
PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang Masalah 

 Karakteristik dunia usaha saat ini ditandai oleh perkembangan yang cepat di segala bidang. 

Perkembangan itu semakin meningkat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan akibatnya 

persaingan yang terjadi antar perusahaan semakin kompetitif, khususnya bagi perusahaan yang 

sejenis. Dalam keadaan seperti ini perusahaan harus selalu memperhatikan situasi pasar dan 

prospek pasar, sehingga perusahaan dapat memanfaatkan setiap peluang yang ada dan mengubah 

peluang itu menjadi suatu keuntungan.Perusahaan akan melakukan berbagai aktivitas untuk 

mencapai tujuannya yaitu memperoleh keuntungan (Profit), 

 Perputaran persediaan mengukur kecepatan rata-rata persediaan bergerak keluar dari 

perusahaan. Semakin cepat persediaan dirubah menjadi barang dagang yang nantinya akan dijual 

oleh perusahaan maka akan semakin tinggi pula tingkat profitabilitasnya. Semakin tinggi tingkat 

profitabilitas yang dihasilkan oleh perusahaan maka akan semakin baik bagi kelangsungan hidup 

perusahaan tersebut. 

Piutang merupakan bentuk penjualan yang dilakukan oleh suatu perusahaan dimana 

pembayarannya tidak dilakukan secara tunai, namun bersifat bertahap, hubungan penjualan kredit 

dan piutang usaha dinyatakan sebagai perputaran piutang. Perputaran piutang menggambarkan 

kualitas piutang perusahaan dan kesuksesan perusahaan dalam menagih piutang yang dimiliki, 

semakin tinggi rasio ini maka semakin baik kemampuan perusahaan dalam menagih piutang yang 

dimiliki. 

Rasio lancar (Current Ratio) merupakan rasio paling umum digunakan untuk mengukur 

likuiditas atau kemampuan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek tanpa menghadapi 

kesulitan. Rasio lancar digunakan untuk mengungkapkan jaminan keamanan (margin safe) 

perusahaan terhadap kreditor jangka pendek. 

Modal kerja merupakan dana yang terkandung dalam aktiva lancar yang berhubungan 

dengan operasi sehari – hari. Modal kerja mempunyai arti yang sangat penting bagi perusahaan 

industry maupun industri jasa. Demi kelancaran perusahaan maka dibutuhkan  modal kerja yang 

benar – benar sesuai dengan kebutuhan. Dengan tersedianya modal kerja yang cukup, diharapkan 

kinerja perusahaan dapat berjalan lancar, semakin besar suatu perusahaan dalam mencapai tujuan 

maka semakin meningkat pula kebutuhan akan modal kerja. 

 

 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 

 

Return On Asset 

Menurut Hery (2016 : 193) hasil pengembalian atas aset 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. Rasio ini dihitung dengan membagi laba bersih 

terhadap total aset. 



ROA mempunyai dua komponen (Hanafi dan Halim : 159) yaitu : 

a. Profit Margin. Profit margin melaporkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari 

tingkat penjualan tertentu. Profit margin bias diinterpretasikan sebagai tingkat efisiensi 

perusahaan, yakni sejauh mana kemampuan perusahaan menekan biaya-biaya yang ada 

diperusahaan. 

b. Perputaran Aset. Perputaran aset mencerminkan kemampuan perusahaan menghasilkan 

penjualan dari total investasi tertentu. Rasio ini juga bisa diartikan sebagai kemampuan 

perusahaan mengelola aktiva berdasarkan tingkat penjualan tertentu. Rasio ini mengukur 

aktivits penggunaan aktiva perusahaan. 

 

Menurut Hery (2016:193) Secara matematis ROA dapat dihitung dengan menggunakan rumus:  

 

𝑅𝑂𝐴 =  
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

 

Perputaran Persediaan 

Menurut Kasmir (2015:180), perputaran persediaan merupakan rasio yang digunakan 

untuk mengukur berapa kali dana yang ditanam dalam persediaan (inventory)ini berputar dalam 

satu periode. Perputaran persediaan merupakan rasio yang menunjukan berapa kali jumlah barang 

persediaan diganti dalam satu tahun. Menurut Kasmir (2008:180) Rasio ini dapat dihitung dengan 

rumus : 

𝑃𝑒𝑟𝑝𝑢𝑡𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑑𝑖𝑎𝑎𝑛 =   
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑃𝑜𝑘𝑜𝑘 𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛

𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑅𝑎𝑡𝑎 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑑𝑖𝑎𝑎𝑛
 

 

Menurut Subramayam dan Wild (2011:253), persediaaan merupakan investasi yang dibuat 

untuk memperoleh pengembalian melalui penjualan kepada pelanggan. Sebagian besar perusahaan 

mempertahankan tingkat persediaan tertentu. Jika persediaan tidak cukup, volume penjualan akan 

turun dibawah tingkat yang dapat dicapai sebaliknya, oersediaan yang terlalu banyak 

menghadapkan perusahaan pada biaya penyimpanan, asuransi, pajak, keuangan dan kerusakan 

fisik. Persediaan yang terlalu besar juga menahan dana yang dapat digunakan secara lebih 

menguntungkan ditempat lain.  

 

Perputaran Piutang 

Menurut Kasmir (2015:176), perputaran piutang (receivable turn over) merupakan rasio 

yang digunakan untuk mengukur berapa lama penagihan piutang selama satu periode atau berapa 

kali dana yang ditanam dalam piutang ini berputar dalam satu periode. Perputaran piutang 

(receivable turn over) merupakan ukuran efektivitas pengelolaan piutang. Semakin cepat 

perputaran piutang, semakin efektif perusahaan dalam mengelola piutangnya. Tingkat perputaran 

piutang dapat diketahui dengan cara membagi penjualan kredit dengan jumlah rata-rata piutang 



 

Tingkat perputaran piutang suatu perusahaan dapat menggambarkan tingkat efisiensi 

modal perusahaan yang ditanamkan dalam piutang, sehingga semakin tinggi perputaran piutang 

berarti semakin efisien modal yang digunakan.  

