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TERHADAP PROFITABILITAS PERUSAHAAN PADA SEKTOR 

PROPERTY DAN REAL ESTATE YANG TERDAFTAR DI BURSA 
EFEK INDONESIA PERIODE 2013

Dr. Subagyo, M.M.
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

 
ABSTRAK 
 

Suatu perusahaan didirikan adalah untuk memperoleh keuntungan yang optimal. Keuntungan 
tersebut digunakan untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, untuk itu perusahaan 
perlu menganalisis laporan keuangan dan kinerja keuangannya agar bisa digunak
memprediksi masa depan dan menarik investor agar menanamkan investasi di perusahaan tersebut. 
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh 
Ratio, dan Total Asset Turnover
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif korelasional. Penelitian ini mengggunakan 
pendekatan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data sekund
laporan keuangan tahunan perusahaan. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah 
Debt to Equity Ratio (X2), dan 
adalah Return On Asset (Y). Metode pengambilan sampel adalah 
penelitian adalah 47 perusahaan, yang menjadi sampel penelitian adalah 26 perusahaan. Teknik 
analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda.

Hasil uji secara parsial 
terhadap ROA. DER dan TATO secara parsial berpengaruh signifikan terhadap ROA. Hasil uji secara 
simultan (Uji F) menunjukkan bahwa CR, DER, dan TATO secara bersama
signifikan terhadap. 
 
Kata kunci: Current Ratio, Debt to Equity Ratio, Total Asset Turnover, Return On Asset

 
 
I. Latar Belakang 

Adanya laporan keuangan 

perusahaan dapat memberikan 

informasi positif yang akan digunakan 

oleh manajer, investor, 

pelanggan untuk dianalisis dan 

diperoleh data yang akan mendukung 

untuk mengambil keputus

selanjutnya.Untuk menilai kondisi 
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Suatu perusahaan didirikan adalah untuk memperoleh keuntungan yang optimal. Keuntungan 
tersebut digunakan untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, untuk itu perusahaan 
perlu menganalisis laporan keuangan dan kinerja keuangannya agar bisa digunak
memprediksi masa depan dan menarik investor agar menanamkan investasi di perusahaan tersebut. 
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh Current Ratio

Total Asset Turnover terhadap Retun On Asset perusahaan sektor property dan real estate 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2016. 

ini adalah penelitian deskriptif korelasional. Penelitian ini mengggunakan 
Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan metode dokumentasi berupa 

laporan keuangan tahunan perusahaan. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah 
dan Total Asset Turnover (X3), sedangkan yang menjadi variabel terikat 

(Y). Metode pengambilan sampel adalah purposive sampling
penelitian adalah 47 perusahaan, yang menjadi sampel penelitian adalah 26 perusahaan. Teknik 
analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. 

Hasil uji secara parsial (Uji t) menunjukkan bahwa variabel CR tidak berpengar
TATO secara parsial berpengaruh signifikan terhadap ROA. Hasil uji secara 

simultan (Uji F) menunjukkan bahwa CR, DER, dan TATO secara bersama

Current Ratio, Debt to Equity Ratio, Total Asset Turnover, Return On Asset

Adanya laporan keuangan 

perusahaan dapat memberikan 

informasi positif yang akan digunakan 

oleh manajer, investor, kreditur, dan 

pelanggan untuk dianalisis dan 

diperoleh data yang akan mendukung 

untuk mengambil keputusan 

Untuk menilai kondisi 

keuangan dan prestasi perusahaan, 

analisis keuangan 

beberapa tolak ukur yang berupa 

atau indeks yang menghubungkan dua 

data keuangan yang satu dengan yang 

lainnya. Rasio-rasio yang digunakan 

untuk menilai kinerja keuangan 

perusahaan seperti rasio likuiditas, 

rasio leverage, rasio aktivitas, dan 
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Suatu perusahaan didirikan adalah untuk memperoleh keuntungan yang optimal. Keuntungan 
tersebut digunakan untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, untuk itu perusahaan 
perlu menganalisis laporan keuangan dan kinerja keuangannya agar bisa digunakan untuk 
memprediksi masa depan dan menarik investor agar menanamkan investasi di perusahaan tersebut. 

Current Ratio, Debt to Equity 
perusahaan sektor property dan real estate 

ini adalah penelitian deskriptif korelasional. Penelitian ini mengggunakan 
er dengan metode dokumentasi berupa 

laporan keuangan tahunan perusahaan. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Current Ratio (X1), 
(X3), sedangkan yang menjadi variabel terikat 

purposive sampling. Populasi 
penelitian adalah 47 perusahaan, yang menjadi sampel penelitian adalah 26 perusahaan. Teknik 

(Uji t) menunjukkan bahwa variabel CR tidak berpengaruh signifikan 
TATO secara parsial berpengaruh signifikan terhadap ROA. Hasil uji secara 

simultan (Uji F) menunjukkan bahwa CR, DER, dan TATO secara bersama-sama berpengaruh 

Current Ratio, Debt to Equity Ratio, Total Asset Turnover, Return On Asset. 

keuangan dan prestasi perusahaan, 

analisis keuangan memerlukan 

beberapa tolak ukur yang berupa rasio 

atau indeks yang menghubungkan dua 

data keuangan yang satu dengan yang 

rasio yang digunakan 

untuk menilai kinerja keuangan 

perusahaan seperti rasio likuiditas, 

rasio leverage, rasio aktivitas, dan 
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rasio profitabilitas. Analisis rasio

digunakan untuk menghubungkan 

unsur-unsur rencana dan perhitungan 

laba rugi sehingga dapat menilai 

efektifitas dan efisiensi perusahaan.

