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ABSTRAK
Ruliana, Dini. 2017: Pengaruh Ukuran Perusahaan,Solvabilitas Dan Likuiditas
Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan LQ45 Yang
Terdaftar Di Bei Tahun 2013-2015. Dibimbing oleh
H. Achmad Uzaimi, SE.Ak.,M.Si selaku pembimbing I dan
Lia Suprihartini, SE.,MM selaku pembimbing II.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Ukuran Perusahaan,
Solvabilitas Dan Likuiditas Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan LQ45 Yang
Terdaftar Di Bei Tahun 2013-2015.Teknik pengambilan sampel pada penelitian
ini menggunakan purposive sampling.Metode analisa data yang digunakan adalah
statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda dan uji
hipotesis (uji parsial, uji simultan dan koefisien determinasi).Hasil penelitian ini
menunjukan Ukuran Perusahaan menunjukan nilai t hitung sebesar -3.606 < 1.684 dengan nilai signifikan 0.001< 0.05.Hasil ini menjelaskan bahwa variabel
Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Return On Asset (ROA).Debt to Equity
Ratio (DER) menunjukan nilai t hitung sebesar -0.053 > -1.684dengan nilai
signifikan 0.958 > 0.05,Current Ratio (CR) menunjukan nilai -t hitung sebesar 0.219 > -1.684dengan nilai signifikan 0.828> 0.05.Hasil ini menjelaskan bahwa
variabel Debt To Equity Ratio (DER) dan Current Ratio (CR) tidak berpengaruh
terhadap Return On Asset (ROA). Secara bersama-sama (simultan) variabel
Ukuran Perusahaan, DER dan CR berpengaruh dan signifikan terhadap Return On
Asset (ROA) yang ditunjukkan dengan nilai F hitung sebesar 4.512 lebih besar
dari F tabel 2.790 (4.512> 2.790) dan nilai signifikan 0.007 lebih kecil dari nilai
signifikan 0.05 (0.007>0.05).
Kata kunci :

Ukuran Perusahaan, Debt to Equity Ratio (DER) dan Current
Ratio (CR)

ABSTRACT
Ruliana,Dini.2017: Influence of Company Size, Solvency And Liquidity To
Profitability On The LQ45 Company Which Is Listed In Bei
Year 2013-2015. Guided by H. Achmad Uzaimi, SE.Ak.,M.Si
as mentor I and Lia Suprihartini,SE.,MM as mentor II.
This study aims to determine the effect of firm size, solvency and liquidity on
profitability at LQ45 Companies listed in Bei Year 2013-2015.Teknik sampling in
this study using purposive sampling.Metode data analysis used is descriptive
statistics, classical assumption test, analysis Multiple regression and hypothesis
test (partial test, simultaneous test and coefficient of determination). The results
of this study show Company size shows the value of t arithmetic of -3.606 <-1.684
with a significant value of 0.001 <0.05.Hasil explained that the variable size of
the Company affect Return On Asset (ROA). Debt to Equity Ratio (DER) shows
the value of t arithmetic equal to -0.053> -1.684 with significant value 0.958>
0.05, Current Ratio (CR) shows the value -t count of -0.219> -1.684 with
significant value 0.828 > 0.05. This result explains that the Debt To Equity Ratio
(DER) and Current Ratio (CR) variables are not audible Uh against Return On
Assets (ROA). Taken together (simultaneously) Size, DER and CR variables
influential and significant to Return On Assets (ROA) is shown with the value of F
arithmetic of 4.512 is greater than F table 2.790 (4.512> 2.790) and a significant
value of 0.007 smaller than Significant value 0.05 (0.007> 0.05).
Keywords: Company size, Debt to Equity Ratio (DER) and Current Ratio (CR).

PENDAHULUAN
Latar Belakang
Maraknya perkembangan dunia usaha yang bebas seperti sekarang ini,
sehingga tidak asing lagi bagi masyarakat untuk melakukan investasi ke
perusahaan perusahaan yang sudah gopublic dengan tujuan untuk memperoleh
return yang lebih besar daripada investasi di sektor perbankan. Kinerja keuangan
suatu perusahaan dapat diartikan sebagai prospek atau masa depan, pertumbuhan
potensi perkembangan yang baik bagi perusahaan. Melakukan analisis kinerja
keuangan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas operasi perusahaan dalam
mencapai tujuannya dan menilai kinerja perusahaan dapat menggunakan analisis
rasio, yang dimulai dengan mencari hubungan berbagai pos dalam laporan
keuangan, yaitu dengan menggunakan laporan keuangan yang diperbandingkan,
termasuk data tentang perubahan-perubahan yang terjadi dalam jumlah rupiah,
prosentasi, dan trendnya. Analisis rasio seperti halnya alat-alat future oriented
Salah satu rasio untuk menilai prestasi perusahaan atau kinerja keuangan

perusahaan adalah rasio profitabilitas yang menghubungkan dua data keuangan
yang satu dengan yang lainnya. rasio profitabilitas yang dimaksudkan dapat
mengukur kemampuan perusahaan dengan keseluruhan dana yang ditanamkan
dalam aktiva yang digunakan untuk operasi perusahaan dalam menghasilkan
keuntungan adalah rasio return on investment (ROI) atau return on assets (ROA),
dimana rasio ini merupakan rasio yang menunjukkan hasil (return) atas jumlah
aktivitas yang digunakan dalam perusahaan. ROI atau ROA juga merupakan suatu
ukuran tentang efektivitas manajemen dalam mengelolah investasinya, Kasmir
(2106:202).
Evaluasi kinerja perusahaan dapat dilakukan menggunakan analisis laporan
keuangan.Dimana analisis laporan keuangan dapat dilakukan menggunakan rasio
keuangan. Rasio-rasio yang dugunakan untuk menilai kinerja keuangan
perusahaan seperti rasio likuiditas, rasio leverage, rasio aktivitas, dan rasio
profitabilitas. Analisis rasio memungkinkan manajer keuangan dan pihak yang
berkepentingan untuk mengevaluasi kondisi keuangan akan menunjukkan sehat
atau tidaknya suatu perusahaan. Analisis rasio juga menghubungkan unsur-unsur
rencana dan perhitungan laba rugi sehingga dapat menilai efektivitas dan efesiensi
perusahaan.
Perusahaan yang bergerak dalam berbagai bidang, membutuhkan
pengelolaan terhadap modal kerja secara lebih efisien.Hal ini karena aktiva lancar
perusahaan manufaktur biasa menggunakan lebih dari separuh total
aktivanya.Tingkat aktiva lancar yang berlebih dapat dengan mudah membuat
perusahaan merealisasi pengembalian atas investasi (ROI) yang rendah.Akan
tetapi, perusahaan dengan jumlah aset lancar yang terlalu sedikit dapat mengalami
kekurangan dan kesulitan dalam mempertahankan operasi yang lancar.Untuk
mengetahui seberapa besar modal kerja yang dialokasikan perusahaan untuk
operasi perusahaan, dapat digunakan rasio lancar atau yang lebih dikenal dengan
current ratio. Menurut Hery (2016), Rasio lancar atau current ratio merupakan
rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi
kewajiban jangka pendeknya yang segera jatuh tempo dengan menggunakan total
aset lancar yang tersedia. Dengan kata lain, rasio lancar ini menggambarkan
seberapa besar jumlah ketersediaan aset lancar yang dimiliki perusahaan
dibandingkan dengan total kewajiban lancar. Setiap perusahaan membutuhkan
dana untuk menjalankan aktivitas operasionalnya, sehingga dibutuhkan peran
manajemen dalam membuat keputusan pendanaan yang tepat untuk perusahaan.
Dana yang diperlukan oleh perusahaan bersumber dari pemilik perusahaan
maupun dari pinjaman.Trade off theory adalah teori yang menjelaskan
keseimbangan antara manfaat dan pengorbanan yang ditimbulkan dari akibat
penggunaan utang.Penggunaan utang dalam sumber pendanaan mempunyai
manfaat, seperti dapat mengurangi jumlah pembayaran pajak karena beban bunga
tetap yang ditimbulkan dari utang berbeda dengan pembayaran deviden yang tidak
dapat mengurangi pembayaran pajak (Sibuea, 2012). Namun, penggunaan utang
juga mempunyai kerugian karena timbulnya ancaman akan biaya keagenan dan
kebangkrutan. Salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat
penggunaan utang di perusahaan adalah rasio solvabilitas.Rasio solvabilitas yang
aman digunakan adalah rasio hutang terhadap ekuitas atau debt to equity ratio
(DER).Hubungan antara hutang dengan ekuitas sering digunakan untuk meneliti