 

Perputaran piutang merupakan salah satu faktor yang menentukan besar kecilnya 

keuntungan yang diperoleh perusahaan, jika melakukan pengelolaan piutang dengan baik, antara 

lain kemungkinan perusahaan dapat membayar kewajibannya tepat waktu dan memungkinkan 

perusahaan tersebut untuk dapat beroperasi dengan lebih efisien karena tidak ada kesulitan 

untuk memperoleh barang dan jasa yang diperlukan, dimana secara tidak langsung akan 

berdampak pada tingkat perolehan keuntungan perusahaan yang bersangkutan. Sebaliknya 

apabila tingkat perputaran piutang rendah, maka akan terjadi kelebihan piutang dan 

perusahaan akan mengalami kebangkrutan, Hoiriya (2015). 

 

Menurut Kasmir (2015:176) Rasio Perputaran Piutang ini dapat dihitung dengan rumus : 

 

𝑃𝑒𝑟𝑝𝑢𝑡𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑃𝑖𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔 =  
𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛 𝐾𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡

𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑅𝑎𝑡𝑎 𝑝𝑖𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔
 

 

Sebagai catatan apabila data mengenai penjualan kredit tidak ditemukan, dapat digunakan 

angka penjualan total. 

 

Current Ratio (CR) 

Rasio lancar (current ratio) merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan 

dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih 

secara keseluruhan. Dengan kata lain, seberapa banyak ativa lancar yang tersedia untuk menutupi 

kewajiban jangka pendek yang segera jatuh tempo. Rasio lancar dapat pula dikatakan sebagai 

bentuk untuk mengukur tingkat keamanan suatu perusahaan. Perhitungan rasio lancar dilakukan 

dengan cara membandingkan antara total aktiva lancar dengan total utang lancar. Versi terbaru 

pengukuran rasio lancar adalah mengurangi sediaan dan piutang. (Kasmir, 2015:134). 

Menurut Kasmir (2015:135) Rumus untuk mencari rasio lancar atau current ratio yaitu : 

 

  𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 =  
𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝐿𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟

𝐻𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔 𝐿𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟
 

Dari hasil pengukuran rasio, apabila rasio lancar rendah, dapat dikatakan bahwa 

perusahaan kurang modal untuk membayar utang. Namun, apabila hasil pangukuran rasio tinggi, 

belum tentu kondisi perusahaan sedang baik. Hal ini dapat saja terjadi karena perputaran kas, 

piutang, persediaan tidak dikelola sebaik mungkin. Rasio ini menunjukan sejauh mana aktiva 



lancar menutupi kewajiban-kewajiban lancar. Semakin besar perbandingan aktiva lancar dengan 

utang lancar semakin tinggi kemampuan perusahaan menutupi kewajiban jangka pendeknya. 

Menurut Ang (1997) dalam Afriyanti (2011), Current ratio merupakan salah satu rasio 

likuiditas, yaitu rasio yang bertujuan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam 

memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Akibatnya, resiko yang akan ditanggung pemegang 

saham juga semakin kecil. 

Menurut Hanafi dan Halim (2014:75), current ratio (rasio lancar) mengukur kemampuan 

perusahaan memenuhi utang jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva lancarnya (aktiva 

yang akan berubah menjadi kas dalam waktu satu tahun atau satu siklus bisnis). 

 

Perputaran Modal Kerja 

Menurut Jumingan (2011:66) untuk membelanjai operasi perusahaan dari hari ke hari, 

misalnya untuk memberi uang muka pada pembelian bahan baku atau barang dagangan, membayar 

upah buruh dan gaji pegawai, dan biaya – biaya lainnya, setiap perusahaan perlu menyediakan 

modal kerja. Sejumlah dana yang dikeluarkan untuk membelanjai operasi perusahaan tersebut 

diharapkan akan dapat kembali lagi masuk dalam perusahaan dalam jangka waktu pendek melalui 

hasil penjualan barang dagangan atau hasil produksinya. Uang yang masuk yang bersumber dari 

hasil penjualan barang tersebut akan dikeluarkan kembali guna mebiayai operasi perushaaan 

selanjutnya. Dengan demikian, uang atau dana tersebut akan berputar secara terus menerus setiap 

periodenya. Rumus untuk mencari rasio ini adalah : 

 

𝑃𝑒𝑟𝑝𝑢𝑡𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙 𝐾𝑒𝑟𝑗𝑎 =   
𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝐿𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟 − 𝐻𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔 𝐿𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟
 

 

Pengelolaan manajemen modal kerja yang baik dapat dilihat dari efisiensi modal kerja. 

Pengukuran efissiensi modal kerja umumnya diukur dengan melihat perputaran modal kerja 

(working capital turnover), Jika perputaran modal kerja semakin tinggi maka semakin cepat dana 

atau kas yang diinvestasikan dalam modal kerja kembali menjadi kas, hal itu berarti keuntungan 

perusahaan dapat lebih cepat diterima. 

 

Kerangka Pemikiran  

Berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu, maka dapat digambarkan suatu 

kerangka pemikiran. Dalam penelitian ini, variabel independennya adalah perputaran persediaan, 

perputaran piutang, current ratio dan perputaran modal. Sedangkan variabel yang menjadi fokus 

penelitian yaitu return on asset (ROA). 

 

 

 

Pengembangan Hipotesis  



Berdasarkan pada landasan teori, penelitian terdahulu, maka hipotesis yang dapat diajukan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Pengaruh Perputaran Persediaan terhadap Return On Asset (ROA). 

