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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Current 

Ratio, Debt to Equity Ratio dan Net profit margin terhadap Return 

On Assets pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di 

bursa efek Indonesia untuk tahun 2007 sampai dengan tahun 2012. 

Data yang digunakan adalah data laporan keuangan dari masing-

masing perusahaan smpel, yang dipublikasikan melalui website 

www.idx.go.id. Metode analisis yang digunakkan dalam penelitian 

ini adalah metode kuantitatif, dengan pengujian asumsi klasik, 

serta analisis statistikyaitu analisis regresi linear berganda. 

Metode pengambilan smpel yang digunakan adalah  purposive 

sampling. Variabel penelitian ini adalah Current Ratio variabel 

X1, Debt to Equity Ratio variabel X2, Net profit Margin variabel 

X3 serta Return On Assets sebagai variabel Y dengan total smpel 

pertahun sebanyak 10 perusahaan. 

Berdasarkan hasil uji asulsi klasik, variabel-variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini tidak terjadi masalah autokorelasi, 

multikolinearitas, heteroskedastisitas dan data dalam penelitian 

ini memiliki sebaran normal. Hasil uji hipotesis t menunjukan 

bahwa Current Ratio dan Debt to Equity Ratio tidak berpengaruh 

signifikan terhadap return On Assets, sedangkan Net Profit Margin 

berpengaruh signifikan terhadap Return On Assets. Hasil uji f 

menunjukan bahwa Current Ratio, Debt to Equity Ratio dan Net 

profit Margin secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap 

Return On Assets. Hasil pengujian koefisien determinasi (R²) 

menunjukan bahwa hanya 28,8% variasi dari Return On Assets dapat 

dijelaskan oleh variabel Current Ratio, Debt to Equity Ratio dan 

Net Profit Margin, sedangkan sisanya sekitar 71,2% dijelaskan oleh 

variabel lain diluar model. 
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PENDAHULUAN 

Latar belakang. 

Kinerja keuangan suatu perusahaan dapat diartikan sebagai 

prospek atau masa depan pertumbuhan pososi perkembangan yang baik 

bagi perusahaan. informasi kinerja keuangan diperlukan untuk 

menilai perubahan potensi sumber daya ekonomi, yang mungkin 

dukendalikan di masa depan untuk memprediksi kapasitas produksi 

dan sumber daya yang ada. 

Evaluasi kinerja dapat dilakukan menggunakan analisis laporan 

keuangan, dimana analisis laporan keuangan menggunakan rasio 

keuangan. Rsio-rasio yang digunakan untuk menilai kinerja keuangan 

adalah rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, 

rasio profitabilitas dan rasio pertumbuhan. 

Industri makanan dan minuman merupakan sebuah industri yang sangat 

strategis bagi indonesia, ada dua alasan yang mendasarinya: 

pertama, jumlah penduduk indonesia yang sangat besar merupakan 

pasar potensial. Kedua, sebagian industri pangan diindonesia 

memakai bahan baku hasil pertamian lokal yang bisa memacu 

perkembangan sektor agro industri nasional. Selain itu industri 

makanan dan minuman juga mampu menyokong sektor industri lainnya 

dari sektor hulu hingga hilir. 

 

Rumusan Masalah 

Sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, 

maka yang menjadi pokok permasalahaan dalam penelitian ini 

adalah : 

1. Apakah current ratio (CR) berpengaruh terhadap return on assets 
(ROE) pada perusahaan makan dan minuman yang terdaftar di bursa 

efek indonesia dari tahun 2007-2012 ? 

2. Apakah debt to equity ratio (DER) berpengaruh terhadap return 
on assets (ROA) pada perusahaan makanan dan minuman yang 

terdaftar di bursa efek indonesia dari tahun 2007-2012? 

3. Apakah net profit margin (NPM) berpengaruh terhadap return on 
assets (ROA) pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar 

di bursa efek indonesia dari tahun 2007-2010? 