Menurut Kasmir (2011:196

rasio profitabilitas merupakan rasio 

untuk menilai kemampuan perusahaan 

dalam mencari keuntungan dalam satu 

periode.Salah satu alat untuk indikator 

yang digunakan untuk mengukur 

profitabilitas adalah return on assets 

(ROA) yangdimana keberadaannya 

untuk mengukur pengembalian suatu 

keuntungan yang dihasilkan 

perusahaan.Semakin besar ROA 

menunjukkan kinerja perusahaan 

semakin baik, karena 

besar. 

Rasio likuiditas bermanfaat 

untuk mengukur kemampuan 

perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban jangka pendeknya.

ini dapat diukur dengan 

(CR). Dalam perusahaan jasa, 

perusahaan membutuhkan pengelolaan 

modal secara lebih efisien, karena 

aktiva lancar yang dimiliki perusahaan 

jasa biasanya digunakan lebih dari 

separuh total aktivanya. 

Rasio solvabilitas berkaitan 

dengan eksternal perusahaan, yakni 

seberapa jauh perusahaan 
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Analisis rasio ini 

menghubungkan 

unsur rencana dan perhitungan 

laba rugi sehingga dapat menilai 

efektifitas dan efisiensi perusahaan. 

Menurut Kasmir (2011:196), 

rasio profitabilitas merupakan rasio 

untuk menilai kemampuan perusahaan 

ntungan dalam satu 

alat untuk indikator 

yang digunakan untuk mengukur 

return on assets 

dimana keberadaannya 

untuk mengukur pengembalian suatu 

keuntungan yang dihasilkan 

perusahaan.Semakin besar ROA 

kkan kinerja perusahaan 

semakin baik, karena return semakin 

Rasio likuiditas bermanfaat 

untuk mengukur kemampuan 

perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban jangka pendeknya. Rasio 

ini dapat diukur dengan Current Ratio 

Dalam perusahaan jasa, 

n membutuhkan pengelolaan 

modal secara lebih efisien, karena 

aktiva lancar yang dimiliki perusahaan 

jasa biasanya digunakan lebih dari 

separuh total aktivanya.  

Rasio solvabilitas berkaitan 

dengan eksternal perusahaan, yakni 

seberapa jauh perusahaan 

menggunakan pendanaan melalui 

utang. Rasio ini 

debt to equity ratio

bermanfaat untuk mengetahui 

beberapa hal yang berkaitan dengan 

penggunaan modal sendiri dan modal 

pinjaman serta untuk mengetahui 

kemampuan perusahaan untuk 

memenuhi kewajibannya.

yang memiliki rasio utang relatif 

tinggi akan memiliki ekspektasi 

pengembalian yang juga lebih tinggi 

ketika perekonomian berada dalam 

keadaan normal, namun memiliki 

risiko kerugian ketika ekonomi 

mengalami penurunan. Oleh

keputusan akan penggunaan utang 

mengharuskan perusahaan 

menyeimbangkan tingkat ekspektasi 

pengembalian yang lebih tinggi 

dengan risiko yang meningkat. 

Rasio aktivitas dapat 

dengan total asset turnover

yakni rasio yang digunakan 

mengetahui tingkat efisiensi 

penggunaan aset perusahaan. Rasio ini 

memberikan gambaran seberapa 

efisien dan intensif perusahaan 

menggunakan aset

menghasilkan penjualan. Semakin 

besar rasio turnover

karena hal ini berarti p

memanfaatkan asetnya lebih optimal, 
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nakan pendanaan melalui 

utang. Rasio ini dapat diukur dengan 

debt to equity ratio (DER). Rasio ini 

bermanfaat untuk mengetahui 

beberapa hal yang berkaitan dengan 

penggunaan modal sendiri dan modal 

pinjaman serta untuk mengetahui 

kemampuan perusahaan untuk 

memenuhi kewajibannya. Perusahaan 

yang memiliki rasio utang relatif 

tinggi akan memiliki ekspektasi 

pengembalian yang juga lebih tinggi 

ketika perekonomian berada dalam 

keadaan normal, namun memiliki 

risiko kerugian ketika ekonomi 

mengalami penurunan. Oleh sebab itu, 

keputusan akan penggunaan utang 

mengharuskan perusahaan 

menyeimbangkan tingkat ekspektasi 

pengembalian yang lebih tinggi 

dengan risiko yang meningkat.  

Rasio aktivitas dapat diukur 

total asset turnover (TATO), 

rasio yang digunakan untuk 

mengetahui tingkat efisiensi 

penggunaan aset perusahaan. Rasio ini 

memberikan gambaran seberapa 

efisien dan intensif perusahaan 

menggunakan aset-asetnya untuk 

menghasilkan penjualan. Semakin 

rasio turnover semakin baik, 

karena hal ini berarti perusahaan dapat 

memanfaatkan asetnya lebih optimal, 
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sehingga variabel ini digunakan untuk 

menguji pengaruhnya terhadap 

profitabilitas perusahaan.

