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ABSTRAK 

Iskarisma, Ega. 2017: Pengaruh Current Ratio, Total Asset Turnover, Inventory 
Turnover, Debt To Equity Ratio dan Umur Perusahaan 
Terhadap Return On Asset Pada Perusahaan Food And 
Beverage Yang Terdaftar di BEI Tahun 2011-2015. Dibimbing 
oleh Inge Lengga Sari Munthe,SE.,Ak,M.Si,CA selaku 
pembimbing I dan Hj. Asmaul Husna, SE.,Ak.,MM., CA 
selaku pembimbing II. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Current Ratio, Total Asset 
Turnover, Inventory Turnover, Debt to Equity Ratio dan Umur Perusahaan terhadap 



 
 

 

Return On Asset  pada perusahaan Food and Baverage yang terdaftar di BEI 2011 – 
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 Current Ratio (CR) 
menunjukan nilai t hitung sebesar 2.098 > 2.015 dengan nilai signifikan 0.042 < 0.05, 
Debt to Equity Ratio (DER) menunjukan nilai t hitung sebesar 3.136 > 2.015 dengan 
nilai signifikan 0.003 > 0.05. Hasil ini menjelaskan bahwa variabel Current Ratio 
(CR) dan Debt to Equity Ratio (DER) berpengaruh dan signifikan terhadap Return On 
Asset (ROA). Total Asset Trunover (TATO) menunjukan nilai -t hitung sebesar -
0.465 > -2.015 dengan nilai signifikan 0.644 > 0.05, Inventory Trunovet (IT) 
menunjukan nilai t hitung sebesar 0.047 < 2.015 dengan nilai signifikan 0.963 > 0.05, 
Umur Perusahaan menunjukan nilai t hitung sebesar 0.077 < 2.015 dengan nilai 
signifikan 0.939 > 0.05  Hasil ini menjelaskan bahwa variabel Total Asset Trunover 
(TATO), Inventory Trunovet (IT) dan Umur Perusahaan  tidak berpengaruh terhadap 
Return On Asset (ROA). Secara bersama-sama (simultan) variabel CR, TATO, IT, 
DER dan Umur Perusahaan berpengaruh dan signifikan terhadap Return On Asset 
(ROA) yang ditunjukan dengan nilai F hitung sebesar 2.445 lebih besar dari F tabel 
2.420 (2.445 > 2.420) dan nilai signifikan 0.049  lebih kecil dari nilai signifikan 0.05 
(0.049 > 0.05). 

 
Kata kunci : .Current Ratio (CR), Total Asset Turnover (TATO), Inventory Turnover 

(IT), Debt to Equity Ratio (DER), Umur Perusahaan. 

 

Latar Belakang 

Dalam era persaingan yang sangat ketat, keunggulan kompetitif telah 
berkembang dan melibatkan pada pentingnya kinerja keuangan perusahaan. Kinerja 
suatu perusahaan merupakan hasil yang harus dicapai dari serangkaian proses dengan 
mengorbankan semua sumber daya yang dimiliki perusahaan. Perusahaaan dapat 
dikatakan sehat apabila dapat bertahan dalam keadaan ekonomi seperti apapun, yang 
terlihat dari kemampuannya dalam memenuhi kewajiban-kewajiban financial, 
mampu memanfaatkan aktivanya untuk meraih laba dari penjualan, serta bisa terus 
melangsungkan kegiatan operasional perusahaan dan mengembangkan usahanya. 
Oleh karena itu sangat penting untuk lebih mendalami studi mengenai kinerja 
keuangan perusahaan. 
 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. 
 Pentingnya ROA bagi investor adalah sebagai salah satu tolok ukur dalam 
memberikan penilaian suatu investasi sebelum keputusan investasi tersebut diambil. 
Adapun tolok ukur tersebut dalam penelitian ini menggunakan rasio-rasio keuangan 
diantaranya adalah, Current Ratio (CR), Total Asset Turnover (TATO), Inventory 
Turnover (IT), Debt to Equty Ratio (DER), dan Umur Perusahaan. 
 Berdasarkan latar belakang diatas dan beberapa hasil penelitian sebelumnya 
terdapat ketidak konsistenan, maka penelitian ini mengambil judul “Pengaruh 
Current Ratio, Total Asset Turnover, Inventory Turnover, Debt To Equity Ratio, 
Umur Perusahaan terhadap Return On Asset (ROA) pada Perusahaan Food and 
Beverage yang Terdaftar di BEI Periode 2011-2015”. 

 

Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merumuskan masalah dalam 
penelitian ini adalah: 

1. Apakah Current Ratio berpengaruh signifikan terhadap Return On Asset pada 
perusahaan Food and Beverage yang terdaftar di BEI periode 2011-2015? 

2. Apakah Total Asset Turnover berpengaruh signifikan terhadap Return On 
Asset pada perusahaan Food and Beverage yang terdaftar di BEI periode 
2011-2015? 

3. Apakah Inventory Turnover berpengaruh signifikan terhadap Return On Asset 
pada perusahaan Food and Beverage yang terdaftar di BEI periode 2011-
2015? 

4. Apakah Debt to Equity Ratio berpengaruh signifikan terhadap Return On 
Asset pada perusahaan Food and Beverage yang terdaftar di BEI periode 
2011-2015? 

5. Apakah Umur Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap Return On Asset 
pada perusahaan Food and Beverage yang terdaftar di BEI periode 2011-
2015? 

