JURNAL STINDO PROFESIONAL
Volume VI | Nomor 6 | Nopember 2020
I S S N : 2443 – 0536
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PROFITABILITAS PADA
PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA
PERIODE 2015-2019
Oleh:
Danri Toni Siboro, SE.,MSi.,Akt.
Drs. Victor H.Sianipar, MSAc,.Ak,.CA.
Drs. Oloan Simanjuntak, MM
Pebri Y. Simarmata
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas HKBP Nommensen Medan
Abstrack
Penelitian ini bertujuan untuk megetahui dan menganalisa current ratio, Total Asset
Turn Over, Debt To Equity Ratio, dan ukuran perusahaan terhadap profitabilitas secara
parsial. Populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 70 perusahaan manufaktur yang
terdaftar di Bursa Efek Idonesia periode 2015-2019. Dengan menggunakan teknik
pengambilang sampel (purposive sampling) diperoleh sebanyak 32 perusahaan yang
dijadikan sebagai objek penelitian. Metode pengujian untuk melihat pengaruh variabel
independen terhadap variabel dependen adalah metode regresi linear berganda
Berdasarkan hasil penelitian secara parsial diketahui bahwa current ratio (CR), total
asset turn over (TATO), debt to equity ratio (DER), ukuran perusahaan tidak berpengaruh
signifikan terhadap profitabilitas pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia untuk periode 2015-2019.
Kata kunci: Profitabilitas (ROA), Current Ratio (CR), Total Asset Turn Over (TATO), Debt
to Equity Ratio (DER), Ukuran Perusahaan.
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Pada era globalisasi saat ini, perusahaan
yang
bergerak
dalam
industri
manufaktur berusaha memproduksi
barang berkualitas tinggi dengan biaya
rendah untuk meningkatkan daya beli
serta persaingan di pasar baik secara
domestik
dan
internasianoal.
Perusahaan atau organisasi melakukan
berbagai aktivitas untuk mencapai
tujuan
yang
telah
ditetapkan
sebelumnya. Dalam upaya untuk
mencapai tujuan itu, perusahaan harus
dapat beroperasi secara lancar dan
dapat
mengkombinasikan
semua
sumber daya yang ada, sehingga dapat
mencapai hasil dan tingkat laba yang
optimal.
Kelangsungan
hidup
perusahaan dipengaruhi oleh banyak

hal antara lain profitabilitas perusahaan
itu sendiri.
Menurut Kasmir (2015),: “profitabilitas
merupakan rasio untuk menilai
kemampuan perusahaan dalam mencari
keuntungan dan juga memberikan
ukuran tingkat efektifitas manajemen
suatu perusahaan”. Adapun faktorfaktor yang dapat mempengaruhi
profitabilitas
suatu
perusahaan
diantaranya Current Ratio (CR), Total
Asset Turnover (TATO), Debt To Equity
Ratio (DER), Ukuran Perusahaan.
Menurut
Kasmir
(2015)
mengemukakan:
“Current Ratio atau rasio lancar
merupakan rasio untuk mengukur
kemampuan
perusahaan
dalam
membayar kewajiban jangka pendek
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atau utang yang segera jatuh tempo
pada saat ditagih secara keseluruhan”.
Menurut kasmir (2015) mengemukakan
“Total assets turnover merupakan rasio
yang digunakan untuk mengukur
perputaran semua aktiva yang dimiki
perusahaan dan mengukur berapa
jumlah penjualan yang diperoleh dari
tiap rupiah aktiva”. Total Asset Turnover
merupakan rasio yang digunakan untuk
mengukur efektifitas penggunaan asset
dalam menghasilkan pendapatan dari
penjualan.
Menurut kasmir (2015) mengemukakan:
“Dept To Equity Rastio merupakan
rasio yang digunakan untuk menilai
utang dengan ekuitas. Rasio ini dicari
dengan cara membandingkan antara
seluruh utang lancar dengan seluruh
ekuitas. Rasio ini berguna untuk
mangatahuijumlah
dana
yang
disediakan peminjam (kreditor) dngan
pemilik perusahaan”.
Perusahaan yang besar memiliki total
aset yang besar, sehingga perusahaan
mampu
mengoptimalkan
kineja
perusahaan,
dengan
aset
yang
dimilikinya. Oleh sebab itu ukuran
perusahaan merupakan salah satu
faktor yang menentukan kemampuan
perusahaan
menghasilkan
profitabilitas.
Berdasarkan permasalahan yang telah
diuraikan, dapat diketahui adanya
ketidaksesuaian
hasil
penelitian
terdahulu dengan teori dan tidak
adanya konsistensi pada sektor
perusahaan yang berbeda. Untuk
memperkuat teori dan hasil penelitian
sebelumnya maka penulis tertarik untuk
melakukan penelitian dengan judul
“Analisis
Faktor-Faktor
Yang
Mempengaruhi
Profitabilitas
Yang
Terdaftar di Bursa Efek Indonesia
Periode 2015-2019”.

