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ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh rasio lancar dan rasio hutang
terhadap profitabilitas yang diwakili oleh rasio Return On Assets (ROA). Penelitian ini
dilakukan pada perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri dan Barang Konsumsi
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia (BEI) tahun 2016-2019. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang
diperoleh dari website resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu www.idx.co.id. Sampel
penelitian ditentukan melalui purposive sampling dengan sampel sebanyak 10
perusahaan dan total sampel selama periode 2016-2019 adalah sebanyak 40. Teknis
analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda.
Berdasarkan hasil analisis menggunakan program SPSS menunjukkan bahwa baik secara
parsial rasio lancar dan rasio hutang berpengaruh terhadap profitabilitas. Demikian juga
dengan hasil uji F atau secara simultan diperoleh hasil bahwa terdapat pengaruh yang
signifikan antara rasio lancar dan rasio hutang terhadap profitabilitas pada perusahaan
Manufaktur Sektor Aneka Industri dan Barang Konsumsi di Bursa Efek Indonesia (BEI).
Kata Kunci : Rasio Lancar, Rasio Hutang, Profitabilitas, ROA dan Perusahaan Manufaktur.
ABSTRACT
The purpose of this study was to determine the effect of current ratios and debt ratios on
profitability represented by the ratio of Return On Assets (ROA). This research was
conducted on various industrial and consumer goods manufacturing companies listed on
the Indonesia Stock Exchange (IDX).
The population of this study are manufacturing companies listed on the Indonesia Stock
Exchange (IDX) in 2016-2019. This study uses secondary data obtained from the official
website of the Indonesia Stock Exchange (IDX), namely www.idx.co.id. The research
sample was determined through purposive sampling with a sample of 10 companies and
the total sample for the 2016-2019 period was 40. The analysis technique used was
multiple linear regression analysis.
Based on the results of the analysis using the SPSS program, it shows that both the
current ratio and the debt ratio partially affect profitability. Likewise, the results of the F
test or simultaneously obtained the results that there is a significant effect between the
current ratio and the debt ratio on profitability in the Manufacturing Company in the
Multi-Industrial and Consumer Goods Sector on the Indonesia Stock Exchange (IDX).
Keywords: Current Ratio, Debt Ratio, Profitability, ROA and Manufacturing Company.
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PENDAHULUAN
Perusahaan merupakan suatu unit
kegiatan produksi yang mengelola
sumber ekonomi secara efektif dan
efisien untuk menyediakan barang atau
jasa bagi masyarakat dengan tujuan
memperoleh
keuntungan.
Pertumbuhan
dan
perkembangan
perusahaan sektor manufaktur sangat
berkaitan dengan daya konsumsi
masyarakat. Perkembangan produksi
dan daya beli masyarakat mendorong
perkembangan
dan
perluasan
perusahaan manufaktur terkhusus
bagian sektor aneka industri dan barang
konsumsi.
Dengan
bertambah
besarnya
perusahaan, maka perusahaan harus
berkembang untuk dapat mengikuti dan
memenuhi kebutuhan pasar yang
berubah-ubah dan bersaing untuk
memperoleh
manajemen
berkemampuan
terbaik.
Kondisi
finansial
dan
perkembangan
perusahaan
yang
sehat
akan
mencerminkan efisiensi dalam kinerja
perusahaan. Secara umum, biasanya
keuntungan
perusahaan
menjadi
perhatian pokok untuk setiap tujuan
yang dihadapi oleh perusahaan. Analisis
internal, analisis investor dan analisis
pesaing merupakan tipe analisis yang
sangat
memerlukan
informasi
profitabilitas.
Menurut Silaban dan Siahaan (2017),
profitabilitas merupakan kemampuan
perusahaan untuk menghasilkan Laba.
Rasio-rasio
profitabilitas
dapat
digunakan
untuk
mengevaluasi
keuntungan perusahaan sehubungan
dengan tingkat penjualan tertentu,
tingkat aktiva tertentu, dan tingkat
modal tertentu. Tanpa keuntungan,
perusahaan tidak bisa menarik modal
dari kreditur dan pemilik.