Dari tahun ke tahun 

pertumbuhan bisnis property di 

Indonesia masih terus mengalami 

peningkatan meskipun sediki

mengalami pasang surut, akan tetapi 

tidak mengubah manajer perusahaan 

untuk terus mengembangkan 

bisnisnya. Perkembangan bisnis 

property saat ini menunjukkan 

pertumbuhan yang sangat 

meyakinkan. Hal ini ditandai dengan 

maraknya pembangunan perumahan, 

apartemen, perkantoran, dan 

perhotelan. Di samping itu, 

perkembangan sektor property juga 

dapat dilihat dari menjamurnya real 

estate di kota-kota besar. Para pelaku 

bisnis tetap optimis peluang bisnis 

property masih terbuka lebar. 

Keyakinan ini dilandasi oleh m

banyaknya wilayah bisnis property 

yang belum disentuh dan para 

usahawan masih mempunyai energi 

yang cukup untuk menggarap peluang 

tersebut. 

Secara umum, bisnis property 

dianggap lebih aman daripada jenis 

investasi lainnya. Keuntungan 

berinvestasi di property yang paling 

menarik adalah memungkinkan untuk 
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sehingga variabel ini digunakan untuk 

menguji pengaruhnya terhadap 

profitabilitas perusahaan. 

Dari tahun ke tahun 

pertumbuhan bisnis property di 

Indonesia masih terus mengalami 

peningkatan meskipun sedikit 

mengalami pasang surut, akan tetapi 

tidak mengubah manajer perusahaan 

untuk terus mengembangkan 

bisnisnya. Perkembangan bisnis 

property saat ini menunjukkan 

pertumbuhan yang sangat 

meyakinkan. Hal ini ditandai dengan 

maraknya pembangunan perumahan, 

emen, perkantoran, dan 

perhotelan. Di samping itu, 

perkembangan sektor property juga 

dapat dilihat dari menjamurnya real 

kota besar. Para pelaku 

bisnis tetap optimis peluang bisnis 

property masih terbuka lebar. 

Keyakinan ini dilandasi oleh masih 

banyaknya wilayah bisnis property 

yang belum disentuh dan para 

usahawan masih mempunyai energi 

yang cukup untuk menggarap peluang 

Secara umum, bisnis property 

dianggap lebih aman daripada jenis 

investasi lainnya. Keuntungan 

roperty yang paling 

menarik adalah memungkinkan untuk 

menggunakan uang orang lain untuk 

memulai berinvestasi. Dengan 

berinvestasi ke property, mempunyai 

kesempatan untuk mendapatkan hasil 

return investasi yang besar.

Berdasarkan uraian di atas, penulis 

melakukan  penelitian dengan judul 

“Analisis Likuiditas, Solvabilitas, dan 

Aktivitas terhadap Profitabilitas 

Perusahaan pada Sektor Property dan 

Real Estate yang Terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia Periode 2013

Tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui dan menganalisis 

pengaruh secara parsial dan simultan 

variabel likuiditas, solvabilitas, dan 

aktivitas terhadap profitabilitas 

perusahaan pada sektor property dan 

real estate yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2013

 

II. Metode 

Pendekatan penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kuantitatif

penelitian yang akan dianalisis 

berbentuk angka yang sifatnya bisa 

diukur. Untuk

bersumber dari data sekunder yang 

diperoleh dari laporan ke

tahunan perusahaan sektor property 

dan Real estate yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia selama tahun periode 

Artikel Skripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

simki.unpkediri.ac.id 
|| 4|| 

menggunakan uang orang lain untuk 

memulai berinvestasi. Dengan 

berinvestasi ke property, mempunyai 

kesempatan untuk mendapatkan hasil 

investasi yang besar. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis 

akukan  penelitian dengan judul 

“Analisis Likuiditas, Solvabilitas, dan 

Aktivitas terhadap Profitabilitas 

Perusahaan pada Sektor Property dan 

Real Estate yang Terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia Periode 2013-2016”. 

Tujuan penelitian ini adalah 

ngetahui dan menganalisis 

pengaruh secara parsial dan simultan 

variabel likuiditas, solvabilitas, dan 

aktivitas terhadap profitabilitas 

perusahaan pada sektor property dan 

tate yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2013-2016. 

Pendekatan penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kuantitatif, yakni data 

penelitian yang akan dianalisis 

berbentuk angka yang sifatnya bisa 

ntuk data penelitian 

bersumber dari data sekunder yang 

diperoleh dari laporan keuangan 

perusahaan sektor property 

dan Real estate yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia selama tahun periode 

Simki-Economic Vol. 01 No. 06 Tahun 2017 ISSN : BBBB-BBBB



 

Rosalia Nur Indrayati | 13.1.02.02.0401
FE - Manajemen 
 
 

2013-2016 dengan alamat website 

www.idx.co.id. 

