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ABSTRAK 

 

Penelitian ini dilatar belakangi bahwa laporan keuangan dapat dianalisis menggunakan rasio 

keuangan. Rasio-rasio keuangan yang digunakan untuk menilai kinerja keuangan perusahaan yaitu 

rasio likuiditas, rasio leverage , rasio aktivitas, dan rasio profitabilitas. Selain itu ukuran perusahaan 

juga dapat dijadikan acuan untuk mengetahui profitabilitas. Semakin besar suatu perusahaan maka 

akan mempunyai tingkat pertumbuhan penjualan tinggi sehingga perusahaan tersebut akan lebih 

berani mengeluarkan saham baru dan kecenderungan untuk menggunakan jumlah pinjaman yang juga. 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu 

bagaimana pengaruh Current Ratio, Total Asset Turn Over, Debt To Equity Ratio, Ukuran Perusahaan 

(Firme Size) terhadap Return On Equity pada perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang 

Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2013-2015 baik secara parsial maupun 

simultan. 

Jenis penelitian ini yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian ex-post-facto dengan 

pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur go public 

sectorindustry barang konsumsi yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 

2013-2015. Setelah melalui tahap kriteria sampel maka sampel dalam penelitian ini berjumlah 25x3 = 

75 sampel. Analisis menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan software SPSS 

windowsversi 20.  

Hasil penelitian ini adalah (1) Current Ratio (CR) tidak berpengaruh terhadap Return 

OnEquity (ROE), (2) Total Asset Turn Over (TATO) memiliki pengaruh positif dan signifikan 

terhadap Return On Equity (ROE), (3) Debt To Equity Rasio (DER) memiliki pengaruh negatif dan 

signifikan terhadap Return On Equity (ROE). (4) Firm Size (Ukuran Perusahaan) memiliki pengaruh 

positif dan signifikan terhadap Return On Equity (ROE) dan (5) CR, TATO, DER dan Firm Size 

secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Return On Equity (ROE). 

 

 

 

 

 
KATA KUNCI:Current Ratio, Total AssetTurn Over, Debt To Equity Ratio dan Ukuran Perusahaan 
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1. LATAR BELAKANG 

Persaingan dalam industri 

membuat  setiap perusahaan semakin 

meningkatkan kinerja keuangannya 

agar tujuan perusahaan dapat tetap 

tercapai. Tujuan perusahaan yang telah 

go-public adalah meningkatkan 

kemakmuran pemilik atau para 

pemegang saham melalui peningkatan 

nilai perusahaan. Salah satu upaya 

untuk mencapai tujuan nya, perusahaan 

selalu berusaha memaksimalkan 

labanya. 

Kinerja keuangan suatu 

perusahaan dapat diartikan sebagai 

prospek atau masa depan bagi 

perusahaan. Informasi kinerja 

keuangan diperlukan untuk menilai 

bagaimana perubahan dari potensial 

sumberdaya ekonomi, yang mungkin 

dikendalikan dimasa depan dan 

memprediksi kapasitas

Produksi dari sumber daya yang 

ada. Evaluasi kinerja perusahaan dapat 

dilakukan menggunakan analisis 

laporan keuangan. Laporan keuangan 

yang telah dianalisis sangat diperlukan 

oleh pimpinan atau manajer dalam 

sebuah perusahaan atau manajemen 

untuk dijadikan sebagai alat 

pengambilan keputusan lebih lanjut 

dimasa yang akan datang. Analisis 

terhadap laporan keuangan tersebut 

berguna untuk mengetahui profita-

bilitas  perusahaan. Profitabilitas 

merupakan salah satuin dikator yang 

digunakan untuk mengukur kinerja 

keuangan perusahaan. Analisis laporan 

keuangan yang mencangkup analisis 

rasio keuangan sangat bervariasi 

tergantung dengan pihak yang 

memerlukan, terutama pada pihak 

kreditor, investor, dan manajemen 

perusahaan itu sendiri. 

Analisa laporan keuangan dapat 

dilakukan menggunakan rasio keuang-

an. Rasio-rasio keuangan yang 

digunakan untuk menilai kinerja 
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keuangan perusahaan yaitu rasio 

likuiditas, rasio leverage, rasio 

aktivitas, dan rasio profitabilitas. 

