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ABSTRAK

ANALISIS PENGARUH RASIO AKTIVITAS, LIKUIDITAS DAN UKURAN
PERUSAHAAN TERHADAP PROFITABILITAS PADA PERUSAHAAN

OTOMOTIF YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK
INDONESIATAHUN 2010-2013

Oleh

EKA SAFITRI

Dalam meningkatkan penjualan, perusahaan dituntut untuk dapat meningkatkan
seluruh aktivitas perusahaan dan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki agar mampu
mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
bagaimana pengaruh rasio aktivitas yang diukur menggunakan perputaran persediaan,
perputaran piutang dan perputaran aktiva tetap kemudian rasio likuiditas diukur
menggunakan current ratio, quick rasio dan firm size terhadap profitabilias yang diukur
dengan return on equity.

Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling, jumlah sampel akhir
sebanyak 8 perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2013.
Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda data panel
menggunakan SPSS 20.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa perputaran persediaan tidak
berpengaruh terhadap return on equity. Perputaran piutang berpengaruh positif terhadap
return on equity. Perputaran aktiva tetap tidak berpengaruh return on equity. Current ratio
tidak berpengaruh terhadap return on equity. Quick ratio tidak berpengaruh terhadap return
on equity. Firm size tidak berpengaruh terhadap return on equity. Dan perputaran persediaan,
perputaran piutang, perputaran aktiva tetap, current ratio, quick ratio dan firm size
berpengaruh secara simultan terhadap profitabilitas Hipotesis yang terdukung oleh hasil
penelitian ini adalah H2 dan H7. Sedangkan hipotesis yang tidak didukung oleh penelitian ini
adalah H1, H3, H4, H5 dan H6. Disarankan kepada penelitian selanjutnya jika ingin
menindak lanjuti mengenai perputaran persediaan, perputran piutang, perputran aktiva tetap,
rasio lancar, rasio cepat dan ukuran perusahaan atau dengan topic penelitian sejenis dapat
diharapkan menambahkan variabel lain, seperti variabel hutang. Bagi investor yang akan
menanamkan modalnya di perusahaan otomotif hendaknya menjadikan rasio aktivitas
likuiditas dan ukuran perusahaan sebagai acuan dalam mengambil keputusan

Kata kunci : Perputaran persediaan, perputran piutang, perputran aktiva tetap, current ratio,
quick ratio dan firm size.
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya perusahaan mempunyai tujuan dalam melakukan kegiatan

operasionalnya, yaitu dengan mencari laba. Laba perusahaan secara umum

diperoleh dengan cara mengurangi jumlah penjualan dengan seluruh komponen

biaya. Dengan bertambah besarnya perusahaan, maka perusahaan berkembang

untuk dapat mengikuti dan memenuhi kebutuhan pasar yang berubah–ubah.

Kondisi keuangan dan perkembangan perusahaan yang sehat akan mencerminkan

efisiensi dalam kinerja perusahaan menjadi tuntutan utama untuk dapat bersaing

dengan perusahaan lainnya.

Perusahaan yang mempunyai pembiayaan yang besar dalam menjalankan

usahanya dapat mengakibatkan penurunan laba usaha yang merupakan faktor

penyebab turunnya profitabilitas. Dalam hubungannya penjualan, total aktiva

maupun modal sendiri sering digunakan untuk mengukur penggunaan modal

perusahaan dengan membandingkan antara laba dengan modal yang digunakan

dalam operasi. Oleh karena itu, keuntungan yang besar tidak menjamin atau

bukan merupakan ukuran bahwa dalam perusahaan tersebut dapat melangsungkan

hidupnya.

Profitabilitas dapat dijadikan sebagai tolak ukur atau gambaran tentang efektivitas

kinerja manajemen ditinjau dari keuntungan yang diperoleh dibandingkan dengan
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hasil penjualan dan investasi perusahaan. Laporan keuangan seperti neraca,

laporan laba rugu dan cash flow dianalisis dengan menggunakan alat analisis yang

sesuai dengan kebutuhan analisis.

Salah satu indikator untuk mengukur profitabilitas suatu perusahaan yaitu melalui

analisis return on equity yang merupakan imbalan hasil dari aktiva yang

diinvestasikan. Return on equity sangat penting dalam mengukur profit suatu

perusahaan, dimana menggambarkan kemampuan suatu perusahaan dalam

memperoleh laba secara keseluruhan. Return on equity dapat dihitung dengan

membandingkan laba yang diperoleh setelah pajak terhadap total asset atau modal

perusahaan. Ada berbagai faktor yang mempengaruhi profitabilitas antara lain;

perputaran persediaan, perputaran piutang, perputaran aktiva tetap, rasio lancar,

rasio cepat dan ukuran perusahaan.

Tingkat perputaran persediaan merupakan angka yang menunjukan kecepatan

penggantian persediaan dalam periode tertentu biasanya dalam satu tahun. Ukuran

kelancaran perputaran persediaaan menggambarkan sejauh mana kemampuan

perusahaan dalam menyediakan dan menjual persediaan barang yang akan

dipasarkan. Semakin tinggi perputaran persediaan barang, maka semakin tinggi

biaya yang dapat ditekan sehingga semakin besar perolehan laba suatu

perusahaan. Sebaliknya, jika semakin lambat perputaran persediaan barang, maka

semakin kecil pula perolehan labanya.

Menurut Munawir (2004) berpendapat bahwa, tingkat perputaran persediaan

(inventory turnover), menunjukan berapa kali persediaan tersebut diganti dalam

arti dibeli dan dijual kembali. Perusahaan dagang membeli persediaan kemuadian
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dijual kembali tanpa proses pengolahan lebih lanjut. “Rasio perputaran persediaan

(inventory turnover ratio) mengukur kecepatan rata–rata persediaan bergerak

keluar dari perusahaan” (Wild, dkk, 2005).

Perputaran piutang digunakan untuk mengukur berapa lama penagihan piutang

selama satu periode atau berapa kali dana yang ditanam dalam piutang ini

berputar dalam satu periode. Semakin tinggi perputaran piutang menunjukan

bahwa modal kerja yang ditanamkan dalam piutang semakin rendah dan tentunya

kondisi ini bagi perusahaan semakin baik (Kasmir, 2011).

Perputaran piutang adalah perbandingan antara penjualan dan rata–rata piutang.

Perputaran piutang menujukkan usaha untuk mengukur seberapa sering piutang

menjadi kas dalam satu periode tertentu. “Semakin besarnya jumlah piutang

berarti semakin besar pula profitabilitasnya, namun bersamaan dengan itu juga

memperbesar resiko yang mungkin akan terjadi atas likuiditasnya” (Astuti, 2004).

Perputaran piutang merupakan salah satu bentuk investasi yang dilakukan oleh

pihak perusahaan. Apabila perputaran piutang dikelola secara efisien dan efektif

oleh perusahaan, maka akan menghasilkan laba atau tingkat profitabilitas yang

tinggi bagi perusahaan. Ukuran kelancaran perputaran piutang menggambarkan

sejauh mana kelancaran pelunasan yang dilakukan oleh konsumen. Hal ini juga

dapat menggambarkan sejauh mana kemampuan perusahaan dalam

mengumpulkan piutangnya.

Selain itu, peputaran aktiva tetap juga mempengaruhi profitabilitas perusahaan.

Perputaran aktiva tetap adalah rasio antara penjualan dengan aktiva tetap neto.

Rasio ini menunjukan bagaimana perusahaan menggunakan aktiva tetap
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perusahaannya (Sartono, 2002). Perputaran aktiva tetap juga digunakan untuk

manajemen perusahaan untuk mengukur efisiensi penggunaan aktiva tetap dalam

menunjang kegiatan penjualan perusahaan.

Munawir (2004) mengemukakan bahwa, perputaran aktiva tetap (fixed assets turn

over) yaitu rasio antara penjualan dengan aktiva tetap bersihnya. Rasio ini

digunakan untuk mengevaluasi kemampuan perusahaan menggunakan aktivanya

secara efektif untuk meningkatkan pendapatan. Jika perputaran rendah,

kemungkinan ada aktiva tetap yang tidak digunakan secara efektif oleh

perusahaan.

