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ABSTRACT 

Rinaldi, Satria oktav, 2017: The  Influence Of Leverage, Market Share, Capital 

Intesity, Firm Size On ROE (Study On 

Manufacturing Companies That Listed On 

Indonesian Stock Exchange Period 2013-2015). 

Promotors Team: Sri Ruwanti, SE., M.Si; Myrna 

Sofia, SE., M.Si. 

The purpose of this research to provide empirical evidence aboutthe influence of 

leverage, market share, capital intesity, firm size on ROE. This research using a 

population of manufacturing that listed in indonesian stock exchange in period 

2013-2015. Samples were selected by using purposive sampling method with some 

criteria, from this method we can obtain 53 samples with 159 data. Research data 

getting from annualy manufacturefinancial statment on indonesian stock 

exchange website.analysis method using multiple regression that consists of 

classic assumption (normality test, multikolonerity test, autocorrelation test, and 

heteroskedatisitas test), and test for hypotesis using F-test (simulatoneus), T-test 

(partial). 



 
 

 

The result of this reserch with using T-test, found that leverage and capital 

intesity have significant effect on ROE, while market share and firm size haven’t 

signifficant effect on ROE. In simulatoneus test (F-test) we found that leverage, 

market share, capital intesity, and firm size have signifficant effect on ROE. 

Keywords: Retrun On Equity (ROE), Leverage, Market Share, Capital Intesity, 

Fimr Size.  

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 

Era globalisasi merupakan era persaingan perusahaan yang menuntut 

perkembangan dari waktu ke waktu. Setiap perusahaan berusaha untuk terus 

berkompetisi dapat mempertahankan eksistensi dan menjadikan perusahaan 

sebagai pilihan konsumen/publik. Untuk mencapai hal tersebut, sebuah 

perusahaan harus memperhatikan beberapa faktor penting yang sangat 

mempengaruhi sebuah label dari perusahaan. Salah satu faktor penting yang perlu 

diperhatikan ialah kinerja keuangan perusahaan. Kinerja keuangan perusahaan 

bukan hanya sekedar standar administrasi yang perlu diperhatikan, melainkan 

pentingnyafluktuasi darikeuangan itu sendiri. Kinerja keuangan perusahaan 

merupakan prestasi kerja yang telah dicapai oleh perusahaan dalam suatu periode 

tertentu dan tertuang dalam laporan keuangan perusahan yang bersangkutan 

(Mutmainah & Anggitasari, 2012) 

KAJIAN PUSTAKA 

Return On Equity (ROE) 

Return on equity (ROE) merupakan rasio yang menunjukan seberapa besar 

kontribusi ekuitas 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 ekuitas. Semakin 

tinggi hasil pengembalian atas ekuitas berarti semakin tinggi pula jumlah laba 

bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam ekuitas. 

Sebaliknya, semakin rendah hasil pengembalian atas ekuitas berarti semakin 

rendah pada jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang 

tertanam dalam ekuitas (Hery, 2015:230) 

Rasio Hutang (Leverage) 

Menurut Raharjaputra (2009:200) rasio leverage mengukur sejauh mana 

perusahaan mendanai usahanya dengan membandingkan antara dana sendiri yang 

telah disetorkan dengan jumlah pinjaman dari para kreditur. Sedangkan pendapat 

yang lain dikemukakan oleh Jumingan dalam Wahyuningtyas (2014:53) rasio 

leverage adalah rasio yang mengukur kebutuhan belanja perusahaan yang dibiayai 

oleh dana dari pinjaman. Semakin tinggi nilai leverage dalam rasio laporan 

keuangan maka akan semakin besar resiko yang dihadapi oleh kreditor. 

Penggunaan hutang yang tinggi akan berdampak terhadap keberlangsungan 

perusahaan serta dapat menjadi beban yang berat dalam melaksanakan 

operasionalnya. 