Analisis rasio memungkinkan manajer 

keuangan dan pihak yang ber 

kepentingan untuk mengevaluasi 

kondisi keuangan akan menunjukkan 

kondisi sehat tidaknya suatu 

perusahaan. 

Rasio profitabilitas terdiri atas 

dua jenis, yaitu rasio yang 

menunjukkan profitabilitas dalam 

kaitannya dengan penjualan 

(profitabilitas penjualan) dan rasio 

yang menunjukkan profitabilitas dalam 

kaitan nya dengan investasi 

(profitabilitas investasi). Rasio 

profitabilitas merupakan rasio untuk 

menilai kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan keuntungan pada tingkat 

penjualan, aset, dan modal saham 

tertentu (Hanafi, 2012;81) 

Profitabilitas dalam kaitannya 

dengan investasi dalam penelitian ini 

menggunakan rasio Return On Equity 

dan fenomena yang ada dalam tersebut 

ada kaitannya dengan penjulanan 

profitabilitas penjualan dengan 

memanfaatkan modal sendiri. 

Penelitian ini memilih industri 

manufaktur sebagai objek karena 

industri manufaktur merupakan 

industri yang saham nya paling aktif di 

perdagangkan di Bursa Efek Indonesia. 

Laba perusahaan dapat dimelalui 

Return On Equity. Karena mempunyai 

hubungan positif dengan perubahan 

laba sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Elfanika (2012) yang 

berjudul analisis pengaruh Current 

Ratio, Total Asset turn Over, Debt To 

Equity Ratio, Firm Size terhadap 

profitabilitas perusahaan. Return On 

Equity digunakan untuk mengatur 

efektivitas perusahaan di dalam 

menghasilkan keuntungan dengan 

memanfaatkan modal sendiri. 

Rasio likuiditas digunakan 

untuk mengukur kemampuan perusa-

haan untuk memenuhi kewajiban 
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jangka pendeknya. Oleh karena itu, 

dalam penelitian ini Current Rasio 

digunakan sebagai variabel untuk 

menguji pengaruhnya terhadap 

profitabilitas perusahaan Return On 

Equity. Current Ratio dihitung dengan 

membagi aktiva lancar dengan 

kewajiban lancar. Current Ratio 

merupakan ukuran yang paling umum 

digunakan untuk mengetahui 

kesanggupan memenuhi kewajiban 

jangka pendek, kemampuan suatu 

perusahaan memenuhi kebutuhan utang 

ketika jatuh tempo (Hanafi, 2012:121). 

Rasio aktivitas mengukur 

seberapa efektif suatu perusahaan 

menggunakan berbagai aktivanya. 

Beberapa analisis aktivitas sangatlah 

dekat hubunganya dengan rasio 

likuiditas, diantaranya adalah Total 

Asset Turn Over. Perputaran Total 

aktiva merupakan rasio yang 

menggambarkan seberapa besar aset 

perusahaan di investasikan dalam 

bentuk fixed asset aktiva tetap. 

Perputaran Total Asset Turn 

Overmerupakan ukuran tentang sampai 

seberapa jauh aktiva ini telah 

dipergunakan didalam kegiatan 

perusahaan atau menunjukan berapa 

kali Operating Asset berputar dalam 

suatu periode tertentu. Rasio ini 

mengatur sejauh mana kemampuan 

perusahaan menghasilkan penjualan 

berdasarkan efektifitas penggunaan 

total aktiva (Hanafi, 2003:81). Oleh 

karena itu, Total Asset Turn Over 

digunakan sebagai variabel untuk 

menguji pengaruhnya terhadap 

profitabilitas perusahaan. 

Rasio solvabilitas 

Leveragedigunakan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan memenuhi 

kewajiban-kewajibanjangka panjang-

nya. Perusahaan yang tidak solvabel 

adalah perusahaan yang total 

hutangnya lebih besar dibandingkan 

total asetnya (Hanafi, 2009:81). Rasio 

solvabilitas yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah rasio hutang 
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dengan modal sendiri Debt To Equity 

Ratio. Rasio ini berguna untuk 

mengukur sejauh mana perusahaan 

menggunakan utang yang dipinjamkan 

(Home dan Wachowicz, 2005:210). 

