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ABSTRAK 
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to equity ratio, debt to asset ratio terhadap return on 
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Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh perputaran 

modal kerja, perputaran total aset, debt to equity ratio, debt to asset ratio terhadap 

return on investment pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 145 perusahaan 

manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2014. Teknik analisis yang 

digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan uji F dan uji t. 

Berdasarkan hasil uji F diketahui bahwa nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 

yaitu sebesar 0,001, hal ini menunjukkan bahwa variabel bebas perputaran modal 

kerja, perputaran total aset, debt to equity ratio, debt to asset ratio secara simultan 

berpengaruh terhadap return on investment. Berdasarkan hasil uji t diketahui bahwa 

secara parsial perputaran modal kerja dan debt to asset ratio berpengaruh terhadap 

return on investment karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Sedangkan 
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perputaran total aset dan debt to equity ratio tidak berpengaruh terhadap return on 

investment karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Berdasarkan hasil uji t juga 

dapat diketahui bahwa variabel yang paling dominan pengaruhnya terhadap return on 

investment adalah perputaran modal kerja karena mempunyai nilai t hitung yang 

paling besar yaitu sebesar 2,469. 

  

Kata kunci : Perputaran Modal Kerja, Perputaran Total Aset, Debt to Equity Ratio, 

Debt to Asset Ratio dan Return On Investment.  

 

PENDAHULUAN 

Setiap perusahaan memiliki tujuan yang berbeda-beda. Salah satunya untuk 

memperoleh profit yang sebesar-besarnya. Di era globalisasi sekarang ini, 

perkembangan dunia bisnis sudah semakin berat baik dari segi kemajuan teknologi, 

perkembangan pengetahuan maupun perkembangan arus informasi yang harus 

disampaikan perusahaan guna memenuhi kebutuhan informasi pengguna. Salah satu 

jenis perusahaan yang ada di Indonesia saat ini adalah perusahaan manufaktur. 

Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang kegiatannya mengolah bahan 

baku menjadi barang jadi kemudian menjual barang jadi tersebut. Perusahaan 

manufaktur di Indonesia dalam era globalisasi saat ini berusaha untuk memproduksi 

barang berkualitas tinggi dengan biaya rendah dalam rangka meningkatkan daya 

saing di pasar domestik dan internasional. 

Dengan adanya kondisi semacam ini maka perusahaan dituntut semaksimal 

mungkin untuk dapat menunjukkan kondisi, posisi dan kinerja keuangan perusahaan 

tersebut. Kondisi dan posisi keuangan perusahaan  dapat mengalami perubahan setiap 

periodenya sehingga akan mempengaruhi investasi perusahaan. Untuk dapat 



 

 

mengetahui keadaan dan kinerja perusahaan maka kita dapat melakukan analisis 

laporan keuangan tersebut. Dalam menganalisis laporan keuangan diperlukan analisis 

rasio oleh investor untuk mengamati kondisi sebuah perusahaan. Dengan 

digunakannya rasio keuangan ini maka berguna bagi investor untuk dapat menilai 

kondisi keuangan dan hasil operasi perusahaan masa kini maupun sebagai pedoman 

dimasa mendatang. 

 Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penelitian ini bermaksud untuk 

menguji perputaran modal kerja, perputaran total aset, DER, DAR terhadap ROI. 

Dengan demikian peneliti mengangkat topik ini dalam karya tulis ilmiah berbentuk 

skripsi dengan judul PENGARUH PERPUTARAN MODAL KERJA, 

PERPUTARAN TOTAL ASET, DEBT TO EQUITY RATIO DAN DEBT TO 

ASSET RATIO TERHADAP RETURN ON INVESTMENT (ROI) PADA 

PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 

2012-2014. 

 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 

Return On Investment (ROI) 

Return On Investment (ROI) atau yang sering juga disebut dengan“ return on 

total asset” adalah merupakan pengukuran kemampuan perusahaan secara 

keseluruhan di dalam menghasilkan keuntungan dengan jumlah keseluruhan aktiva 



 

 

yang tersedia di dalam perusahaan. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik keadaan 

suatu perusahaan (Syamsuddin, 2011:63). 