Rasio profitabilitas mengukur efektivitas
manajemen secara keseluruhan yang
ditunjukkan dengan besar kecilnya
tingkat keuntungan yang diperoleh
dalam hubungannya dengan penjualan
maupun investasi. Menurut Suartini dan
Sulistio (2017), rasio profitabilitas
merupakan rasio utama dalam seluruh
laporan keuangan karena tujuan utama
perusahaan
adalah
hasil
operasi/keuntungan.
Pasar
modal
sebagai tempat bertemunya pihakpihak yang memerlukan dana jangka
panjang dengan pihak yang mempunyai
dana tersebut. Fungsi pasar modal
sendiri adalah sebagai sumber dana
jangka panjang, alternatif investasi, alat
restrukturisasi modal perusahaan dan
sebagai alat untuk melakukan investasi.
Salah satu alat yang digunakan untuk
mengukur tingkat profitabilitas suatu
perusahaan adalah Return On Assets
(ROA). Rasio ini mengukur tingkat
pengembalian aktiva setelah beban
bunga dan pajak. Rasio ini diukur
dengan membandingkan antara laba
bersih terhadap total aktiva. Suatu
perusahaan dikatakan baik apabila ROA
yang tinggi. Menurut Keown (2008),
pengembalian atas aset-aset (ROA)
menentukan jumlah pendapatan bersih
yang
dihasilkan
dari
aset-aset
perusahaan dengan menghubungkan
pendapatan bersih ke total aset.
ROA juga sering disebut ROI yang
digunakan untuk menilai apakah
perusahaan telah efisien menggunakan
aktivanya dalam kegiatan operasi untuk
menghasilkan keuntungan. Semakin
besar rasio ROA ini maka akan semakin
baik kinerja perusahaan. Hal ini berarti
bahwa aktiva dapat lebih cepat
berputar dan meraih laba. Analisis ROA
dalam analisa laporan keuangan
mempunyai teknik analisis yang umum
digunakan oleh pimpinan perusahaan
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untuk mengukur efektivitas dari
keseluruhan operasi perusahaan. ROA
itu sendiri merupakan salah satu bentuk
dari
rasio
profitabilitas
yang
dimaksudkan
untuk
mengukur
kemampuan
perusahaan
dengan
keseluruhan dana yang ditanam dalam
aktiva yang digunakan untuk operasi
perusahaan
dalam
menghasilkan
keuntungan. Dengan demikian, rasio
ROA ini menghubungkan keuntungan
yang diperoleh dari operasi perusahaan
dengan jumlah aktiva yang digunakan
untuk
menghasilkan
keuntungan
operasi tersebut.
Rasio lancar merupakan perbandingan
dari jumlah aktiva lancar dengan hutang
lancar. Aktiva lancar merupakan bentuk
aktiva dalam waktu singkat (kurang dari
satu tahun) yang dapat diubah menjadi
uang kas. Beberapa jenis dari aktiva
lancar adalah kas (cash), investasi
jangka
pendek
(temporary
investmen),wesel
tagih
(notes
receivable), piutang usaha, penghasilan
yang masih akan diterima (accrued
receivable), persediaan (inventories),
biaya yang dibayar dimuka (prepaid
expensen). Hutang lancar merupakan
kewajiban perusahaan yang dibayar
dalam jangka waktu satu tahun.
Pelunasan hutang lancar perusahaan
menggunakan sumber-sumber dari
aktiva lancar perusahaan. Semakin
besar rasio lancar, menunjukkan
semakin besar kemampuan perusahaan
untuk memenuhi kewajiban jangka
pendeknya. Rasio hutang perusahaan
merupakan perbandingan dari total
hutang dengan total aktiva. Total
hutang merupakan jumlah dari hutang
lancar dengan hutang jangka panjang,
dan total aktiva merupakan jumlah dari
aktiva lancar dan aktiva tetap. Semakin
tinggi rasio hutang menunjukkan biaya
total aktiva dibiayai oleh hutang tinggi.

Claudia Angelina, et al. (2020) dalam
penelitiannya pada perusahaan Food &
Beverages yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia menunjukkan bahwa current
ratio berpengaruh signifikan terhadap
profitabilitas. Sedangkan Debt To Equity
Ratio, Perputaran Kas dan Total Asset
Turnover (TATO) tidak berpengaruh
signifikan
terhadap
profitabilitas.
Hantono
(2013)
dalam
hasil
penelitiannya menunjukkan bahwa
secara simultan bahwa current ratio dan
debt to equity ratio berpengaruh
signifikan
terhadap
profitabilitas.
Sedangkan secara parsial current ratio
dan debt to equity ratio berpengaruh
signifikan terhadap profitabilitas. Pada
rasio keuangan perusahaan sering
terjadi kenaikan dan penurunan laba
yang dihasilkan setiap tahunnya. Dalam
hal ini, rasio keuangan sangat penting
dalam mengukur kinerja perusahaan
dan untuk mengevaluasi perusahaan
dalam memaksimalkan laba.
Rata-rata rasio lancar, rasio hutang, dan
rasio
profitabilitas
perusahaan
Manufaktur sektor Industri dan Barang
Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia tahun 2016-2019 tertera
pada tabel 1 berikut.
Tabel 1: Rata-Rata Rasio Lancar, Rasio
Hutang dan Rasio ROA Perusahaan
Manufaktur Sektor Aneka Industri dan
Barang Konsumsi Periode 2016-2019
No

Tahun

Rata-rata
Rasio
Lancar (%)

Rata-rata
Rasio
Hutang (%)

