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This study aimed to test whether the Current Ratio (CR), Debt to Asset Ratio 

(DAR), working capital turnover and asset turnover remained influential terhdap 

Retun On Asset on Manufacturing Company Sub Setktor Food and Beverage listed on 

the Stock Exchange the period 2011 - 2014. Samples this study consisted of 10 

manufacturing sub-sector Food and Beverage listed on the Stock Exchange 2011-

2014 period. Data were analyzed using classical assumption test, test multiple linear 

regression analysis and hypothesis testing (level of significance 5%) using the tools 

of SPSS version 20.00. The results of this study showed that partially CR significant 

effect terhdap ROA and DAR, turnover of working capital and fixed asset turnover 

did not affect the ROA. Meanwhile, simultaneously (together) CR, DAR, working 

capital turnover and turnover Fixed Assets significant effect on ROA. 

Keywords:  Current Ratio, Debt to Asset Ratio, Working Capital Turnover, Turnover 

Fixed Assets and Return On Asset 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah Current Ratio (CR), Debt to 

Asset Ratio (DAR), perputaran modal kerja dan perputaran aset tetap berpengaruh 

terhdap Retun On Asset pada Perusahaan Manufaktur Sub Setktor Food and Beverage 

yang terdaftar di BEI periode 2011 – 2014. Sampel penelitian ini terdiri dari 10 
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perusahaan manufaktur Sub Sektor Food and Beverage yang terdaftar di BEI periode 

2011-2014. Teknik analisis data menggunakan uji asumsi klasik, uji analisis regresi 

linier berganda  dan uji hipotesis (level of significance 5%) dengan menggunakan alat 

bantu program SPSS versi 20.00. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara 

parsial CR berpengaruh signifikan terhdap ROA dan DAR, perputaran modal kerja 

serta perputaran aset tetap tidak berpengaruh terhadap ROA. Sedangkan secara 

stimultan (bersama-sama) CR, DAR, perputaran Modal kerja dan perputaran Aset 

Tetap berpengaruh signifikan terhadap ROA. 

Kata Kunci             : Current Ratio, Debt to Asset Ratio, Perputaran Modal 

Kerja, Perputaran Aset Tetap dan Return On Asset 

 

1. PENDAHULUAN 

Tujuan operasional dari sebagian besar perusahaan adalah untuk memaksimalisasi 

profit, baik profit jangka panjang maupun profit jangka pendek. Manajemen 

dituntut untuk meningkatkan hasil bagi pemilik perusahaan, sekaligus juga 

meningkatkan kesejahteraan karyawan. Ini semua hanya dapat terjadi apabila 

perusahaan memperoleh laba dalam aktifitas bisnisnya.  

        Rasio profitabilitas di kenal juga dengan rasio rentabilitas. Menurut Herry 

(2015), rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas normal bisnisnya. 

Menurut Sunyoto (2013), pengertian profitabilitas adalah kemampuan perusahaan 

untuk memperoleh keuntungan dari usahanya. Menurut Brigham dan Houston 

(2009), profitabilitas adalah hasil akhir dari sejumlah kebijakan dan keputusan 
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yang dilakukan oleh perusahaan. Rasio profitabilitas akan menunjukkan 

kombinasi efek dari likuiditas, manajemen aset, dan utang pada hasil hasil 

operasi. 

        Menurut Herry (2015), rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan 

kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban atau utang jangka pendeknya 

sedangkan menurut Syahrial dan Purba (2013), rasio likuiditas adalah rasio yang 

menggambarkan kemampuan perusahaan membayar utang jangka pendek pada saat 

jatuh tempo dengan menggunakan aset lancar.  

Selain informasi likuiditas, pemangku kepentingan juga berkepentingan untuk 

mengetahui keadaan solvabilitas entitas, yaitu kemampuan entitas untuk membayar 

semua liabilitas secara tepat waktu. Menurut Kartikahadi dkk (2012), solvabilitas 

adalah kemampuan entitas untuk liabilitasnya. Likuiditas dan solvabilitas 

mempengaruhi fleksibilitas keuangan, uang menentukan kemampuan entitas dalam 

pengambilan tindakan secara efektif untuk mengatur jumlah dan jadwal arus kas 

dalam menghadapi kebutuhan dan kesempatan yang tidak terduga.  