Perputaran Modal Kerja 

Perputaran modal kerja merupakan salah satu rasio untuk mengukur atau 

menilai keefektifan modal kerja perusahaan selama periode tertentu. Artinya seberapa 

banyak modal kerja berputar selama suatu periode atau dalam suatu periode (Kasmir, 

2014:182). 

Perputaran Total Aset 

Perputaran total aset merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 

perputaran semua aktiva yang dimiliki perusahaan dan mengukur berapa jumlah 

penjualan yang diperoleh dari tiap rupiah aktiva (Kasmir, 2014:185-186). 

Debt to Equity Ratio (DER) 

Debt to equity ratio merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang 

dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara seluruh utang, 

termasuk utang lancar  dengan seluruh ekuitas. Rasio ini berguna untuk mengetahui 

jumlah dana yang disediakan peminjam (kreditor) dengan pemilik perusahaan. 

Dengan kata lain, rasio ini berfungsi untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri 

yang dijadikan untuk jaminan utang  ( Kasmir, 2014:157-158). 

Debt to Asset Ratio (DAR) 

Debt to asset ratio merupakan ratio yang digunakan untuk mengukur 

perbandingan antara total utang dengan total aset. Dengan kata lain, rasio ini 

digunakan untuk mengukur seberapa besar aset perusahaan dibiayai oleh utang, atau 



 

 

seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pembiayaan aset (Hery, 

2015:195). 
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Gambar 2.1 

Kerangka Konseptual 

Hipotesis 

Berdasarkan landasan teori dan kerangka pemikiran, maka hipotesis yang 

dapat diusulkan adalah : 

H1 = Perputaran Modal Kerja berpengaruh terhadap Return On Investment (ROI) 

pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2012-2014. 



 

 

H2 = Perputaran Total Aset berpengaruh terhadap Return On Investment (ROI) 

pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2012-2014. 

H3 = Debt to Equity Ratio berpengaruh terhadap Return On Investment (ROI) pada 

perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2012-2014. 

H4 = Debt to Asset Ratio berpengaruh terhadap Return On Investment (ROI) pada 

perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2012-2014. 

H5 = Perputaran Modal Kerja, Perputaran Total Aset, Debt to Equity Ratio, Debt to 

Asset Ratio secara simultan berpengaruh terhadap Return On Investment 

(ROI) pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2012-2014. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Variabel Dependen 

Variabel dependen adalah variabel yang dapat dijelaskan dan dipengaruhi 

variabel lain. Dalam hal ini, variabel dependen yang digunakan adalah aspek 

profitabilitas yang diukur menggunakan ROI. 

ROI = Laba Setelah Pajak 

Total Aset 

Variabel Independent 

1. Perputaran Modal Kerja 

Perputaran modal kerja merupakan salah satu rasio untuk mengukur atau 

menilai keefektifan modal kerja perusahaan selama periode tertentu. Apabila 



 

 

perputaran modal kerja yang rendah, dapat diartikan perusahaan sedang kelebihan 

modal kerja (Kasmir, 2014). 

Perputaran Modal Kerja =                     Penjualan Bersih 

                                         Modal Kerja= Aset Lancar-Hutang Lancar 

2. Perputaran Total Aset 

Perputaran  total aset merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 

perputaran semua aktiva yang dimiliki perusahaan dan mengukur berapa jumlah 

penjualan yang diperoleh dari tiap rupiah aktiva (Kasmir, 2014). 

Perputaran Total Aset =    Penjualan 

                                        Total Aktiva 

3. Debt to Equity Ratio (DER) 

Debt to Equity Ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 

besarnya proporsi utang terhadap modal. Rasio ini dihitung sebagai hasil bagi antara 

total utang dengan modal. Rasio ini berguna untuk mengetahui besarnya 

perbandingan antara jumlah dana yang disediakan oleh kreditor dengan jumlah dana 

yang berasal dari pemilik perusahaan (Hery, 2015). 

DER = Total Hutang 

                        Total Ekuitas 

4. Debt to Asset Ratio (DAR) 

Debt to asset ratio merupakan ratio yang digunakan untuk mengukur 

perbandingan antara total utang dengan total aset. Dengan kata lain, rasio ini 

digunakan untuk mengukur seberapa besar aset perusahaan dibiayai oleh utang, atau 

seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pembiayaan aset (Hery, 

2015). 