4. Apakah current ratio (CR), debt to equity ratio (DER) dan net 
profit margin (NPM) secara bersama-sama berpengaruh terhadap 

return on assets (ROA) pada perusahaan makanan dan minuman yang 

terdaftatr di bursa efek indonesia dari tahun 2007-2012. 

 

 

 



Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumussan masalah diatas, maka Tujuan dari 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh current ratio (CR) terhadap return on 
assets (ROA) pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar 

di bursa efek indonesia dari tahun 2007-2012. 

2. Untuk mengetahui pengaruh debt to equitry ratio (DER) terhadap 
return on assets (ROA) pada perusahaan makanan dan minuman yang 

terdaftar di bursa efek indonesia dari tahun 2007-2012. 

3. Untuk mengetahui pengaruh net profit margin (NPM) terhadap 

return on assets (ROA) pada perusahaan makanan dan minuman yang 

terdaftar di bursa efek indonesia dari tahun 2007-2012. 

4. Untuk mengetahui pengaruh current ratio (CR), debt to requity 
ratio (DER) dan net profit margin (NPM) terhadap return on 

assets (ROA) pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar 

di bursa efek indonesia dari tahun 2007-2012. 

 

 

TINJAUAN TEORI 

1. Return On Assets (ROA) 

Menurut Mardiyanto (2009:196), return on asset adalah rasio 

untuk menghitung perbandingan antara laba bersih dengan total 

aktiva perusahaan. Rasio ini menggambarkan kemampuan 

perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dari setiap rupiah 

asset yang digunakan. 

  

untuk mengukur return on asset digunakan rumus : 

               Laba Bersih 

Return on asset  = 

               Total Asset 

 

2. Current Ratio (CR) 

 Menurut S. Munawir (2007:72) Current ratio adalah 

pernamdingan antara jumlah aktiva lancar dengan hutang 

lancar, rasio ini menunjukan bahwa nilai kekayaan lancar ( 

yang segera dapat dijadikan uang ) ada sekian kali hutang 

jangka pendek. 

    Untuk mengukur current ratio diukur dengan menggunakan 

rumus: 

 

         Asset Lancar 

Current ratio =  

         Hutang lancar 

 



3. Debt to Equity Ratio (DER) 
Menurut Nardianto (2009:194) Debt to equity Ratio adalah 

rasio yang menunjukan hubungan antara jumlah hutang dengan 

jumlah modal sendiri yang diberikan poemilik perusahaan. angka 

hutang yang dihitung merupakan total hutang, baik jangka pendek 

maupun jangka panjang sedangkan angka Equity  menunjukan total 

modal sendiri yang berfasal dari pemilik perusahaan dan laba 

ditahan. 

Untuk menghitung debt to equity ratio menggunakan rumus: 

      

                          Total Kewajiban 

Debt to equity ratio = 

                 Total Ekuitas 

 

4. Net Profit Margin NPM) 
Menurut Agnes Sawir (2009:21) net profit margin menunjukan 

antara laba bersih setelah pajak atau net income terhadap 

total penjualan. rasio ini mengukur kemampuan perusahaan 

menghasilkan pendapatan bersih terhadappenjualan yang 

dicapai. 

untuk menghitung net profit margin menggunakan rumus:  

                        Laba bersih 

     Net profit margin = 

                    Penjualan 

 

 

METODE PENELITIAN 

Operasionalisasi variabel 

Berdasrkan judul penelitian “ Pengaruh Current Ratio (CR), 

Debt to Equity Ratio (DER) dan Net Profit Margin (NPM) Terhadap 

Return on assets perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia”. Maka terdapat dua variabel yang akan 

dianalisis hubungannya, yaitu: 

 

1.Variabel bebas (independent variable) 

Suatu variabel digolongkan sebagai variabel bebas apabila 

dalam hubunganya dengan variabel lain berfungsi menerangkan atau 

mempengaruhi keadaan variabel terikat tersebut. Dalam hal ini 

yang merupakan variabel bebas adalah “Current Ratio,Debt to 

Equity Ratio dan Net Profit Margin”. 