Tujuan dari manajemen modal kerja adalah untuk mengelola masing-masing pos 

aset lancar dan utang lancar sedemikian rupa, sehingga jumlah net working 

capital yang diinginkan tetap dapat dipertahankan, Syamsuddin (2009). 

Perusahaan menggunakan modal kerja untuk membiayai kegiatan operasional 

perusahaan. Menurut Raharjasaputra (2009) dalam Prakorso dkk (2014) modal 

kerja merupakan investasi jangka pendek atau di sebut juga sebagai aset lancar 
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(current assset), diantaranya adalah kas/bank, persediaan, piutang, investasi 

jangka pendek dan biaya modal dibayar di muka 

Setiap perusahaan mempunyai harta (aset) untuk mendukung kegiatan 

usahanya. Aset tetap berwujud besifat relatif permanen menunjukkan sifat dari aset 

tetap yang dapat dipergunakan dalam jangka waktu yang cukup lama. Aset tetap juga 

disusutkan dengan menggunakan harga perolehan aset tersebut kemudian  

dibebankan kepada periode-periode masa penggunaanya. Investasi yang tertanam 

dalam aset tetap cukup besar nilainya, sehingga mutlak diperlakukan pengelolaan 

yang baik.  

 

2. KAJIAN PUSTAKA 

2.1 PROFITABILITAS 

2.1.1 Pengertian Profitabilitas  

Menurut Sunyoto (2013), profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk 

memperoleh keuntungan dari usahanya. Menurut Herry (2015), rasio profitabilitas 

merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba dari aktifitas normal biasanya. Perusahaan adalah sebuah 

organisasi yang beroperasi dengan tujuan menghasilkan keuntungan, dengan cara 

menjual produk (barang atau jasa) kepada pelanggannya.  

Menurut Fahmi (2012), semakin baik rasio profitabilitas maka semakin baik 

menggambarkan kemampuan tingginya perolehan keuntungan perusahaan. 
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Jenis-jenis Profitabilitas 

Menurut Fahmi (2012), rasio profitabilitas terbagi atas 4 ( empat ), yaitu : 

a) Gross Profit Margin 

b) Net Profit Margin 

c) Return On Investment ( ROI )/ (ROA) 

d) Return On Equity ( ROE )  

2.1.2 Tujuan dan Manfaat Rasio Profitabilitas 

Berikut adalah tujuan dan manfaat rasio profitabilitas menurut Herry (2015) secara 

keseluruhan : 

1. Untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama 

periode tertentu 

2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang 

3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu 

4. Untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan di hasilkan dai 

setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset 

5. Untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan di hasilkan dari 

setiap rupiah dana yang tertanam dalam total ekuitas 

6. Untuk mengukur margin laba kotor atas penjualan bersih 

7. Untuk mengukur margin laba opersional atas penjualan bersih 

8. Untuk mengukur margin laba bersih atas penjualan bersih 

2.2 Likuiditas 

2.2.1 Pengertian Likuiditas 
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Menurut Fahmi (2012), Rasio Likuiditas adalah kemampuan suatu perusahaan 

memenuhi kewajiban jangka pendeknya secara tepat waktu. Pengertian Likuiditas 

menurut Sunyoto (2013), rasio likuiditas adalah rasio yang dipergunakan untuk 

mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek.  

2.2.2 Jenis-Jenis Rasio Likuiditas 

Menurut Fahmi (2012) Rasio likuiditas secara umum terdapat 2 yaitu current 

ratio quick ratio 

a. Current ratio 

b. Quick Rasio 

2.2.3 Tujuan dan Manfaat Rasio Likuiditas 

Berikut adalah tujuan dan manfaat rasio likuiditas menurut Herry (2015) secara 

keseluruhan :  

a. untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban atau 

utang yang akan segera jatuh tempo 

b. untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka 

pendek dengan menggunakan total aset lancar 

c. untuk mengukur kemampuan perusahaan dakam membayar kewajiban jangka 

pendek dengan mebggunakan aset sangat lancar 

d. untuk mengukur tingkat ketersediaan uang kas perusahaan dalam membayar 

utang jangka pendek 
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e. sebagai alat perencanaan keuangan di masa mendatang terutama yang berkaitan 

dengan perencanaan kas dan utang jangka pendek 

f. untuk melihat kondisi dan posisi likuiditas perusahaan dari waktu ke waktu 

dengan membandingkan selama beberapa periode. 