Faktor yang mempengaruhi profitabilitas adalah likuiditas. Likuiditas perusahaan

diperoleh dengan membandingkan antara kewajiban jangka pendek (lancar)

dengan sumber daya jangka pendek. Kewajiban jangka pendek perusahaan terdiri

dari hutang usaha, wesel tagih jangka pendek, hutang jatuh tempo yang kurang

dari setahun dan beban–beban lainnya, sedangkan sumber daya jangka pendek

terdiri atas kas, piutang usaha, dan persediaan. Jika perusahaan ingin

memaksimalkan profitabilitas, kemungkinan dapat mempengaruhi tingkat

likuiditas perusahaan. Semakin tinggi likuiditas, maka semakin baik posisi

perusahaan di mata kreditur. Oleh karena itu, terdapat kemungkinan yang lebih

besar bahwa perusahaan akan dapat membayar kewajibannya tepat pada

waktunya.

Likuiditas yang tinggi tidak selalu menguntungkan karena berpeluang

menimbulkan dana–dana yang menganggur yang sebenarnya dapat digunakan

untuk berinvestasi dalam proyek–proyek yang menguntungkan perusahaan.
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Sehingga untuk mengetahui tingkat likuiditas serta seberapa besar modal kerja

yang dialokasikan perusahaan untuk operasi perusahaan, dapat menggunakan

rasio lancar.

Profitabilitas juga dipengaruhi oleh ukuran perusahaan. Semakin besar ukuran

perusahaan akan menimbulkan biaya yang lebih besar yang dapat mengurangi

profitabilitas, namun disisi lain perusahaan besar memiliki skala dan keleluasaan

ekonomis dibandingkan dengan perusahaan kecil sehingga akan lebih mudah

memperoleh pinjaman yang dapat meningkatkan profitabilitas. Oleh karena itu,

ukuran perusahaan (firm size) digunakan sebagai variabel untuk menguji

pengaruhnya terhadap profitabilitas perusahaan.

Beaver, dkk, (1970) menyatakan bahwa, semakin besar nilai aset yang

dimilikinya, maka akan mempengaruhi prospek perusahaan di masa depan.

Perusahaan yang mempunyai prospek yang baik dalam jangka waktu yang lama

akan menyebabkan saham perusahaan menarik bagi investor. Selain itu, menurut

Short dan Keasey (1999) menyatakan bahwa, perusahaan berukuran skala besar

akan mampu mencapai skala ekonomisnya yang akhirnya akan meningkatkan

nilai perusahaan.

Perusahaan sektor otomotif dan komponen (automotive and components)

merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang otomotif. Sekarang ini

perkembangan perusahaan otomotif berkembang dengan pesat. Bahkan

perusahaan otomotif semakin lama semakin marak dan mengalami kemajuan, hal

ini terlihat dari bermunculnya inovasi–inovasi baru untuk memenuhi kebutuhan

konsumen. Perusahaan otomotif memiliki prospek yang bagus, karena pada saat
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ini mengalami persaingan yang cukup tinggi serta perkembangan teknologi yang

begitu cepat. Dengan bertambahnya jumlah penduduk dan tingkat volume

kendaraan terutama di indonesia, dapat meningkatkan jumlah permintaan terhadap

produk–produk otomotif. Produk otomotif juga menjadi kebutuhan sehari  hari

bagi setiap orang.

Salah satu tindakan yang harus dilakukan oleh perusahaan otomotif dalam

mencapai laba yang diinginkan selanjutnya. Efisiensi dapat didefinisikan sebagai

kemampuan sebuah persahaan dalam menjalankan aktivitas produksinya dengan

menggunakan masukan (input) yang serendah–rendahnya untuk menghasilkan

suatu keluaran (output) yang maksimal, dan dapat menjadi salah satu tolak ukur

kinerja perusahaan. Oleh karena itu, dalam usaha mencapai tujuan perusahaan,

pihak manajemen perusahaan otomotif dituntut untuk dapat meningkatkan seluruh

aktivitas perusahaan dan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki agar mampu

mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, hal tersebut akan menjamin

kontinuitas dan likuiditas perusahaan sehingga operasi perusahaan akan berjalan

dengan ekonomis dan efisien. Dari hasil penjualan yang tinggi, perusahaan akan

mendapatkan keuntungan yang semakin meningkat. Jumlah keuntungan yang

diperoleh secara teratur merupakan salah satu faktor yang penting untuk menilai

profitabilitas.

TABEL 1.1 DATA AKTIVA LANCAR DAN LABA BERSIH TAHUN 2013
PADA PERUSAHAAN OTOMOTIF DI BURSA EFEK
INDONESIA

No Kode Efek
Aktiva Lancar

(dalam  Rupiah)
Laba Bersih

(dalam Rupiah)
1 ASII 88.352.000.000.000 22.297.000.000.000
2 BRAM 1.115.825.805.819 67.554.729.030
3 GDYR 608.717.611.266 56.488.591.899
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Lanjutan

4 IMAS 11.634.955.170.257 951.000.279.726
5 INDS 1.086.590.779.051 147.608.449.013
6 LPIN 117.583.929.998 6.297.706.987
7 PRAS 331.855.600.867 13.196.739.424
8 SMSM 1.097.152.037.422 489.778.713.532

Sumber : idx.co.id

Tabel 1.1 diatas menggambarkan nilai laba bersih tahun 2013 pada perusahaan

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dapat dilihat dari data bahwa perusahaan

Astra International Tbk adalah perusahaan yang memiliki laba yang tertinggi dan

perusahaan Multi Prima Sejahtera Tbk adalah perusahaan yang memiliki nilai laba

bersih terendah dibandingkan dengan perusahaan otomotif yang lainnya.

Hal ini pula yang membuat peneliti tertarik untuk menjadikan perusahaan

otomotif sebagai objek yang akan diteliti. Perusahaan yang diambil sebagai objek

penelitian yaitu perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti mencoba melakukan penelitian yang

berhubungan dengan upaya perusahaan untuk meningkatkan profitabilitas. Untuk

itu peneliti mengambil judul “ANALISIS PENGARUH RASIO AKTIVITAS,

LIKUIDITAS DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP

PROFITABILITAS PADA PERUSAHAAN OTOMOTIF YANG

TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2010-2013”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, penulis terlebih

dahulu merumuskan masalah sebagai dasar kajian yang akan dilakukan dalam

penelian ini yang akan dilakukan yaitu:
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Apakah perputaran persediaan berpengaruh secara signifikan terhadap

profitabilitas pada perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

tahun 2010 – 2013?

1. Apakah perputaran piutang berpengaruh secara signifikan terhadap

profitabilitas pada perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia tahun 2010 – 2013?

2. Apakah perputaran aktiva tetap  berpengaruh secara signifikan terhadap

profitabilitas pada perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia tahun 2010 – 2013?

3. Apakah current ratio berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas

pada perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun

2010 – 2013?

4. Apakah quick ratio berpengaruh secara signifikan terhadap pofitabilitas

pada perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun

2010 – 2013?

5. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap

profitabilitas pada perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa efek

Indonesia?

6. Apakah perputaran persediaan, perputaran piutang, perputaran aktiva tetap,

current ratio, quick ratio dan ukuran perusahaan berpengaruh secara

simultan dan parsial terhadap profitabilitas pada perusahaan otomotif yang

terdaftar di Bursa efek Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai penulis untuk melakukan penelian ini adalah

sebagai berikut:
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1. Untuk mengetahui perputaran persediaan terhadap profitabilitas pada

perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010 -

2013.

2. Untuk mengetahui perputaran piutang terhadap profitabilitas pada

perusahaan otomotif yang tedaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010 –

2013.

3. Untuk mengetahui perputaran aktiva tetap terhadap profitabilitas pada

perusahaan otomotif yang tedaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010 –

2013.

4. Untuk mengetahui pengaruh current ratio terhadap terhadap profitabilitas

pada perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun

2010 -2013.

5. Untuk mengetahui pengaruh quick ratio terhadap terhadap profitabilitas

pada perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun

2010 -2013.

6. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap profitabilitas

pada perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun

2010 -2013.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Meningkatkan pemahaman dan pengenalan terhadap permasalahan

mengenai rasio aktivitas, likuiditas dan ukuran perusahaan terhadap
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profitabilitas perusahaan dan juga  sebagai tambahan wawasan dan

pengetahuan bagi peneliti tentang masalah yang diteliti.

2. Bagi Investor

Sebagai alat bantu mengambil keputusan bagi investor dalam menilai

suatu perusahaan dan dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk

melakukan investasi.

3. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi, bahan rujukan

dan referensi untuk kemungkinan penelitian topik–topik yang terkait.



II. KAJIAN PUSTAKA, RERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

A. Teori Signaling

Teori sinyal (Jama’an, 2008), mengemukakan tentang bagaimana seharusnya

sebuah perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan. Sinyal

ini berupa informasi mengenai apa yang sudah dilakukan oleh manajemen untuk

merealisasikan keinginan pemilik. Sinyal dapat berupa promosi atau informasi

lain yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut lebih baik daripada perusahaan

lain.

Teori sinyal menjelaskan bahwa pemberian sinyal dilakukan oleh manajer untuk

mengurangi asimetri informasi. Manajer memberikan informasi melalui laporan

keuangan bahwa mereka menerapkan kebijakan akuntansi konservatisme yang

menghasilkan laba yang lebih berkualitas karena prinsip ini mencegah perusahaan

melakukan tindakan membesar-besarkan laba dan membantu pengguna laporan

keuangan dengan menyajikan laba dan aktiva yang tidak overstate.

Teori sinyal mendefinisikan tentang bagaimana seharusnya sebuah perusahaan

memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan. Sinyal ini berupa informasi yang

disampaikan oleh manajemen dan informasi ini sangat diminati oleh calon investor. Teori

signal juga dapat membantu pihak perusahaan, pemilik dan pihak luar perusahaan

mengurangi asimetri informasi dengan menghasilkan kualitas atau integritas

informasi laporan keuangan. Untuk memastikan pihak-pihak yang berkepentingan



12

meyakini keandalan informasi keuangan yang disampaikan pihak perusahaan,

perlu mendapatkan opini dari pihak lain yang bebas memberikan pendapat tentang

laporan keuangan (Jama’an, 2008).

B. Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah merupakan pokok atau hasil akhir dari suatu proses

akuntansi yang menjadi bahan informasi bagi para pemakainya sebagai salah satu

bahan dalam proses pengembalian keputusan dan juga dapat menggambarkan

indikator kesuksesan suatu perusahaan mencapai tujuannya (Harahap, 2002).

Laporan Keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat

digunakan sebagai alat komunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu

perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas

perusahaan tersebut (Munawir, 2004).

Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada

suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja

perusahaan tersebut. Laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan

keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi:

a. Neraca

b. Laporan laba rugi

c. Laporan perubahan ekuitas

d. Laporan perubahan posisi keuangan yang dapat disajikan berupa laporan

arus kas atau laporan arus dana

e. Catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian

integral dari laporan keuangan|
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Menurut Munawir (2004) bahwa, dengan mengingat atau memperhatikan sifat-

sifat laporan keuangan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa laporan

keuangan itu mempunyai beberapa keterbatasan antara lain:

1. Laporan keuangan yang dibuat secara periodik pada dasarnya merupakan

interim report (laporan yang dibuat antara waktu tertentu yang sifatnya

sementara) dan bukan merupakan laporan yang final. Karena itu semua

jumlah-jumlah atau hal-hal yang dilaporkan dalam laporan keuangan tidak

menunjukan nilai likuidasi atau realisasi dimana dalam interm report itu

terdapat pendapat-pendapat pribadi (personal judgment) yang telah

dilakukan oleh akuntan atau management yang bersangkutan.

2. Laporan keuangan menunjukan angka dalam rupiah yang kelihatanya

bersifat pasti dan tepat, tetapi sebenarnya dasar penyusunannya dengan

standar nilai yang mungkin berbeda atau berubah-ubah. Laporan keuangan

dibuat berdasarkan konsep going cornern atau anggapan bahwa

perusahaan akan berjalan terus sehingga aktiva tetap dinilai berdasarkan

nilai–nilai historis atau harga perolehannya dan pengurangannya dilakukan

terhadap aktiva tetapi tersebut sebesar akumulasi depresiasinya. Karena itu

angka yang tercantum dalam laporan keuangan hanya merupakan nilai

buku (book value) yang belum tentu sama dengan harga pasar sekarang

maupun nilai gantinya.

3. Laporan keuangan disusun berdasarkan hasil pencatatan transaksi

keuangan atau nilai rupiah dari berbagai waktu atau tanggal yang lalu,

dimana daya beli (purchasing power) uang tersebut makin menurun,
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dibandingkan dengan tahun – tahun sebelumnya, sehingga kenaikan

volume penjualan yang dinyatakan dalam rupiah belum tentu menunjukan

atau mencerminkan unit yang dijual semakin besar, kenaikan itu

disebabkan oleh naiknya harga jual barang tersebut, yang mungkin juga

diikuti kenaikan tingkat harga-harga. Jadi suatu analisa dengan

memperbandingkan data beberapa tahun tanpa membuat penyesuaian

terhadap perubahan tingkat harga akan diperoleh kesimpulan yang keliru

(misleading).

4. Laporan keuangan tidak dapat mencerminkan berbagai faktor yang dapat

mempengaruhi posisi atau keadaan keuangan perusahaan karena faktor-

faktor tersebut tidak dapat dinyatakan dengan satuan uang, misalnya

reputasi dan prestasi perusahaan, adanya beberapa pesan yang tidak dapat

dipenuhi adanya kontrak–kontrak pembelian maupun penjualan yang

telahdisetujui, kemampuan serta integritas managernya dan sebagainya.

C. Profitabilitas

Rasio profitabilitas merupakan rasio yang bertujuan untuk mengetahui

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu dan

juga gambaran tentang tingkat manajemen dalam melaksanakan kegiatan

operasinya. Efektifitas manajemen disini dilihat dari laba yag dihasilkan terhadap

penjualan dan investasi perusahaan. Rasio profitabilitas merupakan rasio yang

menggambarkan kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba melalui semua

kemampuan dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah

karyawan, jumlah cabang dan sebagainya (Harahap, 2009).
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Tingkat Pengembalian Ekuitas (Return On Equity)

Return on equty merupakan perbandingan antara laba bersih sesudah pajak dengan

total ekuitas. Return on equty merupakan pengukuran dari penghasilan (income)

yang tersedia bagi para pemilik perusahaan (baik pemegang saham biasa maupun

pemegang saham preferen) atas modal yang mereka investasikan didalam

perusahaan (Harahap, 2009). Return on equty adalah rasio yg menunjukan sejauh

mana perusahaan mengelola modal sendiri (net worth) secara efektif, mengukur

tingkat keuntungan dari investasi yang telah dilakukan pemilik modal sendiri atau

pemegang saham perusahaan (Sawir, 2009).

Return on equty ini sering disebut dengan rate of return on net worth yaitu

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan modal sendiri

yang dimiliki, sehingga ROE ada yang menyebut sebagai rentabilitas modal

sendiri atau yang sering disebut rentabilitas usaha. Rumus yang digunakan adalah

sebagai berikut (Harahap, 2009):

=
D. Rasio Aktivitas

Rasio aktivitas adalah rasio yang mengukur seberapa efektif perusahaan dalam

memanfaatkan semua sumber daya yang ada. Semua rasio aktivitas ini melibatkan

perbandingan antara tingkat penjualan dan investasi pada berbagai jenis aktiva.

Rasio-rasio aktivitas menganggap bahwa sebaiknya terdapat keseimbangan yang

layak antara penjualan dan beragam unsur aktiva misalnya persediaan, aktiva tetap

dan aktiva lainnya.
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1. Perputaran Persediaan (Inventory Trun Over)

Inventory trun over menunjukan kemampuan dana yang tertanam dalam

perputaran dalam suatu periode tertentu, atau likuiditas dari inventory dan

kecenderungan untuk adanya overstock (Riyanto, 2008). Perputaran persediaan

mengukur efisiensi pengelolaan persediaan barang dagang. Rasio ini merupakan

indikasi yang cukup populer untuk menilai efisiensi operasional, yang

memperlihatkan seberapa baiknya manajemen mengontrol modal yang ada pada

persediaan.