Oleh karena itu, Debt To Equity Ratio  

digunakan untuk menguji profitabilitas 

Return On Equity. 

Selain rasio-rasio keuangan 

yang digunakan untuk mengatur 

kinerja keuangan suatu perusahaan, 

kita juga perlu mengetahui seberapa 

besar total aset yang dimiliki 

perusahaan, besarnya total aset dapat 

dilihat dari ukuran perusahaan, 

Menurut (Sawir , 2005:101) ukuran 

perusahaan adalah suatu skala atau 

nilai dimana perusahaan dapat 

diklasifikasikan besar kecilnya 

berdasarkan total aktiva, log size, nilai 

saham, dan lain sebagainya. Ukuran 

perusahaan merupakan ukuran atau 

besarnya aset yang dimiliki oleh 

perusahaan. 

 Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan oleh  Elfanika (2012) yang 

berjudul analisis pengaruh Current 

Ratio, Total Asset Turn Over, Debt To 

Equity Ratio, Firm Size 

perusahaanterhadap profitabilitas 

perusahaan, besar kecilnya ukuran 

perusahaan akan berpengaruh terhadap 

struktur modal dengan didasarkan pada 

kenyataan bahwa semakin besar suatu 

perusahaan maka akan mempunyai 

tingkat pertumbuhan penjualan tinggi 

sehingga perusahaan tersebut akan 

lebih berani mengeluarkan saham baru 

dan kecenderungan untuk 

menggunakan jumlah pinjaman yang 

juga akan semakin besar. Oleh karena 

itu, penelitian ini menggunakan ukuran 

perusahaan untuk menguji 

pengaruhnya terhadap profitabilitas. 

Beberapa hasil penelitian 

tentang Return On Equityini juga 

didukung oleh penelitian 

Singapurwoko (2011) hasilnya bahwa 

ukuran perusahaan memiliki dampak 
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positif yang signifikan pada 

profitabilitas Return On Equity. 

Sehingga dalam penelitian current 

ratio, total asset turn over, debt to 

equity ratio, dan ukuran perusahaan. 

Berpengaruh secara parsial dan 

simultan dalam profitabilitas Return 

On Equity. Berdasarkan latar belakang 

tersebut, maka penelitian ini 

mengambil judul “Pengaruh Current 

Ratio, Total Asset Turn Over, Debt To 

Equity Ratio dan Ukuran Perusahaan 

Manufaktur Sektor Industri Barang 

Konsumsi Yang Terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia pada periode tahun 

2013-1015”. 

 

B.    Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas 

terdapat beberapa identifikasi masalah 

yang diantaranya adalaha : 

1. Semakin banyaknya perusahaan 

yang sudah go-public menuntut 

investor untuk lebih jeli dalam 

melakukan investasi dalam jangka 

panjang maupun jangka pendek. 

2. Return On Equity dapat 

menggambarkan prospek laba 

perusahaanReturn On Equity dapat 

menggambarkan prospek laba 

perusahaan di masa depan dan 

merupakan salah satu ukuran 

kinerja keuangan perusahaan. 

3. Adanya fenomena profitabilitas 

yang terdapat di Return On Equity. 

4. Adanya perbedaan hasil penelitian 

terdahulu. 

 

    C.  Pembatasan Masalah 

Batasan masalah yang akan 

dibahas dalam penelitian ini adalah 

Pengaruh Current Ratio, Total 

Asset Turn Over, Debt to Equity 

Ratio, Ukuran Perusahaan terhadap 

Return On Equity pada perusahaan 

Manufaktur Sektor Industri Barang 

Konsumsi yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode tahun 2013-

2015. 
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D.  Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan latar belakang dan 

permasalahan yang telah dirumuskan 

diatas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut :  

1. Untuk memperoleh bukti pengaruh 

Current Ratio secara parsial 

terhadap empiris Return On Equity 

pada perusahaan manufaktur sektor 

industri barang konsumsi yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode tahun 2013-2015. 

2. Untuk memperoleh bukti pengaruh 

Total Asset Turn Over secara 

parsial terhadap empiris Return On 

Equity pada perusahaan manufaktur 

sektor industri barang konsumsi 

yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode tahun 2013-

2015. 