RataRata
ROA (%)

1

2016

143,37

25,32

9,24

2

2017

147,22

25,74

9,47

3

2018

156,48

24,09

8,99

4

2019

158,05

24,76

9,50

Sumber: Diolah dari www.idx.co.id
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Berdasarkan tabel 1 diatas dapat dilihat
bahwa
rata-rata
rasio
lancar
menunjukkan
perubahan
yang
konsisten dimana terjadi kenaikan
setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan
bahwa kenaikan rata-rata rasio lancar
akan semakin baik dalam mengukur
seberapa jauh aset lancar perusahaan
dapat digunakan untuk memenuhi
kewajiban lancarnya atau utang yang
segera jatuh tempo. Kemudian dari data
rata-rata rasio hutang dapat diketahui
terjadi kenaikan dari tahun 2016 ke
tahun 2017 dan kemudian terjadi
penurunan pada tahun 2018, lalu naik
kembali pada tahun 2019. Hal ini
menunjukkan
bahwa
kinerja
perusahaan mampu menggunakan
aktivanya secara produktif dalam
mengelola penggunaan utang yang
efektif sehingga dapat menghasilkan
laba yang maksimal.
Demikian juga data dari rata-rata ROA,
terjadi kenaikan dari tahun 2016 ke
2017, kemudian menurun ke tahun
2018, dan akhirnya naik kembali tahun
2019. Dapat disimpulkan bahwa ratarata ROA pada perusahaan tersebut
diatas mengalami kenaikan dan
penurunan yang dimana hal tersebut
menjadi permasalahan yang harus
diperhitungkan
oleh
perusahaan.
Dikarenakan ROA itu sendiri adalah
rasio yang menunjukkan seberapa
banyak laba bersih yang bisa diperoleh
dari seluruh kekayaan yang dimiliki
perusahaan. Jika suatu perusahaan
mempunyai ROA yang tinggi maka
perusahaan tersebut berpeluang besar
dalam meningkatkan pertumbuhan
dengan kinerja pengelolaan keuangan
perusahaan yang efektif. Tetapi jika
rata-rata rasio utang mengalami
kenaikan dan total aktiva lancar yang
digunakan perusahaan tidak produktif
dalam
memberikan
laba
maka

perusahaan akan mengalami kerugian
dan akan menghambat pertumbuhan.
Berdasarkan latar belakang diatas maka
yang menjadi tujuan dari penelitian ini
adalah: (1) untuk mengetahui pengaruh
rasio lancar terhadap profitabilitas, dan
(2) untuk mengetahui pengaruh rasio
hutang terhadap profitabilitas.
URAIAN TEORITIS
Profitabilitas
Perusahaan adalah sebuah organisasi
yang beroperasi dengan tujuan
menghasilkan keuntungan dengan cara
menjual produk (barang dan jasa)
kepada
pelanggannya.
Tujuan
operasional sebagian besar perusahaan
adalah untuk memaksimalkan profit,
baik profit jangka pendek maupun
profit
jangka
panjang.
Dengan
demikian, manajemen dituntut untuk
meningkatkan imbal hasil (return) bagi
pemilik perusahaan, sekaligus juga
meningkatkan kesejahteraan karyawan.
Menurut
Agus
Sartono
(2012),
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.
Selanjutnya, dalam Irham Fahmi (2015)
dinyatakan bahwa rasio profitabilitas
mengukur
efektivitas
manajemen
secara keseluruhan yang ditunjukan
dengan
besar
kecilnya
tingkat
keuntungan yang diperoleh dalam
hubungannya
dengan
penjualan
maupun investasi. Pengukuran rasio
profitabilitas dapat dilakukan dengan
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membandingkan
antara
berbagai
komponen yang ada di dalam laporan
laba rugi atau neraca. Pengukuran
dapat dilakukan pada beberapa
periode. Tujuannya adalah untuk
memonitor dan mengevaluasi tingkat
pengembangan
profitabilitas
perusahaan dari waktu ke waktu.
Profitabilitas juga dapat dijadikan alat
evaluasi kinerja manajemen untuk
mengetahui apakah mereka telah
bekerja efektif atau tidak. Jika berhasil
mencapai target yang telah ditentukan,
mereka dikatakan telah berhasil namun
jika sebaliknya dikatakan gagal.
Kegagalan ini harus diselidiki dimana
letak kesalahan dan kelemahannya
sehingga kejadian tersebut tidak
terulang kembali. Oleh karena itu, rasio
profitabilitas juga sering disebut sebagai
salah satu alat ukur kinerja manajemen.
Rasio
profitabilitas
tidak
hanya
bermanfaat untuk perusahaan saja,
melainkan juga pihak luar dari
perusahaan. Tujuan rasio profitabilitas
secara keseluruhan yaitu:
1. Untuk mengukur kemampuan
perusahaan dalam menghasilkan
laba selama periode tertentu.
2. Untuk
menilai
posisi
laba
perusahaan tahun sebelumnya
dengan tahun sekarang.
3. Untuk menilai perkembangan laba
dari waktu ke waktu.
4. Untuk mengukur seberapa besar
jumlah laba bersih yang akan
dihasilkan dari setiap rupiah dana
yang tertanam dalam total aset.
5. Untuk mengukur seberapa besar
jumlah laba bersih yang akan
dihasilkan dari setiap rupiah dana
yang tertanam dalam total ekuitas.
6. Untuk mengukur margin laba kotor
atas penjualan bersih.
7. Untuk mengukur margin laba
operasional atas penjualan bersih.