Teknik penelitian yang 

digunakan pada penelitian ini ada

deskriptif korelasi, yakni 

penelitian yang digunakan untuk 

menggungkapkan kondisi atau 

hubungan yang terjadi antara dua 

variabel yaitu  variabel yang 

dipengaruhi (variabel dependen) 

terhadap variabel-variabel yang 

mempengaruhi (variabel independe

Variabel yang dipengaruhi (variabel 

dependen) dalam penelitian ini adalah 

profitabilitas yang diproksikan dengan 

return on asset (Y) dan variabel yang 

mempengaruhi (vaiabel independen) 

adalah likuiditas diproksikan dengan 

current ratio (X1), solvabilitas

diproksikan dengan 

ratio (X2), dan aktivitas

dengan total asset turnover

Populasi dalam penelitian ini 

adalah semua perusahaan sektor 

Property dan Real Estate yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) periode 2013

berjumlah 47 perusahaan. Untuk 

metode penelitian yang digunakan 

dalam menentukan sampel dalam 

penelitian ini adalah menggunakan 

metode purposive sampling

yaituharus memenuhi kriteria

Universitas Nusantara PGRI Kediri
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2016 dengan alamat website 

Teknik penelitian yang 

digunakan pada penelitian ini adalah 

deskriptif korelasi, yakni suatu 

penelitian yang digunakan untuk 

menggungkapkan kondisi atau 

hubungan yang terjadi antara dua 

variabel yaitu  variabel yang 

dipengaruhi (variabel dependen) 

variabel yang 

pengaruhi (variabel independen). 

Variabel yang dipengaruhi (variabel 

dependen) dalam penelitian ini adalah 

yang diproksikan dengan 

(Y) dan variabel yang 

mempengaruhi (vaiabel independen) 

diproksikan dengan 

(X1), solvabilitas 

diproksikan dengan debt to equity 

(X2), dan aktivitas diproksikan 

total asset turnover (X3). 

dalam penelitian ini 

adalah semua perusahaan sektor 

Property dan Real Estate yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2013-2016 yakni 

perusahaan. Untuk 

metode penelitian yang digunakan 

dalam menentukan sampel dalam 

penelitian ini adalah menggunakan 

purposive sampling, 

yaituharus memenuhi kriteria:  

A. perusahaan sektor Property dan 

Real Estate ya

Bursa Efek Indonesia pada 

periode 2013

B. Perusahaan sektor Property dan 

Real Estate 

mempublikasikan laporan 

keuangan secara lengkap selama 

periode 2013

C. Perusahaan sektor Property dan 

Real Estate 

mendapatkan keuntungan selama 

periode 2013

Berdasarkan kriteria yang telah 

dibuat di atas,diperoleh 26 perusahaan 

yang menjadi sampel dalam peneltian 

ini. 

Teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan penelitian kepust

dan dokumentasi yang berkaitan 

dengan penelitian ini. Sedangkan 

teknik analisis data yang diguna

dalam penelitian ini adalah

A. Uji asumsi klasik

dari: 

1. Uji normalitas,

2. Uji multikolonieritas,

3. Uji autokorelasi, dan

4. Uji heteroskedastisitas,

B. Analisis regresi linier berganda

C. Koefisien determinasi, dan

D. Uji hipotesis.
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perusahaan sektor Property dan 

Real Estate yang etrdaftar di 

Bursa Efek Indonesia pada 

periode 2013-2016, 

ahaan sektor Property dan 

 yang menerbitkan dan 

mempublikasikan laporan 

keuangan secara lengkap selama 

periode 2013-2016, 

erusahaan sektor Property dan 

Real Estate yang selalu 

ndapatkan keuntungan selama 

periode 2013-2016,  

Berdasarkan kriteria yang telah 

diperoleh 26 perusahaan 

yang menjadi sampel dalam peneltian 

Teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan penelitian kepustakaan 

dan dokumentasi yang berkaitan 

penelitian ini. Sedangkan 

teknik analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah 

ji asumsi klasik, yang terdiri 

Uji normalitas, 

multikolonieritas, 

Uji autokorelasi, dan 

heteroskedastisitas, 

nalisis regresi linier berganda, 

Koefisien determinasi, dan 

Uji hipotesis. 
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III. Hasil dan Kesimpulan

A. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Gambar 1
Grafik Histogram

 

Gambar 2

Grafik Probability

 
Berdasarkan 

grafik  histogram 

kurva berbentuk lonceng dan 

terbagi menjadi 2 sama besar 

dan grafik normal 

plot diketahui data menyebar 

disekitar garis d

mengikuti arah garis 

diagonal, lalu dari hasil 

kolmogrov smirnov

tingkat sign lebih 

0,05 sehingga dapat 

dikatakan bahwa model 

regresi telah memenuhi 

asumsi normalitas

Universitas Nusantara PGRI Kediri
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Kesimpulan 

Uji Asumsi Klasik 

Uji Normalitas 

 

Gambar 1 
Grafik Histogram 

 

Gambar 2 

Probability Plot 

Berdasarkan gambar 

grafik  histogram diketahui 

kurva berbentuk lonceng dan 

terbagi menjadi 2 sama besar 

dan grafik normal probability 

diketahui data menyebar 

disekitar garis diagonal dan 

mengikuti arah garis 

diagonal, lalu dari hasil uji 

kolmogrov smirnov diketahui 

sign lebih besar dari 

sehingga dapat 

dikatakan bahwa model 

regresi telah memenuhi 

asumsi normalitas. 