Ada dua masalah yang timbul dalam perhitungan dan analisis rasio perputaran

persediaan. Pertama, penjualan dinilai menurut harga pasar (market price),

persedian dinilai menurut harga pokok penjualan, maka sebenarnya rasio

perputaran persediaan (at cost) digunakan untuk mengukur perputaran fisik

persediaan. Rasio yang dihitung dengan membagi penjualan dengan persediaan

untuk mengukur perputaran persediaan dalam kas (Sawir, 2003).

= −
2. Perputaran Total Aktiva Tetap ( Total Assets Turn Over)

Total assets turn over merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur

perputaran semua aktiva yang dimiliki perusahaan dan mengukur berapa jumlah

penjualan yang diperoleh dari tiap rupiah aktiva. Total assets turn over merupakan

rasio yang menggambarkan perputaran aktiva diukur dari volume penjualan. Jadi

semakin besar rasio ini semakin baik yang berarti bahwa aktiva dapat lebih cepat

berputar dan meraih laba dan menunjukkan semakin efisien penggunaan

keseluruhan aktiva dalam menghasilkan penjualan. Dengan kata lain jumlah asset
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yang sama dapat memperbesar volume penjualan apabila assets turn over

ditingkatkan atau diperbesar. Rasio yang dihitung dengan membagi penjualan

dengan persediaan. Rumus untuk mengukur perputaran persediaan dalam kas

(Kasmir, 2008).

=
3. Perputaran Modal Kerja (Working Capital Turn Over)

Perputaran modal kerja merupakan perbandingan antara penjualan dengan modal

kerja bersih. Dimana modal kerja bersih adalah aktiva lancar dikurangi utang

lancar. Perputaran modal kerja merupakan rasio mengukur aktivitas bisnis

terhadap kelebihan aktiva lancar atas kewajiban lancar serta menunjukkan

banyaknya penjualan (dalam rupiah) yang dapat diperoleh perusahaan untuk tiap

rupiah modal kerja (Sawir, 2009).

Working capital turn over merupakan kemampuan modal kerja (neto) berputar

dalam suatu periode siklus kas (cash cycle) dari perusahaan (Riyanto, 2008).

Makin pendek periode tersebut berarti makin cepat perputaran atau makin tinggi

perputarannya (turn over rate-nya). Berapa lama periode perputaran modal kerja

adalah tergantung berapa lama periode perputaran dari masing-masing komponen

dari modal kerja tersebut.

Untuk menilai  efisien dalam modal kerja dapat digunakan rasio antara total

penjualan dengan modal kerja rata-rata. Rasio ini menujukan hubungan antara

modal kerja dengan penjualan yang dapat diperoleh perusahaan untuk tiap rupiah
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modal kerja. Perputran modal kerja yang rendah menunjukan adanya kelebihan

modal kerja yang mungkin disebabkan rendahnya perputaran persediaan, piutang

atau adanya saldo kas yang terlalu besar. Rumus untuk mengukur perputaran

modal kerja (Riyanto, 2001).

= −
4. Perputaran Aktiva Tetap (Fixed Assets Turnover)

Rasio ini merupakan perbandingan antara penjualan dengan aktiva tetap. Fixed

assets turn over mengukur efektivitas penggunaan dana yang tertanam pada harta

tetap seperti pabrik dan peralatan, dalam rangka menghasilkan penjualan, atau

berapa rupiah penjualan bersih yang dihasilkan oleh setiap rupiah yang

diinvestasikan pada aktiva tetap (Sawir, 2009).

=
5. Perputaran Piutang (Recievable Turnover

Perputaran piutang 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. Semakin tinggi rasio menunjukan bahwa

modal kerja yang ditaman dalam piutang semakin rendah dan tentunya kondisi ini

bagi perusahaan sangat baik. Sebaliknya jika rasio semakin rendah ada over

invesment dalam piutang. Hal yang jelas adalah rasio piutang memberikan
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pemahaman tentang kualitas piutang dan kesuksesan penagihan piutang

penagihan piutang. Cara mencari rasio ini adalah dengan membandingkan antara

penjualan kredit dengan rata-rata piutang.

Piutang selalu dalam keadaan berputar. Periode perputarannya atau periode

terikatnya modal dalam piutang adalah tergantung kepada syarat pembayarannya.

Semakin lemah atau lama syarat pembayaran berarti makin lama modal terikat

pada piutang ini berarti bahwa tingakat perputaran piutangnya selama satu periode

tertentu adalah makin rendah. Rumus untuk mengukur perputaran piutang

(Husnan dan Pudjiastuti, 2004).

=
Penurunan perputaran piutang dapat disebabkan oleh faktor sebagai berikut:

1. Turunya piutang diikuti turunnya penjualan dalam jumlah lebih besar

2. Naiknya penjualan diikuti naiknya piutang dalam jumlah yang lebih besar

3. Turunnya penjualan dengan piutang yang tetap

4. Naiknya piutang sedangkan penjualan tidak berubah

6. Perputaran kas  (Cash Turnover)

Jumlah kas dapat dipertahankan dengan menentukan besarnya aktiva lancar atau

hutang lancar. Jumlah kas juga dapat dihubungkan dengan penjualannya.

Perbandingan antara penjualan dengan jumlah rata rata menggambarkan tingkat

perputaran kas. Semakin tinggi tingkat perputaran ini maka keadaan perusahaan

semakin baik, karena hal ini dapat diartikan bahwa perusahaan tersebut memiliki

tingkat efisiensi yang baik dalam penggunaan kasnya. Tetapi apabila tingkat



20

perputaran kas yang tingginya melebihi dapat pula berarti bahwa jumlah kas yang

tersedia adalah terlalu kecil untuk volume penjualan tersebut. Rumus untuk

mengukur perputaran kas (Hanafi dan Halim, 2007).

=
E. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan

perusahaan dalam memenuhi kewajiban – kewajiban jangka pendeknya tepat pada

waktunya dengan aktiva lancar yang dimilikinya. Likuiditas tidak hanya

berkenaan dengan keadaan keseluruhan keuangan perusahaan, tetapi juga

berkaitan dengan kemampuannya mengubah aktiva lancar tertentu menjadi uang

kas. Rasio likuiditas untuk mengukur kemampuan perusahaan sebagai berikut:

1. Memenuhi kewajiban tepat pada waktunya

2. Memelihara modal kerja yang cukup untuk operasi normal

3. Membayar bunga dan deviden yang dibutuhkan

4. Memelihara tingkat kredit yang menguntunkan

1. Rasio Lancar (Current Ratio)

Rasio lancar merupakan alat ukur likuiditas yang diperoleh dengan membagi

aktiva lanacar dengan hutang lancar. Aktiva lancar menggambarkan alat bayar dan

asumsikan semua aktiva lancar yang benar – benar bisa digunakan membayar.

Sedangkan hutang lancar menggambarkan biaya yang harus dibayar dan

diasumsikan semua hutang lancar yang harus dibayar (Prastowo, 1995).



21

=
Analisa sebelum membuat kesimpulan yang akhir dari analisa rasio lancar harus

mempertimbangkan faktor faktor sebagai berikut:

1. Distribusi atau proporsi daripada aktiva lancar

2. Data trend daripada aktiva lancar dan hutang lancar untuk jangka waktu 5

tahun atau lebih dari waktu yang lalu

3. Syarat yang diberikan oleh kreditor ke perusahaan dalam mengadakan

pembelian maupun syarat kredit yang diberikan oleh perusahaan dalam

menjual barangnya

4. Present value dari aktiva lancar, sebab ada kemungkinan  perusahaan

mempunyai saldo piutang yang cukup besar tapi piutang tersebut sudah

lama terjadi dan sulit ditagih sehingga nilai realisasinya mungkin kecil

dibandingkan dengan yang dilaporkan

5. Kemungkinan perubahan nilai aktiva lancar yang besar (terutama

ditunjukan dalam persediaan) maka tidak menjamin likuid perusahaan

6. Perubahan persediaan dalam hubungannya dengan volume penjualan

sekarang atau dimasa yang akan datang, yang mungkin adanya over

invesment dalam persediaan

7. Kebutuhan jumlah modal kerja dimasa mendatang  semakin besar,

kebutuhan modal kerja dimasa mendatang maka dibutuhkan

8. Tipe atau jenis perusahaan
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2. Rasio Cepat (Quick ratio)

Rasio ini disebut juga acid test ratio yang digunakan untuk mengukur

kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya.