Persediaan merupakan aktiva yang harus dikelola dengan baik, kesalahan dalam 

pengelolaan akan mengakibatkan komponen aktiva lain menjadi tidak optimal, bahkan bisa 

mengakibatkan kerugian. Pengelolaan dalam hal memanajemen perputaran persediaan bisa 

sangat menentukan dalam manajemen kelanjutan aktivitas perusahaan. Penelitian yang 

dilakukan oleh Suminar (2015), mendukung pernyataan tersebut dengan menunjukkan 

adanya pengaruh signifikan Perputaran Persediaan terhadap Return On Asset (ROA). 

2. Pengaruh Perputaran Piutang terhadap Return On Asset (ROA). 

Timbulnya piutang diharapkan bisa menjadi solusi akan permasalahan yang timbul 

karena pihak manajemen kesulitan untuk memaksakan penjualan tunai, sehingga piutang 

bisa menjadi alternatif agar persediaan bisa berputar hingga menjadi kas. Selain menjadi 

solusi, piutang juga bisa menjadi permasalahan apabila perputarannya tidak diawasi 

dengan benar,. Penelitian yang dilakukan oleh Suminar (2015) dan Deni (2014), 

mendukung pernyataan tersebut dengan menunjukkan adanya pengaruh signifikan 

Perputaran Persediaan terhadap Return On Asset (ROA). 

3. Pengaruh Current Ratio terhadap Return On Asset (ROA). 

Rasio lancar menunjukkan besarnya kas yang dipunyai perusahaan ditambah aset – aset 

yang bisa berubah menjadi kas dalam waktu 1 tahun, relatif terhadap besarnya utang – 

utang yang jatuh tempo dalam jangka waktu dekat (tidak lebih dari satu tahun). Meskipun 

ada beberapa masalah dalam penggunaan rasio lancar, rasio ini masih banyak digunakan 

dalam mengukur likuiditas jangka pendek  hal ini disebabkan rasio lancar mudah dihitung 

disamping itu mempunyai kemampuan prediksi kebangkrutan yang baik. Penelitian yang 

dilakukan oleh Syahril (2014) menyatakan adanya pengaruh signifikan antara current ratio 

terhadap return on asset. 

4. Pengaruh Modal Kerja terhadap Return On Asset (ROA). 

Perputaran modal kerja menunjukkan berapa kali dana yang tertanam dalam modal kerja 

dan berputar dalam satu periode. Semakin cepat perputaran modal kerja menunjukkan 

semakin efektif penggunaan modal kerja yang berdampak pada meningkatnya 

profitabilitas perusahaan Penelitian yang dilakukan oleh Santhi dan Dewi (2014) 

menyatakan adanya pengaruh signifikan antara Modal Kerja terhadap return on asset. 

Hipotesis 

H1 :   Diduga Perputaran Persediaan berpengaruh terhadap ROA.  

H2 :  Diduga Perputaran Piutang berpengaruh terhadap ROA.  

H3 :  Diduga Current Ratio berpengaruh terhadap ROA.  

H4 :  Diduga Perputaran Modal Kerja berpengaruh terhadap ROA.  

H5 :  Diduga Perputaran Persediaan, Perputaran Piutang, Current Ratio,   

         Perputaran Modal Kerja berpengaruh terhadap Return On Asset.  

METODOLOGI PENELITIAN 



 

Objek dan Ruang Lingkup Penelitian  

 Ruang lingkup penelitian ini adalah pada rasio keuangan yang diperoleh melalui laporan 

keuangan tahunan perusahaan sektor industri dan kimia yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia.  

Penelitian ini memiliki batasan pengambilan data dalam kurun waktu selama 5 tahun yaitu sejak 

2011- 2015. Penelitian dilakukan dengan melakukan analisis terhadap laporan keuangan 

perusahaan dalam kurun waktu pengambilan sampel tersebut. Sehingga, apabila dilihat dari 

dimensi waktu dan objek perusahaan sektor industri dan kimia. 

 

Metode Penelitian  

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif karena data penelitian berupa angka – 

angka. Kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan uji statistik. Untuk membantu 

menganalisis data, kegiatan perhitungan statistik menggunakan program SPSS 23.0 Windows 

(Statistical Package of Social Science). 

 

Operasionalisasi Variabel Penelitian 

Penelitian ini menggunakan variabel terikat (dependen) dan variabel bebas (independen) 

untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel dependen 

dalam penelitian ini adalah Return On Asset, sedangkan variabel independen dalam penelitian ini 

Perputaran Persediaan, Perputaran Piutang, Current Ratio, Perputaran Modal Kerja. 

 

Variabel Dependen (Return On Asset)  

 Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Return on Asset (ROA) 

pada perusahaan sector industri dan kimia. Menurut Hanafi dan Halim (2014:81), Return on Asset 

(ROA) adalah salah satu rasio profitabilitas. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan 

menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat asset tertentu. Dengan mengetahui besar nilai ROA, 

kita dapat mengetahui kinerja suatu perusahaan mempunyai dalam menghasilkan laba bersih untuk 

pengembalian total asset yang dimiliki. 

 

Variabel independen:  

 Variabel Independen merupakan variabel yang mempengaruhi variabel dependen secara 

positif atau negatif. Variabel independen berdiri sendiri. Variabel independen yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah perputaran persediaan, perputaran piutang, current ratio, dan 

perputaran modal kerja. 

 

 

 

Metode Penentuan Populasi atau Sampel 



Populasi 

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

kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2012: 90). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

perusahaan yang tergolong dalam industri dan kimia yang terdaftar di BEI periode 2011- 2015.  

Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut 

(Sugiyono, 2012: 91). Adapun teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel dalam 

pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah teknik purposive sampling, teknik penentuan 

sampel dengan berdasarkan kriteria–kriteria atau pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2012:117). 

Kriteria-kriteria yang diambil, antara lain sebagai berikut:  

1. Perusahaan yang menjadi objek penelitian adalah perusahaan yang terdaftar pada Sektor 

Industri dan Kimia di Bursa Efek Indonesia. 

2. Perusahaan sektor industri dan kimia yang menerbitkan laporan keuangan secara berurut – 

turut selama periode penelitian.  

3. Perusahaan sektor industri dan kimia yang selalu menghasilkan laba selama tahun 

penelitian. 

4. Perusahaan sektor Industri dan Kimia yang melaporkan laporan keuangan dalam satuan 

mata uang Rupiah 

 

Prosedur Pengumpulan Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan merupakan data 

kuantitatif berupa laporan keuangan perusahaan industri dan kimia yang sumbernya diperoleh dari 

Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2011-2015. 

Data tersebut berupa laporan keuangan yang dapat diperoleh dari website BEI 

www.idx.co.id serta dari berbagai sumber-sumber lain yang dapat mendukung penelitian ini. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari literatur-

literatur/sumber lain dari dalam maupun dari luar bursa efek Indonesia sedangkan Teknik 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : 

1. Teknik studi dokumenter, yaitu dengan cara pengumpulan data-data yang berhubungan 

laporan keuangan perusahaan industri dan kimia yang berasal dari website BEI www.idx.co.id 

serta dari berbagai sumber-sumber lain yang dapat mendukung penelitian ini. 

2. Studi pustaka (Library Research), yaitu dengan cara mempelajari dan membaca buku 

serta  jurnal – jurnal yang berhubungan dengan penelitian ini. 

 

Metode Analisis  

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Ghozali dan 

Ratmono (2013:57) menjelaskan bahwa penelitian yang melihat hubungan satu variabel dependen 

terhadap lebih dari satu variabel independen (explanatory) disebut analisis regresi berganda 

(multiple regression analysis).  Analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini digunakan 



untuk mengetahui pengaruh Perputaran Persediaan, Perputaran Piutang, Current Ratio, Perputaran 

Modal Kerja terhadap Return On Asset pada perusahaan industri dan kimia yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia tahun 2011-2015.  

Statistik Deskriptif 

 Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi masing-masing variabel yang 

dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, 

kurtosis, dan skewness (Ghozali, 2011:19).  

Standar deviasi, varian, maksimum, dan minimum menunjukkan hasil analisis terhadap 

dispersi variabel. Sedangkan skewness dan kurtosis menunjukkan bagaimana variabel terdistribusi. 

Varian dan standar deviasi menunjukkan penyimpangan variabel terhadap nilai rata-rata (Ghozali, 

2011:20). 

 

Uji Asumsi Klasik 

3.6.2.1 Uji Normalitas 

 Ghozali dan Ratmono (2013:165) menjelaskan bahwa uji normalitas bertujuan untuk 

menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual mempunyai distribusi 

normal. Uji t dan uji F mengasumsikan nilai residual mengikuti distribusi normal. Jika asumsi ini 

tidak terpenuhi maka hasil uji statistik menjadi tidak valid, khususnya untuk ukuran sampel kecil. 
Uji normalitas bisa dilakukan dengan menggunakan rasio skewness dan rasio kurtosis. Rasio skewness 

adalah nilai statistik skewness dibagi dengan standard error skewness, sedangkan rasio kurtosis adalah 

nilai statistik kurtosis dibagi dengan standard error kurtosis. 

 

Uji Multikolinearitas 

Multikolinearitas adalah adanya korelasi atau hubungan antara variabel independen dengan 

variabel independen lainnya (Ghozali dan Ratmono, 2013:77). Model regresi yang baik seharusnya 

tidak terjadi korelasi antara variabel independen. Multikolinearitas terdeteksi apabila terdapat 

hubungan linier diantara variabel independen yang akan digunakan dalam model. Indikator untuk 

menunjukkan adanya multikolinearitas adalah jika besaran korelasi matrik antar variabel 

independen >0,90, nilai tolerance ≤0,10, dan nilai VIF ≥10.  

Jika terjadi multikolinearitas maka variabel yang menyebabkan multikolinearitas harus 

dikeluarkan dari model karena adanya multikolinearitas menyebabkan koefisien-koefisien regresi 

menjadi tidak dapat ditaksir dan nilai standar error setiap koefisien regresi menjadi tidak terhingga. 

 

Uji Autokorelasi 

 Ghozali dan Ratmono (2013:137) menjelaskan bahwa deteksi autokorelasi bertujuan 

menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antarkesalahan pengganggu 

(residual) pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, 

maka dinamakan ada masalah autokorelasi.  

Alat ukur yang digunakan untuk mendeteksi adanya autokorelasi dalam penelitian ini 

menggunakan tes Durbin Watson (D-W). Uji Durbin-Watson (DW test) dilakukan dengan tingkat 



signifikansi 5%. Uji ini mensyaratkan adanya konstanta dalam model regresi dan tidak ada variabel 

lagi di antara variabel independen. 

 

Uji Heteroskedastisitas  

Ghozali dan Ratmono (2013:94) menjelaskan bahwa masalah heteroskedastisitas 

umumnya terjadi pada data silang (cross-section) daripada data runtun waktu (time series). Pada 

data cross-section, biasanya peneliti berhubungan dengan anggota populasi pada satu waktu 

tertentu seperti individu, perusahaan, industri atau subdivisi seperti negara, kota dan lain-lain. 