KAJIAN PUSTAKA
Kajian Teori
Profitabilitas
“Profitabilitas merupakan rasio untuk
menilai kemampuan dalam mencari
keuntungan, rasio ini juga memberikan
ukuran tingkat efektifitas manajemen
suatu perusahaan dan menunjukkan
efisiensi perusahaan” menurut kasmir
(2015).
Menurut kasmir (2015) manfaat yang
diperoleh profitabilitas adalah untuk:
1. Mengetahui bessarnya tingkat laba
yang diperoleh perusahaan dalam
suatu periode.
2. Mengetahui posisi laba perusahaan
tahun sebelumnya dengan tahun
sekarang.
3. Mengetahui perkembangan laba dari
waktu ke waktu.
4. Mengetahui besarnya laba bersih
sesudah pajak dengan modal sendiri.
5. Mengetahui
produktivitas
dari
seluruh dana perusahaan yang
digunakan baik modal pinjaman
maupun modal sendiri.
Konsep Profitabilitas
Menurut Sartono (2012) menyatakan :
“Profitabilitas merupakan rasio yang
mengukur kemampuan perusahaan
untuk menghasilkan laba baik dalam
hubungannya dengan penjualan, assets
maupun laba bagi modal sendiri.
Dengan demikian bagi investor jangka
panjang akan sangat berkepentingan
dengan analisis profitabilitas ini
misalnya bagi pemegang saham akan
melihat keuntungan yang benar-benar
akan diterima dalam bentuk dividen”.
Return on Asset (ROA)
ROA merupakan salah satu rasio
profitabilitas yang digunakan untuk
mengukur efektivitas perusahaan di
dalam
menghasilkan
keuntungan
dengan memanfaatkan total aktiva yang
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dimilikinya. ROA merupakan rasio
antara laba sesudah pajak atau net
income after tax (NIAT) terhadap total
asset. “Semakin besar ROA semakin
baik, hal ini berarti bahwa aktiva dapat
lebih cepat berputar dan meraih laba”
(harahap, 2016). Menurut harahap
(2016) ROA dapat dirumuskan sebagai
berikut :
𝐑𝐎𝐀 =

