganda 

 

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

    t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) ,190 ,064  2,969 ,005 

Biaya_operasiona

l 

-,359 ,086 -,426 -4,179 ,000 

DAR ,208 ,076 ,368 2,725 ,010 

DER ,002 ,005 ,045 ,469 ,642 

TATO ,469 ,101 ,484 4,647 ,000 

STRUKTUR_M

ODAL 

-,031 ,039 -,092 -,801 ,429 

a. Dependent Variable: ROE 

 

 

 

6. Uji Koefisien Determinasi 

 

 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,868
a
 ,753 ,718 ,0514463 

a. Predictors: (Constant), STRUKTUR_MODAL, TATO, DER, 

Biaya_operasional, DAR 

b. Dependent Variable: ROE 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

7. Uji Simultan (F) 

Uji F 

 

ANOVA
a
 

Model Sum of 

Squares 

Df Mean Square F Sig. 

1 

Regression ,290 5 ,058 21,912 ,000
b
 

Residual ,095 36 ,003   

Total ,385 41    

a. Dependent Variable: ROE 

b. Predictors: (Constant), STRUKTUR_MODAL, TATO, DER, 

Biaya_operasional, DAR 

 

8. Uji t 

 

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) ,190 ,064  2,969 ,005 

Biaya_operasional -,359 ,086 -,426 -4,179 ,000 

DAR ,208 ,076 ,368 2,725 ,010 

DER ,002 ,005 ,045 ,469 ,642 

TATO ,469 ,101 ,484 4,647 ,000 

STRUKTUR_MOD

AL 

-,031 ,039 -,092 -,801 ,429 

a. Dependent Variable: ROE 

 

 

 

 