Anggota populasi itu memiliki perbedaan dalam ukuran, seperti perusahaan kecil, menengah, atau 

besar, income rendah, medium, dan tinggi. Sementara itu pada data time series, variabel cenderung 

urutan besaran yang sama oleh karena data dikumpulkan pada entitas yang sama selama periode 

waktu tertentu.   

Untuk menguji Hiteroskedastisitas dapat diketahui dari nilai signifikan korelasi Rank 

Spearman antara masing-masing variabel independen dengan residualnya. Jika nilai signifikan 

lebih besar dari α (5%) maka tidak terdapat Heteroskedastisitas, dan sebaliknya jika lebih kecil 

dari α (5%) maka terdapat Heteroskedastisitas. Bila variabel penjelas (bebas) secara statistik 

signifikan mempengaruhi residual maka dipastikan model regresi memiliki masalah 

Heteroskedastisitas. 

 

Analisis Regresi Linear Berganda 

Uji analisis regresi linier berganda adalah analisis dalam bentuk hubungan antara satu 

variabel dependen dengan satu (banyak) variabel independen yang terlibat. Analisis regresi linier 

berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh secara parsial dari variabel independen, Uji 

statistik regresi linier berganda dikatakan model yang baik jika model tersebut memenuhi asumsi 

normalitas data dan terbebas dari asumsi-asumsi klasik statistik, baik multikolineritas, 

autokorelasi, dan heteroskesdastisitas. Menurut Ghozali dan Ratmono (2013:57) persamaan 

regresi linier berganda dapat dinyatakan sebagai berikut: 

Y = α + β1X1+ β2X2+ β1X3+ β2X4+ β1X5 + u  

Keterangan :  

Y = Return On Asset 

X1 = Perputaran Persediaan 

X2 = Perputaran Piutang 

X3 = Current Ratio 

X4 = Perputaran Modal kerja 

α = Bilangan konstanta  

β = Koefisien regresi  

u = Kesalahan Penganggu 

Uji Kesesuaian Model (Goodness of fit) (R²) 



Uji kesesuaian model digunakan untuk mengukur besarnya kontribusi variasi variabel 

bebas terhadap variabel terikat (Ghozali dan Ratmono, 2013:59). nilai dari Adjusted 𝑅2 

menunjukkan seberapa besar variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen. Nilai 

Adjusted 𝑅2 dari 0 sampai dengan 1, jika nilai dari Adjusted 𝑅2 mendekati nol maka hubungan 

antara variabel independen dengan variabel dependen semakin kecil dan sebaliknya jika nilai 

Adjusted 𝑅2 mendekati satu maka hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen 

semakin besar.  

Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah 

variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Setiap tambahan satu variabel independen, 

maka R2 pasti meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap 

variabel dependen. Oleh karena itu, banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan Adjusted 

R² pada saat mengevaluasi mana model regresi yang terbaik. Kenyataannya, nilai Adjusted R² dapat 

bernilai negatif walaupun yang dikehendaki bernilai positif. Jika dalam uji  empiris terdapat nilai 

Adjusted R² negatif, maka nilai Adjusted R² dianggap bernilai nol (Ghozali dan Ratmono, 2013). 

 

Uji Koefisien Regresi Parsial (Uji t)  

 Pengujian awal dilakukan dengan menggunakan t-statistik, uji t-statistik dilakukan untuk 

melihat signifikansi dari pengaruh variabel independen secara individual terhadap variabel 

dependen (Ghozali dan Ratmono, 2013:61) .  ketentuan pengambilan keputusan dalam uji parsial 

adalah jika nilai probabilitas (p-value) ≥ 0,05 maka H0 tidak dapat ditolak yang berarti variabel 

bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat secara parsial. Namun jika nilai 

probabilitas (p-value) < 0,05 maka H0 ditolak yang berarti variabel bebas berpengaruh signifikan 

terhadap variabel terikat secara parsial. 

 

Uji Koefisien Regresi Simultan (Uji f)  

 Uji F-statisitk menunjukkan seluruh variabel independen yang dimasukkan dalam model 

mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali dan Ratmono, 

2013:62). ketentuan pengambilan keputusan dalam uji simultan adalah jika nilai probabilitas (F-

statistic) ≥ 0,05 (taraf signifikansi 5%) maka H0 tidak dapat ditolak yang berarti variabel bebas 

tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat secara simultan/bersama-sama. 

Namun jika nilai probabilitas (F-statistic) < 0,05 maka H0 ditolak yang berarti variabel bebas 

memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel terikat secara simultan/bersama-sama. 

 

 

 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Deskripsi Umum Penelitian 



Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Bursa 

Efek Indonesia. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang masuk ke dalam kelompok 

perusahaan Sektor Industri dan Kimia. 

Perusahaan yang dijadikan sampel adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia dan termasuk ke dalam kelompok perusahaan Sektor Industri dan Kimia selama 5 tahun 

berturut-turut dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Berdasarkan kriteria yang telah 

ditetapkan maka diperoleh 22 perusahaan selama 5 tahun, dengan jumlah pengamatan di dalam 

penelitian ini adalah 110 pengamatan. 

 

Analisis Data 

Hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan metode regresi linear berganda. 

Tujuannya adalah untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai variabel independen 

Pengaruh Perputaran Persediaan, Perputaran Piutang, Current Ratio, Perputaran Modal Kerja 

terhadap variabel dependen yaitu Return On Asset pada perusahaan Sektor Industri dan Kimia 

selama periode 2011- 2015. 