𝐏𝐞𝐧𝐣𝐮𝐚𝐥𝐚𝐧 𝐁𝐞𝐫𝐬𝐢𝐡
𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐀𝐬𝐬𝐞𝐭

Menurut Munawir (2014) beberapa
kegunaan dari Return On Assets (ROA)
dikemukakan sebagai berikut:
1. Sebagai salah satu kegunaannya
yang prinsipil ialah sifatnya yang
menyeluruh. Apabila perusahaan
sudah
menjalankan
praktek
akuntansi
yang
baik
maka
manajemen dengan menggunakan
teknik analisa Return On Assets
dapat
mengukur
efisiensi
penggunaan modal yang bekerja,
efisiensi produksi dan efisiensi
bagian penjualan.
2. Apabila
perusahaan
dapat
mempunyai data industri sehingga
dapat diperoleh rasio industri,
maka dengan analisa Return On
Asset dapat dibandingkan efisiensi
penggunaan
modal
pada
perusahaannya
dengan
perusahaan lain yang sejenis,
sehingga dapat diketahui apakah
perusahaannya berada di bawah,
sama, atau di atas rata-ratanya.
Dengan demikian akan dapat
diketahui dimana kelemahannya
dan apa yang sudah kuat pada
perusahaan tersebut dibandingkan
dengan perusahaan lain yang
sejenis.
3. Analisa Return On Asset juga dapat
digunakan
untuk
mengukur
efisiensi tindakan-tindakan yang
dilakukan oleh divisi/bagian yaitu
dengan mengalokasikan semua
biaya dan modal ke dalam bagian
yang
bersangkutan.
Arti

pentingnya mengukur rate of
return pada tingkat bagian adalah
untuk dapat membandingkan
efisiensi suatu bagian dengan
bagian yang lain di dalam
perusahaan yang bersangkutan.
4. Analisa Return On Asset juga dapat
digunakan
untuk
mengukur
profitabilitas dari masing-masing
produk yang dihasilkan perusahaan
dengan menggunakan product cost
system yang baik, modal dan biaya
dapat
dialokasikan
kepada
berbagai produk yang dihasilkan
oleh
perusahaan
yang
bersangkutan, sehingga dengan
demikian akan dapat dihitung
profitabilitas dari masing-masing
produk.
Dengan
demikian
manajemen
akan
dapat
mengetahui produk mana yang
mempunyai profit potential.
5. Return On Assets selain berguna
untuk keperluan kontrol, juga
berguna
untuk
keperluan
perencanaan. Misalnya Return On
Assets dapat digunakan sebagian
dasar
untuk
pengembalian
keputusan kalau perusahaan akan
mengadakan ekspansi.
Variabel yang Digunakan
Current Ratio (CR)
Menurut Sitanggang (2014) bahwa
“Current Ratio yaitu rasio atau
perbandingan antara harta lancar
(current assets) dengan utang lancar
(current liabilities) yang dinyatakan
dalam perkalian”. CR yang rendah
biasanya
dianggap
menunjukkan
terjadinya masalah dalam likuiditas.
Sebaliknya suatu perusahaan yang CRnya terlalu tinggi juga kurang bagus,
karena menunjukkan banyaknya dana
menganggur yang pada akhirnya dapat
mengurangi
kemampuan
laba
perusahaan.
𝐂𝐮𝐫𝐫𝐞𝐧𝐭 𝐑𝐚𝐭𝐢𝐨 =

𝐂𝐮𝐫𝐫𝐞𝐧𝐭 𝐀𝐬𝐬𝐞𝐭
𝐂𝐮𝐫𝐫𝐞𝐭 𝐋𝐢𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐲
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Total Asset Turnover (TATO)
Menurut Sitanggang (2014): “Total
Asset Turn Over (TATO) yaitu rasio yang
mengukur bagaimana seluruh aktiva
yang
dimiliki
perusahaan
dioperasionalkan dalam mendukung
penjualan perusahaan”. Rumus untuk
menghitung total assset turn over
adalah :
𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐀𝐬𝐬𝐞𝐭 𝐓𝐮𝐫𝐧𝐨𝐯𝐞𝐫 =

𝐏𝐞𝐧𝐣𝐮𝐚𝐥𝐚𝐧
𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐀𝐬𝐞𝐭

Debt to Equity Ratio (DER)
Defenisi Debt To Equity Ratio (DER)
menurut kasmir (2015): “merupakan
rasio yang digunakan untuk menilai
utang dengan ekuitas. Rasio ini dicari
dengan cara membandingkan antara
seluruh utang, termasuk utang lancar
dengan seluruh ekuitas”. Rasio ini
berguna untuk mengetahui jumlah dana
yang disediakan peminjam (kreditor)
dengan pemilik perusahaan. Rumus
untuk mencari dbt to equity ratio dapat
digunakan perbandingan antara total
utang dengan total ekuitas sebagai
berikut:
𝐃𝐞𝐛𝐭 𝐭𝐨 𝐞𝐪𝐮𝐢𝐭𝐲 𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨 =

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐔𝐭𝐚𝐧𝐠 (𝐃𝐞𝐛𝐭)
𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐄𝐪𝐮𝐢𝐭𝐲

Pengertian debt to equity ratio menurut
Fahmi (2012): “menyatakan bahwa debt
to equity ratio sebagai ukuran yang
dipakai dalam menganalisis laporan
keuangan
untuk
memperlihatkan
besarnya jaminan yang tersedia untuk
kreditor”.

tidak termasuk bangunan tempat
usaha, aau memiliki hasil penjualan
tahunan lebih dari 300.000.000,sampai
dengan
paling
banyak
2.500.000.000,-.
2. Perusahaan Menengah
Perusahaan
dapat
dikategorikan
perusahaan menengah apabila memiliki
kekayaan
bersih
lebih
dari
500.000.000,- sampai dengan paling
banyak 10.000.000.000,- tidak termasuk
bangunan tempat usaha, atau memiliki
hasil penjualan tahunan lebih dari
2.500.000.000,- sampai dengan paling
banyak 50.000.000.000,-.
3. Perusahaan Besar
Perusahaan
dapat
dikategorikan
perusahaan besar apabila memiliki
kekayaan
bersih
lebih
dari
10.000.000.000,tidak
termasuk
bangunan tempat usaha atau memiliki
hasil penjualan tahunan lebih dari
50.000.000.000,-.
Rumus
untuk
mencari
ukuran
perusahaan:
(size) = Ln(Total Aktiva).
Kerangka Berpikir

Ukuran Perusahaan
Badan Standarisasi Nasional dalam
sulistiono (2010) menyatakan bahwa
ukuran perusahaan terbagi dalam tiga
kategori yaitu:

Gambar Kerangka Berfikir

1. Perusahaan Kecil
Perusahaan
dapat
dikategorikan
perusahaan kecil apabila memiliki
kekayaan bersih lebih dari 50.000.000,dengan paling banyak 500.000.000,-

Hipotesis Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah, tujua
penelitian, kajian teori dan kerangka
berpikir penelitian, maka hipotesis yang
diajukan dalam penelitan ini adalah:
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H1 : Current Ratio berpengaruh positif
terhadap profitabilitas
H2 : Total Asset Turnover berpengaruh
negatif terhadap profitabilitas
H3 : Debt to Equity Ratio berpengaruh
positif terhadap Profitabilitas
H4 : Ukuran Perusahaan berpengaruh
negatif terhadap Profitabilitas.

METODE PENELITIAN
Desain Penelitian
Dalam
penelitian
ini
peneliti
menggunakan pendekatan kuantitatif,
yaitu salah satu upaya pencarian ilmiah
(scientific inquiry) yang didasari oleh
filsafat positivisme logikal (logical
positivism) yang beroperasi dengan
aturan-aturan yang ketat mengenai
logika, kebenaran, hukum-hukum, dan
prediksi. Pada penelitian ini variabel
dependennya adalah profitabilitas
sedangakan variabel independennya
adalah current assets, total asset
turnover, debt to equity ratio, debt ratio
dan ukuran perusahaan.

Defenisi Operasional Variabel Penelitian
Tabel Defenisi Operasional
Variabel

Defenisi operasional

Variabel
Dependen
Profitabilitas
(Y)

“Profitabilitas adalah kemampuan
perusahaan memperoleh laba
dalam
hubungannya
dengan
penjualan, total aktiva maupun
modal sendiri”. ( menurut Sartono,
2010)
“Current ratio adalah rasio untuk
mengukur
kemampuan
perusahaan
dalam
membayarkewajiban
jangka
pendek dan utang yang segera
jatuh tempo pada saat ditagih
secara keseluruhan”. (menurut
Kasmir, 2015)
“Total Asset Turn Over adalah
rasio yang digunakan untuk
mengukur perputaran semua
aktiva yang dimiliki perusahaan
dan mengukur berapa jumlah
penjualan yang diperoleh dari tiap
rupiah aktiva”. (menurut Kasmir,
2015)
“Debt to Equity Ratio adalah rasio
yang menggambarkan sampai
sejauh mana modal pemilik dapat
menutupi utang-utang kepada
pihak luar”. ( menurut Harahap,
2016)