2.3 Solvabilitas 

2.3.1 Pengertian Solvabilitas 

Rasio Solvabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan melunasi 

kewajiban jangka panjang apabila perusahaan dilikuidasi. Semakin kecil rasio ini 

adalah semakin baik (terkecuali rasio kelipatan bunga yang di hasilkan) karena 

kewajiban jangka panjang lebih sedikit dari modal dan atau aset. Dan juga kewajiban 

jangka panjang yang besar memiliki konsekuensi beban bunga yang besar pula.  

Menurut Fahmi (2012), solvabilitas merupakan gambaran kemampuan suatu 

perusahaan dalam memenuhi dan menjaga kemampuannya untuk selalu mampu 

memenuhi kewajibannya dalam membayar utang secara tepat waktu. 

2.3.2 Jenis Jenis Rasio Solvabilitas 

Berikut adalah jenis jenis rasio solvabilitas yang lazim digunakan dalam praktik 

untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya : 

1. Rasio Utang terhadap Aset ( Debt to Aset Rasio ) 

2. Rasio Utang terhadap Modal ( Debt to Equity ) 

Rasio Utang Jangka Panjang terhadap Modal ( Long Term Debt to Equity 

Rasio Kelipatan Bunga yang Dihasilkan ( Times Interest Earned Ratio ) 
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3. Rasio Laba Operasinal terhadap Kewaiban 

2.3.3 Tujuan dan Manfaat Rasio Solvabilitas 

Berikut adalah tujuan dan manfaat rasio solvabilitas secara keseluruhan : 

a. Untuk mengetahui posisi total kewajiban perusahaan kepada kreditor, 

khususnya jika dibandingkan dengan jumlah aset atau modal yang di miliki 

perusahaan 

b. Untuk mengetahui kewajiban jangka panjang perusahaan terhaadap jumlah 

modal yang di miliki perusahaan 

c. Untuk menilai kemampuan aset perusahaan dalam memenuhi seluruh 

kewajiban, termasuk kewajiban yang bersifat tetap, seperti pembayaran 

angsuran pokok pinjaman beserta bunganya secara berkala 

d. Untuk menilai beberapa besar aset perusahaan yang di biayai o;eh utang 

e. Untuk menilai seberapa besar aset perusahan yang di biayai oleh modal 

f. Untuk menilai seberapa besar pengaruh utang terhadap pembiayaan aset 

perusahaan 

g. Untuk menilai seberapa besar pengaruh modal terhadap pembiayaan aset 

perusahaan 

h. Untuk mengukur berapa bagian bagi setiap aset yang dijadikan jaminan hutang 

sebagai kreditor 

i. Untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah aset yang dijadikan sebagai 

modal bagi pemilik atau pemegang saham 
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j. Untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal yang dijadikan sebagai 

jaminan utang jangka panjang 

k. Untuk menilai sejauh mana atau berapa kali kemampuan perusahaan 

2.4 Perputaran Modal Kerja 

2.4.1 Pengertian Modal Kerja 

Menurut Raharjasaputra (2009) dalam Prakorso dkk (2014) “Modal kerja 

merupakan investasi jangka pendek atau disebut juga sebagai aset lancar (current 

aset), di antaranya adalah kas/bank, persediaan, piutang, investasi jangka pendek dan 

biaya dibayar dimuka”.  

Dana sebagai modal kerja merupakan dana yang digunakan untuk membiayai 

kegiatan operasional perusahaan, terutama yang memiliki jangka waktu pendek. Jadi 

modal kerja adalah seluruh aset lancar atau aset jangka pendek yang sering digunakan 

dalam kegiatan operasional sehari-hari perusahaan.  