masalah pembiayaan (rasio hutang). Semakin tinggi DER maka semakin besar
risiko yang dihadapi dan investor akan meminta tingkat keuntungan yang semakin
tinggi. Rasio yang tinggi juga menunjukkan proporsi modal sendiri yang rendah
untuk membiayai aset.Debt to equity ratio menunjukkan kemampuan modal
sendiri dalam membiayai utang yang dimiliki perusahaan. DER akan berbeda
tergantung pada sifat bisnis dan variabilitas arus kas. Perbandingan DER untuk
suatu perusahaan dengan perusahaan lain yang hamper sama memberi kita
indikasi umum tentang nilai kredit dan risiko keuangan dari perusahaan itu sendiri
(Brigham dan Houston, 2009:209). Selain itu juga rasio yang dapat digunakan
untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan adalah ukuran perusahaan atau firm
size.Firm size merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan
profitabilitas. Semakin besar firm size akan mengakibatkan biaya yang lebih
besar, sehingga dapat mengurangi profitabilitas. Perusahaan besar cenderung
memiliki skala dan keleluasan ekonomis yang lebih besar dibandingkan dengan
perusahaan kecil, sehingga akan lebih mudah untuk mendapatkan pinjaman yang
pada akhirnya akan meningkatkan profitabilitas perusahaan.
Pada penelitian ini objek yang digunakan adalah perusahaan LQ 45
terdaftar pada bursa efek Indonesia periode 2013-2015.Perusahaan LQ 45 adalah
forum yang didalamnya berisi perusahaan - perusahaan yang saham-sahamnya
memiliki tingkat likuiditas dan kapitalisasi pasar yang tinggi.Pengkriteriaan
saham yang masuk dalam penelitian adalah perusahaan yang selalu menerbitkan
laporan keuangan auditnya secara konsisten serta yang memiliki data yang
lengkap dan perusahaan yang bertumbuh.
Berdasarkan latar belakang diatas dan beberapa hasil penelitian
sebelumnya terdapat ketidak konsistenan, maka penelitian ini mengambil judul
“Pengaruh Ukuran Perusahaan, Solvabilitas (Debt To Equity Ratio) dan
Likuiditas (Current Ratio) terhadap Profitabilitas (Return On Asset) pada
Perusahaan LQ 45 yang Terdaftar di BEI Periode 2013-2015”.

Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merumuskan masalah dalam
penelitian ini adalah:
1. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Return On Asset pada
perusahaan LQ 45 periode 2013-2015?
2. Apakah Debt to Equity Ratio berpengaruh terhadap Return On Asset pada
perusahaan LQ 45 periode 2013-2015?
3. Apakah Current Ratio berpengaruh terhadap Return On Asset pada
perusahaan LQ 45 periode 2013-2015?
4. Apakah Ukuran Perusahaan, Curent Ratio, dan Debt to Equity Ratio
berpengaruh terhadap Return On Asset pada perusahaan LQ 45 periode
2013-2015?

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS
Rasio Profitabilitas
Rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur
kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktifitas normal bisnisnya,
Hery (2016:192). Rasio Profitabilitas termasuk salah satu rasio yang dapat
menjadi penilaian kinerja perusahaan, tingkat profitabilitas akan menggambarkan
posisi laba perusahaan. Para investor di pasar modal sangat memperhatikan
kemampuan perusahaan dalam menghasilkan dan meningkatkan laba, hal ini
merupakan daya tarik bagi investor dalam melakukan jual beli saham, oleh karena
itu manajemen harus mampu memenuhi target yang telah ditetapkan.
Rasio ini di samping bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan
dalam menghasilkan laba selama periode tertentu, rasio ini jyga bertujuan untuk
mengukur tingkat efektifitas manajemen dalam menjalankan operasional
perusahaan, Hery (2016:192). Menurut Kasmir (2016:199), dalam peraktiknya,
jenis-jenis profitabilitas yang dapat digunakan adalah :
Return On Asset (ROA)
Return On Assetmerupakan rasio yang menunjukkan hasil (return) atas
jumlah aktiva yang diguunakan dalm perusahaan. ROA merupakan rasio yang
terpenting diantara rasio profitabilitas yang ada. ROA atau yang sering disebut
ROI diperoleh dengan cara membandingkan laba bersih setelah pajak terhadap
total aktiva. ROA menunjukkan efektivitas perusahaan dalam menghasilkan
keuntungan dengan mengoptimalkan aset yang dimiliki.Semakin tinggi ROA
maka menunjukkan semakin efektif perusahaan tersebut, karena besarnya ROA
dipengaruhi oleh besarnya laba yang dihasilkan perusahaan.ROA menunjukkan
kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktiva yang
digunakan.ROA merupakan rasio yang terpenting diantara rasio profitabilitas
yang ada. ROA yang positif menunjukkan bahwa dari total aktiva yang
dipergunakan untuk operasi perusahaan mampu memberikan laba bagi
perusahaan. Sebaliknya jika ROA negatif menunjukkan total aktiva yang
dipergunakan tidak memberikan keuntungan (kerugian). Dalam Afriyanti (20110)
menyatakan bahwa ROA merupakan salah satu indikator untuk mengukur kinerja
keuangan perusahaan dan merupakan rasio profitabilitas yang digunakan untuk
mengukur efektivitas perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan dengan
memanfaatkan total aktiva yang dimilikinya. ROA merupakan rasio antara laba
sesudah pajak atau net income after tax (NIAT) terhadap total asset. Semakin
besar ROA menunjukkan kinerja perusahaan semakin baik, karena return semakin
besar.