8. Untuk mengukur margin
bersih atas penjualan bersih.

laba

Return On Assets (ROA)
Return On Assets (ROA) yang sering
juga disebut sebagai Return On
Investment (ROI) merupakan salah satu
rasio profitabilitas.
Dalam analisis
laporan keuangan, rasio ini sering
dilihat dapat menunjukkan keberhasilan
perusahaan yang ditunjukkan dalam
menghasilkan keuntungan. ROA mampu
mengukur kemampuan perusahaan
menghasilkan keuntungan pada masa
lampau untuk kemudian diproyeksikan
di masa yang akan datang. Aset atau
aktiva
yang
dimaksud
adalah
keseluruhan harta perusahaan yang
diperoleh dari modal sendiri maupun
modal asing yang telah diubah
perusahaan
menjadi
aktiva-aktiva
perusahaan untuk kelangsungan hidup
perusahaan.
Menurut Yuniningsih (2018), tingkat
pengembalian atas aktiva (return on
total asset-ROA) digunakan untuk
mengukur kemampuan perusahaan
dalam menghasilkan laba setelah pajak
atau laba yang tersedia bagi pemegang
saham berdasarkan total asset atau
investasi yang dimiliki.
Rasio ini
digunakan untuk mengukur seberapa
besar jumlah laba bersih yang dihasilkan
dari setiap rupiah dana yang tertanam
dalam total aset yang dimiliki
perusahaan untuk melakukan aktivitas
perusahaan
secara
keseluruhan.
Semakin tinggi hasil pengembalian atas
aset berarti bahwa semakin tinggi pula
jumlah laba bersih yang dihasilkan dari
setiap rupiah dana yang tertanam
dalam total aset. Sebaliknya, semakin
rendah tingkat hasil pengembalian atas
aset berarti semakin rendah juga jumlah
laba bersih yang dihasilkan dari setiap
rupiah dana yang tertanam dalam total
aset.
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Tingkat besarnya ROA akan berubah jika
ada perubahan laba bersih atau total
aset, baik masing-masing ataupun
kedua-duanya.
Dengan
demikian,
pimpinan
perusahaan
dapat
menggunakan salah satu atau keduaduanya dalam rangka usaha untuk
memperbesar
ROA.
Usaha
mempertinggi tingkat ROA dengan
memperbesar laba usaha adalah
bersangkutan
dengan
usaha
mempertinggi efisiensi di sektor
produksi, penjualan dan administrasi.
Usaha mempertinggi tingkat ROA
dengan memperbesar total aset adalah
kebijaksanaan investasi dana dalam
berbagai aktiva, baik aktiva lancar
maupun aktiva tetap.
Rasio Lancar
Setiap perusahaan yang berdiri memiliki
jumlah aktiva dan kewajiban masingmasing. Aktiva terbagi menjadi aktiva
lancar dan aktiva tetap, serta hutang
lancar (jangka pendek) dan hutang
jangka panjang. Perbandingan antara
aktiva lancar dan hutang lancar dapat
dihitung dengan rasio lancar. Aktiva
lancar digunakan perusahaan untuk
membayar kewajiban jangka pendek
perusahaan. Menurut Kasmir (2012),
rasio lancar atau (current ratio)
merupakan rasio untuk mengukur
kemampuan perusahaan membayar
kewajiban jangka pendek atau utang
yang segera jatuh tempo pada saat
ditagih secara keseluruhan. Dengan
kata lain, seberapa banyak aktiva lancar
yang
tersedia
untuk
menutupi
kewajiban jangka pendek yang segera
jatuh tempo. Rasio lancar dapat pula
dikatakan sebagai bentuk untuk
mengukur tingkat keamanan (margin of
safety) suatu perusahaan.