 

 

Debt to Asset Ratio = Total Utang 

                    Total Aset 

Metode Pengumpulan Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal 

dari Indonesian Capital Market Directory, maupun informasi-informasi lain yang 

relevan dengan penelitian ini. 

Populasi dan Sampel 

Populasi merupakan sekumpulan data yang mengidentifikasikan suatu 

fenomena. Berdasarkan pengertian diatas maka yang menjadi populasi dalam 

penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2012-2014 yaitu sebanyak 145 perusahaan. 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karateristik yang dimiliki oleh populasi 

tersebut. Pemilihan sampel dilakukan dengan metode Purposive Sampling yaitu cara 

pengambilan sampel yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tertentu, 

terutama pertimbangan yang diberikan oleh sekelompok pakar (Sanusi, 2014). 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Statistik Deskriptif 

Analisis deskriptif dilakukan agar dapat memberikan gambaran tentang suatu 

data yang dilihat dari nilai minimum, maksimum, rata-rata (mean), standar deviasi, 

dan memberikan variabel-variabel yang digunakan. 

 

 



 

 

Tabel 4.1 

Hasil Pengujian Deskriptif Statistik 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

ROI 141 .00001 .77960 .1043759 .10546690 

PMK 141 -881.39316 23689.19467 168.9772384 1996.45529114 

PTA 141 .29729 3.60212 1.1989333 .51762515 

DER 141 .00645 7.39644 .9190584 1.04246902 

DAR 141 .00472 .88090 .3963527 .18366424 

Valid N (listwise) 141     

  Berdasarkan tabel 4.2 dapat dilihat bahwa jumlah sampel penelitian (N) 

adalah sebanyak 141 sampel.  

  Hasil analisis dengan menggunakan deskriptif statistik untuk variabel 

independent perputaran modal kerja mempunyai nilai minimum sebesar -881,39316, 

nilai maksimum sebesar 23689,19467 dengan rata-rata sebesar 168,9772384 dan 

standar deviasi sebesar 1996,45529114. 

  Untuk variabel independent perputaran total aset mempunyai nilai minimum 

sebesar 0,29729, nilai maksimum sebesar 3,60212, rata-rata sebesar 0,51762515 dan 

standar deviasi sebesar 0,51762515. 

  Untuk variabel independent debt to equity ratio mempunyai nilai minimum 

sebesar 0,00645, nilai maksimum sebesar 7,39644 dengan rata-rata sebesar 

0,9190584 dan standar deviasi sebesar 1,04246902. 

  Untuk variabel independent debt to asset ratio mempunyai nilai minimum 

sebesar 0,00472, nilai maksimum sebesar 0,88090 dengan rata-rata sebesar 

0,3963527 dan standar deviasi sebesar 0,18366424. 



 

 

  Sedangkan untuk variabel dependent  return on investment mempunyai nilai 

minimum sebesar 0,0001, nilai maksimum sebesar 0,77960 dengan rata-rata sebesar 

0,1043759 dan standar deviasi sebesar 0,10546690. 

Uji Asumsi Klasik 

 Uji asumsi klasik merupakan prasyarat analisis regresi berganda. 

1. Uji Normalitas 

  Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. 

Tabel 4.2 

Hasil Uji Normalitas Data 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized Residual 

N 141 

Normal Parameters
a,b

 
Mean .0000000 

Std. Deviation .09033013 

Most Extreme Differences 

Absolute .147 

Positive .147 

Negative -.096 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.750 

Asymp. Sig. (2-tailed) .004 

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

Sumber : Data sekunder yang diolah SPSS 21.0 

Berdasarkan hasil ouput diatas menunjukkan bahwa data Kolmogorov-

Smirnov Z adalah 1,750 dan nilai signifikan 0,004. Nilai sig. 0,004< 0.05 maka dapat 

disimpulkan bahwa data tidak berdistribusi normal. 