Ukuran Perusahaan (Firm Size)
Menurut Brigham dan Houston dalam Aisya (2016), 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.Ukuran perusahaan merupakan salah satu
faktor yang menentukan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan
laba.Karena semakin besar perusahaan, biasanya mereka mempunyai kekuatan
tersendiri dalam menghadapi masalah bisnis dan kemampuan perusahaan dalam
menghasilkan laba tinggi karna di dukung oleh aset yang besar sehingga kendala
perusahaan seperti perataan yang memadai dan sejenisnya dapat teratasi.
Ukuran perusahaan dapat dinilai dari beberapa segi. Besar kecilnya suatu
perusahaan dapat didasarkan pada total nilai aktiva, total penjualan, kapitalisasi
pasar, jumlah tenaga kerja dan sebagainya. Firm size merupakan salah satu faktor
yang dapat meningkatkan profitabilitas. Semakin besar firm sizeakan
mengakibatkan biaya yang lebih besar sehingga dapat mengurangi profitabilitas
dalam Pramesti (2016).Perusahaan dengan ukuran yang lebih besar memiliki
akses yang lebih besar untuk mendapat sumber pendanaan dari berbagai sumber,
sehingga untuk memperoleh pinjaman dari kreditur pun akan lebih mudah karena
perusahaan dengan ukuran besar memiliki probabilitas lebih besar untuk
memenangkan persaingan atau bertahan dalam industri.
Rasio Solvabilitas
Rasio solvabilitas ini sering juga di sebut rasio leverage.Rasio ini dapat
diartikan sebagai rasio untuk mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai
dengan utang, Fahmi (2015:127).Rasio leverage menggambarkan hubungan
antara hutang perusahaan terhadap aset maupun modal.Rasio ini dapat melihat
seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh hutang atau pihak luar dengan
kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh modal (equity). Penggunaan
utang yang terlalu tinggi akan membahayakan perusahaan karena perusahaan akan
masuk dalam katagori extreme leverage (utang ekstrem) yaitu perusahaan terjebak
dalam tingkat utang yang tinggi dan sulit untuk melepaskan beban utang tersebut.
Karena itu sebaiknya erusahaan harus menyeimbangkan beraa utang yang layak di
ambil dan dari mana sumber-sumber yang dapat dipakai untuk membayar utang.
Dalam praktiknya, terdapat beberapa rasio solvabilitas yang sering di
gunakan perusahaan. Adapun jenis-jenis rasio yang ada dalam rasio solvabilitas
antara lain:
a. Debt To Asset Ratio (Debt Ratio)
b. Debt To Equity Ratio
c. Long Term Debt To Equity Ratio
d. Tangible Asset Debt Coverage
e. Current Liabilities To Net Worth
f. Times Interest Earned

g. Fixed Charge Coverage
Dalam peneltian ini rasio solvabilitas yang digunakan debt to equity ratio.
Karena rasio ini sangat berpengaruh untuk mengukur total hutang terhadap
perusahaan.
Debt to Equity Ratio (DER)
Debt to Equity Ratio merupakan salah satu dari rasio leverege yang
bertujuan menganalisa pembelanjaan yang dilakukan berupa komposisi hutang dan
modal serta kemampuan perusahaan untuk membayar bunga dan beban lainnya.
Debt to Equity Ratio ini menggambarkan kemampuan modal sendiri menjamin
hutang. Dengan kata lain, bagian dari hutang yang dapat dijamin dengan
menggunakan modal sendiri. Menurut Kasmir (2016:157), Debt to Equity Ratio
merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Raio ini
berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam (kreditor)
dengan pemilik perusahaan. Menurut Joel G. Siegel dan Jae K. Sim dalam Fahmi
(2012:128) mendefinisikan Debt To Equity Ratio sebagai “Ukuran yang dipakai
dalam menganalisis laporan keuangan untuk memperlihatkan besarnya jaminan
yang tersedia untuk kreditor”. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa
Debt to Equity Ratio adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar
modal sendiri dalam menjamin hutang jangka pendek atau hutang jangka panjang.
Bagi bank (kreditor) semakin besar rasio ini, akan semakin tidak
menguntungkan Karena akan semakin besar resiko yang ditanggung atas kegagalan
yang mungkin terjadi di perusahaan. Namun, bagi perusahaan justru semakin besar
rasio akan semakin baik. Sebaliknya dengan rasio yang rendah, semakin tinggi
tingkat pendanaan yang disediakan pemilik dan semakin besar batas pengamanan
bagi peminjam jika kerugian atau penyusutan terhadap nilai aktiva, Menurut Kasmir
(2016:158).
Rasio Likuiditas
Rasio likuiditas adalah kemampuan suatu perusahaan memenuhi kewajiban
jangka pendeknya, Fahmi (2015:121).Rasio likuiditas juga merupakan rasio yang
menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang jatuh
tempo, baik kewajiban kepada pihak luar perusahaan maupun didalam
perusahaan. Menurut Hery (2016:152) Jenis-jenis dari rasio likuiditas antara lain:
rasio lancar (current ratio), rasio cepat (quick ratio), rasio kas (cash ratio). Suatu
perusahaan yang mempunyai kekuatan membayar belum tentu dapat memenuhi
segala kewajiban finansialnya yang segera harus dipenuhi atau dengan kata lain
perusahaan tersebut belum tentu memiliki kemampuan membayar. Kemampuan
membayar baru terdapat pada perusahaan apabila kekuatan membayarnya adalah
demikian besarnya sehingga dapat memenuhi semua kewajiban finansiilnya yang
segera harus dipenuhi. Dengan demikian maka kemampuan membayar itu dapat
diketahui setelah membandingkan kekuatan membayar-nya di satu pihak dengan
kewajiban-kewajiban finansialnya yang segera harus dipenuhi di lain pihak.

Current ratio biasanya digunakan sebagai alat untuk mengukur keadaan
likuiditas suatu perusahaan, dan juga merupakan petunjuk untuk dapat megetahui
dan menduga sampai dimanakah kemampuan perusahaan untuk memenuhi
kewajiban keuangannya. Dasar perbandingan tersebut dipergunakan sebagai alat
petunjuk, apakah perusahaan yang mandapat kredit itu kira-kira akan mampu
ataupun tidak untuk memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran
kembali atau pada pelunasan pada tanggal yang sudah ditentukan. Dasar
perbandingan itu menunjukan apakah jumlah aktiva lancar itu cukup melampaui
besarnya kewajiban lancar, sehingga dapatlah kiranya diperkirakan bahwa
sekiranya pada suatu ketika dilakukan likuiditas dari aktiva lancar dan ternyata
hasilnya dibawah nilai dari yang tercantum di neraca, namun masih tetap akan
terdapat cukup kas ataupun yang dapat dikonversikan menjadi uang kas di dalam
waktu singkat, sehingga dapat memenuhi kewajibannya.
Current Ratio
Current Ratio merupakan salah satu dari rasio likuiditas. Menurut Hery
(2016:152) Current Ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur
kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang
segera jatuh tempo dengan menggunakan total asset lancar yang tersedia. Menurut
Fahmi (2012:121) current ratio (rasio lancar) adalah ukuran umum yang
digunakan atas solvensi jangka pendek, kemampuan suatu perusahaan memenuhi
kebutuhan utang ketika jatuh tempo.Rasio tersebut dihitung dengan membagi aset
lancar dengan kewajiban jangka pendek.Rasio lancar terkadang disebut rasio
modal kerja (working capital ratio) karena modal kerja merupakan selisih antara
aset lancar dengan kewajiban jangka pendek.
Dari hasil pengukuran rasio, apabila current ratio rendah dapat dikatakan
bahwa perusahaan kurang modal untuk membayar utang, namun apabila current
ratio tinggi belum tentu kondisi perusahaan sedang baik.Hal ini dapat saja terjadi
karena kas tidak digunakan sebaik mungkin.Untuk mengatakan suatu kondisi
perusahaan baik atau tidaknya, ada suatu standar rasio yang digunakan, misalnya
rata-rata industri untuk usaha yang sejenis atau dapat pula digunakan target yang
telah ditetapkan perusahaan sebelumnya. Dalam praktiknya seringkali dipakai
bahwa rasio lancar yang standar 200% adalah 2:1 yang terkadang sudah dianggap
sebagai ukuran yang cukup baik atau memuaskan bagi suatu perusahaan. Artinya,
dengan hasil rasio seperti itu, perusahaan sudah berada dititik aman dalam jangka
pendek, Kasmir (2016:135).
Menurut Munawir (2014:72-73), sebelum membuat kesimpulan yang akhir
dari analisa Current Ratio harus mempertimbangkan factor-faktor sebagai berikut
1. Distribusi atau proporsi daripada aktiva lancar.
2. Data trend daripada aktifa lancar dan hutang lancar, untuk jangka waktu 5
tahun atau lebih dari waktu yang lalu.