Variabel
Independen
1. Current
Ratio (X1)

2. Total Asset
Turn Over
(X2)

3. Debt to
Equity Ratio
(X3)

Skala
Pengukuran
Rasio

Rumus

Laba bersih
Total Asset

ROA =

Rasio
CR =

𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡
𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦

Rasio
TATO =

Rasio

DER =

Penjualan
Total aktiva

Total 𝐷𝑒𝑏𝑡
Total 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦
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4. Ukuran
perusahaan
(X4)

“Ukuran perusahaan adalah, besar
kecilnya perusahaan dilihat dari
besarnya nilai equity, nilai
penjualan atau nilai aktiva”.
(Menurut Riyanto, 2013)

Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini akan dilakukan pada
perusahaan manufaktur yang terdaftar
di Bursa Efek Indonesia. Data yang
digunakan yaitu data laporan keuangan
periode 2015-2019 yang dipublikasikan
di www.idx.co.id. Waktu penelitian
dilaksanakan pada bulan Agustus –
September 2020.
Populasi dan Sampel
Populasi
Populasi dalam penelitian ini adalah
perusahaan manufaktur yang terdaftar
di Bursa Efek Indonesia periode 20152019.
Sampel
Teknik pengambilan sampel dalam
penelitian ini adalah dengan metode
purposive sampling dimana sampel
yang dipilih berdasarkan pertimbangan
atau kriteria-kriteria tertentu dari
penelitian yang dilaksanakan. Sampel
yang diambil adalah sebanyak 32
sampel.
Jenis dan Sumber Pengumpulan Data
Jenis data yang digunakan adalah data
sekunder
yaitu
data-data
yang
diperoleh atau dikumpulkan peneliti
dari berbagai sumber yang telah ada
dengan data panel (pool data) yaitu
data yang terdiri dari beberapa objek
data
dengan
beberapa
periode
penelitian.
Sumber data penelitian ini diperoleh
dari laporan keuangan perusahaan yang
memenuhi kriteria sampling yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia

Rasio

Size = Ln(Total Aset)

selama periode 2015-2019 dalam
bentuk neraca dan laporan laba rugi
yang dipublikasikan dari indonesian
capital market directory (ICMD) atau
melalui website Bursa Efek Indonesia
(www.idx.co.id).
Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan
adalah uji asumsi klasik, regresi linear
berganda, uji hipotesis, dan uji koefisien
determinasi.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Penelitian
Analisis Deskriptif
1. Current ratio (CR)
Variabel Current ratio (CR) yang
memiliki minimum terdapat pada
perusahaan PT. Champion Pacific
Indonesia Tbk pada tahun 2016 yaitu
sebesar 0,00582, nilai maksimum
terdapat pada perusahaan PT. Duta
Pertiwi Nusantara pada tahun 2016
yaitu sebesar 70,60, nilai rata-rata
perusahaan adalah sebesar 2,8960701
dengan nilai standar deviasi sebesar
2,31628718.
2. Total Aset Turn Over (TATO)
Variabel Total Aset Turn Over (TATO),
yang memiliki minimum terdapat pada
perusahaan PT. Charoen Pokphand
Indonesia Tbk pada tahun 2015 yaitu
sebesar 0,00108, nilai maksimum
terdapat pada perusahaan PT. Budi &
Sweeterner Tbk pada tahun 2018 yaitu
sebesar 20,44044, nilai rata-rata
perusahaan adalah sebesar 1,1024239
dengan nilai standar deviasi sebesar
2,31628718.
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3. Debt Equity Ratio (DER)
Variabel Debt Equity Ratio (DER), yang
memiliki minimum terdapat pada
perusahaan PT. Sido Muncul Tbk pada
tahun 2015 yaitu sebesar 0,07613, nilai
maksimum terdapat pada perusahaan
PT. Budi & Sweeterner Tbk pada tahun
2018 yaitu sebesar 5,06313, nilai ratarata perusahaan adalah sebesar
0,7903926 dengan nilai standar deviasi
sebesar 0,70675354.
4. Ukuran Perusahaan
Variabel Ukuran Perusahaan yang
memiliki minimum terdapat pada
perusahaan PT. Charoen Pokphand
Indonesia Tbk pada tahun 2019 yaitu
sebesar 20,36222, nilai maksimum
terdapat pada perusahaan
PT.
Indospring Tbk pada tahun 2019 yaitu
sebesar 33,76950, nilai rata-rata
perusahaan adalah sebesar 28,6312708
dengan nilai standar deviasi sebesar
2,0282159.
5. Profitabilitas (ROA)
Variabel Ukuran Perusahaan yang
memiliki minimum terdapat pada
perusahaan PT. Indospring Tbk pada
tahun 2015 yaitu sebesar 0,00076, nilai
maksimum terdapat pada perusahaan
PT. Akasha Wira International Tbk pada
tahun 2019 yaitu sebesar 1,25806, nilai
rata-rata perusahaan adalah sebesar
0,1502498 dengan nilai standar deviasi
sebesar 0,17487361.
Uji Asumsi klasik sebelum data lolos