Perhitungan quick ratio dengan mengurangkan aktiva lancar dengan persediaan.

Hal ini dikarenakan persediaan merupakan unsur aktiva lancar yang likuiditasnya

rendah dan sering mengalami fluktuasi harga serta menimbulkan kerugian jika

terjadi likuiditas. Jadi rasio ini menunjukan kemampuan aktiva lancar yang paling

likuid mampu menutupi hutang lancar. Quick ratio memfokuskan komponen-

komponen aktiva lancar yang lebih likuid yaitu ks, surat berharga, dan piutang

dihubungkan dengan hutang lancar (Martono dan Agus, 2003).

= −
3. Rasio Kas (Cash Ratio)

Rasio kas (cash ratio) adalah jumlah kas dan setara kas yang perusahaan miliki

dibandingkan kewajiban lancar. Rasio kas merupakan cara yang efektif dan cepat

untuk menentukan apakah sebuah perusahaan berpotensi memiliki masalah

likuiditas jangka pendek. Rasio kas merupakan rasio yang membandingkan antara

kas dan aktiva lancar yang bisa segera menjadi uang kas dengan hutang lancar.

Aktiva yang bisa segera menjadi uang kas adalah efek atau surat berharga

(Sutrisno, 2009).

= +
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F. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan suatu penetapan besar kecilnya perusahaan.

Semakin tinggi total asset yang menunjukan harta yang dimiliki perusahaan

mengindikasikan bahwa besar pula harta yang dimiliki perusahaan sehingga

investor akan semakin aman dalam berinvestasi keperusahaan tersebut. Semakin

besar ukuran perusahaan akan menimbulkan biaya yang lebih besar yang dapat

mengurangi profitabilitas, namun disisi lain perusahaan besar memiliki skala dan

keleluasaan ekonomis dibandingkan dengan perusahaan kecil sehingga akan lebih

mudah memperoleh pinjaman yang dapat meningkatkan profitabilitas. Oleh

karena itu, ukuran perusahaan (firm size) digunakan sebagai variabel yang

menguji pengaruhnya terhadap profitabilita perusahaan. Perusahaan dengan aset

yang besar maka akan menggunakan sumber daya yang ada semaksimal mungkin

untuk menghasilkan keuntungan usaha yang diinginkan oleh perusahaan.

Menurut Panjaitan, dkk (2004), ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana

dapat diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan menurut berbagai cara, antara

lain: total aktiva, penjualan, log size, nilai pasar saham, kapitalisasi pasar, dan

lain-lain yang semuanya berkolerasi tinggi. Semakin besar total aktiva, penjualan,

log size, nilai pasar saham dan kapitalisasi pasar maka semakin besar pula ukuran

perusahaan tersebut. Pada dasarnya ukuran perusahaan hanya terbagi dalam tiga

kategori yaitu perusahaan besar (large firm), perusahaan menengah (medium firm)

dan perusahaan kecil (small firm). Ukuran perusahaan diukur dengan logaritma

natural dari total aktiva dapat digunakan rumus (Panjaitan, dkk,  2004) :

Ukuran Perusahaan = Ln Total Aset
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G. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini merupakan replika dari beberapa penelitian terdahulu dengan

menggunakan proksi variabel dan objek penelitian serta tahun penelitian yang

berbeda. Berikut adalah uraian dari beberapa hasil penelitian.

TABEL 2.1 RANGKUMAN PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian Judul Analisis Hasil
Ari
Bramasto
(2010)

Analisis Perputaran
Aktiva Tetap dan
Perputaran Piutang
Kaitannya terhadap
Return on Assets
pada PT. Pos
Indonesia (Persero)
Bandung

Regresi Linear
Berganda

Perputaran aktiva tetap
dan perputaran piutang
secara simultan tidak
berpengaruh secara
signifikan terhadap
profitabilitas, namun
arah pengaruh bertanda
positif menunjukkan
bahwa perputaran
piutang yang tinggi
cenderung
meningkatkan
profitabilitas

Fransischa
Zhendy
Kurnia
(2013).

Pengaruh
Perputaran Kas,
Perputaran Piutang
dan Perputaran
Persediaan
Terhadap
Profitabilitas Pada
Perusahaan Food
And Baverage Yang
Go Public Di Bursa
Efek Indonesia

Analisi Regresi
Linear
berganda

Menunjukan bahwa
hipotesis penelitian
yang teruji adalah
variabel perputaran
persediaan teruji
berpengaruh signifikan
terhadap profitabilitas
pada perusahaan Food
and Baverage yang
terdaftar di Bursa Efek
Indonesia. Sedangkan
hipotesis penelitian
yang tidak teruji adalah
variabel perputaran kas
dan perputaran piutang
tidak teruji berpengaruh
signifikan terhadap
profitabilitas pada
perusahaan food and
baverage yang terdaftar
di Bursa Efek
Indonesia.

Novi Sagita
Ambarwati,

Pengaruh Modal
Kerja, Likuiditas,

Purposive
Sampling

Hasil analisis dari
penelitian ini adalah
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Gede Adi
Yuniarta,
dan Ni
Kadek
Sinarwati
(2015)

Aktivitas dan
Ukuran
PerusahaanTerhadap
Profitabilitas Pada
Perusahaan
Manufaktur Yang
Terdaftar di Bursa
Efek Indonesia.

perputaran kas,
perputaran piutang,
perputaran persediaan
berpengaruh secara
simultan terhadap
profitabilitas.
Sedangkan analisis
secara parsial
menunjukkan hanya
perputaran piutang dan
perputaran persediaan
yang berpengaruh
terhadap profitabilitas.

Fuad
Lukman
Hakim
(2014)

Pengaruh Ukuran
Perusahaan, Hutang
dan Likuiditas
Terhadap rasio
Profitabilitas
Perusahaan (Studi
Kasu Pada
Perusahaan
Investasi, Jasa Dan
Dagang Yang
Terdaftar Di DES
Pada Tahun 2009-
2012)

Simple
Random
Sampling

Menunjukan bahwa
variabel ukuran
perusahaan
berpengaruh positif dan
signifikan terhadap
rasio profitabilitas.
Variabel hutang tidak
berpengaruh terhadap
rasio profitabilitas
dengan taraf
signifikannya sebesar
0,069. Sedangkan hasil
dari variabel likuiditas
berpengaruh negatif
dengan taraf signifikasn
sebesar 0,033.

Nina
Sufiana &
Ni Ketut
Purnawati
(2012)

Pengaruh
Perputaran Kas,
Perputaran Piutang
dan Perputaran
Persediaan terhadap
Profitabilitas

Regresi Linear
Berganda

Pengaruh perputaran
kas, perputaran piutang
dan perputaran
persediaan berpengeruh
secara simultan
terhadap profitabilitas.
Perputaran kas tidak
berpengaruh signifikan
dan memiliki arah yang
negatif secara parsial
terhadap profitabilitas,
sedangkan perputaran
piutang dan perputaran
persediaan berpengaruh
positif terhadap
profitabilitas. Diantara
ketiga variabel bebas
tersebut yang dominan
berpengaruh terhadap
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profitabilitas adalah
perputaran piutang.

H. Rerangka Pemikiran

Kerangka pikir penelitian merupakan urutan – urutan logis dari pemikiran peneliti

untuk memecahkan suatu masalah penelitian, yang dituangkan dalam bentuk

bagan dengan penjelasan. Menurut Idrus (2009) kerangka pikir adalah gambaran

mengenai hubungan antar variabel dalam suatu penelitian, yang diuraikan oleh

jalan pikiran menurut kerangka logis. Kerangka pemikir menurut teori, dalil atau

konsep – konsep yang akan dijadikan dasar dalam penelitian. Uraian dalam

kerangka pikir ini menjelaskan antar variabel.