3. Syarat yang diberikan oleh kreditor kepada perusahaan dalam mengadakan
pembelian maupun syarat kredit yang diberikan oleh perusahaan dalam
menjual barangnya.
4. Present Value (nilai sesungguhnya) dari aktiva lancar, sebab ada
kemungkinan perusahaan mempunyai saldo pihutang yang cukup besar
tetapi pihutang tersebut sudah lama terjadi dan sulit ditagih sehingga nilai
realisasinya mungkin lebih kecil dibandingkan dengan yang dilaporkan.
5. Kemungkinan perubahan nilai aktiva lancar, kalau nilai persediaaan semakin
turun (Deflasi) maka aktiva lancar yang besar (terutama ditunjukkan dalam
persediaan) maka tidak menjamin likwiditas perusahaan.
6. Perubahan persediaan dalam hubungannya dalam volume penjualan
sekarang atau dimasa yang akan datang, yang mungkin adanya over
investment dalam persedian.
7. Kebutuhan jumlah modal kerja dimasa mendatang, makin besar kebutuhan
modal kerja dimasa yang akan datang maka dibutuhkan adanya rasio yang
besar pula.
8. Type atau jenis Perusahaan (perusahaan yang memproduksi sendiri barang
yang dijual, perusahaan perdagangan atau perusahaan jasa).

Review Penelitian Terdahulu
Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Return On Asset telah banyak
dilakukan antara lain:
1. Sari dan Budiasih (2014), dengan judul “Pengaruh Debt To Equity Ratio,
Firm Size, Inventory Turnover dan
Assets Turnover
Terhadap
Profitabilitas. (Pada PerusahaanWholesale and Retail Trade yang
Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2009-2012)”. Teknik analisis
menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menyimpulkan
variabel Debt to Equity Ratio secara parsial berpengaruh terhadap
Profitabilitas. Sedangkan variabel Firm Size, Inventory Turnover, dan
Assets Turnover tidak berpengaruh terhadap Profitabilitas.
2. Afriyanti (2011), dengan judul “Analisis Pengaruh Current Ratio, Total
Asset Turnover, Debt To Equity Ratio, Sales Dan Size Terhadap Return on
Asset (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Pada
Tahun 2006-2009)”. Teknik analisis menggunakan analisis regresi
berganda. Hasil penelitian menyimpulkan variabel Current Ratio dan Debt
To Equity Ratio secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap
ROA, variabel Total Asset Turnover berpengaruh positif dan signifikan
terhadap ROA, sedangkan variabel Sales dan Size berpengaruh positif dan
tidak signifikan terhadap ROA.
3. Setiawan (2015) dengan judul “Pengaruh Current Ratio, Inventory
Turnover, Debt To Equity Ratio, Total Asset Turnover, Sales, dan Firm
Size terhadap ROA Pada Perusahaan Food and Beverage yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2010-2013”. Teknik analisis
menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menyimpulkan

4.

5.

6.

7.

variabel Current Ratio dan Inventory Turnover secara parsial berpengaruh
signifikan terhadap Return On Asset (ROA), sedangkan Debt To Equity
Ratio, Total Asset Turnover, dan Sales secara parsial tidak berpengaruh
signifikan terhadap Return On Asset (ROA).
Rahmawati (2011), dengan judul “Pengaruh Current Ratio, Inventory
Turnover, dan Debt to Equity Ratio terhadap Return On Assets(Studi pada
Perusahaan Food and Beverage yang Listing di Bursa EfekIndonesia tahun
2007-2009)”. Teknik analisis menggunakan analisis regresi berganda.
Hasil penelitian menyimpulkan variabel Current Ratio dan Debt To Equity
Ratio secara parsial berengaruh signifikan negatif terhadap ROA.
Sedangkan Inventory Turnover berpengaruh signifikan positif terhadap
ROA.
Widianti (2016), dengan judul “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”.
Teknik analisis menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian
menyimpulkan variabel ukuran perusahaan, Pertumbuhan perusahaan dan
Debt to equity ratio secara parsial tidak berpengaruh terhadap return on
asset. Sedangkan Variabel Current ratio dan perputaran persedian
berpengaruh terhadap return on asset.
Pramesti dkk (2016) dengan judul “Pengaruh Rasio Likuiditas, Leverage,
Aktivitas Dan Firm Size Terhadap Profitabilitas Perusahaan Sub Sektor
Otomotif Dan Komponen Di Bursa Efek Indonesia”. Teknik analisis
menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menyimpulkan
variabel Debt To Equity (DER), Total Asset Turnover (TATO) dan Firm
Size secara parsial berpengaruh terhadap profitabilitas (Return On Asset
(ROA). Sedangkan Current Ratio (CR) secara parsial tidak berpengaruh
terhadap profitabilitas Return On Asset (ROA).
Yanto (2013) dengan judul “Pengaruh Current Ratio (CR), Debt To Equity
Ratio (DER) Dan Net Profit Margin (NPM) Terhadap Return On Assets
(ROA) Pada Perusahaan Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa
Efek Indonesia Priode 2007-2012”. Teknik analisis menggunakan analisis
regresi berganda. Hasil penelitian menyimpulkan variabel Current Ratio
dan Debt To Equity secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap
Return On Asset. Sedangkan variabel Net Profit Margin secara parsial
berpengaruh signifikan terhadap Return On Asset.