Gambar Uji Normalitas dengan grafik
sebelum data lolos
2) Analisis Statistik
Hasil pengujian normalitas dengan
analisis statistik dapat ditunjukkan pada
tabel sebagai berikut :
Tabel Hasil pengujian One-Sample
Kolmogorov-Smirnov Test sebelum data
lolos
Unstandardized
Residual
N
Normal
a,b
Parameters
Most Extreme
Differences

160
Mean
Std.
Deviation
Absolute
Positive
Negative

Test Statistic
Asymp. Sig. (2-tailed)
a. Test distribution is Normal.

,0000000
,17371738
,189
,189
-,181
,189
,000

c

b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.

Uji normalitas sebelum data lolos
1) Analisis Grafik
Hasil
pengujian
dengan
menggunakan analisis grafik histogram
ditunjukkan pada gambar sebagai
berikut :
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Uji Multikolinearitas sebelum data
lolos
Hasil uji multikolinaritas dapat
dilihat pada tabel berikut :
Tabel Uji Multikolonearitas dengan
tolerance dan VIF sebelum data lolos
Collinearity
Keterangan
Statistics
Toleran
Model
ce
VIF
1 (Constant)
CR
Tidak terjadi
,799 1,252 Multikolone
aritas
TATO
Tidak terjadi
,817 1,223 Multikolone
aritas
DER
Tidak terjadi
,664 1,506 Multikolone
aritas
UK_Perusah
Tidak terjadi
aan
,986 1,014 Multikolone
aritas
a. Dependent Variable: ROA

Uji Heterokedastisitas sebelum data
lolos
1)
Analisis Grafik
Hasil uji Heterokedastisitas
dengan menggunakan grafik Scatterplot
ditunjukkan pada gambar 4.3. berikut
ini :

Tabel Uji Heterokedastisitas dengan uji
Glejser sebelum data lolos
Keterangan
Model
1 (Constant)
CR

T
2,259

Sig.
,025

-,387

,699

-,171

,864

,500

,617

-1,630

,105

TATO

DER

UK_Perusaha
an

Tidak terjadi
heterokedastis
itas
Tidak terjadi
heterokedastis
itas
Tidak terjadi
heterokedastis
itas
Tidak terjadi
heterokedastis
itas

a. Dependent Variable: Abs_Res1

Uji Autokorelasi Sebelum Data Lolos
Hasil
pengujian
ada
tidaknya
Autokerelasi dalam model regresi
ditunjukan pada tabel berikut ini :
Tabel Hasil Autokorelasi sebelum data
lolos
Unstandardized
Residual
a
Test Value
-,03594
Cases < Test Value
80
Cases >= Test Value
80
Total Cases
160
Number of Runs
64
Z
-2,696
Asymp. Sig. (2,007
tailed)
a. Median