6. Apakah Curent Ratio, Total Asset Turnover, Inventory Turnover, Debt to 
Equity Ratio dan Umur Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap Return 
On Asset pada perusahaan Food and Beverage yang terdaftar di BEI periode 
2011-2015? 

 



 
 

 

Latar Belakang 

Return On Asset (ROA) 

 Return On Asset (ROA) adalah salah satu jenis rasio yang terdapat dalam 
rasio profitabilitas. Return On Asset (ROA) merupakan salah satu jenis dari rasio 
yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur tingkat profitabilitas 
perusahaan. Return On Asset (ROA) dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi 
perusahaan untuk mengukur efesiensi dalam menggunakan aktifa yang adauntuk 
memperoleh keuntungan atau laba. Menurut Hery (2016:193), Return On Asset 
merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi aset dalam 
menciptakan laba bersih. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur 
seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang 
tertanam dalam total aset. Maka dapat di artikan bahwa ROA merupakan rasio 
profitabilitas yang digunakan untuk mengukur efektifitas perusahaan dalam 
menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan total  aktiva yang dimilikinya. 
 Menurut Fahmi (2012:137), Return On Investmen (ROI) atau pengembalian 
investasi, bahwa di beberapa referensi lainnya rasio ini juga ditulis dengan Return On 
Asset (ROA). Rasio ini melihat sejauh mana investasi yang telah ditanamkan mampu 
memberikan pengembalian keuntungan sesuai dengan yang diharapkan. Dan investasi 
tersebut sebenarnya sama dengan aset perusahaan yang ditanamkan atau ditempatkan. 
Semakin kecil (rendah) rasio ini, semakin kurang baik, demikian pula sebaliknya. 
Artinya rasio ini digunakan untuk mengukur efektivitas dari keseluruhan operasi 
perusahaan. 
 
Current Ratio (CR)  
 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. Sama halnya 
dengan Fahmi (2011:121), Current Ratio (Rasio lancar) adalah ukuran umum 
digunakan atas solvensi jangka pendek, kemampuan suatu perusahaan memenuhi 
kebutuhan utang ketika jatuh tempo. Ratio lancar mengindikasikan kemampuan 
perusahaan untuk memenuhi kewajiban lancar dari aktiva lancar yang dimilikinya. 
Dari pengertian di atas maka Current Ratio adalah ukuran yang umum digunakan 
untuk  mengetahui kesanggupan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka 
pendek sesuai dengan jatuh tempo yang telah ditetapkan. 
 Bagi kreditor semakin tinggi rasio lancar berarti semakin aman untuk dirinya. 
Akan tetapi untuk perusahaan tertentu dapat berarti lain. Apabila rasio ini tinggi 
sekali dapat diartikan perusahaan kelebihan aset lancarnya atau ada yang tidak 
optimal, Prihadi (2011:163).  
 



 
 

 

Total Asset Turnover (TATO)   
 Total Asset Turnover merupakan salah satu dari rasio aktivitas yang 
menggambarkan sejauh mana suatu perusahaan mempergunakan sumber daya yang 
dimilikinya guna menunjang aktivitas perusahaan, dimana penggunaan aktivitas ini 
dilakukan secara sangat maksimal dengan maksud memperoleh hasil yang maksimal. 
Menurut Kasmir (2016:185) Total Assets Turnover merupakan rasio yang digunakan 
untuk mengukur perputaran semua aktiva yang dimiliki perussahaan dan mengukur 
bebrapa jumlah penjualan yang di peroleh dari tiap rupiah aktiva. 
 Sedangkan menurut Hery (2016:187) mendifinisikan bahwa Total Asset 
Turnover ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur keefektifan total aset 
yang dimiliki perusahaan dalam menghasilkan penjualan atau dengan kata lain untuk 
mengukur berapa jumlah penjualan yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang 
tertanam dalam total aset. 
 Menurut Prihadi (2011:162) dengan rasio ini akan diketahui efektifitas 
penggunaan aset oprasi perusahaan dalam menghasilkan penjualan. Apabila 
perusahaan menghasilkan penjualan yang sama dengan aset lebih sedikit berarti 
perusahaan tersebut semakin efektif, karena memerluakn tingkat investasi yang lebih 
rendah. Semakin efektif perusahaan menggunakan asetnya, Semakin sedikit aset yang 
perlu di perusahaan. 
 
Inventory Turnover (IT) 

Menurut Kasmir (2016:180), perputaran persediaan merupakan rasio yang 
digunakan untuk mengukur berapa kali dana  yang ditanam persediaan (Inventory) ini 
beputar dalam suatu periode. Rasio ini dikenal dengan nama rasio perputaran 
persediaan (Inventory Turnover). Dapat diartikan pula bahwa perputaran persediaan 
merupakan rasio yang menunjukkan beberapa kali jumlah barang persediaan diganti 
dalam satu tahun. Semakin kecil rasio ini, semakin jelek demikian pula sebaliknya. 

Menurut Fahmi (2012:132), rasio Inventory Trunover ini melihat sejauh mana 
tingkat persediaan yang dimiliki suatu perusahaan. Sedangkan menurut Hery 
(2016:182), perputaran persedian (Inventory Turnover) merupakan rasio yang 
digunakan untuk mengukur berapa kali dana yang tertanam dalam persediaan akan 
berputar dalam satu periode atau berapa lama (dalam hari) rata-rata persedian 
tersimpan di gudang hingga akhirnya terjual. Dari pengertian di atas dapat 
disimpulkan bahwa Inventory Turnover adalah rasio yang menunjukkan seberapa 
efisien perusahaan mengatur persediaannya, yaitu untuk mengetahui berapa kali 
jumlah barang yanag tersedia kemudian dijual dalam satu tahun atau dalam periode 
yang ditetapkan perusahaan. 