Kerangka Pemikiran
Kerangka pemikiran dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut:

Ukuran Perusahaan(X1)
Return On Asset
Debt to Equity Ratio (X2)

(Y)

Current Ratio(X3)

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran Teoriti
Pengembangan Hipotesis
Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Return On Asset (ROA)
Ukuran perusahaan adalah nilai yang menunjukkan besar-kecilnya suatu
perusahaan.Aisya (2016) menyatakan 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.
Semakin besar firm sizeakan mengakibatkan biaya yang lebih besar,
sehingga dapat mengurangi profitabilitas. Perusahaan besar cenderung memiliki
skala dan keleluasan ekonomis yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan
kecil, sehingga akan lebih mudah untuk mendapatkan pinjaman yang pada
akhirnya akan meningkatkan profitabilitas perusahaan, Priyanto dalam Sari
(2016). Semakin besar aktiva suatu perusahaan maka akan semakin besar pula
modal yang ditanam, semakin besar total penjualan suatu perusahaan maka akan
semakin banyak juga perputaran uang dan semakin besar kapitalisasi pasar maka
semakin besar pula perusahaan dikenal masyarakat.
Hasil penelitian yang dilakukan oleh Pramesti dkk (2016) dan Afriyanti
(2011) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap
profitabilitas, sedangkan dalam penelitian Aisya (2016) dan sari (2014),
menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.
Berdasarkan penjabaran diatas, maka hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah:
H1 : Diduga Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Return On Asset.

Pengaruh Debt to Equity Ratio (DER) Terhadap Return On Asset
(ROA)
Menurut Fahmi (2015:128) mengenai Debt to Equity Ratio ini Joel G. Siegel
dan Jae K. Shim mendefinisikan sebagai ukuran yang dipakai dalam menganalisis
laporan keuangan untuk memperlihatkan besarnya jaminan yang tersedia untuk
kreditor. 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.
Besarnya debt to equity ratio menunjukkan tingkat risiko finansial
perusahaan yang semakin tinggi. Penggunaan hutang perusahaan yang besar akan
mengakibatkan semakin tingginya risiko untuk tidak dapat membayar hutang.
Semakin rendah rasio ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat pendanaan
yang disediakan pemilik dan akan berdampak pada kinerja keuangan suatu
perusahaan dan begitupun sebaliknya, Pramesti (2016).
Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati (2011), Pramesti (2016),
Sari (2014) dan Afriyanti (2011), menyatakan bahwa Debt to Equity Ratio
berpengaruh terhadap Return on Asset (ROA). Sedangkan hasil penelitian yang
dilakukan oleh Elyas (2015) dan Yanto (2013), menunjukkan bahwa Debt To Equity
Ratio tidak berpengaruh terhadap Return On Asset (ROA). Berdasarkan penjabaran
diatas, maka hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah:
H2: Diduga Debt to Equity Ratio berpengaruh terhadap Return On Asset.
Pengaruh Current Ratio (CR) Terhadap Return On Asset (ROA)
Current Ratio merupakan salah satu dari rasio likuiditas, yaitu rasio yang
digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban
jangka pendeknya yang segera jatuh tempo. Rahmawati (2011) menyatakan
bahwa apabila current ratio mengalami kenaikan maka akan menurunkan nilai
ROA, sebaliknya apabila current ratio mengalami penurunan maka akan
menaikkan nilai ROA. Semakin besar rasio lancar, maka menunjukkan semakin
besar kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Hal
ini menunjukkan perusahaan melakukan penempatan dana yang besar pada sisi
aktiva lancar. Penempatan dana yang terlalu besar pada sisi aktiva memiliki dua
efek yang sangat berlainan. Di satu sisi, likuiditas perusahaan semakin baik.
Namun di sisi lain, perusahaan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan
tambahan laba, karena dana yang seharusnya digunakan untuk investasi yang
menguntungkan perusahaan, dicadangkan untuk memenuhi likuiditas.
Oleh sebab itu untuk dapat mengatakan apakah suatu perusahaan memiliki
tingkat liquiditas yang baik atau tidak maka diperlukan suatu standart rasio,
seperti standar rasio rata rata industri dari segmen usaha yang sejenis (Hery,
2016:152-153).Artinya semakin besar Current Ratio, maka menunjukkan semakin
besar kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati (2011), Elyas (2015)
Aisya (2016) dan Afriyanti (2011) menunjukkan bahwa Current Ratio
berpengaruh terhadap profitabilitas.Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan
oleh Pramesti dkk (2016) dan Yanto (20113), menunjukkan bahwa Current Ratio
tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Berdasarkan penjabaran diatas, maka
hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah:
H3 : Diduga Current Ratio berpengaruh terhadap Return On Asset.

METODOLOGI PENELITIAN
Objek dan Ruang Lingkup Penelitian
Dalam penelitian ini data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data
kuantitatif, yaitu data yang berupa angka-angka.Sedangkan sumber data yang
digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder, yaitu data yang diperoleh
bukan dari penelitian langsung terhadap obek yang diteliti, data diperoleh dengan
mengakses langsung dari situs resmi BEI www.idx.co.id.Data yang digunakan
adalah laporan keuangan tahunan periode 2013-2015. Dengan ruang lingkup
mengenai pengaruh Ukuran Perusahaan Debt To Equity Ratio dan Current Ratio
terhadap Return On Asset pada perusahaan LQ 45 yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia periode 2013-2015.

Ringkasan operasional variabel
No

1.

2.

Variabel

Return On
Asset
(ROA)

Definisi Variabel
ROA merpakan rasio
yang menunjukkan hasil
atas jumlah aktiva yang
di gunakan, Kasmir
(2016:202):

Firm size atau Ukuran
perusahaan adalah suatu
ukuran yang
menunjukkan besar
Ukuran
kecilnya suatu
Perusahaan perusahaan, antara lain
total penjualan, rata-rata
tingkat penjualan, dan
total aktiva, Elyas (2015)

Pengukuran

x 100%

Size (ukuran perusahaan) = Ln
Total Asets

Skala

Rasio

Rasio

3.

Current
Ratio

Current Ratio (Rasio
lancar) merupakan rasio
untuk mengukur
kemampuan perusahaan
dalam membayar
kewajiban jangka
pendek atau utang yang
akan segera jatuh tempo
pada saat ditagih secara
keseluruhan, Fahmi
(2011:121)

Rasio

Debt to equty ratio
Debt to
sebagai rasio yang
4.
Equity
digunakan untuk menilai
Rasio
Ratio
utang dengan ekuitas,
Kasmir (2016:157)
Sumber: Hery (2016), Irham Fahmi (2012), dan Kasmir (2016), Elyas (2015)

Populasi
Populasi merupakan jumlah dari keseluruhan kelompok individu,
kejadian-kejadian yang menarik perhatian peneliti untuk diteliti atau diselidiki.
Menurut Sugiyono (2010: 115), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri
atas objek dan subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang
ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, kemudian ditarik kesimpulannya.
Populasi yang menjadi obyek dalam penelitian ini adalah perusahaan LQ 45
terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan jumlah 45 perusahaan tahun 2013-2015.
Kriteria Pengambilan Sampel
NO
1

Kriteria Pengambilan Sampel

Jumlah

2

Perusahaan LQ45 yang terdaftar di BEI tahun
2012 sampai tahun 2015
Perusahaan yang tidak menerbitkan dan
mempublikasikan laporan keuangan auditan
periode pengamatan tahun 2011-2015

45
(14)

3

Perusahaan yang mengalami kerugian

(5)