Pangsa Pasar 

Menurut Setiawan  (2009) pangsa pasar adalah porsi dari penjualan industri dari 

barang atau jasa yang dikendalikan oleh perusahaan. Analisis pangsa pasar 

mencerminkan kinerja pemasaran yang dikaitkan dengan posisi persaingan 

perusahaan dalam suatu industri. Ada dua teori besar mengenai pangsa pasar yaitu 

SCP (structure conductperformance) dan teori efisiensi. Teori SCP merupakan 



 
 

 

suatu model untuk menghubungkan antara struktur pasar suatu industri dengan 

perilaku perusahaan serta kinerjanya. Sedangkan teori efisiensi merupakan suatu 

model yang menjelaskan bagaimana efisinsi operasional suatu perusahaan mampu 

mempengaruhi kinerja perusahaan serta pangsa pasarnya. 

Menurut Winarno (2015)pangsa pasar (Market Share) merupakan rasio antara 

penjualan perusahaan tertentu dengan penjualan total industri. Pangsa pasar 

mewakili variabel struktur pasar yaitu persaingan dalam suatu pasar/industri 

tertentu, menunjukkan tingkat konsentrasi dari pasar/industri yang bersangkutan. 

Perusahaan yang memiliki pangsa pasar yang besar akan lebih mudah 

memperoleh laba. 

Rasio Intensitas Modal 

Menurut Winarno (2015) intensitas modal merupakan rasio antara penjualan 

dengan total Aset. Rasio ini menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan aset oleh 

perusahaan. Rasio ini merupakan hambatan masuk bagi perusahaan baru. 

Perusahaan baru yang akan memasuki pasar oligopoli harus memiliki tingkat 

efisiensi yang tinggi, kalau tidak perusahaan tersebut tidak akan mampu 

memasuki pasar yang baru. Perusahaan yang memiliki tingkat efisiensi yang 

tinggi tentunya akan lebih mudah memperoleh laba. Rasio ini mencerminkan 

kemampuan perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan. 

Semakin tinggi rasio ini berarti semakin efisien penggunaan aktiva tersebut. 

Ukuran Perusahaan 

Menurut Agrestya (2011:6) ukuran perusahaan menggambarkan besar 

kecilnya suatu perusahaan yang dapat dinyatakan dengan total asset. Semakin 



 
 

 

besar total asset maka semakin besar pula ukuran suatu perusahaan, Semakin 

besar total asset maka semakin besar modal yang ditanam, sementara semakin 

banyak penjualan maka semakin banyak juga perputaran uang dalam perusahaan. 

Dengan demikian ukuran perusahaan merupakan ukuran atau besarnya aset yang 

dimiliki oleh perusahaan. 

Menurut Sitanggang (2013:76) ukuran perusahaan dengan kapitalisasi pasar atau 

penjualan yang besar menunjukan prestasi perusahaan. Perusahaan yang besar 

akan lebih mudah mendapatkan akses ke sumber dana untuk memperoleh 

tambahan modal dengan hutang. 

Penelitian Terdahulu 

NO Peneliti Judul Penelitian Variabel 

Penelitian  

Hasil Penelitian 

1 Endah Tri 

Wahyuningtyas 

(2014) 

Pengaruh rasio 

leverage, rasio 

intensitas modal, 

dan pangsa pasar 

terhadap kinerja 

keuangan/ return on 

equity (ROE). 

Variabel 

independen: rasio 

leverage, rasio 

intensitas modal, 

dan pangsa pasar  

 

Variabel 

dependenreturn on 

equity (ROE):  

Rasio leverage, 

rasio intensitas 

modal, dan 

pangsa pasar 

berpengaruh 

signifikan 

terhadapkinerja 

keuangan/return 

on equity (ROE). 