Menurut Fahmi (2012:133), kondisi perusahaan yang baik adalah dimana 
kepemilikan persediaan dan perputaran adalah selalu berada dalam kondisi yang 
seimbang, artinya jika perputaran persediaan adalah kecil maka akan terjadi 
penumpukan barang dalam jumlah yang banyak di gudang, namun jika perputaran 
yang tinggi maka jumlah barang yang tersimpan di gudang akan kecil, sehingga jika 



 
 

 

sewaktu-waktu terjadi kehlangan bahan atau barang di pasaran dalam kejadian yang 
bersifat di luar perhitungan seperti gagal panen, bencana alam, kekacauan stabilitas 
politik dan keamanan serta berbagai kejadian lainnya. Maka ini biasa menyebabkan 
perusahaan terganggu aktivitas produksinya dan lebih jauh berpengaruh pada sisi 
penjualan serta perolehan keuntungan. 
 
Debt to Equit Ratio (DER) 

Debt to Equity Ratio merupakan salah satu dari rasio leverage 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 Hery (2016:168), rasio hutang terhadap modal (Debt to Equity Ratio) 
merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besar proporsi utang terhadap 
modal. 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). 
 
Umur Perusahaan  

Umur perusahaan merupakan umur sejak perusahaan tersebut berdiri hingga 
masa operasinya sekarang. Umur perusahaan digunakan untuk mengukur pengaruh 
lamanya perusahaan beroperasi terhadap kinerja perusahaan. Umur perusahaan 
dihitung sejak perusahaan tersebut berdiri berdasarkan akta pendirian sampai 
penelitian dilakukan. Menurut Ulum (2009:173) dalam Sefiani (2016) umur 
perusahaan merupakan bagian dari dokumentasi mengenai apa yang tengah dan akan 
dicapai oleh perusahaan. Perusahaan yang umurnya lebih kecil dianggap masih belum 
memiliki laba yang besar dan pengalaman yang masih terbatas sehingga kurang 
menarik bagi investor. Pada umumnya, perusahaan yang lebih kecil sulit untuk 
mendapatkan dana dari pihak luar sehingga kebanyakan memanfaatkan modal sendiri 
dengan sebaik mungkin untuk kegiatan operasional perusahaannya. Umur perusahaan 
menjadi bagian penting dalam pengambilan keputusan investor untuk turut 
berpartisipasi menanamkan modalnya. 



 
 

 

Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut: 

 

      

         

                

                         

             

 
       
 
Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran Teoriti 

Pengembangan Hipotesis 

H1  :  Current Ratio (CR) berpengaruh signifikan terhadap Return On Asset (ROA). 

H2  :  Total Asset Turnover (TATO) berpengaruh signifikan terhadap Return On Asset 
(ROA). 

H3  :  Inventory Turnover (IT) berpengaruh signifikan terhadap Return On Asset 
(ROA). 

H4  :  Debt to Equity Ratio (DER) berpengaruh signifikan terhadap Return On Asset 
(ROA). 

H5  :  Umur Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap Return On Asset (ROA). 
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METODELOGI PENELITIAN 

Variabel Penelitian dan Definisi Operasional  

Variabel dari penelitian ini terdiri dari:  

l. Variabel Dependen  

Variabel dependen yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. 
Variabel dependen dalan penelitian ini yaitu Return on Asset (ROA) (Y).  

2. Variabel lndependen 

Variabel independen merupakan variabel yang mampu untuk mempengaruhi 
variabel dependen. Dalam penelitian ini yang merupakan variabel independennya 
adalah CR(X1), TAT0(X2), IT(X3), DER(X4) dan UP(X5). 

Uji Asumsi Klasik  

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan uji asumsi klasik yang meliputi uji 
normalitas, uji Autokorelasi, uji Heteroskedastisitas, uji Multikolinearitas. Dimana uji 
yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui apakah dalam penelitian ini tiap-tiap 
variabel independen berdistribusi normal atau tidak sehingga data tersebut menjadi 
layak atau tidak nantinya di olah.  

Uji Hipotesis  

Uji ini dimaksudkan bertujuan untuk melihat seberapa besar pengaruh dari 
tiap variabel. Apakah dari tiap-tiap variabel itu besar atau tidak pengaruhnya nanti. 
Yakni meliputi uji Koefisien Determinasi (Adjusted R), uji T statistik dan uji F 
statistik (simultan).  

Hasil Penelitian  

Deskripsi Objek Penelitian dan Data Penelitian  

Bursa Efek Indonesia (BEI) merupakan pihak yang bertindak 
menyelenggarakan dan menyediakan sistem atau sarana untuk mempertemukan 
penawaran jual dan beli efek pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek 
diantara mereka. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan Food and Beverage yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 14 
perusahaan, dan di jadikan sampel adalah sebanyak 10 perusahaan sesuai kriteria 
yang di tentukan. Periode pengamatan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. 