4

Perusahaan yang termasuk dalam sektor
perbankan

(5)

5

Perusahan yang tidak melampirkan laporan
keuangan dengan kurs rupiah

(3)

Jumlah

18

Analisis Regresi Linier Berganda
Menurut Priyatno (2011:238), analisis regresi linier berganda adalah
analisis yang digunakan untuk mengetahui pengaruh antara dua atau lebih variabel
independen dengan satu variabel dependen yang ditampilkan dalam bentuk
persamaan regresi..Regresi linier berganda sangat bermanfaat untuk meneliti
pengaruh beberapa variabel yang berkorelasi dengan variabel yang diuji.Teknik
analisis ini sangat dibutuhkan dalam berbagai pengambilan keputusan baik dalam
perumusan kebijakan manajemen maupun dalam telaah ilmiah.Analisis regresi
linear berganda berguna juga untuk mengetahui hubungan sebab akibat secara
linear dan untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel independen
terhadap variabel dependen dan untuk mengetahui arah hubungan apakah positif
atau negatif. Model regresi berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3+ e
Keterangan:
Y
= Return On Asset (ROA)
a
= Konstanta
X1
= Ukuran Perusahaan
X2
= Debt To Equity Ratio (DER)
X3
= Current Ratio (CR)
b1-b3 = Besaran koefisien regresi dari masing-masing variabel
e
= Tingkat kesalahan (Standar Error).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Deskriptif Data Penelitian
Adapun gambaran mengenai nilai minimum, nilai maksimum, nilai ratarata dan standar deviasi untuk data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai
berikut:
Table 4.1
Descriptive Statistics
N
Minimu Maximu Mean
Std.
m
m
Deviation
UP
54
28.71
33.13 30.8116
1.11342
DER
54
-4.76
18.19 1.2588
2.69615
CR
54
.48
9.72 2.6656
2.00065
ROA
54
.01
1.07
.1433
.16297
Valid N
54
(listwise)
(Sumber: Data sekunder yang diolah dengan SPSS 21).

Uji Asumsi Klasik
Pengujian asumsi klasik dalam penelitian ini menggunakan model regresi
linear berganda.Pengujian ini perlu dilakukan untuk mengetahui apakah distribusi
data yang digunakan dalam penelitian bebas dari gejala multikolonieritas,
heteroskedastisitas, dan autokorelasi.Asumsi klasik yang baik adalah berdistribusi
normal, tidak terjadi multikolonieritas, tidak terjadi autokorelasi dan tidak terjadi
heteroskedastisitas.Semua pengolahan data statistik untuk pengujian tersebut
dilakukan dengan menggunakan SPSS 21.
Uji Normalitas
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardiz
ed Residual
N
54
Mean
.0000000
Normal Parametersa,b Std.
.14457096
Deviation
Absolute
.174
Most Extreme
Positive
.174
Differences
Negative
-.144
Kolmogorov-Smirnov Z
1.276
Asymp. Sig. (2-tailed)
.077
a. Test distribution is Normal.
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Dari hasil uji statistik di atas, besarnya nilai Kolmogorov-Smirnov adalah
1.276 dan signifikansinya 0.077 > 0.05, maka H0 dapat diterima, yang berarti data
residual berdistribusi normal.
Uji Multikolinieritas
Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi
ditemukan adanya kolerasi antar variabel bebas.Model regresi yang baik
seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas.Menurut Ghozali
(2013:105) untuk mengetahui ada tidaknya multikolinieritas dapat dilihat dari
nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF), apabila nilai VIF > 10 dan
nilai Tolerance <0.10, maka terjadi multikolinieritas. Multikolonieritas dapat
dilakukan pengujian sebagai berikut:
Hasil Uji Multikoliniearitas
Coefficientsa
Model
Collinearity
Statistics
Tolerance
VIF
UP
.953
1.050
1
DER
.921
1.086
CR
.957
1.045
a. Dependent Variable: ROA
(Sumber: Data sekunder yang diolah dengan SPSS 21)
Berdasarkan tabel 4.3 di atas, dapat di simpulkan bahwa variabel
independen tidak mengalami multikolonieritas karna masing-masing nilai VIF
variable independen > 0,10 dan VIF < 10.
Uji Autokorelasi
.Untuk mendeteksi masalah autokorelasi pada model regresi di SPSS dapat
diamati melalui uji Durbin-Watson (DW).Menurut Uyanto, (2009:248)
menyatakan bahwa bila nilai uji statistik Durbin-Watson lebih besar dari satu dan
lebih kecil dari tiga (DW>1, DW<3) maka tidak terjadi autokorelasi. Berikut
adalah hasil uji Durbin-Watson:
Hasil Uji Durbin-Watson
Model Summaryb
Mode
R
R Square Adjusted R Std. Error of
l
Square
the Estimate
a
1
.462
.213
.166
.14884
a. Predictors: (Constant), CR, UP, DER
b. Dependent Variable: ROA
(Sumber: Data sekunder yang diolah dengan SPSS 21)

DurbinWatson
2.036

Hasil uji Durbin-Watson dalam tabel 4.4 menunjukkan nilai DW sebesar
2.036 dengan jumlah observasi (n) 50 dan 5 variabel bebas. Berdasarkan
persyaratan angka DW > 1 dan DW < 3 (2.036 > 1 dan 2.036 < 3).Jadi dapat
disimpulkan bahwa penelitian ini tidak terjadi autokorelasi.
Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas ini digunakan untuk menguji apakah dalam suatu
model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke
pengamatan yang lain Ghozali, (2013:104). Jika varian dan residual dari satu
pengamatan ke pangamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedasitisitas,
sedangkan jika berbeda maka disebut heteroskedastisitas. Model yang baik adalah
homoskedasitisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.
Untuk mengetahui nilai signifikansinya apakah terjadi heteroskedastisitas
atau tidak maka dilakukan uji Glejser.Jika signifikan korelasi nilai residual
(unstandardized residual) dengan masing-masing variabel independen < 0.05
maka pada model regresi terjadi masalah heteroskedastisitas.Hasil uji Glejser
sebagai berikut:
Hasil Uji Glejser
Coefficientsa
Model
Unstandardized
Standardized
t
Sig.
Coefficients
Coefficients
B
Std. Error
Beta
(Constant)
.745
.451
1.653
.105
UP
-.020
.014
-.196
-1.409
.165
1
DER
.001
.006
.020
.140
.889
CR
-.012
.008
-.204
-1.474
.147
a. Dependent Variable: RES_2
(Sumber: Data sekunder yang diolah dengan SPSS 21).
Dari tabel Uji Glejserdiatas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi
Unstandardized Residual variabel Ukuran Perusahaan adalah 0.165 > 0.05, nilai
signifikansi Unstandardized Residual variabel Debt To Equity Ratio adalah 0.889
> 0.05 dan nilai signifikansi Unstandardized Residual untuk variabel Current
Ratio adalah 0.147 > 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak
terdapat heteroskedastisitas karena nilai signifikansi Unstandardized Residual dari
seluruh variabel independen > 0,05.