untuk mengetahui likuiditas suatu
perusahaan. Rasio ini dihitung dengan
membagi aktiva lancar dengan hutang
lancar. Current ratio yang rendah
menunjukkan
bahwa
likuiditas
perusahaan buruk. Sebaliknya jika
current ratio relatif tinggi, likuiditas
perusahaan relatif baik. Namun harus
dicatat bahwa tidak pada semua kasus
dimana current ratio tinggi, likuiditas
perusahaan pasti baik. Meskipun aktiva
lancar lebih besar dari hutang lancar,
perlu diingat bahwa item-item aktiva
lancar seperti persediaan dan piutang
terkadang sulit ditagih atau dijual
secara tepat.
Rasio Hutang
Setiap perusahaan yang berdiri memiliki
kewajiban dalam setiap kegiatan
operasionalnya.
Perusahaan
yang
beroperasi tidak dapat berdiri sendiri
tanpa ada dukungan dari pihak-pihak
lain. Salah satu cara perusahaan untuk
bertahan adalah dengan mendapat
investasi dari pihak eksternal. Salah
satunya adalah hutang. Hutang adalah
semua kewajiban keuangan perusahaan
kepada pihak lain yang belum
terpenuhi, di mana hutang ini
merupakan sumber dana atau modal
perusahaan yang berasal dari kreditor
(Munawir, 2010).
Total hutang merupakan hutang lancar
ditambah dengan hutang jangka
panjang. Demikian juga halnya total
aktiva merupakan aktiva lancar
ditambah
dengan
aktiva
tetap.
Ringkasan penelitian terdahulu yang
relevan dengan penelitian ini dapat
diringkas seperti pada tabel 2 berikut
ini.

Selanjutnya, Atmaja dan Lukas Setia
(2008), menjelaskan current ratio
adalah rasio keuangan yang digunakan
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Tabel 2: Penelitian Terdahulu
No.
1.

2.

3.

Nama
Peneliti
Arniati
(2017)

Claudia
Angelina,
Stefanie
Lim,
Sharon,
Johan
Yeremia
Rafli
Lombogia,
Deasy
Arisandy
Aruan
(2020)
Dian
Maulita,Inta
Tania
(2018)

4.

Asri
Nur
Wahyuni
(2018)

5.

Hantono
(2015)

Judul Penelitian

Variabel Penelitian

Hasil Penelitian

Pengaruh Perputaran
Piutang, Perputaran
Persediaan Dan Rasio
Lancar
Terhadap
Profitabilitas
(Studi
Kasus
Perusahaan
Manufaktur
Yang
Terdaftar Di BEI)

Variabel Dependen:
Profitabilitas (ROA)
Variabel Independen:
Perputaran Piutang,
Perputaran
Persediaan dan Rasio
Lancar

Pengaruh
Current
Ratio, Debt to Equity,
Perputaran Kas dan
Total Asset TurnOver
(TATO)
Terhadap
Profitabilitas
pada
Perusahaan Food &
Beverages
yang
terdaftar di Bursa Efek
Indonesia

Variabel Dependen:
Profitabilitas (ROA)
Variabel Independen:
Current Ratio, DebtTo
Equity
Ratio,
Perputaran Kas dan
Total Asset Turnover
(TATO)

Pengaruh Debt To
Equity Ratio (Der),
Debt To Asset Ratio
(Dar), Dan Long Term
Debt To Equity Ratio
(Lder)Terhadap
Profitabilitas
(Studi
Pada
Perusahaan
Manufaktur
Sub
Sektor Makanan Dan
Minuman
YangTerdaftar Di BEI
Periode 2011-2016)
Analisis
Likuiditas,
Solvabilitas,
Dan
Aktivitas Perusahaan
Terhadap Profitabilitas
Pada
Perusahaan
Manufaktur

Variabel Dependen:
Profitabilitas (ROA)
Variabel Independen:
Debt To Equity Ratio
(Der), Debt To Asset
Ratio (Dar), Dan Long
Term Debt To Equity
Ratio (Lder)

1. Perputaran
piutang
berpengaruh
terhadap
Profitabilitas.
2. Perputaran
persediaan
berpengaruh
terhadap
profitabilitas.
3. Rasio lancar berpengatuh
positif
terhadap
profitabilitas.
1. Current
Ratio
(CR)
memiliki
pengaruh
terhadap Profitabilitas.
2. Debt to Equity Ratio (DER)
tidak
mempengaruhi
terhadap Profitabilitas.
3. Perputaran Kas tidak
mempengaruhi terhadap
Profitabilitas.
4. Total Asset Turnover
(TATO)
tidak
mempengaruhi terhadap
Profitabilitas.
1. DER tidak berpengaruh
terhadap Profitabilitas.
2. DAR tidak berpengaruh
terhadap Profitabilitas.
3. LDER
berpengaruh
terhadap Profitabilitas.
4. DER, DAR, dan LDER
secara
simultan
berpengaruh
terhadap
Profitabilitas.

Pengaruh
Current
Ratio Dan Debt To
Equity Ratio Terhadap
Profitabilitas
Pada
Perusahaan
Manufaktur
Sektor
Logam Dan Sejenisnya

Variabel Dependen:
Profitabilitas
Variabel Independen:
Current Ratio Dan
Debt To Equity Ratio.