 

 

Untuk mendapatkan data normal maka salah satu cara yang dapat 

dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara melakukan outlier data/menghapus 

beberapa data-data ekstrem. Sebanyak 12 data ekstrem yang dihapus dari 141 data 

yang ada, sehingga data setelah di outlier menjadi 129 data sampel. Adapun hasil 

pengujian uji normalitas setelah data dioutlier dapat dilihat pada tabel 4.3 sebagai 

berikut: 

Tabel 4.3 

Hasil Uji Normalitas Data Setelah Outlier 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized Residual 

N 129 

Normal Parameters
a,b

 
Mean .0000000 

Std. Deviation .05701402 

Most Extreme Differences 

Absolute .088 

Positive .088 

Negative -.043 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.004 

Asymp. Sig. (2-tailed) .265 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

Sumber : Data yang diolah SPSS 21.0 

Berdasarkan uji normalitas dengan menggunakan uji one-sample 

Kolmogorov-smirnov, terlihat bahwa nilai Kolmogorov-smirnov untuk variabel 

residual sebesar 1,004 dan signifikan pada 0,265 di atas 0,05. Hal ini menunjukkan 

bahwa data residual berdistribusi normal dan memperkuat hasil pengujian dengan 

menggunakan grafik histogram dan P-P plot. Hasil pengujian denagan menggunakan 

grafik histogram dan P-P plot sebagai berikut : 



 

 

Gambar 4.1 

Hasil Uji Normalitas Grafik Histogram 

 
Sumber : Data sekunder yang diolah SPSS 21.0 

 

 

 

 



 

 

Gambar 4.2 

Hasil Uji Normalitas P-P Plot 

 
Sumber : Data sekunder yang diolah SPSS 21.0 

  Berdasarkan pada hasil pengujian dengan analisis grafik histogram dan P-P 

plot menunjukkan bahwa data berdistribusi normal. Hal ini dikarenakan histogramnya 

menunjukkan pola berdistribusi normal atau pola distribusi skewness tidak menceng 

ke kiri dan P-P plotnya sesuai dengan data normalitas yaitu data menyebar di sekitar 

garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. 



 

 

2. Uji Multikolonieritas 

Untuk mengetahui apakah terjadi multikolonieritas atau tidak, dapat dilihat 

dari nilai VIF dan Tolerance. Apabila nilai VIF < 10 maka antara variabel 

independent tidak terjadi multikolonieritas dan apabila nilai tolerance > 0,10 maka di 

antara variabel independent tidak terjadi multikolonieritas. 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Multikolonieritas 

Coefficients
a
 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 

(Constant)   

PMK .996 1.004 

PTA .992 1.008 

DER .289 3.461 

DAR .288 3.471 

a. Dependent Variable: ROI 

Sumber : Data sekunder yang diolah SPSS 21.0 

Berdasarkan tabel 4.4 diatas dapat diketahui bahwa nilai variance inflation 

factor (VIF) untuk semua variabel independent lebih kecil dari 10 (VIF < 10), maka 

dapat disimpulkan bahwa keempat variabel independent pada penelitian ini tidak 

terjadi multikolonieritas. Dan dapat dilihat juga bahwa nilai Tolerance untuk semua 

variabel independent lebih besar dari 0,10 (tolerance> 0,10), maka dapat disimpulkan 

bahwa keempat variabel independent pada penelitian ini tidak terjadi 

multikolonieritas. 

 



 

 

3. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -8.625 1.018  -8.473 .000 

Transform_pmk .309 .635 .051 .487 .627 

Transform_pta 1.598 1.324 .107 1.207 .230 

Transform_der -.518 2.222 -.076 -.233 .816 

Transform_dar -2.023 3.000 -.213 -.675 .501 

a. Dependent Variable: LN_Res1_kuadrat 

Sumber : Data yang diolah SPSS 21.0 

 Berdasarkan tabel 4.5 dapat dilihat bahwa nilai probabilitas variabel 

perputaran modal kerja 0,627, perputaran total aset 0,230, debt to equity ratio 0,816 

dan debt to asset ratio 0,501. Sehingga nilai probabilitas untuk semua variabel lebih 

besar dari 0,05. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa tidak ditemukannya 

heteroskedastisitas pada model regresi. Dan pada uji scatterplot dapat dilihat sebagai 

berikut : 

 

 

 

 



 

 

Gambar 4.3 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 
Sumber : Data yang diolah SPSS 21.0 

 Berdasarkan gambar 4.3 diatas, dapat disimpulkan bahwa pada hasil 

pengujian grafik scatterplot menunjukkan bahwa data tersebut terlihat tidak terdapat 

pola yang jelas serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka nolpadaa sumbu 

Y. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi. 