3. Untuk memperoleh bukti pengaruh 

Debt To Equity Ratio secara parsial 

terhadap empiris Return On Equity 

pada perusahaan manufaktur sektor 

industri barang konsumsi yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode tahun 2013-2015. 

4. Untuk memperoleh bukti pengaruh 

ukuran perusahaan Firm Size secara 

parsial terhadap empiris Return On 

Equity pada perusahaan manufaktur 

sektor industri barang konsumsi 

yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode tahun 2013-

2015. 

5. Untuk memperoleh bukti pengaruh 

Current Ratio, Total Asset Turn 

Over, Debt To Equity Ratio, dan 

Firm Size secara simultan terhadap 

empiris Return On Equity pada 

perusahaan manufaktur sektor 

industri barang konsumsi yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode tahun 2013-2015. 

 

 F.   Kegunaan Penelitian  

 Manfaat yang diharapkan dari 

penyusunan penelitian ini dalah 

sebagai berikut ini : 

1. Manfaat teoritis 

a. Bagi Penulis 
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Hasil penelitian ini dapat 

digunakan sebagai sarana 

melatih berfikir secara ilmiah 

dengan berdasarkan pada 

disiplin ilmu yang diperolehdi 

bangku kuliah khususnya 

lingkup manajemen keuangan 

dan menerapkannya pada 

Selain itu, dapat digunakan 

untuk menambah wawasan 

dalam studi pasar modal dan 

juga  profitabilitas. 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Perusahaan  

Hasil penelitian ini 

diharapkan dapat digunakan 

sebagai bahan pertimbangan 

bagi perusahaan untuk lebih 

memperhatikan kondisi 

perusahaan terhadap besarnya 

profitabilitas, pertumbuhan 

penjualan dan ukuran 

perusahaan dari setiap 

tahunnya, sehingga dapat 

meningkatkan pertumbuhan 

dari perusahaan sendiri dalam 

rangka meningkatkan profita-

bilitas perusahaan.  

b. Bagi Investor 

Dapat digunakan sebagai 

bahan pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan inves-

tasi. 

 

         II.METODE 

          A. Variabel Penelitian Identifikasi 

     1. Variabel Penelitian 

Menurut (Sugiyono, 

2012:63) variabel penelitian 

adalah “segala sesuatuyang 

berbentuk apa saja yang 

diterapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari sehingga 

diperoleh informasi tentang 

hal tersebut, kemudian 

ditarik kesimpulannya”. 

Berdasarkan pengertian 

tersebut, dalam penelitian 

ini terdapat dua variabel, 

yaitu: 
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 a . Variabel terikat 

b . Variabel bebas  

2. Definisi Operasional Variabel 

Menurut (Hamid,2010:20) 

“Operasional variabel merupakan 

definisi dari serangkaian variable 

merupakan definisi dari 

serangkaian variabel yang 

digunakan dalam penulisan”. 

Pengertian operasional variabel 

adalah definisi yang didasarkan 

atas sifat-sifat yang diamati (di 

observasi) dari definisi operasional 

tersebut dapat ditentukan alat 

pengambilan data yang cocok 

dipergunakan. Definisi dari 

variabel-variabel dalam penenlitian 

ini adalah sebagai berikut : 

a. Return On Equity 

Return On Equity 

merupakan kemampuan 

perusahaan dalam 

menghasilkan laba setelah 

pajak dengan memanfaatkan 

total equity (modal sendiri) 

yang dimilikinya. Menurut 

(Hanafi,2009:87) rasio ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

  

                     
           

           
       

 

b.   Current Ratio 

Current Ratio 

merupakan rasio yang 

digunakan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan 

memenuhi utang jangka 

pendeknya (jatuh tempo 

kurang dari 1 tahun) dengan 

menggunakan aktiva 

lancarnya. Menurut 

(Hanafi,2009:86) rasio ini 

dirumukan sebagai berikut : 

   
            

             
       