 
 

 

2 Abdul Hamid, 

Bertilia 

Kusrina, 

Wardoyo (2015) 

Pengaruh financial 

leverage 

terhadapreturn on 

equity (ROE) dan 

earning per share 

(EPS) pada sektor 

industri dasar dan 

kimia yang 

terdaftar di bursa 

efek indonesia 

Variabel 

independen: 

financial leverage 

 

Variabel dependen:  

return on equity 

(ROE) dan 

earning per share 

(EPS) 

Financial 

leverage tidak 

berpengaruh 

secara parsial 

terhadap 

ROEkeuangan 

perusahaan, 

Financial 

leverage 

berpengaruh 

secara signifikan 

terhadap EPS 

3 Wenty Agrestya 

(2013) 

Analisis pengaruh 

ukuran perusahaan 

dan struktur modal 

terhadap kinerja 

keuangan pada 

perusahaan 

manufaktur yang 

terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia. 

Variabel 

independen: ukuran 

perusahaan dan 

struktur modal 

 

Variabel dependen: 

kinerja keuangan 

yang diukur dengan 

return on equity 

(ROE) 

ukuran 

perusahaan 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap kinerja 

keuangan/return 

on equity (ROE) 

dan struktur 

modal   tidak 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap kinerja 

keuangan/ return 

on equity (ROE). 



 
 

 

4 Dhania Tria 

Hapsari  

(2012) 

Pengaruh 

manajemen working 

capital, pangsa 

pasar, rasio 

leverage, dan rasio 

intensitas modal 

terhadap 

profitabilitas pada 

perusahaan 

manufaktur di 

Bursa Efek 

Indonesia periode 

2009-2011 

Variabel indepen:  

Manajemen 

working capital, 

pangsa pasar, rasio 

leverage, dan rasio 

intensitas modal 

 

Variabel dependen: 

profitabilitas/ 

return on equity 

(ROE) 

manajemen 

working 

capital,leverage, 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

profitabilitas 

sedangkan pangsa 

pasar dan rasio 

intensitas modal 

tidak berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

profitabilitas. 

5 Ririind Lahmi 

Febria (2009) 

Pengaruh Leverage 

Dan Ukuran 

Perusahaan 

Terhadap 

Profitabilitas 

Variabel 

Independen: 

leverage, dan 

ukuran perusahaan. 

 

Variabel 

Dependen: 

Profitabilitas 

diproksikanreturn 

on equity (ROE) 

Leverage 

berpengaruh 

terhadap 

profitabilitas / 

(ROE) dan ukuran 

perusahaan tidak 

berpengaruh 

terhadap 

profitabilitas 

/(ROE). 

 

 

 

 

 



 
 

 

Kerangka Pemikiran 
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Hipotesis Penelitian 

H1  : Diduga terdapat pengaruh signifikan antara rasio leverage terhadap 

return on equity (ROE) perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

BEI pada tahun 2013 - 2015. 

H2  : Diduga terdapat pengaruh signifikan antara pangsa pasar terhadap 

return on equity (ROE) perusahaan manufaktur  yang terdaftar di 

Rasio Leverage 

(X1) 

Pangsa Pasar 

(X2) 

Intensitas Modal 

(X3) 

Ukuran Perusahaan   

(X4) 

Return On Equity 

(ROE) 

(Y) 



 
 

 

Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. 

Pendekatan kuantitatif merupakan pendekatan yang menggunakan data dalam 

bentuk angka. Penelitian ini bertujuan untuk mencari pengaruh variabel tertentu 

terhadap variabel lainnya. Metode ini juga disebut sebagai metode positivistik 

karena berlandaskan pada filsafat positivisme. Metode ini sebagai metode 

ilmiah/scientific karena telah memenuhi kaidah ilmiah yaitu konkrit/empiris, 

obyektif, terukur, rasional, dan sistematis (Sugiyono, 2012:7) 

Variabel Dependen (Y) 

Menurut Sekaran (2009) Variabel dependen adalah variabel yang dijelaskan atau 

dipengaruhi oleh variabel independen Variabel dependen yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah return on equity (ROE). 