 



 

 

4. Uji Autokorelasi 

Penyimpangan model regresi klasik lainnya adalah ada autokorelasi dalam 

model regresi. Apabila dalam model regresi terdapat autokorelasi maka dalam 

penelitian terdapat korelasi antara anggota sampel yang diurutkan berdasarkan waktu. 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Autokorelasi 

Runs Test 

 Unstandardized Residual 

Test Value
a
 -.00328 

Cases < Test Value 64 

Cases >= Test Value 65 

Total Cases 129 

Number of Runs 70 

Z .796 

Asymp. Sig. (2-tailed) .426 

a. Median 

Sumber : Data yang diolah SPSS 21.0 

Berdasarkan tabel 4.6 diatas menunjukkan bahwa nilai Asymp.Sig. (2-tailed) > 

0,05 yang berarti hipotesis nol gagal ditolak. Dengan demikian data yang digunakan 

cukup random sehingga tidak terdapat masalah autokorelasi pada data yang uji. 

Uji Regresi Berganda 

 Analisis ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh semua variabel 

bebas yaitu, perputaran modal kerja, perputaran total asset, debt to equity ratio, debt 

to asset ratio terhadap variabel terikat yaitu return on investment. 

 

 

 



 

 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Regresi Berganda 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -8.625 1.018  

Transform_PMK .309 .635 .051 

Transform_PTA 1.598 1.324 .107 

Transform_DER -.518 2.222 -.076 

Transform_DAR -2.023 3.000 -.213 

a. Dependent Variable: LN_RES1_Kuadrat 

Sumber : Data yang diolah SPSS 21.0 

 Berdasarkan tabel 4.7 diatas, uji regresi berganda dapat diperoleh persamaan 

regresi berganda sebagai berikut : 

Y = a+b1X1+b2X2+b3X3+b4X4+e 

ROI = -8,625 +0,309(PMK) + 1,598(PTA) –0,518(DER) – 2,023(DAR) +e 

  

Dari persamaan regresi linier berganda diatas dapat diambil kesimpulan yaitu 

apabila semua variabel independen sama dengan nol, maka Return On Investment 

akan mengalami perubahan sebesar -8,625. 

Perputaran modal kerja yang memiliki nilai regresi sebesar 0,309 yang 

menyatakan bahwa setiap kenaikan 1% perputaran modal kerja dengan asumsi bahwa 

nilai variabel lainnya tetap atau konstanta maka akan mengakibatkan peningkatan 

ROI sebesar 0,309. 

 Perputaran total aset yang memiliki nilai regresi sebesar 1,598 yang 

menyatakan bahwa setiap kenaikan 1% perputaran total aset dengan asumsi bahwa 



 

 

nilai variabel lainnya tetap atau konstanta maka akan mengakibatkan peningkatan 

ROI sebesar 1,598. 

Debt to equity ratio yang memiliki nilai regresi sebesar -0,518 yang 

menyatakan bahwa setiap kenaikan 1% debt to equity ratio dengan asumsi bahwa 

nilai variabel lainnya tetap atau konstanta maka akan mengakibatkan penurunan ROI 

sebesar -0,518. 

Debt to asset ratio yang memiliki nilai regresi sebesar -2,023 yang 

menyatakan bahwa setiap kenaikan 1% debt to asset ratio dengan asumsi bahwa nilai 

variabel lainnya tetap atau konstanta maka akan mengakibatkan penurunan ROI 

sebesar -2,023. 

Pengujian Hipotesis 

1. Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji –t) 

 Pengujian hipotesis yang dilakukan secara parsial bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh dan signifikan dari masing-masing variabel independent terhadap variabel 

dependent dengan menggunakan besarnya nilai modal kerja (p-value ) masing-masing 

koefisien regresi variabel independent dibandingkan dengan signifikansi 0,05. 

Dengan nilai df (n-k-1), dimana n merupakan jumlah observasi dan nilai k adalah 

jumlah variabel independent. Dasar kriteria yang digunakan adalah apabila 

probabilitas > 0,05 maka H0 diterima dan Ha ditolak. Sedangkan apabila probabilitas 

< 0,05 maka H0 ditolak dan Ha diterima. 