2.4.2 Klasifikasi Modal Kerja 

Riyanto (2008) menetapkan klasifikasi modal kerja sebagai berikut : 

1. Modal kerja permanen yang di bedakan menjadi : 

a) Modal kerja primer 

b) Modal kerja normal 

2. Modal kerja variabel, yang di bedakan menjadi : 

a) Modal kerja Musiman  

b) Modal kerja siklus 
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c) Modal kerja darurat 

2.4.3 Sumber dan Penggunaan Modal 

Pada dasarnya, sumber modal kerja memiliki dua bagian pokok yang penting, 

yaitu : 

1. Bagian yang tetap atau permanen yaitu jumlah minimum yang harus tersedia 

agar perusahaan dapat berjalan dengan lancar tanpa menemui kesulitan 

financial 

2. Modal kerja variabel yang jumlahnya bergantung pada aktivitas musiman dan 

kebutuhan-kebutuhan di luar aktivitas normal 

2.5 Perputaran Aset Tetap 

2.5.1 Pengertian Aset Tetap 

Menurut Aset Tetap (plant asets) adalah sumber daya yang memiliki tiga 

karakteristik : memiliki bentuk fisik (bentuk dan ukuran ayang jelas), digunakan 

dalam kegiatan operasional dan tidak untuk di jual ke konsumen. 

Aset tetap dapat dikelompokkan sebagai berikut : 

1.  Aset tetap yang umurnya tidak terbatas. 

Jenis aset tetap sudah jelas relatif tidak berubah bentuk wujudnya sehingga tidak 

perlu dilakukan penyusutan terhadap harga perolehannya, misalkan tanah yang 

dimiliki oleh perusahaan yang dipergunakan sebagai lokasi kegiatan perusahaan. 

2. Aset tetap yang umurnya terbatas, dapat dibagi atas : 
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a. Aset tetap yang apabila habis masa manfaatnya harus diganti dengan aset 

sejenisnya, untuk aset tetap ini dilakukan penyusutan (depresiasi) terhadap harga 

perolehannya. Jenis aset tetap ini misalnya bangunan, gedung, mesin-mesin, 

kendaraan dan lain-lain. 

b. Aset tetap yang apabila habis masa manfaatnya tidak dapat diganti dengan aset 

tetap sejenisnya, untuk aset tetap tersebut dilakukan penyusutan yang disebut dengan 

istilah “Deplesi”, misalnya sumber alam seperti lahan pertambangan, hutan dan lain-

lain. Secara umum aset tetap dapat digolongkan sebagai berikut : 

a) Tanah 

b) Bangunan 

c) Mesin 

d) Peralatan 

e) Kendaraan 

f) Perabotan 

g) Prasarana 

2.5.2 Karakteristik Aset Tetap 

Aset Tetap memiliki beberapa karakteristik, berikut diantaranya: 

a) Mempunyai wujud fisik 

b) Tidak ditujukan untuk dijual lagi 

c) Memiliki nilai yang material, harga aset tersebut cukup signifikan contohnya 

tanah, bangunan, mesin dan kendaraan dll. 
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d) Memiliki masa manfaat ekonomi lebih dari satu tahun buku dan nilai manfaat 

ekonominya bisa diukur dengan handal. 

e) Aset digunakan dalam aktivitas normal perusahaan (tidak untuk dijual lagi 

seperti barang dagang/persediaan atau investasi) misal, mobil bagi dealer mobil 

diakui sebagai "persediaan" bukan aset tetap sedangkan bagi perusahaan 

manufakture mobil diakui sebagai "Aset Tetap" bukan persediaan. 

f) Aset Tetap adalah aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai yang 

digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk  dijual dalam 

rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari 

satu tahun. 

 

 

Pengaruh Current Ratio terhadap ROA 

Likuiditas menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan dalam melunasi 

liabilitas jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancar. Perusahaan yang 

memiliki tingkat likuiditas tinggi terhindar dari risiko kegagalan melunasi liabilitas 

jangka pendeknya. Semakin baik tingkat likuiditas aset lancar atau semakin likuid 

aset lancar yang di miliki oleh perusahaan maka semakin besar angka profitabilitas 

yang akan di terima oleh perusahaan 

Pengaruh Debt to Aset Ratio terhadap ROA 
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Menurut Kasmir (2010) menyatakan bahwa apabila perusahaan ternyata 

perusahaan memiliki rasio solvabilitas yang tinggi, hal ini akan berdampak timbulnya 

resiko kerugian lebih besar, tetapi juga ada kesempatan mendapatkan laba juga besar. 