 

c. Total Asset Over 

Total Asset Turn Over 

disebut juga dengan perputaran 

total aset. Rasio ini melihat 

sejauh mana keseluruhan aset 

Simki-Economic Vol. 01 No. 02 Tahun 2017 ISSN : BBBB-BBBB



Artikel Skripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 

NOVITA DARMASARI | 13.1.02.01.0186 
Fak. Ekonomi – Prodi Akuntansi 

simki.unpkediri.ac.id 
|| 8|| 

 
 

yang dimiliki oleh perusahaan 

terjadi perputaran secara 

efektif. Total asset turn over 

merupakan rasio yang 

menggambarkan perputaran 

aktiva yang diukur dari volume 

penjualan, jadi semakin 

besarrasio ini semakin baik 

yang berarti bahwa aktiva dapat 

menunjukkan semakin efisien 

penggunaan keseluruhan aktiva 

dalam menghasilkan penjualan. 

Menurut (Fahmi, 

2011:135) Total asset turn over 

secara sistematis dapat di-

rumuskan sebagai berikut : 

 

                       
                

           
 

 

 

d. Debt to Equity Ratio 

Debt to equity ratio 

merupakan rasio yang 

digunakan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi seluruh kewajiban-

nya yang ditunjukkan dengan 

modal sendiri yang digunakan 

untuk membayar hutang.  

Menurut (Fahmi, 

2011:128), Debt to Equity 

Ratiodapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

 

    
           

                   
 

 

e. Firm Size 

Ukuran perusahaan 

merupakan tingkat besar 

kecil perusahaan yang dapat 

dilihat dari total aset/aktiva 

yang dimiliki perusahaan. 

Berdasarkan jurnal pene-

litian yang dilakukan oleh 

Pasedana (2013), Firm size 

menggunakan proksi size 

yaitu log natural dari total 

asset.  

B. Teknik dan Pendekatan Penelitian 

      1. Teknik Penelitian  

Jenis penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini 

adalah jenis penelitian ex-post-
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facto. Menurut (Wirartha, 

2006:169) : 

“penelitian ex-post-facto 

penelitian yang bertujuan 

mengekspos kejadian yang 

sedang berlangsung. Ada 

pula yang menyebutkan 

kausal-komporatif”. Dengan 

menggunakan teknik ini 

penelitian ini bertujuan 

untuk membuktikan apakah 

ada pengaruh current ratio, 

total asset turn over, debt to 

equity ratio, dan firm fize 

terhadap return on equity”.

    

 

      2.   Pendekatan penelitian  

Pendekatan yang 

digunakan dalam penelitian 

ini adalah kuantitatif, 

Menurut (Sugiyono, 

2010:12)“ Pendekatan 

kuantitatif adalah 

pendekatan pene-litian yang 

menggunakan data 

berbentuk angka dan 

dianalisis menggunakan sta-

tistik”. Alasan peneliti 

menggunakan pendekatan 

kuantitatif adalah data yang 

akan dianalisis dalam 

penelitian ini berbentuk 

angka yang sifatnya dapat 

diukur, rasional dan 

sistematis. Untuk ketepatan 

perhitungan sekaligus 

mengurangi human error, 

digunakan program SPSS 

(Statistical Product and 

Service Solution). 

 

          C. Tempat dan Waktu Penelitian 

                1. Tempat Penelitian 

Tempat penelitian pada 

perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode tahun 2013-2015. Karena 

menggunakan data sekunder, maka 

untuk mendapatkan data penelitian 

ini menggunakan data sekunder, 

maka untuk mendapatkan data 

penelitian ini penelitian men-

download di internet pada situs 

resmi Bursa Efek Indonesia yaitu 

www.idx.Co.id. 
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       2. Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan selama 

6 bulan yaitu mulai Januari 2017 

sampai dengan Juni 2017. 

 

D. Populasi dan Sampe1.  

        1.  Populasi 

 

Populasi adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri atas 

objek/subjek yang mempunyai 

kuantitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya (Sugiyono, 

2013:148). Populasi dalam 

penelitian ini adalah perusahaan 

manufaktur go public sector 

industry barang konsumsi yang 

telah terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode tahun 2013-

2015. 

Berdasarkan unit pene-

litian diatas, ada 39 perusahaan 

yang menjadi populasi penelitian 

perusahaan manufaktur sektor 

industri barang konsumsi yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode tahun 2013-2015. 