 

 



 

 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Statistik Parsial 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -6.917 .945  -7.316 .000 

PMK .007 .003 .206 2.469 .015 

PTA 1.059 .570 .155 1.857 .066 

DER .231 .558 .064 .415 .679 

DAR -4.938 2.470 -.310 -1.999 .048 

a. Dependent Variable: LN_RES1_Kuadrat 

Sumber : Data yang diolah SPSS 21.0 

Nilai signifikan untuk variabel perputaran modal kerja sebesar 0,015 dimana 

nilai ini lebih kecil dari pada tingkat signifikan 0,05. Dapat disimpulkan bahwa 

perputaran modal kerja secara parsial berpengaruh terhadap return on investment 

(ROI), maka H0 ditolak dan Ha diterima. 

Nilai signifikan untuk variabel perputaran total aset sebesar 0,066 dimana 

nilai ini lebih besar dari pada tingkat signifikan 0,05. Dapat disimpulkan bahwa 

perputaran total asetsecara parsial tidak berpengaruh terhadap return on investment 

(ROI), maka H0 diterima dan Ha ditolak. 

Nilai signifikan untuk variabel debt to equity ratio (DER) sebesar 0,679 

dimana nilai ini lebih besar dari pada tingkat signifikan 0,05. Dapat disimpulkan 

bahwa debt to equity ratio (DER)  secara parsial tidak berpengaruh return on 

investment (ROI), maka H0 diterima dan Ha ditolak. 

 



 

 

2. Pengujian Hipotesis Secara Simultan ( Uji F ) 

 Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel 

independent yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara simultan 

terhadap variabel terikat atau dependent. Dengan kriteria yang digunakan adalah 

apabila probabilitas > 0,05 maka H0 diterima dan Ha ditolak. Sedangkan apabila 

probabilitas < 0,05 maka H0 ditolak dan Ha diterima. 

Tabel 4.11 

Hasil Uji Simultan (F) 

Sumber : Data yang diolah SPSS 21.0 

 Berdasarkan tabel 4.11 hasil uji ANOVA atau F test diatas nilai Fhitung sebesar 

5,126 dan nilai Ftabel sebesar 2,68 pada tingkat signifikan 0,001. Dengan nilai df = (n 

– k) : (k – 1), jumlah sampel (n) sebanyak 129, k = 4 yaitu jumlah variabel 

penelitian. Maka df = (129 – 4 = 125) : (4 – 1 = 3), sehingga nilai Fhitung > Ftabel 

dengan nilai signifikan 0,001< 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

perputaran modal kerja, perputaran total aset, debt to equity ratio, debt to asset ratio 

secara simultan berpengaruh terhadap return on investment (ROI), maka H0 ditolak 

dan Ha diterima. 

 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 130.464 4 32.616 5.126 .001
b
 

Residual 789.001 124 6.363   

Total 919.464 128    

a. Dependent Variable: LN_RES1_Kuadrat 
b. Predictors: (Constant), DAR, PMK, PTA, DER 



 

 

3. Pengujian Koefisien Determinasi (R
2
) 

 Koefisien determinasi (R
2
) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan 

model dalam menerangkan variasi variabel dependent. Koefisien determinasi berguna 

untuk mengetahui seberapa besar peran variabel bebas bersama-sama menjelaskan 

perubahan yang terjadi terhadap variabel dependen yaitu return on investment (ROI). 

Tabel 4.10 

Hasil Uji Koefisien Determinasi 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 .377
a
 .142 .114 2.52248055 2.049 

a. Predictors: (Constant), DAR, PMK, PTA, DER 
b. Dependent Variable: LN_RES1_Kuadrat 

Sumber : Data yang diolah SPSS 21.0 

 Berdasarkan tabel 4.10 diatas dapat diketahui bahwa nilai koefisien 

determinasi sebesar 0,114 atau sebesar 11,4%. Hal ini menunjukkan bahwa 

persentase pengaruh variabel independent terhadap sebagai variabel dependent 

sebesar 11,4%. Variasi variabel independent yang digunakan dalam model ini hanya 

mampu menjelaskan sebesar 11,4% variabel dependent return on investment (ROI). 