Sebaliknya apabila perusahaan memiliki rasio solvabilitas lebih tentu mempunyai 

resiko kerugian lebih kecil pula, terutama pada saat perekonomian menurun. Dampak 

ini juga mengakibatkan rendahnya tingkat pengembalian (return) pada saat 

perekonomian tinggi. 

Pengaruh Perputaran Modal Kerja terhadap ROA 

Apabila semakin tinggi perputaran modal kerja maka semakin efektif penggunaan 

modal kerja perusahaan, sebaliknya semakin rendah perputaran modal kerja semakin 

tidak efektif penggunaan modal kerja perusahaan. Sehingga menyebabkan 

terhambatnya kegiatan operasional perusahaan yang pada akhirnya akan menghambat 

kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungannya. 

Pengaruh Perputaran Aset Tetap terhadap ROA 

Semakin tinggi perputaran aset menunjukan semakin efisien dalam mengelola 

asetnya. Semakin efisien dalam mengelola asetnya maka semakin tinggi perusahaan 

menghasilkan voume penjualan. Semakin tinggi perusahaan menghasilkan volume 

penjualan maka semakin tinggi pula rasio perputaran asetnya. Semakin tinggi tingkat 

perputaran aset maka semakin tinggi tingkat kembalian investasi yang dikeluarkan 

oleh perusahaan. 
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HIPOTESIS 

Hipotesis yang di ajukan dalam penelitian ini adalah : 

H1 :  Current Ratio diduga berpengaruh terhadap ROA pada perusahaan 

 Food and Beverage di Bursa Efek Indonesia 

H2 :  Debt to Aset Ratio diduga berperngaruh terhadap ROA pada perusahaan Food 

and Beverage di Bursa Efek Indonesia 

H3 :  Rasio Perputaran Modal Kerja (Working Capital Turn Over) diduga 

berperngaruh terhadap ROA pada perusahaan Food and Beverage di Bursa 

Efek Indonesia 

H4 :  Rasio perputaran Aset Tetap (Fixed Aset Turn Over) diduga berperngaruh 

terhadap ROA pada perusahaan Food and Beverage di Bursa Efek Indonesia

  

H5 :  Current Ratio, Debt to Aset Ratio, perputaran Modal kerja dan Perputaran 

Aset Tetap diduga berperngaruh terhadap ROA pada perusahaan Food and 

Beverage di Bursa Efek Indonesia 

 

3.1 Analisis Data 

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Analisis deskriptif 
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Analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan data yang 

diperoleh seperti mean, minimal, maksimal, distribusi frekuensi 

masing-masing variable serta hasil dari penelitia yabf disajikan dalam 

bentuk table maupun persentase 

2. Analisis regresi linear berganda 

3. Uji Hipotesis 

a. Uji Stimultan (uji F) 

b. Uji Parsial (uji t) 

4.1 HASIL DAN PEMBAHASAN 

Statistik Deskriptif 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 

CR 40 1,027 6,009 2,14973 1,148175 

DAR 40 ,045 ,788 ,44068 ,156369 

WCTO 40 1,171 75,950 11,04458 14,465743 

FATO 40 1,119 51,419 6,22993 7,969969 

ROA 40 ,028 ,312 ,10640 ,071110 

Valid N 

(listwise) 

40     

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa : 