2. Uji Multikolonieritas

Hasil Uji Multikolonieritas

Model 

1 (Constant)

CR

DER

TATO

Sumber: Data Sekunder Diolah

Untuk mendeteksi ada 

tidaknya multikolinearitas 

dalam model regresi dapat 

dilihat dari 

atau variance inflation factor

(VIF). 

menunjukkan bahwa ketiga 

variabel independen tidak 

terjadi 

karena nilai VIF < 10

tolerance value > 0,1. D

tabel coefficient

nilai tolerance untuk variabel 

CR, DER, dan TATO 

berada diatas 0,1

VIF semua variabel berada 

dibawah 10. Dengan 

demikian ketiga variabel 

independen (CR, DER, dan 

TATO) 

asumsi multikolonieritas atau 

dapat digunakan untuk 

memprediksi 

(ROA) selama periode 

penelitia

3. Uji Autokorelasi
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Uji Multikolonieritas 

Tabel 1 
Hasil Uji Multikolonieritas 

Collinearity 
Statistics 

TOL VIF 

(Constant)   

CR .959 1.043 

DER .938 1.067 

TATO .976 1.025 

Sumber: Data Sekunder Diolah 

Untuk mendeteksi ada 

tidaknya multikolinearitas 

dalam model regresi dapat 

dilihat dari tolerancevalue 

variance inflation factor 

 Hasil dari uji VIF 

menunjukkan bahwa ketiga 

variabel independen tidak 

terjadi multikolonieritas 

karena nilai VIF < 10 dan 

tolerance value > 0,1. Dari 

coefficient diperoleh 

nilai tolerance untuk variabel 

CR, DER, dan TATO semua 

berada diatas 0,1 dan nilai 

VIF semua variabel berada 

dibawah 10. Dengan 

demikian ketiga variabel 

independen (CR, DER, dan 

 telah memenuhi 

asumsi multikolonieritas atau 

dapat digunakan untuk 

memprediksi profitabilitas 

(ROA) selama periode 

penelitian. 

Uji Autokorelasi 
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Tujuan uji autokorelasi 

menurut Ghozali (2011:110) 

adalah untuk 

dalam suatu model regresi 

linear ada korelasi antara 

kesalahan penggangu pada 

periode t dengan kes

periode t-1 (sebelumnya). 

Penyimpangan autokorelasi 

dalam penelitian ini

dengan uji Durbin

(DW-test). Dari tabel Model 

Summary diketahui DW = 

2,167 dengan nilai DU = 

1,7402 dan DL = 1,6217

maka dapat disimpulkan 

bahwa DW-test tidak dapat 

menolak H0 yang 

menyatakan bahwa tidak ada 

autokorelasi negatif maupun 

positif, sehingga model 

regresi berada pada daerah 

yang diuji. 

 

 

 

 

 

4. Uji Heteroskedastisitas
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Tujuan uji autokorelasi 

menurut Ghozali (2011:110) 

adalah untuk menguji apakah 

dalam suatu model regresi 

linear ada korelasi antara 

kesalahan penggangu pada 

periode t dengan kesalahan 

1 (sebelumnya). 

Penyimpangan autokorelasi 

dalam penelitian ini diuji 

dengan uji Durbin-Watson 

Dari tabel Model 

Summary diketahui DW = 

dengan nilai DU = 

1,7402 dan DL = 1,6217, 

aka dapat disimpulkan 

test tidak dapat 

menolak H0 yang 

menyatakan bahwa tidak ada 

autokorelasi negatif maupun 

positif, sehingga model 

regresi berada pada daerah 

Uji Heteroskedastisitas 

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji

dapat menggunakan grafik 

scatterplot, 

analisis jika tidak ada pola 

yang jelas serta titik

yang terbentuk harus 

menyebar secara acak, 

tersebar baik diatas maupun 

dibawah angka 0 pada sumbu 

Y, bila kondisi ini terpenuh

maka tidak terjadi 

heteroskedasisitas dan model 

regresi layak digunakan.

grafik 

titik menyebar 

atas dan di bawah nol (0) 

pada sumbu Y, dan

membentuk sutau pola 

tertentu, sehingga tidak 

terjadi heteroskedastisitas dan 

hasil metode layak 

dilanjutkan ke persamaan 

regresi linier berganda.
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Gambar 3 
Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 

Uji heteroskedastisitas 

dapat menggunakan grafik 

scatterplot, dengan dasar 

analisis jika tidak ada pola 

yang jelas serta titik-titik 

yang terbentuk harus 

menyebar secara acak, 

tersebar baik diatas maupun 

dibawah angka 0 pada sumbu 

Y, bila kondisi ini terpenuhi 

maka tidak terjadi 

heteroskedasisitas dan model 

regresi layak digunakan. Dari 

grafik scatterplot, diketahui 

titik menyebar secara acak di 

atas dan di bawah nol (0) 

pada sumbu Y, dan tidak 

membentuk sutau pola 

tertentu, sehingga tidak 

terjadi heteroskedastisitas dan 

hasil metode layak 

ilanjutkan ke persamaan 

regresi linier berganda. 
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B. Persamaan Regresi Linier 