Sedangkan 88,6% dipengaruhi oleh faktor lain diluar model penelitian ini. 

Pembahasan Penelitian 

1. Pengaruh Perputaran Modal Kerja terhadap Return On Investment 

 Hasil uji statistik t menunjukkan bahwa nilai signifikan variabel perputaran 

modal kerja sebesar 0,015 dimana nilai ini lebih kecil dari pada tingkat signifikan 

0,05. Dapat disimpulkan bahwa perputaran modal kerja secara parsial berpengaruh 



 

 

return on investment (ROI), maka H0 ditolak dan Ha diterima. Ini berarti bahwa makin 

sering perputaran modal kerja ditandai dengan meningkatnya penjualan dengan 

asumsi bahwa hutang berkurang akan dapat menekan biaya beban utangnya dan pada 

akhirnya dapat meningkatkan Profitabilitas. 

2. Pengaruh Perputaran Total Aset terhadap Return On Investment 

Hasil uji statistik t menunjukkan bahwa nilai signifikan variabel perputaran 

total asset sebesar 0,066 dimana nilai ini lebih besar dari pada tingkat signifikan 0,05. 

Dapat disimpulkan bahwa perputaran total asetsecara parsial tidak berpengaruh 

terhadap return on investment (ROI), maka H0 diterima dan Ha ditolak. Hal ini berarti 

peningkatan aktivitas usaha berpengaruh kurang baik terhadap peningkatan 

profitabilitas. 

3. Pengaruh Debt to Equity Ratio terhadap Return On Investment 

 Hasil uji statistik t menunjukkan bahwa  nilai signifikan variabel debt to 

equity ratio (DER) sebesar 0,679 dimana nilai ini lebih besar dari pada tingkat 

signifikan 0,05. Dapat disimpulkan bahwa debt to equity ratio (DER)  secara parsial 

tidak berpengaruh return on investment (ROI), maka H0 diterima dan Ha ditolak. ini 

berarti semakin banyak atau tinggi utang yang digunakan oleh perusahaan, maka 

profitabilitas yang dicapai perusahaan juga cenderung rendah. 

4. Pengaruh Debt to Asset Ratio terhadap Return On Investment 

 Hasil uji statistik t menunjukkan bahwa nilai signifikan variabel debt to asset 

ratio (DAR) sebesar 0,048 dimana nilai ini lebih kecil dari pada tingkat signifikan 

0,05. Dapat disimpulkan bahwa debt to asset ratio (DAR) secara parsial berpengaruh 



 

 

terhadap return on investment (ROI), maka H0 ditolak dan Ha diterima. Yang berarti 

bahwa apabila debt to asset ratio mengalami kenaikan maka akan disertai pula 

dengan menurunnya jumlah ROI. 

 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

1. Secara parsial, perputaran modal kerja berpengaruh terhadap Return On 

Investment (ROI). 

2. Secara parsial, perputaran total asset tidak berpengaruh terhadap Return On 

Investment (ROI). 

3. Secara parsial, debt to equity ratio (DER) tidak berpengaruh terhadap Return On 

Investment (ROI). 

4. Secara parsial, debt to asset ratio (DAR) berpengaruh terhadap Return On 

Investment (ROI). 

5. Secara simultan, perputaran modal kerja, perputaran total aset, debt to equity ratio 

(DER), debt to asset ratio (DAR) berpengaruh terhadap Return On Investment 

(ROI). 

Saran  

1.  Penelitian selanjutnya sebaiknya memperluas penelitian dengan menambah tahun 

pengamatan dan memperbanyak jumlah sampel.  



 

 

2. Beberapa variabel yang tidak terbukti dalam penelitian ini sebaiknya pada 

penelitian selanjutnya digunakan proksi yang lain dari variabel tersebut, sehingga 

diharapkan dapat mencerminkan variabel yang digunakan. 

3.  Penelitian selanjutnya sebaiknya menambah jumlah variabel atau menggunakan 

variabel independent lain yang mempengaruhi return on investment (ROI)  seperti 

perputaran piutang, perputaran persediaan, pertumbuhan penjualan dan lain-lain. 