 

Statisitik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui deskripsi suatu data yang dilihat 

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

dihasilkan dari variabel penelitian. Berdasarkan analisis statistik deskriptif dengan menggunakan 

program SPSS Ver.23 diperoleh gambaran sampel sebagai berikut : 

 

DESCRIPTIVE STATISTICS 

 N MINIMUM MAXIMUM MEAN STD. DEVIATION 

ROA 110 .00 .32 .0864 .06816 

PERPUTARAN 

PERSEDIAAN 
110 1.13 379.02 10.2256 37.93313 

PERPUTARAN 

PIUTANG 
110 2.14 21.19 6.9675 3.66814 

CURRENT RATIO 110 .60 9.34 2.6162 1.79396 

PERPUTARAN MODAL 

KERJA 
110 -8.23 1893.95 31.0342 185.13640 

VALID N (LISTWISE) 110     

SUMBER: OUTPUTSPSS 



Berdasarkan tabel 4.1 diatas, dari hasil analisis deskripif tersebut diketahui bahwa jumlah 

observasi dalam penelitian (n) adalah 22 pengamatan perusahaan dan periode selama 5 tahun. 

 

Return On Asset 

Hasil analisis dengan menggunakan statistik deskriptif menggambarkan bahwa dari 22 

perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini menunjukkan rata-rata sebesar 0,0864, hal 

ini menunjukkan bahwa kinerja rata – rata perusahaan sampel dalam menghasilkan laba bersih 

adalah 0.08% dari total penggunaan asetnya. 

 

Perputaran Persediaan 

Hasil analisis dengan menggunakan statistik deskriptif menggambarkan bahwa dari 22 

perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini menunjukkan rata-rata sebesar 10,2256, hal 

ini menunjukkan bahwa kinerja rata – rata perusahaan sampel dalam memutar persediaannya 

adalah 10.22% dari total penggunaan asetnya. 

 

Perputaran Piutang 

Hasil analisis dengan menggunakan statistik deskriptif menggambarkan bahwa dari 22 

perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini menunjukkan rata-rata sebesar 6,9675, hal 

ini menunjukkan bahwa kinerja rata – rata perusahaan sampel dalam memutar piutangnya adalah 

6.96% dari total penggunaan asetnya. 

 

Current Ratio 

Hasil analisis dengan menggunakan statistik deskriptif menggambarkan bahwa dari 22 

perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini menunjukkan rata-rata sebesar 2,6162, hal 

ini menunjukkan bahwa kinerja rata – rata perusahaan sampel dalam membayarkan kewajiban 

jangka pendeknya adalah 2.61% dari total penggunaan asetnya. 

 

Perputaran Modal Kerja 

Hasil analisis dengan menggunakan statistik deskriptif menggambarkan bahwa dari 22 

perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini menunjukkan nilai minimum Perputaran 

Modal Kerja -8,23, sedangkan nilai maksimum sebesar 1893,52, rata-rata sebesar 31,0342, hal ini 

menunjukkan bahwa kinerja rata – rata peruhasaan sampel dalam membayarkan kewajiban jangka 

pendeknya adalah 31.03% dari total penggunaan asetnya. 

 

Hasil Pengujian Asumsi Klasik 

Uji Normalitas 

Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji normalitas data dengan pengujian statistik 

one-sample Kolmogorov-smirnov test (uji K-S). 



ONE-SAMPLE KOLMOGOROV-SMIRNOV TEST 

 UNSTANDARDIZED RESIDUAL 

N 107 

NORMAL PARAMETERS
A,B MEAN .0000000 

STD. DEVIATION .09990171 

MOST EXTREME DIFFERENCES ABSOLUTE .055 

POSITIVE .047 

NEGATIVE -.055 

TEST STATISTIC .055 

ASYMP. SIG. (2-TAILED) .200C,D 

A. TEST DISTRIBUTION IS NORMAL. 

B. CALCULATED FROM DATA. 

C. LILLIEFORS SIGNIFICANCE CORRECTION. 

D. THIS IS A LOWER BOUND OF THE TRUE SIGNIFICANCE. 

 

Berdasarkan hasil uji normalitas, dapat dilihat dari gambar diatas di bawah (Normal P-P 

Plot of Regression Standardized Residual) terlihat bahwa titik-titik menyebar disekitar garis 

diagonal, serta penyebarannya mengikuti garis diagonal. Hal ini menujukkan bahwa model regresi 

layak dipakai karena memenuhi asumsi normalitas data berdistribusi normal, karena titik dalam 

gambar menyebar disekitar garis diagonal dan arahnya mengikuti garis diagonal. 

 



Uji Multikolinearitas 

Multikolinearitas merupakan fenomena adanya korelasi yang sempurna antara satu 

variabel bebas lain. Uji ini dilakukan dengan menggunakan Tolerance dan VIF dengan kriteria, 

jika Tolerance suatu variabel bebas <0,1 VIF suatu variabel bebas >10, maka dapat disimpulkan 

bahwa variabel bebas tersebut terjadi multikolinearitas. Berdasarkan hasil analisis regresi linier 

berganda yang telah dilakukan, ternyata diperoleh nilai VIF masing-masing variabel bebas sebagai 

berikut : 

Hasil Uji Multikoloniearitas 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardi

zed 

Coefficien

ts 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta 

Toleran

ce VIF 

1 (Constant) .018 .056  .324 .746   

SQRT_PERPUTA

RAN_PERSEDIA

AN 

.011 .005 .175 2.110 .037 .976 1.025 

SQRT_PERPUTA

RAN_PIUTANG 
.023 .017 .115 1.350 .180 .929 1.076 

SQRT_CURRENT

_RATIO 
.112 .021 .462 5.232 .000 .859 1.164 

SQRT_PERPUTA

RAN_MODAL_KE

RJA 

-.002 .002 -.083 -.927 .356 .844 1.185 

a. Dependent Variable: SQRT_ROA 

 

dapat dilihat bahwa tidak ada variabel independen yang memiliki nilai tolerance kurang 

dari 0,1 dan tidak ada satupun variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Jadi 

dapat disimpulkan bahwa tidak ada korelasi antar variabel bebas atau tidak terjadi 

multikolinieritas. 