 

2. Variabel terikat (dependent variable) 
Suatu variabel digolongkan variabel terikat atau tidak 

bebas apabila dalam hubungannya dengan variabel lain, keadaan 

variabel tersebut diterangkan atau dipengaruhi oleh variabel 

bebas. Dalam hal ini yang merupakan variabel terikat adalah 

“Return on assets”. 



Teknik Penentuan Sampel 

Penentuan sampel yang akan dipilih ditetapkan berdasarkan 

kriteria-kriteria sebagai berikut : 

 

a. Populasi 
Populasi yang menjadi objek peneltian ini adalah perusahaan 

yang tergolong kelompok industri makanan dan minuman yang 

terdaftar diBursa Efek Indonesia selama 6 priode yaitu, tahun 

2007, 2008, 2009, 2010, 2011 dan 2012. Populasi dalam penelitian 

ini berjumlah 15  perusahaan. 

 

b. Sampel  
Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah purposive 

sampling. Purposive sampling yaitu, teknik yang digunakan dalam 

penentuan sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu 

yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini berjumlah 10 perusahaan. 

 Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah 

yang memenuhi kriteria sebagai berikut : 

1. Perusahaan yang tergolong dalam industry makanan dan minuman di 
Bursa Efek Indonesia (BEI) selama priode penelitian yaitu tahun 

2007-2012 sebanyak 15 perusahaan. 

2. Perusahaan yang telah mempublikasikan laporan keuangan 

perusahaan per 31 desember tahun 2007-2012, dan hanya 10 

perusahaan yang dijadikan sampel. 

 

 

Teknik pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

 

a. jenis data 
Data yang diperlukan untuk mendukung penelitian ini 

merupakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak 

langsung dari sumber utama ( perusahaan ) yang dijadikan objek 

penelitian. Data itu berupa laporan keuangan perusahaan yang 

termasuk industri makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia  selama priode 2007-2012. 

 

b.sumber data.  

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh 

dari situs resmi Bursa Efek Indonesia yaitu http://www.idx.co.id. 

 

c. pengumpulan data 
pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. penelitian kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan yang 

dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari literatur 

http://www.idx.co.id/


seperti buku-buku, jurnal dan membaca sumber tertulis lainnya 

yang berkaitan dengan topik penelitian. 

2. Teknik observasi, yaitu data yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah merupakan data skunder sehingga prosedur 

pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi terhadap 

laporan keuangan yang disediakan oleh perusahaan itu sendiri, 

dalam hal ini laporan keuangan perusahaan makanan dan minuman 

yang diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia. 

 

 

Teknik Analisis Data 

 

1. Uji autokorelasi 
Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah terjadi 

korelasi antar anggota sampel yang diurutkan berdasarkan waktu. 

Kosekuensi dari adanya autokorelasi dalam model regresi adalah 

varian sampel tidak dapat menggambarkan varian populasinya. 

Diagnosa adanya autokorelasi dilakukan dengan melalui pengujian 

terhadap nilai uji Durbin Watson (uji DW). 

Menurut Ghazali (2006) dasar pengambilan keputusan : 

1.  DW < 1.21   terjadi autokorelasi 

2.  1.21 < DW < 1.65  tidak dapat tersimpulkan 

3.  1.65 < DW < 2.35  tidak terjadi autokorelasi 

4.  2.35 < DW < 2.79  tidak dapat tersimpulkan 

5.  DW > 2.79   terjadi autokorelasi 

 

Uji hipotesis   

 Pengujian terhadap model regresi berganda pada penelitian 

ini dilakukan dalam tiga tahap yaitu : 

a. Pengujian individu atau parsial (uji t) 

Untuk mengetahui bahwa variabel independen (CR, DER dan 

NPM) secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

variabel dependen (ROA). 