Variabel Dependen: 1.
Profitabilitas (ROA)
Variabel Independen:
Likuiditas,
Solvabilitas
dan 2.
Aktivitas.
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Secara parsial likuiditas
dan aktivitas perusahaan
berpengaruh
terhadap
profitabilitas perusahaan.
Solvabilitas
perusahaan
tidak
berpengaruh
terhadap
profitabilitas
perusahaan.
1. Current Ratio dan debt to
equity ratio berpengaruh
terhadap profitabilitas.
2. Secara simultan Current
Ratio dan debt to equity
ratio
berpengaruh
terhadap profitabilitas.
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Yang Terdaftar Di
Bursa Efek Indonesia
Periode 2009 – 2013.

Sumber: Olahan Penulis (2021)
Kerangka Konseptual
Menurut Sugiyono (2013), kerangka
konseptual merupakan sintesa tentang
hubungan antar variabel yang disusun
dari berbagai teori yang telah
dideskripsikan.
Adapun kerangka
konsep dalam penelitian ini adalah
tentang pengaruh rasio lancar dan rasio
total hutang terhadap profitabilitas
pada perusahaan manufaktur yang
terdaftar
di
Bursa
Efek
Indonesia.Variabel yang digunakan
dalam penelitian ini sebanyak tiga
variabel yaitu dua variabel independen
dan satu variabel dependen.Variabel
independen yang digunakan yaitu, rasio
lancar (X1), rasio hutang (X2). Sedangkan
variabel dependen yang digunakan
yaitu profitabilitas ROA (Y). Penelitian
ini akan meneliti sejauh mana rasio
lancar dan rasio hutang digunakan
secara efektif dan efisien dalam
memaksimalkan laba perusahaan dan
mencoba mencari hubungan antara
variabel independen terhadap variabel
dependen.
Berdasarkan uraian penjelasan di atas
dapat dituangkan dalam suatu skema
kerangka konseptual sebagai berikut:
Rasio Lancar
(X1)

Rasio Hutang
(X2)

h1
Profitabilitas ROA
(Y)

h2

Gambar 1: Kerangka konseptual

Hipotesis Penelitian
Pengaruh Rasio Lancar Terhadap
Profitabilitas
Rasio lancar menunjukkan tingkat
kemampuan
perusahaan
dalam
memenuhi kewajiban atau membayar
utang jangka pendeknya yang akan
segera jatuh tempo pada saat ditagih
secara keseluruhan. Apabila rasio lancar
perusahaan membaik tentunya akan
berdampak
pada
semakin
meningkatnya profitabilitas perusahaan
tersebut. Berdasarkan dalam penelitian
(Hantono, 2015) menyatakan bahwa
rasio lancar (current ratio) memiliki
pengaruh
signifikan
terhadap
profitabilitas.
H1: Rasio
lancar
berpengaruh
signifikan terhadap profitabilitas.
Pengaruh Rasio Hutang Terhadap
Profitabilitas
Rasio hutang menggambarkan seberapa
likuidnya suatu perusahaan. Lebih
lanjut, rasio hutang lancar menunjukkan
kemampuan
perusahaan
untuk
menyelesaikan
kewajiban
jangka
pendek dengan menggunakan aktiva
lancar. Dengan kata lain, rasio ini
digunakan
untuk
mengukur
kemampuan
perusahaan
untuk
membayar kewajiban yang segera jatuh
tempo. Pentingnya likuiditas dapat
dilihat dengan mempertimbangkan
dampak
dari
ketidakmampuan
perusahaan
memenuhi
kewajiban
jangka pendeknya. Kurangnya likuiditas
menghalangi
perusahaan
untuk
memperoleh
keuntungan
atau
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kesempatan mendapatkan keuntungan,
juga berarti pembatasan kesempatan
dan tindakan manajemen. Rasio ini
menekankan pentingnya pendanaan
hutang
bagi
perusahaan
untuk
meningkatkan
profitabilitas.
Berdasarkan
dalam
penelitian
(Hantono, 2015) menyatakan bahwa
rasio hutang (debt to equity ratio)
memiliki pengaruh signifikan terhadap
profitabilitas.
H2 : Rasio
hutang berpengaruh
signifikan terhadap profitabilitas
METODE PENELITIAN
Populasi dan Sampel Penelitian
Populasi dalam penelitian ini adalah
semua perusahaan manufaktur sektor
aneka industri dan barang konsumsi
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
(BEI) periode
2016-2019 yang
berjumlah 30 perusahaan.
Metode pengambilan sampel dalam
penelitian ini adalah purpose sampling.
Dalam penelitian ini, sampel yang