BEI pada tahun 2013 – 2015. 

H3  : Diduga terdapat pengaruh signifikan antara intensitas modal 

terhadap return on equity (ROE) perusahaan manufaktur  yang 

terdaftar di BEI pada tahun 2013 – 2015. 

H4  : Diduga terdapat pengaruh signifikan antara ukuran perusahaan 

terhadap return on equity (ROE) perusahaan manufaktur  yang 

terdaftar di BEI pada tahun 2013 – 2015. 

H5 

 

 

 

 

 

 

 

 : Diduga terdapat pengaruh simultan antara rasio leverage, pangsa 

pasar, intensitas modal, dan ukuran perusahaan terhadapreturn on 

equity (ROE) perusahaan manufaktur  yang terdaftar di BEI pada 

tahun 2013 – 2015. 

 



 
 

 

ROE  =
           

             
 

Variabel Independen (X) 

a. Rasio leverage (X1) menurut Fahmi (2012:127) rasio leveragemerupakan 

rasio yang mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai oleh hutang atau 

dana pihak luar. Untuk mengukur rasioleverage digunakan rumus debt to 

total assets atau debt ratio dimana ratio ini disebut juga sebagai rasio yang 

melihat perbandingan utang perusahaan, yaitu diperoleh dari perbandingan 

total utang dibagi dengan total asset. Adapun rumus debt to total assets atau 

debt ratio adalah : 

DAR =      
            

           
 

b. Pangsa pasar (X2) adalah suatu ukuran dari penjualan yang di dapat pesaing 

dari pasar yang relevan menurut Kotler dalam Alghiffari(2009). Menurut 

Wahyuningtyas (2014) rasio pangsa pasar  adalah rasio untuk mengukur 

posisi perusahaan dalam persaingan industri.  Besarnya pangsa pasar dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

Pangsa pasar =      
                    

                  
 

c. Rasio Intensitas modal (X3)merupakan tingkat efisiensi penggunaan seluruh 

aktiva perusahaan dalam menghasilkan tingkat penjualan tertentu 

(Wahyuningtyas, 2014) 

  Rasio Intensitas Modal =
                    

           
 



 
 

 

d. Ukuran perusahaan (X4) dimaksud disini adalah seberapa besar asset yang 

dimiliki oleh perusahaan tersebut. Semakin besar ukuran perusahaan, dapat 

dipastikan semakin besar juga dana yang dikelola dan semakin kompleks pula 

pengelolaannya (Khafa, 2015) 

Ukuran perusahaan = (total aset) 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Deskripsi objek penelitian 

Populasi penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia dengan periode 2013-2015 yang berjumlah 138 perusahaan. 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah non-

probability sampling, dengan menggunakan metode purposive sampling dengan 

judgementsampling(Sekaran, 2009) yang memilih sampel berdasarkan kriteria-

keriteria sampel yang sesuai dengan penelitian ini dengan demikian sampel yang 

terpilih merupakan representatif dari kriteria-kriteria yang ada dalam penelitian 

ini. 

Analisis Statistic Deskriptif 

Hasil Uji Statistik Deskriptif 

Sumber: Data Skunder yang diolah,2017 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

LEV 130 ,0260 ,8941 ,388536 ,1874710 

PP 130 ,0015 1,0000 ,253081 ,2919760 

IM 130 ,0902 2,8827 1,190857 ,5247450 

UP 130 ,1751 38,1531 5,315358 8,3659804 

ROE 130 ,0129 ,4468 ,156191 ,1026468 

Valid N (listwise) 130     



 
 

 

 

Dari hasil pengujian pada tabel 4.3 diatas diketahui bahwa jumlah 

pengamatan (N) adalah 130 perusahaan yang di dapat dari total sampel yang 

berjumlah 53 perusahaan dengan periode penelitian selama 2013-2015 atau tiga 

tahun. Variabel pertama dalam uji statistik deskriptif ini adalah rasioleverage 

yang dihitung dengan membandingkan total aset dengan total hutang perusahaan 

dalam periode tertentu memiliki nilai minimum sebesar 0,0260 serta nilai 

maksimum sebesar 0,8941 dengan nilai rata-rata sebesar 0,388536 dan nilai 

standar deviasi sebesar 0,1874710. Untuk nilai minimum dimiliki oleh PT. 