 

b. Pengujian menyeluruh atau simultan (uji F) 

Untuk mengetahui bahwa variabel independen (CR, DER dan 

NPM) secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

variabel dependen (ROA). 

 

c. Uji koefisien determinasi (R²) 

Untuk mengukur seberapa besar peranan variabel independen 

(CR, DER dan NPM) secara bersama-sama menjelaskan perubahan yang 

terjadi pada variabel dependen (ROA). 

 

 

 



PEMBAHASAN 

1. Uji Autokorelasi 
Tabel 1 

Uji Autokorelasi 

Model Summary
b
 

Mod

el R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .570
a
 .325 .288 1.02375 2.172 

a. Predictors: (Constant), LN_NPM, LN_CR, LN_DER 

b. Dependent Variable: LN_ROA 

Sumber: SPSS 17.0, diolah 2013 

Dari tabel diatas, uji autokorelasi tersebut diketahui 

bahwa nilai Durbin-Watson (DW) sebesar 2.172. angka tersebut 

berada diantara 1,65 < DW < 2,35, berarti tidak tejadi 

autokorelasi. 

 

 

2. Pengujian Hipotesis 
a. Pengujian Parsial (uji t) 

 

Table 2 

Hasil Hipotesis (uji t) 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -1.021 .393  -2.602 .012 

LN_CR -.297 .280 -.144 -1.059 .294 

LN_DER -.332 .169 -.289 -1.960 .055 

LN_NPM .476 .135 .428 3.525 .001 

a. Dependent Variable: LN_ROA 

Sumber: SPSS 17.0, diolah 2013 

Dari tabel diatas bahwa Current Ratio (CR) memiliki thitung 

sebesar  -1.059 sedangkan ttabel sebesar 2,003 sehingga –thitung  

< - ttabel dengan probabilitas signifikan untuk variabel CR 

sebesar 0.294 lebih besar dari taraf signifikansi 0,05. Maka H0 

diterima dan H1 ditolak sehingga dapat dismpulkan bahwa secara 

parsial CR tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Return On 

Assets (ROA). 



Debt To Equity Ratio (DER) mempunyai nilai thitung sebesar 

-1.960 sedangkan ttabel 2,003 sehingga –thitung < -ttabel dengan 

probabilitas signifikan sebesar 0.055 yang artinya lebih besar 

dari taraf signifikansi 0.05. Maka H0 diterima sedangkan H1 

ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial DER tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap Return On Assets (ROA). 

Net Profit Margin (NPM) memiliki thitung sebesar 3.525 

sedangkan ttabel sebesar 2.003 sehingga thitung  >  ttabel dengan 

probabilitas sebesar 0.01 yang artinya lebih kecil dari taraf 

signifikansi 0,05. Maka H0 ditolak sedangkan H1 diterima sehingga 

dapat disimpulkan bahwa secara parsial NPM  berpengaruh secara 

signifikan terhadap Return On Assets (ROA) 

 

 

b. Pengujian Simultan ( uji f) 
Tabel 3 

Uji Hipotesis (uji f) 

ANOVA
b
 

Model 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 28.201 3 9.400 8.969 .000
a
 

Residual 58.692 56 1.048   

Total 86.893 59    

a. Predictors: (Constant), LN_NPM, LN_CR, LN_DER 

b. Dependent Variable: LN_ROA 

Sumber: SPSS 17.0, diolah 2013 

Dari tabel uji f tersebut, menunjukan bahwa nilai Fhitung  

sebesar  8.969 sedangkan Ftabel sebesar 2,77 dengan df pembilang 

= 3, df penyebut = 56 dan taraf signifikan  α = 0.05 sehingga 

Fhitung  >  Ftabel. Dengan demikian maka H0 ditolak dan H1 

diterima. Artinya terdapat pengaruh signifikan antara current 

ratio (CR), debt to equity ratio (DER) dan net profit margin 

(NPM) secara simultan atau bersama-sama terhadap Return On Assets 

(ROA). Dari tabel 4.15 dapat dilihat tingkat signifikasi sebesar 

0.00 lebih kecil dari taraf yang ditentukan α = 0.05 

mengidentifikasikan bahwa CR, DER dan NPM secara bersama-sama 

berpengaruh signifikan terhadap Return On Assets (ROA) .  