digunakan
adalah
perusahaanperusahaan manufaktur di Bursa Efek
Indonesia (BEI) dengan kriteria sebagai
berikut:
1.
Perusahaan-perusahaan
manufaktur sektor industri dan
barang konsumsi yang terdaftar
di Bursa Efek Indonesia (BEI)
selama tahun 2016-2019.
2.
Perusahaan tersebut memiliki
laporan keuangan tiap tahun
yang lengkap dan memiliki laba
usaha yang positif selama tahun
2016-2019.
3.
Rasio
hutang
dari
suatu
perusahaan tidak berbeda jauh
dengan rasio perusahaan lainnya
selama tahun 2016-2019.
Dengan demikian, sampel penelitian
yang memenuhi ketiga kriteria diatas
adalah hanya 10 perusahaan.
Variabel Penelitian
Adapun yang merupakan variabel
dependen dari penelitian ini adalah
profitabilitas. Sedangkan yang menjadi
variabel indepandennya adalah rasio
lancar dan rasio hutang.

Tabel 3: Definisi Operasional, Pengukuran, dan Skala
Defenisi
Pengukuran
Rasio yang diukur berdasarkan
Return On Assets (ROA) pada
masing-masing
perusahaan
Laba Bersih
1 Profitabilitas (Y)
yang menunjukkan seberapa
ROA =
X 100%
Total
Aktiva
besar kontribusi aset dalam
menciptakan laba bersih.
Rasio yang mengukur kinerja
keuangan neraca likuiditas
perusahaan dan menunjukkan Rasio Lancar
Rasio Lancar
Aktiva Lancar
2
kemampuan perusahaan untuk
(X1)
=
x 100%
memenuhi kewajiban hutang
Hutang Lancar
jangka
pendeknya
pada
periode tahun berjalan.
Rasio yang digunakan untuk
mengukur seberapa besar
Total Hutang
Rasio Hutang
3
perusahaan
mengandalkan Rasio Hutang =
x 100%
(X2)
Total Aktiva
hutang
untuk membiayai
asetnya
Sumber : Olahan Penulis, 2021

No

Variabel
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Skala

Rasio

Rasio

Rasio
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Jenis dan Sumber Data Penelitian
Sumber data dalam penelitian ini adalah
data sekunder, yaitu data yang
diperoleh melalui laporan publikasian
oleh Bursa Efek Indonesia melalui situs
www.idx.co.id.
Jenis
data
yang
digunakan adalah data kuantitatif. Data
kuantitatif adalah data berupa angka
sebagai alat untuk menemukan
keterangan mengenai apa yang ingin
kita ketahui. Data yang digunakan
adalah data rasio yaitu data yang diukur
dengan suatu proporsi, dengan rasio
yang digunakan adalah rasio lancar,
rasio hutang dan rasio profitabilitas
pada perusahaan manufaktur Sektor
Industri dan barang konsumsi yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia
periode tahun 2016 sampai dengan
2019.
Metode Analisis Data
Analisis data bertujuan untuk menjawab
permasalahan
yang
ada
dalam

N

penelitian. Analisis data yang digunakan
regresi
linear
berganda.
Model
persamaan regresi linier berganda
sebagai berikut:
Y = a + b1X1+ b2X2+e
Keterangan:
Y
= Profitabilitas
a
= Konstanta
b
= Koefisien Regresi
X1
= Rasio Lancar
X2
= Rasio Hutang
e
= error
HASIL DAN PEMBAHASAN
Statistik Deskriptif
Analisis statistik deskriptif/descriptive
statistics merupakan analisis untuk
memberikan
deskriptif
mengenai
variabel-variabel yang diteliti dengan
melihat dari nilai minimum, nilai
maksimum, nilai rata-rata (mean), dan
standar deviasi.

Tabel 4: Descriptive Statistics
Minimum Maximum
Mean

Rasio Lancar
Rasio Hutang
ROA
Valid N (listwise)

40
.0107
40
.0031
40
.0500
40
Sumber : Ouput Olahan Penulis, 2021

4.8436
.7440
.5300

Berdasarkan pada tabel 4 dapat
dijelaskan bahwa:
1. Variabel rasio lancar memiliki nilai
minimum
0,0107
dan
nilai
maksimum
4,8436,
rata-rata
1.418217 dan standar deviasi
1.4160759 yang terjadi pada
perusahaan manufaktur
yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia
pada periode 2016-2019 dengan
jumlah sampel 40. Nilai deviasi
yang lebih kecil dari nilai rata-rata
menandakan bahwa nilai rasio
lancar
untuk
masing-masing

perusahaan
berbeda,
namun
perbedaaannya tidak terlalu jauh.
Hal ini berarti perusahaan mampu
untuk memenuhi kewajiban hutang
jangka pendeknya pada periode
tahun berjalan.
2. Variabel rasio hutang memiliki nilai
minimum
0,0031
dan
nilai
maksimum
0,7440,
rata-rata
0,253657 dan standar deviasi
0,2525866 yang terjadi pada
perusahaan manufaktur
yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia
pada periode 2016-2019 dengan
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.253657
.168555