Analisis Regresi Linear Berganda
Analisis regresi linier berganda adalah analisis yang digunakan untuk
mengetahui pengaruh antara dua atau lebih variabel independen dengan satu
variabel dependen yang ditampilkan dalam bentuk persamaan regresi (Priyatno,
2011:238).Analisis regresi linear berganda berguna juga untuk mengetahui

hubungan sebab akibat secara linear dan untuk mengetahui pengaruh dari masingmasing variabel independen terhadap variabel dependen dan untuk mengetahui
arah hubungan apakah positif atau negatif. Berikut hasil analisis regresi:
Hasil Uji Analisis Regresi
Coefficientsa
Model
Unstandardized Standardiz
t
Coefficients
ed
Coefficient
s
B
Std.
Beta
Error
(Constant) 2.240
.585
3.827
-.068
.019
-.463
UP
3.606
1
DER
.000
.008
-.007 -.053
CR
-.002
.010
-.028 -.219
a. Dependent Variable: ROA
(Sumber: Data sekunder yang diolah dengan SPSS 21)

Sig.

Collinearity
Statistics

Toleran
ce

VIF

.000
.001

.953

1.050

.958
.828

.921
.957

1.086
1.045

Hasil analisis regresi berganda yang diperoleh dari hasil perhitungan
melalui SPSS 21, dapat kita lihat pada tabel 4.6 di atas. Dari tabel tersebut dapat
kita lihat bahwa nilai konstanta sebesar 2.240, nilai β1 (UP) sebesar -0.068, nilai
β2 (DER) sebesar 0.000dan nilai β3 (CR) sebesar -0.002 sehingga diperoleh
persamaan:

1.

2.

3.

4.

Kesimpulan dari hasil regresi linier berganda diatas sebagai berikut:
Nilai konstanta (a) adalah 2.240. Artinya jika Umur Perushaan, Debt to
Equity Ratio dan Current Ratio bernilai 0, maka Return on Asset terjadi
ROA = 2.240 - 0.068(UP)+ 0.000(DER)-0.002(IT) + e
sebesar (2.240).
Koefisien β1 (UP) sebesar -0.068. Jika variabel UPmeningkat sebesar satu
satuan sementara variabel independen lainnya diasumsikan konstan atau
sama dengan 0, maka ROA akan menurun sebesar 0.068.
Koefisien β2 (DER) sebesar 0.000. Jika variabel DER meningkat sebesar
satu satuan sementara variabel independen lainnya diasumsikan konstan
atau sama dengan 0, maka ROA akan meningkat sebesar 0.000.
Koefisien β3 (CR) sebesar -0.002. Jika variabel CR meningkat sebesar
satu satuan sementara variabel independen lainnya diasumsikan konstan
atau sama dengan 0, maka ROA akan menurun sebesar 0.002.

Pengujian Hipotesis
Tabel 4.7
Hasil Uji Statistik t
Coefficientsa
Model
Unstandardized
Standardized
Coefficients
Coefficients
B
Std. Error
Beta
(Constant)
2.240
.585
UP
-.068
.019
-.463
1
DER
.000
.008
-.007
CR
-.002
.010
-.028
a. Dependent Variable: ROA
(Sumber: Data sekunder yang diolah dengan SPSS 21)

t

3.827
-3.606
-.053
-.219

Sig.

.000
.001
.958
.828

Berdasarkan hasil uji t pada tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:
1. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap ROA diketahui bahwa koefisien
beta bernilai negatif (-0.068) dengan nilai -thitung sebesar -3.606 dan
signifikansi 0.001. Karena -thitung< -ttabel (-3.606 < -1.684) dan sig 0.001 <
0.05 (df = n – k – 1 = 54 – 4 – 1 = 39), maka dari hasil pengujian H1
diterima dan H0 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Ukuran
Perusahaan secara parsial berpengaruh terhadap Return on Asset (ROA).
Dengan demikian hipotesis Pertama (H1) diterima.
2. Pengaruh Debt To Equity Ratio (DER) terhadap ROA diketahui bahwa
koefisien beta bernilai positif (0.000) dengan nilai -thitung -0.053 dan
signifiansi 0.958. Karena -thitung > -ttabel (-0.053 > -1.684) dan sig 0.958 >
0.05 (df = n – k – 1 = 54 – 4 – 1 = 39), maka dari hasil pengujian H2
ditolak dan H0 diterima. Hal ini berarti bahwa variabel Debt To Equity
Ratio secara parsial tidak berpengaruh terhadap Return on Asset (ROA).
Dengan demikian hipotesis kedua (H2) ditolak.
3. Pengaruh Current Ratio (CR) terhadap ROA diketahui bahwa koefisien
beta bernilai negatif (-0.002) dengan nilai -thitung sebesar -0.219 dan sig
0.828. Karena - thitung > - ttabel (-0.219 > -1.684) dan sig 0.828 > 0.05 (df =
n - k - 1 = 54 - 4 - 1 = 39), maka dari hasil pengujian H3 ditolak dan H0
diterima. Hal ini berarti bahwa variabel Current Ratio secara parsial tidak
berpengaruh terhadap Return on Asset (ROA). Dengan demikian hipotesis
ketiga (H3) ditolak.
Hasil Uji F (Uji Simultan)
Menurut Ghozali (2006:84) uji statistik F pada dasarnya menunjukkan
apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model
mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat.
Tingkat signifikansi yang digunakan sebesar 5% dengan derajat kebebasan df1 =

k – 1 dan df2 = n – k dimana (n) adalah jumlah observasi dan (k) adalah jumlah
variabel (variabel bebas + variabel terikat).
Hasil Uji Simultan
ANOVAa
Model
Sum of
Df
Mean
Squares
Square
Regression
.300
3
.100
1
Residual
1.108
50
.022
Total
1.408
53
a. Dependent Variable: ROA
b. Predictors: (Constant), CR, UP, DER
(Sumber: Data sekunder yang diolah dengan SPSS 21)

F
4.512

Sig.
.007b

Berdasarkan hasil uji F pada tabel di atas, dapat dilihat nilai Fhitung sebesar
4.512 dan Ftabel sebesar 2.790 dengan signifikansi 0.007b. Dengan demikian dapat
diketahui bahwa Fhitung > Ftabel (4.512 > 2.790) dengan signifikansi 0.007b< 0.05
yang menunjukkan bahwa Ratio Ukuran Perusahaan, Debt to EquityRatio dan
Current secara bersama-sama berpengaruh terhadapRetun on Asset (ROA).
Uji Adjusted R Square
Adjusted R square (R²) adalah untuk mengetahui persentase pengaruh
variabel independen terhadap variabel dependen. Dari sini akan diketahui
seberapa besar variabel independen akan mampu menjelaskan variabel
dependennya, sedangkan sisanya dijelaskan oleh sebab-sebab lain di luar model.
Nilai yang mendekati satu, berarti variabel- variabel independen memberikan
hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel
dependen, Ghozali (2013:97).Artinya nilai koefisian R² mempunyai interval nol
sampai satu (0 ≤ R² ≤1).Semakin besar R² (mendekati 1) semakin baik hasil untuk
model regresi tersebut.Kemudian jika semakin mendekati 0, maka variabel
independen secara keseluruhan tidak dapat menjelaskan variabel dependen.
Berikut hasil uji Adjusted R Square:
Hasil uji Koefisien Determinan R Square / R2
Model Summaryb
Mode
R
R Square Adjusted R Std. Error of
l
Square
the Estimate
1
.462a
.213
.166
.14884
a. Predictors: (Constant), CR, UP, DER
b. Dependent Variable: ROA
(Sumber: Data sekunder yang diolah dengan SPSS 21)
Berdasarkan perhitungan nilai Adjusted R Square sebesar 0.166 atau
16.6%.Hasil ini menunjukkan bahwa sebesar 16.6% ROA dapat dijelaskan oleh