 
 

 

Analisis Deskriptif  

Adapun gambaran mengenai nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata 
dan standar deviasi untuk data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

Tabel 4.1 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

CR 50 .58 6.42 2.0920 1.30618 
TATO 50 .53 7.29 1.6381 1.10470 
IT 50 1.23 33.50 8.5377 7.53573 
DER 50 .27 3.01 1.0770 .50278 
UP 50 1.00 31.00 17.6000 8.14662 
ROA 50 1.11 65.72 13.1573 12.26252 
Valid N (listwise) 50     

 

Uji Normalitas 
Tabel 4.2 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 
Residual 

N 50 

Normal Parametersa,b Mean .0000000 
Std. Deviation 10.84778798 

Most Extreme Differences 
Absolute .160 
Positive .160 
Negative -.102 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.134 
Asymp. Sig. (2-tailed) .152 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 

(Sumber: Data sekunder yang diolah dengan SPSS 21). 

Dari hasil uji statistik di atas, besarnya nilai Kolmogorov-Smirnov adalah 
1.134 dan signifikansinya 0.152 > 0.05, maka H0 dapat diterima, yang berarti data 
residual berdistribusi normal.  

 

 

 



 

 

 

Grafk Probability Plot

Berdasarkan grafik Normal 
yang diperoleh terdistribusi dengan normal karena tampilan grafik tersebut 
memperlihatkan penyebaran data (titik) mengikuti garis diagonal. Hal ini 
mengindikasikan bahwa data dari hasil penelitian ini dikatakan no

Uji Multikolinieritas

Grafk Probability Plot

(Sumber: Data sekun
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memperlihatkan penyebaran data (titik) mengikuti garis diagonal. Hal ini 
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Uji Multikolinieritas 

(Sumber: Data sekunder yang diolah dengan 

Grafk Probability Plot 

(Sumber: Data sekun

Berdasarkan grafik Normal P
yang diperoleh terdistribusi dengan normal karena tampilan grafik tersebut 
memperlihatkan penyebaran data (titik) mengikuti garis diagonal. Hal ini 
mengindikasikan bahwa data dari hasil penelitian ini dikatakan no

Model 

1 

CR 
TATO
IT 
DER
UP 

a. Dependent Variable: ROA
(Sumber: Data sekunder yang diolah dengan 

Gambar 4.1

(Sumber: Data sekunder yang diolah dengan SPSS 21)

P-Plot diatas, maka dapat disimpulkan bahwa data 
yang diperoleh terdistribusi dengan normal karena tampilan grafik tersebut 
memperlihatkan penyebaran data (titik) mengikuti garis diagonal. Hal ini 
mengindikasikan bahwa data dari hasil penelitian ini dikatakan no

Table 4.3
Coefficients

Collinearity Statistics
Tolerance

 .557
TATO .895

.515
DER .720

 .474
a. Dependent Variable: ROA

(Sumber: Data sekunder yang diolah dengan 
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yang diperoleh terdistribusi dengan normal karena tampilan grafik tersebut 
memperlihatkan penyebaran data (titik) mengikuti garis diagonal. Hal ini 
mengindikasikan bahwa data dari hasil penelitian ini dikatakan no

Table 4.3 
Coefficientsa 

Collinearity Statistics 
Tolerance VIF 

.557 1.796

.895 1.118

.515 1.940

.720 1.388

.474 2.110
a. Dependent Variable: ROA 

(Sumber: Data sekunder yang diolah dengan 

der yang diolah dengan SPSS 21) 

diatas, maka dapat disimpulkan bahwa data 
yang diperoleh terdistribusi dengan normal karena tampilan grafik tersebut 
memperlihatkan penyebaran data (titik) mengikuti garis diagonal. Hal ini 
mengindikasikan bahwa data dari hasil penelitian ini dikatakan normal. 
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Berdasarkan tabel 4.3 di atas, dapat di simpulkan bahwa variabel independen 
tidak mengalami multikolonieritas karna masing
independen > 0,10 dan VIF < 10.

Uji Autokorelasi

Model 

1 
a. Predictors: (Constant), UP, DER, TATO, CR, IT
b. Dependent Variable: ROA

(Sumber: Data sekunder yang diolah dengan SPSS 21)

Hasil uji Durbin
1.145 dengan jumlah observasi (n) 50 dan 5 variabel bebas. Berdasarkan persyaratan 
angka DW > 1 dan DW < 3 (1.145 > 1 dan 1.145 < 3). Jadi dapat disimpulkan bahwa 
penelitian ini tidak ter

Uji Heteroskedastisitas

Grafik Scatterplot

Berdasarkan tabel 4.3 di atas, dapat di simpulkan bahwa variabel independen 
tidak mengalami multikolonieritas karna masing
independen > 0,10 dan VIF < 10.

Uji Autokorelasi 

 R 

.466a 
a. Predictors: (Constant), UP, DER, TATO, CR, IT
b. Dependent Variable: ROA

(Sumber: Data sekunder yang diolah dengan SPSS 21)
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Hasil Uji Durbin

Model Summary
R Square 

.217 
a. Predictors: (Constant), UP, DER, TATO, CR, IT
b. Dependent Variable: ROA 

(Sumber: Data sekunder yang diolah dengan SPSS 21)
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(Sumber: Data sekunder yang diolah dengan SPSS 21)
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Tabel 4.4

Hasil Uji Durbin-

Model Summary
Adjusted R 

Square 
.129

a. Predictors: (Constant), UP, DER, TATO, CR, IT 

(Sumber: Data sekunder yang diolah dengan SPSS 21)
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jadi autokorelasi. 
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tidak mengalami multikolonieritas karna masing-masing nilai VIF variable 