Arwana Citra Mulia (ARNA) pada tahun 2015, sedangkan untuk nilai maksimum 

dimiliki oleh PT. Argha Karya Prima Industry Tbk (AKPI) pada tahun 2014. 

Variabel pangsa pasar yang dihitung dengan dengan membandingkan 

penjualan perusahaan dengan penjualan industri memiliki nilai maksimum  

sebesar 1,000 dan nilai minimum sebesar 0,0015. Nilai rata-rata 0,253081dengan 

standar deviasi sebesar 0,2919760. Nilai maksimum pada variabel pangsa pasar 

diraih oleh PT Alkindo Naratama Tbk (ALDO) tahun 2013, 2014, 2015,PTSepatu 

Bata Tbk (BATA)tahun 2013, 2014, 2015, PT Mandom Indonesia Tbk (TCID) 

tahun 2013, 2014, 2015. Dan nilai minimum diraih oleh PTPrima alloy steel 

Universal Tbk (PRAS) pada tahun 2013. 

Variabelintensitas modal yang dihitung dengan membandingkan total 

asset dan total penjualanperusahaan dalam periode tertentu memiliki nilai 

maksimum sebesar 2,8827dan nilai minimum sebesar 0,0902 dengan nilai rata-

rata sebesar 1,190857 serta standar deviasi sebesar 0,5247450. Nilai maksimum 



 
 

 

dimiliki oleh PT. Cahaya Kalbar Tbk (CEKA) pada tahun 2014, sedangkan untuk 

nilai minimum dimiliki oleh PT. Arwana Citra Mulia (ARNA) pada tahun 2013. 

Variabelukuran perusahaan yang dihitung dengan membandingkan total 

asset  perusahaan dalam periode tertentu memiliki nilai maksimum 

sebesar38,1531dan nilai minimum sebesar 0,1751dengan nilai rata-rata sebesar 

5,315358 serta standar deviasi sebesar8.3659804. Nilai maksimum dimiliki oleh 

PT. Semen Gresik Tbk (SMGR) pada tahun 2015, sedangkan untuk nilai 

minimum dimiliki oleh PT. Pyrdam Farma Tbk (PYFA) pada tahun 2013. 

Return on equity (ROE) yang dihitung dengan membangdingkan laba 

bersih dengan total equitas perusahaan dalam periode tertentu. Nilai maksimum 

yang dimiliki sebesar 0,4468dan nilai minimum sebesar 0,0129, sedangkan untuk 

nilai standar deviasi sebesar 0,1026468dan nilai mean sebesar0,156191. nilai 

maksimum dimiliki oleh PT Taisho Pharmaceutical IndonesiaTbk (SQBB)  

Uji Asumsi Klasik 

Uji Normalitas 

Uji Normalitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 130 

Normal Parameters
a,b

 
Mean ,0000000 

Std. Deviation ,09020411 

Most Extreme Differences 

Absolute ,102 

Positive ,102 

Negative -,058 

Kolmogorov-Smirnov Z 1,167 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,131 

 

 



 
 

 

 Hasil uji one sample kolmogorov-smirnov pada tabel 4.5 diatas menunjukan nilai 

signifikan 0,131. Karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka dapat 

disimpulkan bahwa data residual pada model regresi ini terdistribusi secara 

normal. Dengan kata lain model regresi yang digunakan memenuhi asumsi 

normalitas. 