Berganda 

Tabel 
Hasil Regresi Linier berganda

Model 

1 (Constant) 

CR 

DER 

TATO 

Sumber: data sekunder diolah

Untuk mengetahui adanya 

pengaruh variabel bebas dengan 

variabel terikat dapat dilihat dari 

hasil uji regresi linier berganda 

SPSS for windows

dengan model regresi linier 

berganda. Berdasarkan hasil 

output SPSS versi 23 

persamaan regresi linier berganda 

adalah sebagai berikut: 

Y = 3,227 – 0,001

+ 31,304 X3 

Dari persamaan di atas dapat 

dianalisis sebagai berikut: 

1. Konstanta = 

variabel CR, DER,

TATO sama dengan 0 atau 

tidak memiliki 

sama sekali, maka ROA akan 

bernilai sebesar 3,227.

2. Koefisien C

bernilai negatif. A

variabel CR mengalami 

penambahan sebesar 1 satuan 

Universitas Nusantara PGRI Kediri
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Persamaan Regresi Linier 

Tabel 2 
Hasil Regresi Linier berganda 

Unstandardized 
Coefficients 

B 
Std. 

Error 

3.227 1.543 

-.001 .001 

-2.415 1.033 

31.304 5.380 

Sumber: data sekunder diolah 

Untuk mengetahui adanya 

pengaruh variabel bebas dengan 

variabel terikat dapat dilihat dari 

hasil uji regresi linier berganda 

for windows versi 23 

n model regresi linier 

berganda. Berdasarkan hasil 

output SPSS versi 23 diperoleh 

persamaan regresi linier berganda 

adalah sebagai berikut:  

0,001 X1 – 2,415 X2 

aan di atas dapat 

agai berikut:  

= 3,227. Jika 

variabel CR, DER, dan 

TATO sama dengan 0 atau 

tidak memiliki pengaruh 

sama sekali, maka ROA akan 

bernilai sebesar 3,227. 

Koefisien CR = -0,001 

bernilai negatif. Apabila 

variabel CR mengalami 

penambahan sebesar 1 satuan 

dengan asumsi bahwa 

variabel DER dan TATO

bernilai tetap dan tidak 

berubah, maka akan 

menurunkan n

sebesar 0,001 satuan, 

sebaliknya a

CR mengalami penurunan 1 

satuan dengan asumsi 

variabel DER dan TATO  

bernilai tetap dan tidak 

berubah maka 

menaikkan nilai ROA sebesar 

0,001 satuan.

3. Koefisien 

bernilai

variabel DER mengalami 

penambahan 1 satuan dengan 

asumsi bahwa variabel 

dan TATO

tidak berubah, maka akan 

menurunkan nilai ROA 

sebesar 

sebaliknya apabila 

DER mengalami penurunan 

sebesar 1

asumsi variabel CR dan 

TATO bernilai tetap dan 

tidak berubah maka akan 

menaikkan nilai ROA sebesar 

2,415 satuan

4. Koefisien 

bernilai positif. A
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engan asumsi bahwa 

variabel DER dan TATO 

bernilai tetap dan tidak 

berubah, maka akan 

menurunkan nilai ROA 

sebesar 0,001 satuan, namun 

sebaliknya apabila variabel 

mengalami penurunan 1 

satuan dengan asumsi 

variabel DER dan TATO  

bernilai tetap dan tidak 

berubah maka akan 

menaikkan nilai ROA sebesar 

0,001 satuan. 

Koefisien DER = -2,415 

bernilai negatif. Apabila 

variabel DER mengalami 

penambahan 1 satuan dengan 

asumsi bahwa variabel CR 

dan TATO bernilai tetap dan 

tidak berubah, maka akan 

menurunkan nilai ROA 

sebesar 2,415 satuan, namun 

sebaliknya apabila variabel 

DER mengalami penurunan 

sebesar 1 satuan dengan 

asumsi variabel CR dan 

TATO bernilai tetap dan 

tidak berubah maka akan 

menaikkan nilai ROA sebesar 

2,415 satuan. 

Koefisien TATO = 31,304 

bernilai positif. Apabila 
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variabel TATO mengalami 

penambahan 1 satuan dengan 

asumsi bahwa variabel 

dan DER bernilai tetap dan 

tidak berubah, maka akan 

meningkatkan nilai ROA 

sebesar 31,304 satuan, namun 

sebaliknya apabila variabel 

TATO mengalami penurunan 

sebesar 1 satuan dengan 

asumsi variabel CR dan DER 

bernilai tetap dan tidak 

berubah, maka akan 

menurunkan nilai ROA 

sebesar 31,304 satuan

 

C. Koefisien Determinasi

Tabel 
Hasil Analisis Koefisien Determinasi

Model R Square

1 .516a 

Sumber: data sekunder diolah

Dari hasil uji 

Square diperoleh nilai 

Square sebesar 0,244

artinya kemampuan variabel 

bebas dalam menjelaskan varian 

variabel terikat sebesar 24,4%, 

dan sisanya 75,6% dijelaskan oleh 

variabel lain. 
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variabel TATO mengalami 

penambahan 1 satuan dengan 

asumsi bahwa variabel CR 

bernilai tetap dan 

tidak berubah, maka akan 

meningkatkan nilai ROA 

ar 31,304 satuan, namun 

sebaliknya apabila variabel 

TATO mengalami penurunan 

1 satuan dengan 

asumsi variabel CR dan DER 

bernilai tetap dan tidak 

berubah, maka akan 

nkan nilai ROA 

sebesar 31,304 satuan. 