Tabel 4.4 

-Watson 

Model Summaryb 
Std. Error of the 

Estimate
.129 11.44756
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Berdasarkan tabel 4.3 di atas, dapat di simpulkan bahwa variabel independen 
masing nilai VIF variable 

Std. Error of the 
Estimate 

Durbin

11.44756 

(Sumber: Data sekunder yang diolah dengan SPSS 21) 
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1.145 dengan jumlah observasi (n) 50 dan 5 variabel bebas. Berdasarkan persyaratan 
angka DW > 1 dan DW < 3 (1.145 > 1 dan 1.145 < 3). Jadi dapat disimpulkan bahwa 

 
(Sumber: Data sekunder yang diolah dengan SPSS 21) 
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Pada grafik scatterplot di atas, tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik 

rnenyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu y, maka mengindikasikan tidak 
terjadi heteroskedastisitas.  

 
 

Uji Glejser 
Tabel 4.5 

Coefficientsa 
Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 
T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -1.384 6.394  -.216 .830 

CR -.523 1.165 -.083 -.449 .656 
TATO -.467 1.087 -.062 -.430 .669 
IT .012 .210 .011 .059 .954 
DER 5.205 2.660 .317 1.957 .057 
UP .255 .202 .251 1.260 .214 

a. Dependent Variable: RES2 
(Sumber: Data sekunder yang diolah dengan SPSS 21). 

Dari tabel 4.5 Uji Glejser diatas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi 
Unstandardized Residual untuk variabel Current Ratio adalah 0.656 > 0.05, nilai 
signifikansi Unstandardized Residual variabel Total Asset Turnover adalah 0.669 > 
0.05, nilai signifikansi Unstandardized Residual variable Inventory Turnover adalah 
0.954 > 0.05, nilai signifikansi Unstandardized Residual variabel Debt To Equity 
Ratio adalah 0.057 > 0.05, dan nilai signifikansi Unstandardized Re sidual variabel 
Umur Perusahaan adalah 0.214 > 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 masing-masing variabel 
independen terhadap variabel dependen dan untuk mengetahui arah hubungan apakah 
positif atau negatif. Berikut hasil analisis regresi: 

 



 

 

Model 

1 

a. Dependent Variable: ROA
(Sumber:

SPSS 21, dapat kita lihat pada tabel 4.6 di atas. Dari tabel tersebut dapat kita lihat 
bahwa nilai konstanta sebesar 
sebesar 
β5 (UP) sebesar 0.022

Hasil Uji t (Uji Parsial)

(Sumber: Data sekunder yang diolah dengan SPSS 21)

ROA = 

 

 

 

(Constant) 

CR 
TATO 
IT 
DER 
UP 

a. Dependent Variable: ROA
(Sumber: Data sekunder yang diolah dengan SPSS 21)

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 
sebesar -0.728
β5 (UP) sebesar 0.022

 

 

Hasil Uji t (Uji Parsial)

Model 

1 

(Constant)

CR
TATO
IT 
DER
UP

a. Dependent Variable: ROA
(Sumber: Data sekunder yang diolah dengan SPSS 21)

Berdasarkan hasil uji t pada tabel di atas, maka dapat 

ROA = -6.471 + 3

Unstandardized 
Coefficients

B 
-6.471

3.521
-.728
.014

12.017
.022

a. Dependent Variable: ROA 
Data sekunder yang diolah dengan SPSS 21)

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 

0.728, nilai β3 (IT) sebesar 
β5 (UP) sebesar 0.022, sehingga diperoleh persamaan:

Hasil Uji t (Uji Parsial)

Unstandardized Coefficients

(Constant) 

CR 
TATO 

 
DER 
UP 

a. Dependent Variable: ROA
(Sumber: Data sekunder yang diolah dengan SPSS 21)

Berdasarkan hasil uji t pada tabel di atas, maka dapat 

6.471 + 3.521(CR) - 

Unstandardized 
Coefficients 

Std. Error 
6.471 9.211

3.521 1.678
.728 1.565
.014 .302

12.017 3.832
.022 .292

Data sekunder yang diolah dengan SPSS 21)

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 -6.471, nilai β1 (

, nilai β3 (IT) sebesar 
sehingga diperoleh persamaan:

Hasil Uji t (Uji Parsial) 

Hasil Uji Statistik t

Unstandardized Coefficients

B 
-6.471 

3.521 
-.728 
.014 

12.017 
.022 

a. Dependent Variable: ROA 
(Sumber: Data sekunder yang diolah dengan SPSS 21)

Berdasarkan hasil uji t pada tabel di atas, maka dapat 

 0.728(TATO

Tabel 4.6 
Coefficients
Standardized 
Coefficients

 Beta 
9.211  
1.678 .375
1.565 -.066
.302 .009

3.832 .493
.292 .015

Data sekunder yang diolah dengan SPSS 21)

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 

6.471, nilai β1 (
, nilai β3 (IT) sebesar 0.014 nilai β4 (DER) sebesar 

sehingga diperoleh persamaan:

Tabel 4.7
Hasil Uji Statistik t

 
Coefficients

Unstandardized Coefficients 

Std. Error 
9.211

1.678
1.565
.302

3.832
.292

(Sumber: Data sekunder yang diolah dengan SPSS 21)

Berdasarkan hasil uji t pada tabel di atas, maka dapat 

ATO) + 0.014(IT) 