Pengujian Hipotesis
Uji Parsial (uji Statistik-t)
Hasil pengujian analisis melalui uji-t
ditunjukkan pada tabel 4.6 sebagai
berikut:
Gambar Uji Heterokedastisitas dengan
grafik Scatterplot sebelum data lolos
2) Analisis Statistik
Hasil
pengujia
heterokedastisitas
dengan uji Glejser dalam penelitian ini
ditunjukkan pad tabel berikut ini :
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Tabel hasil uji analisis melalui uji-t

Coefficientsa
Standardi
Unstandard
zed
ized
Coefficien
Coefficients
ts
Std.
Model
B
Error
Beta
1 (Constant)
,430 ,198
CR
,007 ,008
,086
TATO
,019
-,059
,013
DER
,027
-,072
,019
UK_Perusah
,007
-,041
aan
,003
a. Dependent Variable: SQRT_ROA

t
Sig.
2,173 ,032
,861 ,391
-,683 ,496
-,714 ,476
-,476 ,635

Berdasarkan tabel dapat dilihat hasil
persamaan regresi linear berganda yang
terbentuk adalah sebagai berikut:
ROA = 0,430 + 0,007 (CR) + 0,013
(TATO) + 0,19 (DER) + 0,003
Ukuran perusahaan.
Koefisien Determinasi
Berdasarkan hasil pengujian diperoleh
hasil
Adjusted
R2
sebagaimana
ditunjukkan pada tabel 4:7 berikut :
Tabel Hasil pengujian Koefisien
determinasi (Uji R2)
Model Summary

b

Std. Error
R
Adjusted
of the
Model
R
Square R Square Estimate
a
1
,154
,024
-,005
,13994
a. Predictors: (Constant), UK_Perusahaan,
CR, TATO, DER
b. Dependent Variable: SQRT_ROA

Pembahasan
1. Pengaruh Current Ratio (CR)
Terhadap Profitabilitas
Berdasarkan hasil penelitian yang
dilakukan mengenai tingkat signifikansi
uji-t dengan Current Ratio (CR)
diketahui bahwa Current Ratio (CR)
tidak
berpengaruh
terhadap
Profitabilitas (ROA). Hasil penelitian ini
sejalan dengan penelitian terhadahulu
yang menyatakan bahwa Current Ratio
(CR)
tidak berpengaruh terhadap