1) Nilai minimum untuk variabel Current Ratio adalah 1,027 dan nilai 

maksimumnya adalah 6,009. Rata-rata variabel Current Ratio adalah 2,4081 

dan standar deviasinya adalah 1,148175 

2) Nilai minimum untuk variabel Debt to Asseet Ratio adalah 0,045 dan nilai 

maksimumnya adalah 0,788. Rata-rata variabel debt to aset adalah 0,44068  dan 

standar deviasinya adalah 0,156369 
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3) Nilai minimum untuk variabel working capital turn over adalah 1,171 dan nilai 

maksimumnya adalah 75,950. Rata-rata variabel working capital turn over 

adalah 11,04458 dan standar deviasinya adalah 14,465743 

4) Nilai minimum untuk variabel Fixed aset turn over adalah 1,119 dan nilai 

maksimumnya adalah 51,419. Rata-rata variabel fixed aset turn over adalah 

6,22993 dan standar deviasinya adalah 7,969969 

5) Nilai minimum untuk variabel return on aset adalah 0,028 dan nilai 

maksimumnya adalah 0,312. Rata-rata variabel return on aset adalah 0,10640 

dan standar deviasinya adalah 0,071110 

Hasil Pengujian Data 

Hasil Uji Normalitas 

 



1 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardiz

ed Residual 

N 40 

Normal Parameters
a,b

 

Mean ,0000000 

Std. 

Deviation 

,04496138 

Most Extreme 

Differences 

Absolute ,108 

Positive ,108 

Negative -,074 

Kolmogorov-Smirnov Z ,684 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,738 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

Hasil Uji Asumsi Klasik 

Uji Autokorelasi 

 

 

 

 

Model Summary
b
 

Mode

l 

R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 ,775
a
 ,600 ,555 ,047461 2,352 

a. Predictors: (Constant), FATO, CR, WCTO, DAR 

b. Dependent Variable: ROA 
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Hasil Uji Multikolinearitas 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Toleranc

e 

VIF 

1 

(Constant

) 

,024 ,045  ,529 ,600   

CR ,047 ,009 ,755 5,142 ,000 ,530 1,887 

DAR -,053 ,061 -,117 -,881 ,384 ,643 1,556 

WCTO ,001 ,001 ,134 1,098 ,280 ,765 1,307 

FATO ,000 ,001 -,026 -,236 ,815 ,980 1,021 

a. Dependent Variable: ROA 

 

Uji Heterokedastisitas 
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Hasil Pengujian Model Regresi 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil Uji Analisis Regresi Berganda 

 

 

 

Model Summary
b
 

Mode

l 

R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 ,775
a
 ,600 ,555 ,047461 

a. Predictors: (Constant), FATO, CR, WCTO, DAR 

b. Dependent Variable: ROA 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) ,024 ,045  ,529 ,600 

CR ,047 ,009 ,755 5,142 ,000 

DAR -,053 ,061 -,117 -,881 ,384 

WCTO ,001 ,001 ,134 1,098 ,280 

FATO ,000 ,001 -,026 -,236 ,815 

a. Dependent Variable: ROA 
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Pengujian Hipotesis 

Uji Koefisien Regresi secara Parsial (Uji t) 

Hasil Uji t 

 

 

 

 

 

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) ,024 ,045  ,529 ,600 

CR ,047 ,009 ,755 5,142 ,000 

DAR -,053 ,061 -,117 -,881 ,384 

WCTO ,001 ,001 ,134 1,098 ,280 

FATO ,000 ,001 -,026 -,236 ,815 

a. Dependent Variable: ROA 
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Hasil Uji F (stimultan) 

 

 

ANOVA
a
 

Model Sum of 

Squares 

Df Mean 

Square 

F Sig. 

1 

Regression ,118 4 ,030 13,137 ,000
b
 

Residual ,079 35 ,002   

Total ,197 39    

a. Dependent Variable: ROA 

b. Predictors: (Constant), FATO, CR, WCTO, DAR 

sumber : Data Olahan SPSS 20 

 

Koefisien Determinasi 

Hasil Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R
2
) 

Model Summary
b
 

Mode

l 

R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 ,775
a
 ,600 ,555 ,047461 

a. Predictors: (Constant), FATO, CR, WCTO, DAR 
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Pembahasan dan Interpretasi 

1. Pengaruh Current Ratio terhadap ROA 

Berdasarkan hasil uji statistik pada tabel sebelumnya menunjukkan bahwa hipotesis 

pertama (H1) yaitu Current Ratio berpengaruh signifikan terhadap ROA, dilihat dari 

nilai thitung untuk variabel CR ( X1) adalah 5,142 > 2,03011 dengan signifikansi 0,000 

< 0,05. Sehingga hipotesis pertama dalam penelitian ini diterima. 