 
Coefficientsa 
Standardized 
Coefficients 

T 

-.703 

.375 2.098 

.066 -.465 

.009 .047 

.493 3.136 

.015 .077 

Data sekunder yang diolah dengan SPSS 21) 

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 

6.471, nilai β1 (CR) sebesar
.014 nilai β4 (DER) sebesar 

sehingga diperoleh persamaan: 

Tabel 4.7 
Hasil Uji Statistik t 

Coefficientsa 
Standardized 
Coefficients

Beta 
9.211  
1.678 .375
1.565 -.066
.302 .009

3.832 .493
.292 .015

(Sumber: Data sekunder yang diolah dengan SPSS 21) 

Berdasarkan hasil uji t pada tabel di atas, maka dapat 

0.014(IT) + 12.017(DER) 

Sig. Collinearity Statistics

Tolerance
.486  
.042 
.644 
.963 
.003 
.939 

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 

CR) sebesar 3.521, nilai β2 (TATO) 
.014 nilai β4 (DER) sebesar 12.017, dan nilai 

Standardized 
Coefficients 

T 

-.703

.375 2.098
-.066 -.465
.009 .047
.493 3.136
.015 .077

Berdasarkan hasil uji t pada tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

12.017(DER) + 0.022 (UP)

Collinearity Statistics

Tolerance 

 
.557 
.895 
.515 
.720 
.474 

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 

, nilai β2 (TATO) 
12.017, dan nilai 

Sig. 

.703 .486

2.098 .042
.465 .644
.047 .963

3.136 .003
.077 .939

disimpulkan bahwa: 

0.022 (UP) + e 

 

Collinearity Statistics 

VIF 

1.796 
1.118 
1.940 
1.388 
2.110 

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 

, nilai β2 (TATO) 
12.017, dan nilai 

.486 

.042 

.644 

.963 

.003 

.939 



 
 

 

1. Pengaruh Current Ratio (CR)  terhadap ROA diketahui bahwa koefisien beta 
bernilai positif (3.521) dengan nilai thitung sebesar 2.098 dan sig 0.042. Karena 
thitung > ttabel (2.098 > 2.015) dan sig 0.042 < 0.05 (df = n - k - 1 = 50 - 6 - 1 = 
43), maka dari hasil pengujian H1 diterima dan H0 ditolak. Hal ini berarti 
bahwa variabel Current Ratio secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 
Return on Asset (ROA). Dengan demikian hipotesis pertama (H1) diterima. 

2. Pengaruh Total Asset Turnover (TATO) terhadap ROA diketahui bahwa 
koefisien beta bernilai negatif (-0.728) dengan nilai thitung sebesar -0.465 dan 
sig 0.644. Karena -thitung > -ttabel (-0.465 > -2.015) dan sig 0.644 > 0.05 (df = n 
- k - 1 = 50 - 6 - 1 = 43), maka dari hasil pengujian H1 ditolak dan H0 
diterima. Hal ini berarti bahwa variabel Total Asset Turnover secara parsial 
tidak berpengaruh terhadap Return on Asset (ROA). Dengan demikian 
hipotesis kedua (H2) ditolak. 

3. Pengaruh Inventory Turnover (IT) terhadap ROA diketahui bahwa koefisien 
beta bernilai Positif (0.014) dengan nilai thitung sebesar 0.047 dan sig 0.963. 
Karena thitung < ttabel (0.047 < 2.015) dan sig 0.963 > 0.05 (df = n – k – 1 = 50 – 
6 – 1 = 43),  maka dari hasil pengujian H1 ditolak dan H0 diterima. Hal ini 
menunjukkan bahwa variabel Inventory Turnover tidak berpengaruh terhadap 
Return on Asset (ROA). Dengan demikian hipotesis ketiga (H3) ditolak. 

4. Pengaruh Debt To Equity Ratio (DER) terhadap ROA diketahui bahwa 
koefisien beta bernilai positif (12.017) dengan nilai thitung 3.136 dan signifiansi 
0.003. Karena thitung > ttabel (3.136 > 2.015) dan sig 0.003 > 0.05 (df = n – k – 1 
= 50 – 6 – 1 = 43), maka dari hasil pengujian H1 diterima dan H0 ditolak. Hal 
ini berarti bahwa variabel Debt To Equity Ratio secara parsial berpengaruh 
signifikan terhadap Return on Asset (ROA). Dengan demikian hipotesis 
keempat (H4) diterima. 

5. Pengaruh Umur Perusahaan terhadap ROA diketahui bahwa koefisien beta 
bernilai positif (0.022) dengan nilai thitung sebesar 0.077 dan signifikansi 0.939. 
Karena thitung < ttabel (0.077 < 2.015) dan sig 0.939 > 0.05 (df = n – k – 1 = 50 – 
5 – 1 = 44), maka dari hasil pengujian H1 ditolak dan H0 diterima. Hal ini 
menunjukkan bahwa variabel Umur Perusahaan tidak berpengaruh terhadap 
Return on Asset (ROA). Dengan demikian hipotesis kelima (H5) ditolak. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Hasil Uji F (Uji Simultan) 

Tabel 4.8 
Hasil Uji Simultan 

 
ANOVAa 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 1602.050 5 320.410 2.445 .049b 

Residual 5766.051 44 131.047   
Total 7368.101 49    

a. Dependent Variable: ROA 
b. Predictors: (Constant), UP, DER, TATO, CR, IT 

(Sumber: Data sekunder yang diolah dengan SPSS 21) 

Berdasarkan hasil uji F pada tabel di atas, dapat dilihat nilai Fhitung sebesar 
2.445 dan Ftabel sebesar 2.420 dengan signifikansi 0.049b. Dengan demikian dapat 
diketahui bahwa Fhitung > Ftabel (2.445 > 2.420) dengan signifikansi 0.049b > 0.05 yang 
menunjukkan bahwa Current Ratio, Total Asset Turnover, Inventory Turnover, Debt 
to Equity Ratio, dan Umur Perusahaan secara bersama-sama berpengaruh signifikan 
terhadap Retun on Asset (ROA). 