Uji Multiklonearitas 

 

Uji Multikoloneritas 

   

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 

(Constant)   

Leverage  ,948 1,055 

Pangsa Pasar ,935 1,070 

Intensitas Modal ,972 1,028 

Ukuran Perusahaan  ,948 1,055 

Sumber: Data Skunder yang diolah,2017 

Pada tabel terlihat bahwa masing – masing variabel independen yaitu leverage, 

pangsa pasar, intensitas modal, dan ukuran perusahaan memiliki nilai tolerance ≥ 

0,10 atau VIF ≤ 10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap variabel 

independen tidak teridentifikasi atau bebas dari multikolinearitas. 

Uji Heterskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas 

 LEV PP IM UP Unstandardized 

Residual 

Spear
man”s 
rho 

Unstand

ardized 

Residual 

Correlation 

Coefficient 

,031 ,053 ,079 ,018 1,000 

Sig. (2-

tailed) 

,729 ,545 ,369 ,839 . 

N 130 130 130 130 130 



 
 

 

Dari tabel diatas terlihat pengujian heterokedastisitas menggunakan 

Sperman’s Rho dengan kriteria pengambilan keputusan apabila nilai-sig> 0,05 

maka tidak terjadi masalah heterokedastisitas. Tabel diatas menunjukan nilai-sig> 

0,05. Maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi. 

Hasil Uji Analisis Linear Berganda 

 Uji Analisis Linear Berganda 

 

Dari tabel diatas dapat kita ketahui bahwa hasil persamaan regresi untuk 

tahap pertama adalah sebagai berikut. 

ROEi,t   = 0,135- 0,159Leveragei,t- 0,049Pangsa Pasar i,t +0,075 

IntensitasModali,t+ 0,001Ukuran Perusahaani,t + εi, 

Dengan pembahasan lebih rinci mengenai hasil persamaan regresi akan 

dijelaskan dibawah ini. 

1. Constant = 0,135 (positif). Hasil ini menyatakan bahwa apabila 

variabel-variabel independen pada pengujian konstan maka 

nilai ROE akan menunjukkan nilai sebesar 0,135. 

 

Model  Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) ,135 ,026  5,236 ,000 

LEV -,159 ,044 -,291 -3,606 ,000 

PP -,049 ,029 -,138 -1,700 ,092 

IM ,075 ,016 ,385 4,836 ,000 

UP ,001 ,001 ,089 1,096 ,275 

a. Dependent Variable: roe 



 
 

 

2. Koefisien β1 = 0,159 (negatif). Hasil ini menunjukkan bahwa apabila nilai 

leveragemeningkat sebesar 1 satuan maka nilai ROE akan 

mengalami penurunan sebesar 0,159. 

3. Koefisien β2 = 0,049 (negatif). Nilai pada koefisien β2 menunjukkan bahwa 

apabila nilai pangsa pasar meningkat sebesar 1 satuan maka 

akan diikuti penurunan tingkat ROE sebesar 0,049. 

4. Koefisien β3 = 0,075 (positif). Hasil ini menunjukkan bahwa apabila nilai 

intensitas modal meningkat sebesar 1 satuan akan 

mengakibatkan peningkatan nilai ROE  sebesar 0.075. 

5. Koefisien β4 = 0,001 (positif). Nilai koefisien menunjukkan bahwa nilai 

ukuran perusahaan naik sebesar 1 satuan akan 

mengakibatkan peningkatan nilai ROE sebesar 0,001. 

Hasil Uji Hipotesis 

 Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari hasil tabel 4.10 diatas dikatahui bahwa kemampuan variabel 

independen yaitu rasio leverage, pangsa pasar, intensitas modal, dan ukuran 

perusahaan mampu menjelaskan variabel dependennya yaitu return on equity 

(ROE) sebesar 0,203 atau 20,3%.  