 

2. Sampel 

 

Menurut Sugiyono 

(2010:116) “sampel adalah bagian 

dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi”. Peng-

ambilan sampel penelitian ini 

dilakukan dengan metode purpo-

sive sampling dari seluruh 

perusahan manufaktur sektor 

industri barang konsumsi yang 

tedaftar di Bursa Efek Indonesia 

dengan tujuan untuk memperoleh 

sample yang representatif ber-

dasarkan kriteria yang telah 

ditentukan. 

 Menurut (Sugiyono, 

2010:122) “Metode sampling 

purposive adalah teknik penentuan 

sample dengan pertimbangan 

tertentu”. Dimana sample harus 

memenuhi kriteria yang diajukan 

yaitu sebagai berikut : 
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a. Perusahaan yang digunakan 

pada penelitian ini adalah 

perusahaan manufaktur sektor 

industri barang konsumsi yang 

terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia  periode 2013-2015. 

b. Perusahaan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia secara 

terus menerus dari tahun 2013 

sampai dengan tahun 2015 dan 

mengeluarkan laporan ke-

uangan tahunan yang berakhir 

tanggal 31 desember.                                                                  

c. Perusahaan memperoleh laba 

adalah perusahaan manufaktur 

sektor industri barang barang 

konsumsi yang terdaftar di 

bursa efek indonesia periode 

tahun 2013-2015. 

d. Perusahaan manufaktur sektor 

industri barang konsumsi yang 

mengalami rugi yang terdaftar 

di bursa efek indonesia pada 

periode tahun 2013-2015. 

Berikut ini adalah tabel 

kriteria pengambilan sampel 

perusahaan. 

Dalam penelitian ini 

melakukan analisis dengan 

menggunakan multivariate 

(korelasi atau regresi ganda). 

Jumlah populasi 39 perusahaan. 

pada penelitian 25 

perusahaan dengan periode 

penelitian 3 tahun, maka jumlah 

anggota sampel dalam 

penelitian ini adalah 25 x 3 = 

75 unit anggota sampel. 

Sehingga sampel memenuhi 

syarat untuk di analisis 

 

E.  Teknik Pengumpulan Data 

       1.  Jenis Data  

Data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data sekunder 

yang diambil dari laporan keuangan 

dan Indonesian Capital Market 

Directory perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. Keuntungan data 
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sekunder ialah sudah tersedia, 

ekonomis, dan cepat didapat 

sedangkan kelemahanya ialah tidak 

dapat menjawab secara keseluruhan 

masalah yang sedang diteliti dan 

kurang akurasi karena data 

dikumpulkan oleh orang lain untuk 

tujuan tertentu dengan metode yang 

tidak diketahui. 

2.  Sumber Data 

 

Data yang digunakan dalam 

penelitian ini merupakan data 

sekunder. Teknik yang digunakan 

dalam pengumpulan data untuk 

melakukan penelitian ini adalah : 

Teknik dokumentasi di-

lakukan dengan cara mencari dan 

mengumpulkan data yang di-

butuhkan dalam penelitian yaitu : 

Current Ratio, Total Asset Turn 

Over, Debt To Equity Ratio, Firm 

Size, dan Return On Equity pada 

perusahaan manufaktur sektor 

industri barang konsumsi yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

Pengumpulan data-data tersebut 

penelitian dapatkan dengan 

mengakses (browsing) dari melalui 

website resmi Bursa Efek Indonesia 

yaitu www.idx.co.id.  

 

    F.   Teknik Analisis Data 

Metode analisis data yang 

dilakukan atau digunakan dalam 

penelitian ini adalah analisis regresi 

linier berganda dengan 

menggunakan program SPSS 

version 20.00 for windows. Regresi 

linier berganda yaitu metode 

statistik yang digunakan untuk 

meneliti hubungan antara sebuah 

variabel dependen dengan beberapa 

variabel independen. Analisa ini 

digunakan untuk mengetahui 

pengaruh Current Ratio(X1), Total 

Asset Turn Over(X2), Debt To 

Equity Ratio (X3), Firm Size (X4), 

terhadap Return On Equity (Y). 