GAMBAR 1.1 RERANGKA PEMIKIRAN

Perputaran Persediaan
(X1)

Perputaran Piutang
(X2)

Perputaran Aktiva
Tetap

(X3)

Rasio Lancar
(X4)

Rasio Cepat
(X5)

Ukuran Perusahaan
(X6)

Return On Equity
(Y)
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I. Hipotesis

Purwanto, dkk (2007), hipotesis adalah pernyataan atau dugaan yang bersifat

sementara terhadap suatu masalah penelitian yang kebenarannya masih lemah

(belum tentu kebenerannya) sehingga harus diuji secara empiris.

Pengertian Hipotesis Penelitian Menurut Sugiyono (2009), hipotesis merupakan

jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan

masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Dikatakan

sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori. Hipotesis

dirumuskan atas dasar kerangka pikir yang merupakan jawaban sementara atas

masalah yang dirumuskan. Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut:

1. Hubungan Perputaran Persediaan Terhadap Profitabilitas

Besarnya tingkat perputaran persediaan menunjukan tingkat efektifitas

penggunaan dana yang tertanam di persediaan atau untuk menunjukan

hubungan antara perputaran persediaan dengan tingkat penjualan yang

dicapai. Jika tingkat penjualan meningkat maka profitabilitas perusahaan

juga meningkat.

H1: Perputaran persediaan berpengaruh positif terhadap profitabilita

pada perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

2. Hubungan Perputaran Piutang Terhadap Profitabilitas

Semakin tinggi rasio (turn over) menunjukkan modal kerja yang

ditanamkan dalam piutang rendah, sebaliknya kalau rasio semakin rendah

berarti ada over investment dalam piutang sehingga memerlukan analisa
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lebih lanjut, mungkin karena bagian kredit dan penagihan bekerja tidak

efektif atau mungkin ada perubahan dalam kebijak sanaan pemberian

kredit.

H2: Perputaran piutang berpengaruh positif terhadap profitabilita pada

perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

3. Hubungan Perputaran Aktiva Tetap Terhadap Profitabilitas

Perputaran aktiva tetap untuk mengevaluasi kemampuan perusahaan

menggunakan aktivitasnya secara efektif untuk meningkatkan

profitabilitas perusahaan. Semakin cepat perputaran tetap maka semakin

besar profitabilitas perusahaannya.

H3: Perputaran aktiva tetap berpengaruh positif terhadap profitabilita

pada perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

.
4. Hubungan Current Ratio Terhadap Profitabilitas

Semakin besar perbandingan aktiva lancar dengan kewajiban lancar maka

semakin tinggi kemampuan perusahaan dalam menutupi kewajiban jangka

pendek. Current ratio yang rendah biasanya dianggap menunjukan

terjadinya masalah likuiditas, sebaliknya current ratio yang terlalu tinggi

juga kurang baik, karena menunjukan banyaknya dana mengganggur yang

pada akhirnya dapat mengurangi kemampuan laba perusahaan.

H4: Rasio lancar berpengaruh negatif terhadap profitabilitas pada

perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

5. Hubungan Quick Ratio Terhadap Profitabilitas

Quick ratio berkonsentrasi hanya pada aktiva lancar yang lebih likuiditas

dan piutang, yang berhubungan dengan obligasi jangka pendek. Tingkat
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likuiditas yang semakin tinggi maka kemampuan perusahaan dalam

memenuhi kewajiban keuangan jangka pendeknya semakin besar.

H5:: Rasio cepat berpengaruh negatif terhadap profitabilitas pada

perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

6. Hubungan Firm Size Terhadap Profitabilitas

Ukuran perusahaan yang diukur dengan asset yang besar maka akan

menggunakan sumber daya yang ada dengan maksimal untuk

menghasilkan keuntungan perusahaan yang maksimal dan perusahaan

dengan asset yang kecil tentunya menghasilkan keuntungan sesuai dengan

asset yang dimiliki.

H6: Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap profitabilitas

pada perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

7. Hubungan Secara Bersama-sama Variabel Perputaran Persediaan,

Perputaran Piutang, Perputaran Aktiva Tetap, Current Ratio, Quick Ratio

dan Firm Size Terhadap Profitabilitas

H7: Perputaran persediaan, perputaran Piutang, perputaran aktiva tetap,

current ratio, quick ratio dan firm size berpengauh secara simultan

terhadap profitabilitas pada perusahaan otomotif yang terdaftar di

Bursa Efek Indonesia.



III. METODE PENELITIAN

A. Variabel Penelitian dan Definisi Variabel

1. Variabel Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian deduktif yang bertujuan untuk menguji

hipotesis melalui validasi teori atau pengujian aplikasi kepada teori tertentu.

Ruang lingkup penelitian ini hanya membatasi pembahsannya pada pengujian

apakah rasio aktivitas, likuiditas dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap

perofitabilitas (return on equity). Penelitian ini hanya mengambil sampel pada

perusahaan otomotive yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2010-2013.

Mengujji hipotesis yang diajukan, variabel yang diteliti dalam penelitian

diklasifikasikan menjadi variabel dependen dan variabel independen sebagai

berikut:

a. Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen (Y) dalam penelitian ini adalah profitabilitas (return on

equity).

b. Variabel Independen (X)

Variabelindependen (X) dalam penelitian ini adalah inventory turnover

ratio, receivable turnover ratio, fixed assets turnover ratio, current ratio,

quick ratio, dan firm size.
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2. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel penelitian ini terdiri dari 1 (satu) variabel terikat

(dependen) dan 6 (enam) variabel bebas (independen) yang akan dijelaskan

berikut ini:

1. Variabel Dependen

Variabel dependen atau terikat merupakan variabel yang dipengaruhi oleh

variabel-variabel independen. Variabel dpenden dinyatakan dengan notasi Y.

Variabel yang digunakan sebagai variabel dependen di dalam penelitian ini adalah

return on equity. Return on equity adalah rasio untuk mengukur laba bersih

sesudah pajak dengan modal sendiri. Variabel ini diukur dengan return on equity

(Kasmir, 2008).

=
2 Variabel Independen

Variabel independen adalah variabel-variabel yang mempengaruhi variabel yang

lain. Dalam penelitian ini menggunakan enam variabel bebas

(X1,X2,X3,X4,X5,X6,X7) yaitu

a Inventory turnover ratio

Perputaran persediaan mengukur kemampuan perusahaan melakukan perputaran

barang dagangannya dan menunjukan hubungan antara barang yang diperlukan

untuk menunjang tingkat penjualan serta efisiensi dilihat dari tingkat perputaran

persediaan. Semakin cepat perputaran persediaan maka akan semakin efisien

penggunaan persediaan dalam perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan adanya

tingkat perputaran persediaan yang tinggi untuk mengurangi biaya yang timbul,
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karena kelebihan persediaan. Perputaran persediaan dapat dihitung dengan

menggunakan rumus (Kasmir, 2011).

= −
b. Receivable turnover ratio

Receivable turnover ratio adalah rasio yang menunjukkan efisiensi pengelolaan

piutang pada perusahaan. Semakin tinggi rasio menunjukkan modal kerja yang

ditanamkan pada piutang rendah. Perputaran piutang  dapat dihitung dengan

menggunakan rumus (Munawir 2004).

=
c. Fixed assets turnover ratio

Fixed Assets Turnover adalah posisi aktiva tetap dan taksiran waktu perputaran

aktiva tetap dapat dinilai dengan menghitung tingkat perputaran aktiva tetap yaitu

dengan membagi penjualan dengan total aktiva aktiva tetap bersih. Perputaran

aktiva tetap dapat dihitung dengan menggunakan rumus (Munawir, 2004).

=
d. Current ratio

Current ratio merupakan alat ukur likuiditas yang diperoleh dengan membagi

aktiva lancar dengan utang lancar. Aktiva lancar menggambarkan alat bayar dan

diasumsikan semua aktiva lancar benar-benar bisa digunakan membayar.
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Sedangkan utang lancar menggambarkan biaya yang harus dibayar dan

diasumsikan semua utang lancar yang harus dibayar (Prastowo, 1995).