 

Uji Autokorelasi 

Uji Autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara 

kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan penganggu pada periode t-1 ( sebelumnya 

). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem Autokorelasi. Autokorelasi muncul karena 

observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena 



residual ( kesalahan pengganggu ) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya (Ghozali, 

2016:107). 

Uji Autokorelasi 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .563a .317 .291 .10184 1.917 

a. Predictors: (Constant), SQRT_PERPUTARAN_MODAL_KERJA, 

SQRT_PERPUTARAN_PERSEDIAAN, SQRT_PERPUTARAN_PIUTANG, 

SQRT_CURRENT_RATIO 

b. Dependent Variable: SQRT_ROA 

Sumber :Data sekunder yang diolah, 2017 

 

Berdasarkan tabel di atas hasil uji autokorelasi menunjukkan angka Durbin Watson sebesar 

1,917, nilai ini akan dibandingkan dengan tabel DW dengan jumlah observasi (n)=110, jumlah 

variabel independen (k)=4 dan tingkat signifikansi 5%, di dapat nilai dL=1,63357 dan nilai dU= 

1,74545. Oleh karena nilai DW=1,847 berada diantara dU dan (4-dU) dU=1,74545 yaitu, 1,74545 

< 1,917 < 2,2545 maka dapat disimpulkan tidak adanya autokorelasi. 

 

Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas adalah keadaan dimana dalam model regresi terjadi ketidaksamaan 

variabel residual pada satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Untuk mendeteksi ada atau 

tidaknya gejala heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan Uji Glejser untuk meregres 

nilai absolut residual terhadap masing-masing variabel independen. Jika nilai signifikansi antara 

variabel independen dengan absolute residual lebih dari 0,05, maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uji Heteroskedastisitas 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardiz

ed 

Coefficient

s 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta 

Toleran

ce VIF 

1 (Constant) .098 .033  2.974 .004   

SQRT_PERPUTA

RAN_PERSEDIAA

N 

.003 .003 .088 .884 .379 .976 1.025 

SQRT_PERPUTA

RAN_PIUTANG 
-.003 .010 -.033 -.322 .748 .929 1.076 

SQRT_CURRENT

_RATIO 
-.008 .013 -.063 -.594 .554 .859 1.164 

SQRT_PERPUTA

RAN_MODAL_KE

RJA 

-.001 .001 -.109 -1.016 .312 .844 1.185 

a. Dependent Variable: RES2 

 

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa nilai signifikasi variabel Perputaran  Persediaan 

adalah 0.379, Perputaran Piutang 0.748, Current Ratio 0.554, Perputaran Modal Kerja 0.312 yang 

artinya lebih dari 0,05 sehingga tidak terjadi heteroskedastisidas antara Perputaran Piutang, 

Current Ratio, Perputaran Modal kerja. 

 

Pengujian Hipotesis dengan Regresi Linear Berganda    

 Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual secara statistik dapat diukur 

dari nilai koefisien determinasi (𝑅2), nilai statistik F, dan nilai statistik T. Pengujian hipotesis 

diuraikan dengan menggunakan uji F dan uji T. 

Koefisien Determinasi 

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model 

dalam menerangkan variasi variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai koefisien 

determinasi yang ditunjukkan dengan nilai Adjusted 𝑅2 dari model regresi digunakan untuk 

mengetahui besarnya variabilitas variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel-variabel 

bebasnya. 

 

 

 

 



Koefisien Determinasi 

 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .563a .317 .291 .10184 1.917 

a. Predictors: (Constant), SQRT_PERPUTARAN_MODAL_KERJA, 

SQRT_PERPUTARAN_PERSEDIAAN, SQRT_PERPUTARAN_PIUTANG, 

SQRT_CURRENT_RATIO 

b. Dependent Variable: SQRT_ROA 

 Sumber: Output SPSS 

Berdasarkan hasil pengujian koefisien determinasi pada tabel di atas, menunjukkan 

bahwa nilai Adjusted 𝑅2 sebesar 0,291 yang berarti bahwa variabilitas variabel dependen yang 

dapat dijelaskan oleh variabel independen yaitu Perputaran Persediaan, Perputaran Piutang, 

Current ratio, Perputaran Modal Kerja dalam penelitian ini adalah sebesar 29,1%, sedangkan 

sisanya sebesar 70,9% dijelaskan oleh variabel-variabel lain diluar model penelitian. 

 

Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji T) 

Pengujian ini pada dasarnya bertujuan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Hal ini dapat dilihat 

dari nilai signifikan t dari hasil perhitungan. Apabila nilai sig. t < tingkat signifikan (0,05). 

 

Hasil Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji T) 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .018 .056  .324 .746 

SQRT_PERPUTARAN

_PERSEDIAAN 
.011 .005 .175 2.110 .037 

SQRT_PERPUTARAN

_PIUTANG 
.023 .017 .115 1.350 .180 

SQRT_CURRENT_RA

TIO 
.112 .021 .462 5.232 .000 

SQRT_PERPUTARAN

_MODAL_KERJA 
-.002 .002 -.083 -.927 .356 

a. Dependent Variable: SQRT_ROA 

Sumber: OutPut SPSS 



Berdasarkan analisis penelitian didapatkan tidak semua variabel independen mempunyai 

pengaruh signifikan terhadap variabel ROA. Maka persamaan regresi yang terbentuk: 

   

Dari model regresi tersebut dapat dijelaskan: 

1. α = kostanta sebesar 0.018, artinya apabila variabel independen yaitu Perputaran 

Persediaan, Perputaran Piutang, Current Ratio, Perputaran Modal Kerja dianggap konstan 

(bernilai 0), maka variabel dependen yaitu ROA adalah sebesar 0,018 atau apabila tidak terdapat 

pengaruh dari variabel independen atau jika x1, x2, x3, x4, x5 = 0, maka nilai variabel dependen ( 

ROA ) yakni 0,018. 