Analisis data dalam penelitian ini 

dijabarkan sebagai berikut : 
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E. Pembahasan  

1. Pengaruh Current Ratio (CR) 

terhadap Return On Equity 

Berdasarkan hasil uji 

hiipotesis pengaruh Current 

Ratio (CR) terhadap Return On 

Equity (ROE) diperoleh nilai t 

hitung sebesar -1,149 dengan 

nilai signifikansi sebesar 0,254 

lebih besar dari 0,05. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa Ho 

diterima, hal ini menunjukkan 

bahwa tidak ada pengaruh yang 

signifikan antara Current Ratio 

(CR) terhadap Return On 

Equity (ROE) pada perusahaan 

manufaktur sektor barang 

konsumsi yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia tahun 

2013-2015.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis 

data dan pembahasan yang telah 

dilakukan, maka kesimpulan dari 

penelitian ini adalah: 

1. Current Ratio tidak berpengaruh 

terhadap Return On Equity pada 

perusahaan manufaktur sektor 

barang konsumsi yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2013-

2015. Hal tersebut ditunjukkan dari 

hasil uji thitung Current Ratio sebesar 

sebesar -1,149 dan signifikansi 

sebesar 0,254 dengan nilai 

koefisien regresi yang didapat 

bernilai negatif sebesar 0,537. 

2. Total Asset Turn Over memiliki 

pengaruh positif dan signifikan 

terhadap Return On Equity pada 

perusahaan manufaktur sektor 

barang konsumsi yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2013-

2015. Hal tersebut ditunjukkan dari 

hasil uji thitung sebesar 2,157 dan 

signifikansi sebesar 0,034 dengan 
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nilai koefisien regresi yang didapat 

positif sebesar 1,183.  

3. Debt To Equity Rasio memiliki 

pengaruh negatif dan signifikan 

terhadap Return On Equity pada 

perusahaan manufaktur sektor 

barang konsumsi yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2013-

2015. Hal tersebut ditunjukkan dari 

hasil uji thitung sebesar -2,721 dan 

signifikansi sebesar 0,008 dengan 

nilai koefisien regresi yang didapat 

negatif sebesar 1,875. 

4. Firm Size memiliki pengaruh 

positif dan signifikan terhadap 

Return On Equity pada perusahaan 

manufaktur sektor barang konsumsi 

yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2013-2015. Hal 

tersebut ditunjukkan dari hasil uji 

thitung sebesar 4,930 dan signifikansi 

sebesar 0,000 dengan nilai 

koefisien regresi yang didapat 

positif sebesar 13,315. 

5. CR, TATO, DER dan Firm Size 

secara simultan berpengaruh 

signifikan terhadap Return On 

Equity pada perusahaan manufaktur 

sektor barang konsumsi yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2013-2015. Hal tersebut 

dibuktikan dari nilai Fhitung sebesar 

7,680 dengan signifikansi sebesar 

0,000. Terlihat bahwa nilai 

signifikansi tersebut lebih kecil dari 

0,05.  

 

A. Implikasi 

Secara teoritis dari keempat 

variabel independen yang dijadikan 

penelitian, variabel Total Asset Turn 

Over dan  Firm Size berpengaruh 

positif signifikan terhadap Return On 

Equity. Untuk variabel  Debt To 

Equity Rasio berpengaruh negatif 

signifikan terhadap Return On Equity, 

sedangakan variabel Current Ratio 

tidak berpengaruh terhadap Return On 

Equity. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, 

saran yang dapat peneliti berikan adalah 

sebagai berikut: 

1. Para manajer perusahaan lebih 

memperhatikan faktor fundamental 

perusahaan karena perubahan 

Current Ratio, Total Asset Turn 

Over,  Debt To Equity Rasio dan 

Firm Size mempunyai pengaruh 

terhadap Return On Equity 

2. Bagi peneliti berikutnya diharapkan 

dapat memperpanjang periode 

penelitian dan menambah variabel 

penelitian yang lain seperti Debt 

Ratio, Net Profit Margin, Earning 

Per Share serta tidak hanya terbatas 

pada perusahaan manufaktur sektor 

barang konsumsi saja, tetapi dari 

sector-sektor perusahaan manufaktur 

yang lain agar memperoleh data dan 

hasil yang lebih akurat. 
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