 

2. Pengaruh Debt to Aset terhadap ROA 



1 

Berdasarkan hasil uji statistik pada tabel sebelumnya menunjukkan bahwa hipotesis 

kedua (H2) yaitu Debt to Aset berpengaruh signifikan terhadap Return On Aset, 

dilihat dari nilai Thitung untuk variabel DAR (X2) adalah -0,881 < 2,03011 dengan 

signifikansi 0,384 > 0,05. Sehingga hipotesis kedua dalam penelitian ini diterima. 

3. Pengaruh Working Capital Turn Over terhadap ROA 

Berdasarkan hasil uji statistik pada tabel sebelumnya menunjukkan bahwa hipotesis 

ketiga (H3) yaitu Working Capitel Turn Over berpengaruh signifikan terhadap Return 

On Aset, dilihat dari nilai Thitung untuk variabel WCT (X3) adalah 1,098 < 2,03011 

dengan signifikansi 0,280 > 0,05. Sehingga hipotesis ketiga dalam penelitian ini 

ditolak. 

4. Pengaruh Fixed Aset Turn Over terhadap ROA 

Berdasarkan hasil uji statistik pada tabel sebelumnya menunjukkan bahwa hipotesis 

pertama (H4) yaitu Fixed Aset Turn Over berpengaruh signifikan terhadap 

profitabilitas, dilihat dari nilai thitung untuk variabel FATO ( X4) adalah -0,236 < 

2,03011 dengan signifikansi 0,815 > 0,05. 

5. Pengaruh Current Ratio, Debt to Aset, Working Capital Turn Over dan 

Fixed Aset Turn Over terhadap Retun On Aset 

Pengujian hipotesis kelima, Variabel independen dengan nilai Fhitung =  13,137 

lebih besar dari nilai Ftabel =  2,64 dengan derajat kebebasan n – k – 1 = 40 – 4 – 1 = 
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35. Maka hasil pengujian hipotesis diterima dan menunjukkan bahwa Current Ratio, 

Debt to Aset, Working Capital Turn Over dan Fixed Aset Turn Over terdapat 

pengaruh yang signifikan secara stimultan pada perusahaan Manufaktur Sub Sektor 

Food And Beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

PENUTUP 

Sebagai bagian akhir dari kesimpulan dari penulisan skripsi ini akan 

disampaikan beberapa kesimpulan dan saran mengenai penelitian yang telah 

dilakukan. Kesimpulan dan saran tersebut adalah sebagai berikut : 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab 

sebelumnya serta pengujian yang telah dilakukan, maka dapat diambil beberapa 

kesimpulan antara lain : 

1. Variabel Current Ratio berpengaruh terhadap Return On Aset pada perusahaan 

Food and Beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2014 

2. Variabel Debt to Aset tidak berpengaruh terhadap Return On Aset pada 

perusahaan Food and Beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2011-2014 

3. Variabel Working Capital Turn Over tidak berpengaruh terhadap Return On 

Aset pada perusahaan Food and Beverage yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2011-2014 
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4. Variabel Fixed Aset Turn Over tidak berpengaruh terhadap Return On Aset 

pada perusahaan Food and Beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2011-2014 

5. Variabel Current Ratio, Debt to Aset, Working Capital Turn Over dan Fixed 

Aset Turn Over secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap Return On 

Aset pada perusahaan Food and Beverage yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2011-2014 

5.2 Saran 

Untuk menambah manfaat dari penelitian ini, maka dapat disimpulkan beberapa 

saran, antara lain : 

1. Bagi perusahaan agar lebih mampu mengelola dana yang ada dengan sebaik 

mungkin. Agar mampu memberikan laba yang maksimal terhadap perusahaan 

2. Diharapkan pada penelitian selanjutnya untuk menggunakan jenis perusahaan 

lain sebagai objek penelitian 

3. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas sampel dan diharapkan 

memperpanjang periode penelitian  

 

 

 