 

 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,477
a
 ,228 ,203 ,0916360 

a. Predictors: (Constant), up, im, lev, pp 

b. Dependent Variable: roe 



 
 

 

Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)  

 

Dari hasil pengujian statistik F yang terdapat pada tabel diatas 

menunjukkan nilai sig sebesar 0,000 dimana nilai tersebut berada dibawah tingkat 

signifikansi yaitu 0,05 yang berarti rasio leverage, pangsa pasar, intensitas modal, 

dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh secara bersama-sama  terhadap ROE 

(0,000 > 0,05). 

Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik T) 

Dari hasil pengujian yang terdapat pada tabel  diatas dapat kita ketahui 

bahwa hipotesis pertama yaitu rasio leverage berpengaruh signifikan terhadap 

ROE pada perusahaan manufaktur yang terdapat di bursa efek indonesia periode 

Analisis Uji F 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression ,310 4 ,077 9,216 ,000
b
 

Residual 1,050 125 ,008   

Total 1,359 129    

a. Dependent Variable: roe 

b. Predictors: (Constant), up, im, lev, pp 

 Analisis Uji T 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) ,135 ,026  5,236 ,000 

lev -,159 ,044 -,291 -3,606 ,000 

pp -,049 ,029 -,138 -1,700 ,092 

im ,075 ,016 ,385 4,836 ,000 

up ,001 ,001 ,089 1,096 ,275 

a. Dependent Variable: roe 



 
 

 

2013-2015. Pada tabel 4.11 menunjukkan bahwa nilai signifikansi 0,000. tingkat 

signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05 (0,000< 0,05). Berdasarkan keterangan 

tersebut maka dapat disimpulkan bahwa rasio leverage berpengaruh signifikan 

terhadap ROE. Maka kesimpulannya, hipotesis pertama diterima. 

Hipotesis kedua, menyatakan bahwa pangsa pasar diduga berpengaruh 

signifikan terhadap ROE. Dari tabel 4.11 diatas menunjukkan bahwa hipotesis 

kedua gagal diterima. Keputusan tersebut didasarkan pada nilai signifikansi 0,092 

tingkat signifikansi 0,05 berada diatas nilai signifikansi statistik (0,092> 0,05). 

Berdasarkan pernyataan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua 

gagal diterima. 

Hipotesis ketiga, menunjukkan bahwa intensitas modal diduga 

berpengaruh signifikan terhadap ROE. Pada tabel 4.11 diatas dapat dilihat bahwa 

nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 (0,000 < 0,05). 

Berdasarkan keputusan tersebut dapat disimpulkan hipotesis ketiga diterima. 

Hipotesis keempat menyatakan bahwa ukuran perusahaandiduga 

berpengaruh signifikan terhadap ROE. Dari tabel diatas menunjukkan bahwa 

hipotesis keempat gagal diterima. Keputusan tersebut didasarkan pada nilai sig 

hipotesis keempat 0,275 yang berada diatas 0,05 (0,275 > 0,05). Dengan demikian 

hipotesis keempat gagal diterima. 

Penutup 

Kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis pengaruh Rasio Leverage, Pangsa 

Pasar, Intensitas Modal, Ukuran Perusahaan terhadap Return On Equity (ROE) 

adalah sebagai berikut: 



 
 

 

1. Rasio Leverage  berpengaruh signifikan terhadap Return On Equity 

(ROE) pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2013-2015.  

2. Pangsa Pasar tidak berpengaruh signifikan terhadap Return On Equity 

(ROE) pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2013-2015.  

3. Intensitas Modal berpengaruh signifikan terhadap Return On Equity 

(ROE) pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2013-2015.  

4. Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap Return On 

Equity (ROE) pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2013-2015.  

5. Rasio Leverage, Pangsa Pasar, Intensitas Modal, dan Ukuran Perusahaan 

berpengaruh secara simultan terhadap Return On Equity (ROE) pada 

Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 

2013-2015. 
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