2. Nilai Koefisien regresi variabel X1 sebesar 0,011, menunjukkan bahwa setiap kenaikan 

perputaran persediaan sebesar satu satuan, maka akan menaikkan return on asset sebesar 0,011 

satuan dengan asumsi variabel lainnya adalah konstan. 

3. Nilai Koefisien regresi variabel X2 sebesar 0,023, menunjukkan bahwa setiap kenaikan 

perputaran piutang sebesar satu satuan, maka akan menaikkan return on asset sebesar 0,023 satuan 

dengan asumsi variabel lainnya adalah konstan. 

4. Nilai Koefisien regresi variabel X3 sebesar 0,0112, menunjukkan bahwa setiap kenaikan 

current ratio sebesar satu satuan, maka akan menaikkan return on asset sebesar 0,0112 satuan 

dengan asumsi variabel lainnya adalah konstan. 

5. Nilai Koefisien regresi variabel X4 sebesar -0,002, menunjukkan bahwa setiap kenaikan 

perputaran persediaan sebesar satu satuan, maka akan menurunkan perputaran modal kerja sebesar  

-0,002 satuan dengan asumsi variabel lainnya adalah konstan. 

 

Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Uji F) 

ANOVAA 

MODEL SUM OF SQUARES DF MEAN SQUARE F SIG. 

1 REGRESSION .492 4 .123 11.852 .000B 

RESIDUAL 1.058 102 .010   

TOTAL 1.550 106    

A. DEPENDENT VARIABLE: SQRT_ROA 

B. PREDICTORS: (CONSTANT), SQRT_PERPUTARAN_MODAL_KERJA, SQRT_PERPUTARAN_PERSEDIAAN, 

SQRT_PERPUTARAN_PIUTANG, SQRT_CURRENT_RATIO 

 

 

Y = 0,018+ 0,011 P,PERS + 0.023 P.PIU + 0.112 CR – 0.002 P.MDL KER + E 



Berdasarkan hasil pengujian hipotesis (uji F) pada tabel 4.8 diatas, didapat nilai 

signifikansi model regresi secara simultan sebesar 0,000. Nilai ini lebih kecil dari significance 

level 0,05 (5%), yaitu 0,000 < 0,05. Selain itu dapat dilihat juga dari hasil perbandingan antara 

Fhitung dan Ftabel yang menunjukkan nilai Fhitung sebesar 11.852, sedangkan Ftabel sebesar 2,46. 

Dari hasil tersebut terlihat bahwa Fhitung > Ftabel yaitu 11,852 > 2,46, maka dapat disimpulkan 

bahwa H5 diterima yang berarti secara simultan variabel Perputaran Persediaan, Perputaran 

Piutang, Current Ratio dan Perputaran Modal Kerja berpengaruh terhadap variabel dependen 

yaitu ROA. 

 

Pembahasan 

Pengaruh Perputaran Persediaan, Perputaran Piutang, Current Ratio dan Perputaran 

Modal kerja terhadap ROA 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis (uji F) pada tabel 4.8 diatas, didapat nilai 

signifikansi model regresi secara simultan sebesar 0,000. Nilai ini lebih kecil dari significance 

level 0,05 (5%), yaitu 0,000 < 0,05. Selain itu dapat dilihat juga dari hasil perbandingan antara 

Fhitung dan Ftabel yang menunjukkan nilai Fhitung sebesar 11.852, sedangkan Ftabel sebesar 2,46. 

Dari hasil tersebut terlihat bahwa Fhitung > Ftabel yaitu 11,852 > 2,46, maka dapat disimpulkan 

bahwa H0 dapat ditolak yang berarti secara simultan variabel Perputaran Persediaan, Perputaran 

Piutang, Current Ratio dan Perputaran Modal Kerja berpengaruh terhadap variabel dependen 

yaitu ROA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil yang telah didapati dalam penelitian ini, maka peneliti menarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1.  Secara parsial Perputaran Persediaan berpengaruh terhadap Return On Asset pada 

perusahaan sektor Industri dan Kimia yang terdaftar di BEI periode 2011  - 2015. 

2.  Secara parsial Perputaran Piutang tidak berpengaruh terhadap Return On Asset pada 

perusahaan sektor Industri dan Kimia yang terdaftar di BEI periode 2011  - 2015. 

3.  Secara parsial Current Ratio berpengaruh terhadap Return On Asset pada perusahaan 

sektor Industri dan Kimia yang terdaftar di BEI periode 2011  - 2015. 

4. Secara parsial Perputaran Modal Kerja tidak berpengaruh terhadap Return On Asset pada 

perusahaan sektor Industri dan Kimia yang terdaftar di BEI periode 2011  - 2015. 

5. Secara simultan Perputaran Persediaan, Perputaran Piutang, Current Ratio, Perputaran 

Modal Kerja berpengaruh terhadap Return On Asset pada perusahaan sektor Industri dan 

Kimia yang terdaftar di BEI periode 2011  - 2015. 

 

Saran 

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dan ksimpulan diatas maka dapat diberikan 

saran sebagai berikut : 

1. Dapat menggunakan variabel independen lain yang berpengaruh secara signifikan 

terhadap ROA 

2. Diharapkan pada penelitian selanjutnya untuk menggunakan jenis perusahaan lain 

sebagai objek penelitian. 

3. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas sampel dan diharapkan 

memperpanjang periode penelitian. 

 

 