=
e. Quick ratio

Menurut Kasmir (2012) bahwa, rasio cepat merupakan rasio yang menunjukan

kemampuan perusahaan dalam memenuhi, membayar kewajiban atau utang lancar

tanpa memeperhitungkan nilai sediaan. Quick ratio dapat dihitung dengan

menggunakan rumus (Martono, 2003):

= −
f. Firm size

Ukuran Perusahaan menurut Ferry dan Jones (1979) bahwa, ukuran perusahaan

adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan

menurut berbagai cara, antara lain: total aktiva, penjualan, log size, nilai pasar

saham, kapitalisasi pasar dan lain-lain yang semuanya berkorelasi tinggi. Menurut

Siregar dan Utama dalam penelitian Sisca Christianty Dewi (2008), Ukuran

perusahaan diukur dengan logaritma natural dari total aktiva digunakan rumus:

Ukuran Perusahaan = Ln Total Aset

B. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh

data yang diperlukan (Nazir, 2009). Teknik  pengumpulan data yang digunakan
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pada penelitian ini adalah menggunakan metode pengumpulan data dokumentasi,

yaitu berupa laporan keuangan perusahaan. Data yang diambil pada laporan

keuangan perusahaan yang aktif pada tahun 2010–2013. Lalu di analisis dengan

analisis regresi linear berganda.

C. Populasi danSampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek atau subyek yang

menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk di

pelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 1997). Populasi dalam

penelitian ini adalah perusahaan–perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa

Efek Indonesia (BEI).

2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi yang diteliti. Teknik pengambilan sampel

dalam penelitian ini dilakukan secara purposive sampling, yaitu teknik

pengambilan sampel dari sumber data dengan menggunakan kriteria–kriteria

tertentu. Menurut Suharsimi (1998) mengatakan bahwa, sampel adalah bagian

dari populasi (sebagian atau wakil populasi yang diteliti). Teknik pengambilan

sampel dalam penelitian ini dilakukan secara purposive sampling, yaitu teknik

pengambilan sampel dari sumber data dengan menggunakan kriteria – kriteria

tertentu. Kriteria yang digunakan untuk memilih sampel antara lain:

1. Perusahaan–perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

(BEI)
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2. Konsisten menerbitkan laporan keuangan tahunannya pada tahun 2010

sampai 2013

3. Perusahaan secara konsisten memperoleh laba selama tahun 2010-2013

Berdasarkan kriteria  tersebut, perusahaan–perusahaan yang menjadi sampel

penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut ini:

TABEL 3.1 : DAFTAR SAMPEL PERUSAHAAN OTOMOTIF

No. Kode Efek Emiten

1. ASII Astra International Tbk

2. BRAM Indo Kordsa Tbk

3. GDYR Goodyear Indonesia Tbk

4. IMAS Indomobil Sukses International Tbk

5. INDS Indospring Tbk

6. LPIN Multi Prima Sejahtera Tbk

7. PRAS Prima Alloy Steel Universal Tbk

8. SMSM Selamat sempuran Tbk

Sumber : idx.co.id

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah

jenis data yang diperoleh dan digali melalui hasil pengolahan pihak kedua dari

hasil penelitian lapangannya, baik berupa data kualitatif maupun kuantitatif

(Teguh, 2005). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan

historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan

dan tidak dipublikasikan. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini

adalah data mengenai laporan keuangan tahunan pada perusahaan yang bergerak
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pada sub sektor otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun

2010 sampai tahun 2013.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data dan informasi

laporan keuangan tahunan yang diambil dari Bursa Efek Indonesia atau Indonesia

Stock Exchange (IDX).

E. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh

data yang diperlukan (Nazir, 2009). Teknik  pengumpulan data yang digunakan

pada penelitian ini adalah menggunakan metode pengumpulan data dokumentasi,

yaitu berupa laporan keuangan perusahaan. Data yang diambil pada laporan

keuangan perusahaan yang aktif pada tahun 2010–2013. Lalu di analisis dengan

analisis regresi linear berganda.

F. Metode Analisis Data

1. Analisis Regresi Berganda

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi

berganda. Analisis regresi linier berganda adalah hubungan secara linear antara

dua atau lebih variabel independen (X1,X2,X3,X4,X5,X6….Xn) dengan variabel

dependen (Y). Analisis ini digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara

variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-masing variabel

independen berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari

variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau
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penurunan. Data yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio. Persamaan

regresi linear berganda sebagai berikut:

Y = a + b1X1+ b2X2+b3X3+b4X4+b5X5+b6X6+ e

Keterangan:

Y = Return On Equty (ROE)

X1 = Perputaran pesediaan

X2 = Perputaran Piutang

X3 = Perputaran Aktiva Tetap

X4 = Rasio Lancar (Current Ratio)

X5 = Rasio Cepat (Quick Ratio)

X6 = Ukuran Perusahaan (frim size)

a = Konstanta (nilai Y apabila X1, X2,X3,X4,X5, X6= 0)

b = Koefisien regresi (nilai peningkatan ataupun penurunan)

e = Error

2. Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskriptif tentang suatu data yang

dilihat melalui nila rata-rata (mean), standar deviasi, varians, maksimum,

minimum, sum, range dan skewness (Ghozali, 2013).

3. Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel

pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji

t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Jika

asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel

kecil. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau

tidak yaitu dengan analisis grafik atau uji statistik. Apabila menggunakan grafik,
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normalitas umumnya dideteksi dengan melihat tabel histogram. Namun demikian,

dengan hanya melihat tabel histogram bisa menjelaskan, khususnya untuk jumlah

sampel yang kecil. Metode yang lebih handal adalah dengan melihat normal

probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari data

sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Dasar

pengambilan dengan menggunakan normal probability plot adalah sebagai

berikut: (Ghozali, 2007).

1. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis

diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal,

maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

2. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan/atau tidak mengikuti arah

garis diagonal atau garis histogram tidak menunjukkan pola distribusi

normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Uji normalitas dengan grafik dapat menjelaskan, jika tidak hati-hati secara visual

kelihatan normal, padahal secara statistik bisa sebaliknya. Oleh sebab itu

dianjurkan disamping uji grafik dilengkapi dengan uji statistik. Uji statistik yang

dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik non-

parametik Kolgomorov-Smirnov (K-S). Uji K-S dilakukan dengan membuat

hipotesis:

H0 : Data residual berdistribusi normal

Ha : Data residual tidak berdistribusi normal

4. Uji Multikolonieritas

Uji multikolinearitas memiliki tujuan untuk mengetahui apakah variabel

independen yang satu dengan yang lain saling berkorelasi atau tidak. Dalam uji
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ini, variabel independen tidak boleh saling berkorelasi, dikarenakan apabila terjadi

korelasi antar variabel independen maka dapat dipastikan variabel penelitian

tersebut tidak ortogonal atau dengan kata lain nilai korelasi antar variabel

independen adalah nol. Menurut (Ghozali; 2006), untuk mendeteksi ada atau

tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi adalah sebagai berikut:

a. Nilai R2 yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris yang

sangat tinggi, tetapi secara individual variabel-variabel independen banyak

yang tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen.

b. Menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen. Jika antar

variabel independen ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya di atas

0.90), maka hal ini merupakan indikasi adanya multikolonieritas.

Multikolonieritas dapat disebabkan karena adanya efek kombinasi dua atau

lebih variabel independen.

Multikolonieritas dapat juga dilihat dari nilai tolerance dan variance inflation

factor (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah

yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Dalam pengertian sederhana

setiap variabel independen menjadi variabel dependen (terikat) dan diregres

terhadap variabel independen lainnya.Tolerance mengukur variabilitas variabel

independen yang terpilih yang tidak dijealaskan oleh variabel independen lainnya.

Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan VIF yangg tinggi (karena VIF =

1/tolerance). Nilai cuttoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya

multikolonieritas adalah nilai tolerance < 0,10 atau sama dengan nilai VIF > 10.

Setiap peneliti harus menetukan tingkat kolonieritas yang masih dapat ditolerir.

Sebagai misal nilai tolerance = 0,10 sama dengan tingkat kolonieritas 0,95.
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Walaupun multikolonieritas dapat dideteksi dengan nilai tolerance dan VIF, tetapi

kita masih tetap tidak mengetahui variabel-variabel independen mana sajakah

yang paling berkolerasi.

5. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah dalam

model regresi, variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain

terjadi kesamaan atau tidak. Jika varians dari satu pengamatan ke pengamatan

yang lain tetap, maka disebut homokedastisitas atau tidak terjadi

heterokedastisitas. Dan jika varians berbeda maka disebut heterokedastisitas.

Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi

heterokedasitas. Cara mendeteksi ada atau tidaknya heterokedastisitas dapat

dilakukan dengan melihat gambar plot antara nilai prediksi variabel independen

(ZPRED) dengan residual (SRESID) (Ghozali, 2006).

Deteksi ada tidaknya heterokedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada

tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana

sumbu Y adalah Y yang diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y prediksi–Y

sesungguhnya) yang telah di studentized (Ghozali; 2006). Selain dengan

menggunakan analisis grafik, pengujian heterokedastisitas dapat dilakukan dengan

Uji Glejser. Uji ini mengusulkan untuk meregresi nilai absolut residual terhadap

variabel independen. Jika variabel independen signifikan secara statistik

mempengaruhi variabel dependen, maka ada indikasi terjadi heterokedastisitas.

Jika probabilitas signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 5%, maka dapat

disimpulkan model regresi tidak mengandung heterokedastisitas (Ghozali, 2006).
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6. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi merupakan suatu alat analisis dalam uji penyimpangan asumsi

klasik yang memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi

linier ada korelasi antar anggota sampel yang diurutkan berdasarkan waktu.

Penyimpangan asumsi ini biasanya muncul pada observasi yang menggunakan

data time series. Konsekuensi dari adanya autokorelasi dari suatu model regresi

adalah varian sampel tidak dapat menggambarkan varian populasinya, dan model

regresi yang dihasilkan tidak dapat digunakan untuk menaksir nilai variabel tidak

bebas tertentu.

Cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi dapat menggunakan Run

Test. Jika antar residual tidak terdapat hubungan korelasi maka dikatakan bahwa

residual adalah acak atau random. Run test digunakan untuk melihat apakah data

residual terjadi secara random atau tidak (sistematis).

H0 : residual (res_1) random

Ha : residual (res_1) tidak random

Apabila hasil menunjukkan probabilitas lebih dari 0,05 maka H0 diterima, artinya

tidak terjadi autokorelasi.

F. Uji Hipotesis

1. Koefisien Determinasi (R2)

Koefisien Determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan

model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Besarnya koefisien

determinasi ini adalah 0 sampai dengan 1 . Nilai R2 yang kecil berarti

kemampuan variabel–variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel
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dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel–variabel

independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk

memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2013).

2. Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen

atau bebas yang dimasukkan berpengaruh secara bersamasama terhadap variabel

dependen atau terikat (Ghozali; 2006). Cara melakukan uji F adalah sebagai

berikut:

Membandingkan hasil besarnya peluang melakukan kesalahan (tingkat

signifikansi) yang muncul, dengan tingkat peluang munculnya kejadian

(probabilitas) yang ditentukan sebesar 5% atau 0,05 pada output, untuk

mengambil keputusan menolak atau menerima hipotesis nol (Ho).

a. Apabila signifikansi > 0.05 maka keputusannya adalah menerima Ho dan

menolak Ha

b. Apabila signifikansi < 0.05 maka keputusannya adalah menolak

Ho dan menerima Ha

3. Uji Signifikan Parsial (Uji-t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel

penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel

dependen (Ghozali; 2006). Cara melakukan uji t adalah sebagai berikut:

membandingkan hasil besarnya peluang melakukan kesalahan (tingkat

signifikansi) yang muncul, dengan tingkat peluang munculnya kejadian



43

(probabilitas) yang ditentukan sebesar 5% atau 0,05 pada output, untuk

mengambil keputusan menolak atau menerima hipotesis nol (Ho) :

a. Apabila signifikansi > 0.05 maka keputusannya adalah menerima

Ho dan menolak Ha

b. Apabila signifikansi < 0.05 maka keputusannya adalah menolak

Ho dan menerima Ha



V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai perputaran persediaan, perputaran piutang,

perputaran aktiva tetap, rasio lancar, rasio cepat, dan ukuran perusahaan terhadap

return on equity pada perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

periode 2010-2013, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Variabel perputaran persediaan memiliki nilai t hitung sebesar 1,084

dengan signifikasi sebesar 0,289. Angka ini menunjukan bahwa perputaran

persediaan tidak berpengaruh positif terhadap return on quity pada

perusahaan otomotif periode 2010-2013 yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia. Hal ini menyatakan bahwa hipotesis 1 ditolak.

2. Variabel perputaran piutang memiliki nilai t hitung sebesar 4,280 dengan

signifikasi sebesar 0,000. Angka ini memunjukan bahwa perputaran

piutang berpengaruh positif dan signifikan terhadap return on quity. Hal

ini menandakan bahwa semakin tinggi perputaran piutang perusahaan

maka akan semakin tinggi return on quity. Hal ini menyatakan bahwa

hipotesis 2 diterima.

3. Variabel perputaran aktiva tetap memiliki nilai t hitung sebesar -0,535

dengan signifikasi sebesar 0,597. Angka ini menunjukan bahwa perputaran

aktiva tetap tidak berpengaruh positif terhadap return on quity pada
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perusahaan otomotif periode 2010-2013 yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia. Hal ini menyatakan bahwa hipotesis 3 ditolak.

4. Variabel current ratio memiliki nilai t hitung sebesar 0,801 dengan

signifikasi sebesar 0,431. Angka ini menunjukan bahwa current ratio

berpengaruh negatif terhadap return on quity pada perusahaan otomotif

periode 2010-2013 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hal ini

menyatakan bahwa hipotesis 4 ditolak.

5. Variabel quick ratio memiliki nilai t hitung sebesar -0,863 dengan

signifikasi sebesar 0,396. Angka ini menunjukan bahwa quick ratio

pengaruh negatif terhadap return on quity pada perusahaan otomotif

periode 2010-2013 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hal ini

menyatakan bahwa hipotesis 5 ditolak.

6. Variabel ukuran perusahaan memiliki nilai t hitung sebesar -0,588 dengan

signifikasi sebesar 0,562. Angka ini menunjukan bahwa ukuran

perusahaan tidak berpengaruh positif terhadap return on quity pada

perusahaan otomotif periode 2010-2013 yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia. Hal ini menyatakan bahwa hipotesis 6 ditolak.

7. Secara bersama-sama (simultan), variabel perputaran persediaan,

perputaran piutang, perputaran aktiva tetap, current ratio, quick ratio dan

ukuran perusahaan berpengaruh terhadap return on equity pada

perusahaan otomotif periode 2010-2013 yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia.hal ini ditunjukan dari tingkat signifikasi uji F sebesar 0,000

(0,000 < 0,05).

Berdasarkan kesimpulan diketahui bahwa return on equity yang dikaitkan dengan

perputaran persediaan,perputaran piutang, perputaran aktiva tetap, current ratio,
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quick ratio dan ukuran perusahaan ditentukan oleh kinerja keuangan. Kesimpulan

tersebut sesuai dengan teori sinyal bahwa setiap investor membutuhkan informasi

dengan mengamati laporan keuangan untuk pegambilan keputusan investasi,

karena informasi ini sangat diminati oleh calon investor.

B. Saran

Penelitan ini memberikan saran berdasarkan keterbatasan yang terdapat pada

penelitian ini,antara lain:

1. Para investor, diharapkan sebelum melakukan investasi di suatu

perusahaan perlu memperhatikan profitabilitas perusahaan dan juga

kinerja perusahaan tersebut dengan memperhatikan rasio-rasio keuangan

seperti perputaran persediaan, perputran piutang, perputran aktiva tetap,

rasio lancar, rasio cepat dan ukuran perusahaan. Hal ini dapat digunakan

untuk mempertimbangkan tingkat keuntungan dan meminimalisir

terjadinya resiko investasi.

2. Bagi peneliti selanjutnya tentang variabel  perputaran persediaan,

perputran piutang, perputran aktiva tetap, rasio lancar, rasio cepat dan

ukuran perusahaan atau dengan topic penelitian sejenis dapat diharapkan

menambahkan variabel lain, seperti variabel hutang untuk lebih

mengetahui return on equity perusahaan.
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