Koefisien Determinasi 

Tabel 3 
Hasil Analisis Koefisien Determinasi 

R 
Square 

Adjusted R 
Square 

.266 .244 

Sumber: data sekunder diolah 

Dari hasil uji Adjusted R 

diperoleh nilai adjusted R 

0,244 atau 24,4% 

artinya kemampuan variabel 

bebas dalam menjelaskan varian 

variabel terikat sebesar 24,4%, 

dan sisanya 75,6% dijelaskan oleh 

D. Pengujian Hipotesis

1. Uji Parsial (Uji t)

a. Variabel likuiditas/CR 

diperoleh nilai koefisien 

regresi negatif 

nilai signifikansi sebe

0,510 

diterima dan Ha ditolak, 

yang berarti 

tidak berpengaruh 

signifikan terhadap ROA

Hasil penelitian ini 

sejalan dengan teori yang 

dikemukakan

dan Wachawicz 

(2009:323) yang 

menyatakan bahwa 

likuiditas perusahaan 

berbanding terbalik 

dengan profitabilitas.

Artinya semakin besar 

dana yang ditempatkan 

untuk memenuhi 

likuiditas perusahaan, 

maka perusahaan akan 

kehilangan kesempatan 

untuk me

tambahan dana karena 

dana yang dimiliki tidak 

menghasilkan 

keuntungan.
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Pengujian Hipotesis 

arsial (Uji t) 

Variabel likuiditas/CR 

diperoleh nilai koefisien 

regresi negatif -0,661 dan 

nilai signifikansi sebesar 

0,510 > 0,05 sehingga H0 

diterima dan Ha ditolak, 

yang berarti variabel CR 

tidak berpengaruh 

signifikan terhadap ROA. 

Hasil penelitian ini 

sejalan dengan teori yang 

dikemukakan oleh Home 

dan Wachawicz 

(2009:323) yang 

menyatakan bahwa 

likuiditas perusahaan 

berbanding terbalik 

dengan profitabilitas. 

Artinya semakin besar 

dana yang ditempatkan 

untuk memenuhi 

likuiditas perusahaan, 

maka perusahaan akan 

kehilangan kesempatan 

untuk mendaptkan 

tambahan dana karena 

dana yang dimiliki tidak 

menghasilkan 

keuntungan. 
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b. Variabel 

solvabilitas/DER 

diperoleh nilai koefisien 

regresi negatif 

nilai signifikansi sebesar 

0,021< 0,05

diterima. Hal ini berarti 

variabel DER 

berpengaruh signifikan 

terhadap ROA

sesuai dengan teori 

Fahmi (2014:73) yang 

menyatakan bahwa 

“Debt to equity 

ratiomerupakan ukuran 

yang dipakai dalam 

menganalisis laporan 

keuangan untuk 

memperlihatkan seberapa 

besarnya jaminan yang 

tersedia untuk kreditor”. 

Apabila 

ratio 

kenaikan maka akan 

menurukan nilai ROA, 

sebaliknya apabila 

to equity

mengalami penurunan 

maka akan menaikkan 

nilai ROA, karena 

saat DER rendah

perusahaan tidak harus 

mennanggung beban 

Universitas Nusantara PGRI Kediri
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solvabilitas/DER 

diperoleh nilai koefisien 

negatif -2,338 dan 

nilai signifikansi sebesar 

0,05 sehingga Ha 

diterima. Hal ini berarti 

variabel DER 

garuh signifikan 

terhadap ROA. Hasil 

sesuai dengan teori 

Fahmi (2014:73) yang 

menyatakan bahwa 

Debt to equity 

merupakan ukuran 

yang dipakai dalam 

menganalisis laporan 

keuangan untuk 

memperlihatkan seberapa 

besarnya jaminan yang 

tersedia untuk kreditor”. 

Apabila debt to equity 

ratio mengalami 

kenaikan maka akan 

menurukan nilai ROA, 

sebaliknya apabila debt 

to equity ratio 

mengalami penurunan 

maka akan menaikkan 

nilai ROA, karena pada 

saat DER rendah 

perusahaan tidak harus 

mennanggung beban 

bunga dan mnegurangi 

resiko 

Hasil penelitian ini 

sejalan dengan penelitian 

Dewi (2015) menyatakan 

bahwa DER s

parsial berpengaruh 

negatif dan signifikan 

terhadap ROA.

c. Variabel aktivitas/TATO 

diperoleh nilai koefisien 

regresi positif 5,819 dan 

nilai signifikansi sebesar 

0,000 

H0 ditolak dan Ha 

diterima,

TATO berpengaruh 

signifika

Hal ini 

rasio ini mengalami 

kenaikan maka akan 

meningkatkan profit 

perusahaan. Hasil ini 

sesuai dengan teori 

Fahmi (2014:80) yang 

menyatakan bahwa 

asset turnover 

merupakan rasio yang 

digunakan untuk melihat 

seb

dimiliki oleh perusahaan 

terjadi perputaran secara 

efektif.
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bunga dan mnegurangi 

resiko financial distress. 