Umur Perusahaan, Debt to Equity Ratio dan Current. Sedangkan sisanya sebesar
83.4% ROA dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian
ini.
Hasil Penelitian dan Pembahasan
Penelitian ini menggunakan populasi seluruh perusahaan LQ 45 yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2015 sebanyak 45
perusahaan.Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik purposive
sampling.Dengan metode sampling tersebut didapat sampel yang digunakan
dalam penelitian ini sebanyak 19 perusahaan.Setelah dilakukan pengujian asumsi
klasik dengan 3 variabel independen. Dari hasil uji t, maka pembahasan hasil
penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Return on Asset (ROA)
Menurut Brigham dan Houston dalam Aisya (2016), ukuran perusahaan
adalah rata-rata total penjualan bersih untuk tahun yang bersangkutan sampai
beberapa tahun kemudian.Ukuran perusahaan merupakan salah satu faktor yang
menentukan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba.Karena semakin
besar perusahaan, biasanya mereka mempunyai kekuatan tersendiri dalam
menghadapi masalah bisnis dan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba
tinggi karna di dukung oleh aset yang besar sehingga kendala perusahaan seperti
perataan yang memadai dan sejenisnya dapat teratasi.
Berdasarkan penelitian ini bahwa variable ukuran perusahaan secara
parsial berpengaruh terhadap Return on asset. Hal tersebut mengindikasikan
bahwa semakin besar skala perusahaan maka profitabilitas juga akan meningkat,
tetapi pada titik atau jumlah tertentu ukuran perusahaan akhirnya akan
menurunkan keuntungan (profit) perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan
penelitian yang dilakukan oleh Pramesti dkk (2016) dan Afriyanti (2011)
menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap
profitabilitas, berbeda pula dengan penelitian Aisya (2016) dan sari (2014),
menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.
Pengaruh Debt to Equity Ratio (DER) terhadap Return on Asset
Debt to Equity Ratio merupakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi
kewajiban-kewajibannya dengan melalui modal sendiri yang dimiliki oleh
perusahaan tersebut.Semakin tinggi Debt to Equity Ratio menunjukkan semakin
tinggi penggunaan kewajiban sebagai sumber pendanaan perusahaan.Hal ini dapat
menimbulkan resiko yang cukup besar bagi perusahaan ketika perusahaan tidak
mampu membayar kewajiban tersebut pada saat jatuh tempo. Sehingga akan
mengganggu kontinuitas operasi perusahaan. Apabila Debt to EquityRatio
meningkat, maka ROA akan mengalami penurunan atau sebaliknya. Hal ini diduga
disebabkan karena apabila rasio utang meninggi, maka tingkat beban bunga juga
akan meningkat..

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Elyas
(2015) dan Yanto (2013), menunjukkan bahwa Debt To Equity Ratio tidak
berpengaruh terhadap Return On Asset (ROA). Namun penelitian ini berbeda
dengan penelitian Rahmawati (2011), Pramesti (2016), Sari (2014) dan Afriyanti
(2011), menyatakan bahwa Debt to Equity Ratio berpengaruh terhadap Return on
Asset (ROA).
Pengaruh Current Ratio (CR) terhadap Return on Asset (ROA)
Current Ratio merupakan salah satu rasio likuiditas, yaitu rasio yang
bertujuan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi
kewajiban jangka pendeknya.apabilacurrent ratio mengalami kenaikan maka akan
menurunkan nilai ROA, sebaliknya apabila current ratio mengalami penurunan
maka akan menaikkan nilai ROA. Semakin besar rasio lancar, maka menunjukkan
semakin besar kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka
pendeknya.
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh
Pramesti dkk (2016) dan Yanto (20113), menunjukkan bahwa Current Ratio tidak
berpengaruh terhadap profitabilitas. Namun penelitian ini berbeda dengan
penelitian Rahmawati (2011), Elyas (2015) Aisya (2016) dan Afriyanti (2011)
menunjukkan bahwa Current Ratio berpengaruh terhadap profitabilitas. Hal
tersebut mengindikasikan bahwa jika current ratio (CR) semakin tinggi, maka
semakin rendah laba yang diperoleh perusahaan.Hal ini dikarenakan karena
perusahaan mengeluarkan biaya untuk memenuhi kewajibannya yang harus segera
dipenuhi, sehingga hal tersebut berdampak pada laba yang diperoleh perusahaan
berkurang.Bukti empiris juga menunjukkan bahwa perusahaan dengan current
ratio rendah lebih mampu menghasilkan profitabilitas yang lebih baik
dibandingkan dengan perusahaan dengan current ratio tinggi.
Pengaruh Ukuran Perusahaan,DER dan CR Terhadap Return on
Asset (ROA)
Berdasarkan hasil uji F pada tabel di atas, dapat dilihat nilai Fhitung sebesar
4.512 dan Ftabel sebesar 2.790 dengan signifikansi 0.007b.Dengan demikian dapat
diketahui bahwa Fhitung > Ftabel (4.512 > 2.790) dengan signifikansi 0.007b< 0.05
yang menunjukkan bahwa Ratio Umur Perusahaan, Debt to EquityRatio dan
Current secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Retun on Asset
(ROA).
Berdasarkan perhitungan nilai Adjusted R Square sebesar 0.166 atau
16.6%.Hasil ini menunjukkan bahwa sebesar 61.6% ROA dapat dijelaskan oleh
Umur Perusahaan, Debt to Equity Ratio dan Current. Sedangkan sisanya sebesar
83.4% ROA dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian
ini, namun kemampuan variable independen dalam memprediksi variable
dependen masih rendah.

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian pada bab sebelumnya, maka dapat diambil
kesimpulan sebagai berikut:
1.
2.
3.
4.

Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Retun On Asset (ROA)pada
perusahaan LQ 45 periode 2013-2015.
Debt to Equity Ratio (DER) tidak berpengaruh terhadap Retun On
Asset (ROA) pada perusahaan LQ 45 periode 2013-2015.
Current Ratio (CR) tidak berpengaruh terhadap Retun On Asset
(ROA)pada perusahaan LQ 45 priode 2013-2015.
RatioUmur Perusahaan, Debt to Equity Ratio dan Current Ratio secara
bersama-sama berpengaruh terhadap Retun on Asset (ROA) pada
perusahaan LQ 45 periode 2013-2015.

Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis
memberikan beberapa saran untuk penelitian selanjutnya sebagai berikut:
1.
2.
3.

Dapat menggunakan variabel independen lain yang berpengaruh
secara signifikan terhadap ROA.
Diharapkan pada penelitian selanjutnya untuk menggunakan jenis
perusahaan lain sebagai objek penelitian.
Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas sampel dan
diharapkan memperpanjang periode penelitian.
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