Uji Adjusted R Square 

    Tabel 4.9 
Hasil uji Koefisien Determinan R Square / R2 

Model Summary 
Model R R Square Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 
1 .466a .217 .129 11.44756 
a. Predictors: (Constant), UP, DER, TATO, CR, IT 

 (Sumber: Data sekunder yang diolah dengan SPSS 21) 

Berdasarkan perhitungan nilai Adjusted R Square sebesar 0.129 atau 12.9%. 
Hasil ini menunjukkan bahwa sebesar 12.9% ROA dapat dijelaskan oleh Current 
Ratio, Total Asset Turnover, Inventory Turnover, Debt to Eequity Ratio, dan Umur 
Perusahaan. Sedangkan sisanya sebesar 87.1% ROA dapat dijelaskan oleh variabel 
lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Penelitian ini menggunakan populasi seluruh perusahaan Food and Beverage 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2013 sebanyak 14 perusahaan. 
Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling. Dengan metode 



 
 

 

sampling tersebut didapat sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 10 
perusahaan. Setelah dilakukan pengujian asumsi klasik dengan 5 variabel independen. 
Dari hasil uji t, maka pembahasan hasil penelitian ini dapat dijelaskan sebagai 
berikut: 

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. Nilai Current Ratio yang tinggi dari suatu perusahaan akan 
mengurangi ketidakpastian bagi investor, namun mengindikasikan adanya dana yang 
menganggur sehingga akan mengurangi tingkat profitabilitas perusahaan. Dana yang 
menganggur tersebut di karenakan 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 disisi lain, perusahaan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan 
tambahan laba, karena dana yang seharusnya digunakan untuk investasi yang 
menguntungkan perusahaan, dicadangkan untuk memenuhi likuiditas perusahaan. 
Sehingga dapat di simpulkan semakin tinggi Current Ratio suatu perusahaan berarti 
semakin kecil resiko kegagalan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka 
pendeknya. Akibatnya resiko yang akan ditanggung pemegang saham juga semakin 
kecil. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ayani (2016), 
Elyas (2015) dan Arisadi (2013) yang menyatakan bahwa Current Ratio berpengaruh 
signifikan terhadap Return On Asset (ROA). Namun penelitian ini berbeda dengan 
penelitian Putri (2013), Afriyanti (2011) dana Rahmawati (2011) yang menemukan 
bahwa Current Ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap Return on Asset (ROA). 

Pengaruh Total Asset Turnover (TATO) terhadap Return on Asset (ROA) 

 Total Asset Turnover disebut juga dengan perputaran aset. Rasio ini melihat 
sejauh mana keseluruhan aset yang dimiliki oleh perussahaan terjadi perputaran 
secara efektif.  Perputaran total aktiva diukur dari volume penjualan untuk melihat 
seberapa jauh kemampuan semua aktiva menciptakan penjualan. Semakin tinggi rasio 
ini semakin baik, karena penggunaa aktiva yang efektif dalam menghasilkan 
penjualan, sehingga laba yang dihasilkan nanti meningkat dan dengan begitu ROA 
mengalami peningkatan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Total Assets 
Turnover  tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. Artinya perusahaan belum 
maksimal memanfaatkn aktivanya secara efisien dalam menunjang kegiatan 
penjualannya untuk meningkatkan laba. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian 
yang dilakukan oleh Elyas (2015) dan Sari (2014), yang menyatakan bahwa Total 
Asset Turnover tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA, hal ini diduga 
disebabkan karena terjadi penambahan aset yang bersumber dari hutang, sehingga 



 
 

 

perusahaan memiliki kewajiban untuk membayar bunga, dimana beban bunga ini 
akan mengurangi profitabilitas perusahaan. Berbeda dengan penelitian yang 
dilakukan oleh Afriyanti (2011) dan Putri (2013), yang menyatakan bahwa Total 
Asset Turnover berpengaruh signifikan terhadap Return On Asset (ROA). 

Pengaruh Inventory Turnover (IT) terhadap Return on Asset (ROA) 

 Inventory Turnover merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa 
kali dana yang ditanam dalam persediaan yang berputar dalam satu periode, kasmir 
(2016:180). Menurut Hery (2016:182), semakin tinggi rasio perputaran persediaan 
menunjukkan bahwa modal kerja yang tertanam dalam persediaan barang dagang 
semakin kecil dan hal ini berarti semakin baik bagi perusahaan. Dikatakan semakin 
baik karena lamanya penjualan persediaan barang dagang semakin cepat atau dengan 
kata lain bahwa persediaan barang dagang dapat dijual dalam jangka waktu yang 
relative semakin singkat sehingga perusahaan tidak perlu terlalu lama menunggu 
dananya yang tertana dalam persedian barang dagang untuk dapat dicairkan 
(“berputar”atau”berganti”) menjadi uang kas. Dengan kata lain, semakin tinggi rasio 
perputaran persedian maka berarti semakin likuid persedian perusahaan. 

 Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari (2014) 
yang menegaskan bahwa Inventory Turnover tidak berpengaruh signifikan terhadap 
Return On Asset (ROA). Namun penelitian ini berbeda dengan penelitian Rahmawatii 
(2011), Elyas (2015) dan Ayani (2016) yang menemukan bahwa Inventory Turnover 
berpengaruh signifikan terhadap Return on Asset (ROA). 

Pengaruh Debt to Equity Ratio (DER) terhadap Return on Asset (ROA) 

 Debt to Equity Ratio merupakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi 
kewajiban-kewajibannya dengan melalui modal sendiri yang dimiliki oleh perusahaan 
tersebut. Apabila Debt to Equity Ratio meningkat, maka ROA akan mengalami 
penurunan atau sebaliknya. Hal ini diduga disebabkan karena apabila rasio utang 
meninggi, maka tingkat beban bunga juga akan meningkat, hal ini akan mengurangi 
keuntungan yang diperoleh perusahaan. 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. Selain itu, perusahaan 
akan dihadapkan pada biaya bunga yang tinggi sehingga dapat menurunkan laba 
perusahaan.  

 Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari (2014), 
Ayani (2016) dan Arisadi (2013), yang menyatakan bahwa Debt to Equity Ratio 
berpengaruh signifikan terhadap Return On Asset (ROA). Namun penelitian ini 
berbeda dengan penelitian Elyas (2015), Afriyanti(2011) dan Rahmawati (2011), 



 
 

 

yang menyatakan bahwa Debt to Equity Ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap 
Return On Asset (ROA). 

Pengaruh Umur Perusahaan terhadap Return on Asset (ROA) 

Menurut Arisadi (2013), umur perusahaan digunakan untuk mengukur 
pengaruh lamanya perusahaan beroperasi terhadap kinerja perusahaan. Umur 
perusahaan menunjukkan perusahaan tetap eksis, mampu bersaing dan memanfaatkan 
peluang bisnis dalam suatu perekonomian. Secara teori umur perusahaan yang 
meningkat akan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Umur perusahaan 
menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan pengalaman perusahaan 
sebelumnya. Perusahaan tersebut biasanya memiliki reputasi yang bagus, sehingga 
memungkinkan untuk memiliki margin keuntungan yang tinggi saat menjual 
barangnya. Kamaliah (2009) dalam Suryamis (2014) mengemukakan bahwa 
perusahaan yang berumur lebih tua memiliki pengalaman lebih banyak sehingga akan 
lebih mengetahui kebutuhan konstituennya akan informasi tentang perusahaan. 
Dengan demikian, perusahaan yang lebih tua akan mengungkapkan lebih banyak 
informasi termasuk informasi mengenai modal intelektual. Sedangkan menurut 
Stephen D Smith, et al. (1996) dalam Arisadi (2013) menyatakan bahwa semakin 
panjang umur perusahaan dan pengalaman perusahaan, ternyata memiliki kinerja 
yang beragam, ada yang semakim baik dan ada yang tidak. Hal ini menunjukkan 
bahwa semakin lama perusahaan tidak menjamin perusahaan tersebut memiliki 
kinerja makin baik.Hal ini disebabkan karena masih rendahnya kemampuan 
perusahaan dalam meningkatkan kinerja penjualan yang ada pada perusahaan. 

 Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh  Ayani 
(2016) dan Arisadi (2013), yang menyatakan bahwa Umur Perusahaan tidak 
berpengaruh signifikan terhadap Return On Asset (ROA). Namun penelitian ini 
berbeda dengan penelitian Suryamis (2014), yang menyatakan bahwa Umur 
Perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap Return On Asset (ROA). 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian pada bab sebelumnya, maka dapat diambil 
kesimpulan sebagai berikut: 

1. Current Ratio (CR) berpengaruh signifikan terhadap Retun On Asset (ROA) pada 
perusahaan Food and Beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 
tahun 2011-2015. 

2. Total Asset Turnover (TATO) tidak berpengaruh terhadap Retun On Asset (ROA) 
pada perusahaan Food and Beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
(BEI) tahun 2011-2015. 



 
 

 

3. Inventory Turnover (IT) tidak berpengaruh  terhadap Retun On Asset (ROA) pada 
perusahaan Food and Beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 
tahun 2011-2015. 

4. Debt to Equity Ratio (DER) berpengaruh signifikan terhadap Retun On Asset 
(ROA) pada perusahaan Food and Beverage yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia (BEI) tahun 2011-2015. 

5. Umur Perusahaan tidak berpengaruh terhadap Retun On Asset (ROA) pada 
perusahaan Food and Beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 
tahun 2011-2015. 

6. Current Ratio, Total Asset Turnover, Inventory Turnover, Debt to Equity Ratio, 
dan Umur Perusahaan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap 
Retun on Asset (ROA) pada perusahaan Food and Beverage yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2011-2015. 

Saran  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan 
beberapa saran untuk penelitian selanjutnya sebagai berikut: 

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan jumlah periode dan 
menggunakan sampel yang lebih banyak agar hasil pengujiannya bisa lebih 
akurat. 

2. Bagi perusahaan agar dapat memanfaatkan aktivanya lebih maksimal lagi untuk 
dapat meningkatkan penjualan dalam meraih laba perusahaan. 
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