Hasil penelitian ini 

sejalan dengan penelitian 

Dewi (2015) menyatakan 

bahwa DER secara 

parsial berpengaruh 

negatif dan signifikan 

terhadap ROA. 

Variabel aktivitas/TATO 

diperoleh nilai koefisien 

regresi positif 5,819 dan 

nilai signifikansi sebesar 

0,000 < 0,05 sehingga 

H0 ditolak dan Ha 

diterima, maka variabel 

TATO berpengaruh 

signifikan terhadap ROA. 

Hal ini menunjukkan jika 

rasio ini mengalami 

kenaikan maka akan 

meningkatkan profit 

perusahaan. Hasil ini 

sesuai dengan teori 

Fahmi (2014:80) yang 

menyatakan bahwa total 

asset turnover (TATO) 

merupakan rasio yang 

digunakan untuk melihat 

seberapa jauh aset yang 

dimiliki oleh perusahaan 

terjadi perputaran secara 

efektif. Semakin tinggi 

Simki-Economic Vol. 01 No. 06 Tahun 2017 ISSN : BBBB-BBBB



 

Rosalia Nur Indrayati | 13.1.02.02.0401
FE - Manajemen 
 
 

TATO semakin tinggi 

tingkat profitabilitas 

perusahaan dikarenakan 

perusahaan

memanfaatkan aset yang 

dimiliki dalam aktivitas 

operasional

sehingga menimbulkan 

tingkat profitabilitas 

perusahaan.

penelitian ini didukung 

sejalan dengan penelitian 

Pramesti 

menyatakan bahwa 

variabel 

turnover 

terhadap profitabilitas. 

2. Uji Simultan (U

Diperoleh nilai F hitung 

sebesar 12,081 dengan nilai 

signifikansi sebesar 0,000. 

Nilai signifikansi tersebut 

lebih kecil dari 0,05, sehingga 

secara simultan variabel CR, 

DER, dan TATO 

berpengaruh signifikan 

terhadap ROA, sehingga H0 

ditolak dan Ha diterima.

 

E. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis 

yang telah dibahas pada bab 
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TATO semakin tinggi 

tingkat profitabilitas 

perusahaan dikarenakan 

perusahaan efisien dalam 

memanfaatkan aset yang 

dimiliki dalam aktivitas 

operasional perusahaan, 

sehingga menimbulkan 

tingkat profitabilitas 

perusahaan.Hasil 

penelitian ini didukung 

sejalan dengan penelitian 

 (2016) yang 

menyatakan bahwa 

variabel total asset 

 berpengaruh 

terhadap profitabilitas.  

Uji Simultan (Uji F) 

oleh nilai F hitung 

sebesar 12,081 dengan nilai 

signifikansi sebesar 0,000. 

Nilai signifikansi tersebut 

lebih kecil dari 0,05, sehingga 

secara simultan variabel CR, 

DER, dan TATO 

berpengaruh signifikan 

terhadap ROA, sehingga H0 

ditolak dan Ha diterima. 

Berdasarkan hasil analisis 

yang telah dibahas pada bab 

sebelumnya, dapat diberikan 

kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara parsial 

(current ratio

berpengaruh signifikan 

terhadap profitabilitas (

on asset

property dan real estat

terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2013

2. Secara parsial 

(debt to equity ratio

berpengaruh signifikan 

terhadap profitabilitas (

on asset

property dan real estat

terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2013

3. Secara parsial 

asset turnover

signifikan terhadap 

profitabilitas (

perusahaan sektor property 

dan real estat

di Bursa Efek I

periode 

4. Secara simultan likuiditas 

(current ratio

(debt to equity ratio

aktivitas (

berpengaruh signifikan 

terhadap profitabilitas (

on asset
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sebelumnya, dapat diberikan 

kesimpulan sebagai berikut: 

Secara parsial likuiditas 

current ratio) tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap profitabilitas (return 

on asset) perusahaan sektor 

property dan real estate yang 

terdaftar di Bursa Efek 

ndonesia periode 2013-2016.  

Secara parsial solvabilitas 

debt to equity ratio) 

berpengaruh signifikan 

terhadap profitabilitas (return 

on asset) perusahaan sektor 

property dan real estate yang 

terdaftar di Bursa Efek 

ndonesia periode 2013-2016.  

Secara parsial aktivitas (total 

asset turnover) berpengaruh 

signifikan terhadap 

profitabilitas (return on asset) 

perusahaan sektor property 

dan real estate yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia 

 2013-2016. 

ecara simultan likuiditas 

current ratio), solvabilitas 

debt to equity ratio), dan 

aktivitas (total asset turnover) 

berpengaruh signifikan 

terhadap profitabilitas (return 

on asset) perusahaan sektor 
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