 

 

 

 

 

 



c. Pengujian Koefisien Determinasi (R²) 
Tabel 4 

Hasil uji Koefisien Determinasi 

Model Summary
b
 

Mod

el R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .570
a
 .325 .288 1.02375 2.172 

a. Predictors: (Constant), LN_NPM, LN_CR, LN_DER 

b. Dependent Variable: LN_ROA 

Sumber: SPSS  17.0, 2013 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa koefisien 

determinasi (R Square) sebesar 0.288 atau sebesar 28.8%. hal ini 

menandakan bahwa 28.8% dari variabel Return On Assets dijelaskan 

atau dipengaruhi oleh variabel current ratio (CR), debt to equity 

ratio (DER) dan net profit margin (NPM). Sedangkan sisanya (100% 

- 28.8% = 71.2%) dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel-

variabel lain. 

 

Kesimpulan  

Berdasarkan dari analisis dan pembahasan yang telah 

diuraikan dan pengujian yang telah dilakukan maka dapat diberi 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Hasil penelitian menunjukan bahwa nilai Current Ratio (CR) 

tidak berpengaruh signifikan terhadap Return On Assets (ROA). 

Hal ini dibuktikan dengan menggunakan uji t, dengan thitung -

1.059 dan tingkat signifikansi sebesar 0,294 (P value > 0,05). 

2. Hasil penelitian menunjukan bahwa nilai Debt To Equity Ratio 

(DER) tidak  berpengaruh signifikan terhadap Return On Assets 

(ROA). Hal ini dibuktikan dengan menggunakan uji t, dengan 

thitung sebesar -1.960 dan tingkat signifikansi sebesar 0,055 

(P value < 0,05). 

3. Hasil penelitian menunjukan bahwa nilai Net Profit Margin 

(NPM) berpengaruh signifikan terhadap Return On Assets (ROA). 

Hal ini dibuktikan dengan menggunakan uji t, dengan thitung 

sebesar 3.525 dan tingkat signifikansi sebesar 0,01 dan (P 

value < 0,05). 

4. Hasil penelitian menunjukan bahwa Current Ratio (CR), Debt 

To Equity Ratio (DER) dan Net Profit Margin (NPM) secara  

bersama-sama atau simultan berpengaruh signifikan terrhada 

return on assets (ROA). Hal ini dibuktikan dengan uji f, dengan 

tingkat signifiikansi sebesar 0,00 (P value > 0,05). 

5. Pengaruh Current Ratio (CR), Debt To Equity Ratio (DER) dan 

Net Profit Margin (NPM) terhadap Return On Assets (ROA) sebesar 



28,8%. Sedangkan sisanya 71,2% dijelaskan oleh faktor-faktor 

variabel lain yang tidak dimasukan dalam model penlitian ini. 

 

Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis menyarankan 

sebagai berikut: 

1. Bagi pemakai laporan keuangan yang akan mengambil sebuah 

keputusan hendaknya jangan hanya mengandalkan data mengenai 

Current Ratio (CR), Debt To Equity Ratio (DER) dan Net Profit 

Margin (NPM) saja, tetapi perlu juga memperhatikan faktor-

faktor lain dan rasio-rasio lain dalam hubungannya dengan 

Return On Assets (ROA). 

2. Bagi perusahaan diharapkan lebih memperhatikan kemampuan 

perusahaan yang efektif dan efisien demi kelangsungn perusahaan 

dimasa yang akan datang. 

3. Bagi peneliti selanjutnya hendaknya memperbanyak menggunakan 

variabel-variabel lain dan menentukan sampel penelitian yang 

cukup banyak agar hasil penelitian selanjutnya lebih akurat. 
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