Profitabilitas (Andreani Caroline Barus
dan Leliani, 2013).
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
Current Ratio (CR) tidak berpengaruh
terhadap Profitabilitas hal ini sejalan
dengan teori yang menyataan bahwa
current ratio rendah biasanya dianggap
mengalami
masalah
liquiditas,
sebaliknya
current
ratio
tinggi
menunjukkan banyaknya dana yang
mengganggur pada akhirnya dapat
mengurangi
kemampuan
laba
perusahaan (Sawir, 2010:10).
2. Pengaruh Total Asset Turn Over
(TATO) Terhadap Profitabilitas
Berdasarkan hasil penelitian yang
dilakukan mengenai tingkat signifikansi
uji-t dengan Total Asset Turn Over
(TATO) diketahui bahwa Total Asset
Turn Over (TATO) tidak berpengaruh
terhadap Profitabilitas (ROA). Hasil
penelitian ini sejalan dengan penelitian
terhadahulu yang menyatakan bahwa
Total Asset Turn Over (TATO) tidak
berpengaruh terhadap Profitabilitas
(Devy Siswyna Arpy, 2012).
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
Total Asset Turn Over (TATO) tidak
berpengaruh terhadap Profitabilitas.
Dalam penelitian ini Total Asset Turn
Over (TATO)
tidak berpengaruh
terhadap
profitabilitas
karena
penggunaan aktiva yang kurang efektif
dalam
menghasilkan
penjualan,
sehingga dapat dikatakan bahwa laba
yang dihasilkan rendah dan dengan
demikian kinerja keuangan kurang baik.
3. Pengaruh Debt Equity Ratio (DER)
Terhadap Profitabilitas
Berdasarkan hasil penelitian yang
dilakukan mengenai tingkat signifikansi
uji-t dengan Debt Equity Ratio (DER)
diketahui bahwa Debt Equity Ratio
(DER) tidak berpengaruh terhadap
Profitabilitas (ROA). Hasil penelitian ini
sejalan dengan penelitian terhadahulu
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yang menyatakan bahwa Debt Equity
Ratio (DER)
tidak berpengaruh
terhadap
Profitabilitas
(Andreani
Caroline Barus dan Leliani, 2013).
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
Debt Equity Ratio (DER)
tidak
berpengaruh terhadap Profitabilitas
bahwa
kemampuan
perusahaan
memenuhi kewajiban jangka panjang
dan jangka pendeknya semakin rendah,
dengan demikian rendahnya aktiva yang
dimiliki perusahaan, maka perusahaan
tersebut akan unliquid yang berarti
perusahaan tidak dapat membayar
utang jangka pendek. Sehingga akan
mempengaruhi para investor yang tidak
akan
memberikan
investasinya
terhadap perusahaan, Sehingga akan
mempengaruhi laba perusahaan.
4. Pengaruh
Ukuran
Perusahaan
Terhadap Profitabilitas
Berdasarkan hasil penelitian yang
dilakukan mengenai tingkat signifikansi
uji-t dengan Ukuran Perusahaan
diketahui bahwa Ukuran Perusahaan
tidak
berpengaruh
terhadap
Profitabilitas (ROA). Hasil penelitian ini
sejalan dengan penelitian terhadahulu
yang menyatakan bahwa Ukuran
Perusahaan
tidak
berpengaruh
terhadap Profitabilitas (Mayasari, 2012).
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh
terhadap
Profitabilitas.
Hal
ini
dikarenakan manajemen perusahaan
tidak dapat mengelola aset perusahaan
secara efektif dan efisien, sehingga
perusahaan tidak dapat meningkatkan
profitabilitas perusahaan.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Berdasarkan hasil uraian pembahasan
diatas maka peneliti dapat menarik
kesimpulan sebagai berikut :

1. Secara parsial Current Ratio (CR),
Total Aset Turn Over (TATO), Debt
Equity Ratio (DER), dan Ukuran
Perusahaan
tidak
berpengaruh
terhadap Profitabilitas perusahaan
Manufaktur yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia pada tahun 20152019.
2. Nilai kofisien determinasi (R2)
adalah 0,05 hal ini menunjukkan
bahwa variabel Current Ratio (CR),
Total Aset Turn Over (TATO), Debt
Equity Ratio (DER), dan Ukuran
Perusahaan terhadap Profitabilitas
mempengaruhi Profitabilitas (ROA)
perusahaan
sebesar
0,5%.
Sedangkan 95,00% dipengaruhi oleh
variabel yang tidak diteliti dalam
penelitian ini.
Saran
Berdasarkan
kesimpulan
pada
penelitian ini, maka peneliti dapat
memberikan saran sebagai berikut :
1. Untuk perusahaan agar lebih
memperhatikan,
memanfaatkan
serta mengolah segala aset dan
segala sumber daya yang dimiliki
untuk
meningkatkan
laba
perusahaan,
sehingga
memungkinkan bisa menarik para
investor menanamkan investasinya
ke dalam perusahaan.
2. Untuk
peneliti
selanjutnya
diharapkan meneliti variabel yang
lebih luas dan tahun periodenya
ditambah agar hasil hipotesisnya
lebih bervariasi mengingat variabel
independen hanya terfokus pada
faktor-faktor keuangan saja.
3. Perusahaan yang digunakan sebagai
sampel masih terbatas pada
perusahaan manufaktur sehingga
pada
penelitian
selanjutnya
diharapkan memperluas sampel
perusahaan
agar
lebih
tergeneralisasi.
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