Std. Deviation
1.4160759
.2525866
.1375511
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jumlah sampel 40. Nilai deviasi
lebih kecil dari nilai rata-rata
menunjukkan bahwa nilai rasio
hutang
untuk
masing-masing
perusahaan
berbeda,
namun
perbedaannya tidak terlalu jauh.
Hal ini berarti bahwa kinerja
perusahaan mampu menggunakan
aktivanya secara produktif dalam
mengelola penggunaan utang yang
efektif
sehingga
dapat
menghasilkan laba yang maksimal.
3. Variabel Return On Assets memiliki
nilai minimum sebesar 0,0500, nilai
maksimum
0,5300,
rata-rata
0,168555
dan
nilai
deviasi
0,1375511 yang terjadi pada
perusahaan manufaktur yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia
pada periode 2016-2019 dengan
jumlah sampel 40. Hal ini berarti
bahwa
ROA
yang
tinggi
menunjukkan
efektivitas
perusahaan dalam memanfaatkan
besarnya asset yang dimiliki untuk
menciptakan laba.
Pengujian Asumsi Klasik
Uji multikoleniaritas
a

Uji asumsi klasik digunakan untuk
mengetahui
bahwa
syarat-syarat
analisis regresi terpenuhi sehingga hasil
analisis regresi dapat digunakan. Uji
asumsi klasik yang digunakan dalam
penelitian ini adalah uji normalitas, uji
multikoleniaritas dan uji autokolerasi.
Uji normalitas
Gambar 2: Hasil Uji NormalitasHistogram

Dengan melihat tampilan grafik
histogram diatas, dapat dilihat bahwa
grafik histogram mengikuti kurva
berbentuk lonceng dan tidak menceng
ke kiri atau ke kanan yang menunjukkan
bahwa data telah terdistribusi secara
normal.

Tabel 5: Hasil Uji Multikolenearitas

Coefficients

Unstandardized
Coefficients
Model
B
Std. Error
1 (Constant)
.095
.023
Rasio Lancar
-.025
.010
Rasio Hutang
.429
.055
a. Dependent Variable: ROA
Sumber: Ouput Olahan Penulis, 2021
Berdasarkan tabel 5 diatas, diketahui
bahwa tidak ada satupun variabel
independen yang memiliki nilai VIF lebih
besar dari 10 dan tidak ada yang

Standardiz
ed
Coefficient
s
Beta
-.254
.787

T
4.152
-2.506
7.767

Sig.
.000
.017
.000

Collinearity
Statistics
Toleranc
e
VIF
.980
.980

1.020
1.020

memiliki tolerance lebih kecil dari 0,1.
Variabel rasio lancar dan rasio hutang
mempunyai nilai tolerance masingmasing sebesar 0,980 dengan nilai VIF
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masing-masing sebesar 1,020. Karena
nilai tolerance 0,980 > 0,1 maka dari
hasil uji ini dapat disimpulkan bahwa
semua variabel independen yang

digunakan dalam penelitian ini lolos uji
gejala multikoleniaritas.

Uji autokolerasi

Mo
del
1

R
.7
92
a

Tabel 6: Hasil Uji Autokolerasi
Model Summaryb
Change Statistics
R
Std. Error
R
F
Squar Adjusted
of the
Square Chang
e
R Square Estimate Change
e
df1
df2
.628

.607

.08618626
3210441

.628

31.16
9

2

37

Sig. F DurbinChange Watson
.003

1.352

a. Predictors: (Constant), Rasio Hutang, Rasio Lancar
b. Dependent Variable: ROA
Sumber: Ouput Olahan Penulis, 2021
Berdasarkan tabel 6 diatas diketahui
bahwa nilai Durbin Watson sebesar
1,352 lebih besar dari -2 dan lebil kecil
dari 2. Dengan demikian dapat

disimpulkan tidak terdapat autokorelasi
positif maupun negatif.

Analisis Regresi Linear Berganda
Tabel 7: Analisis Regresi Linear Berganda
Coefficientsa
Standardiz
ed
Unstandardized
Coefficient
Coefficients
s
Model
B
Std. Error
(Constant)
.095
.023
Rasio Lancar
-.025
.010
Rasio Hutang
.429
.055
a. Dependent Variable: ROA
Sumber: Ouput Olahan Penulis, 2021
Berdasarkan tabel 7 diatas dapat
diperoleh model persamaan regresi
berganda sebagai berikut:
ROA = 0,095 –0,025 CR + 0,429 DR

Beta
-.254
.787

T
4.152
-2.506
7.767

Sig.
.000
.017
.000

Collinearity
Statistics
Toleranc
e
VIF
.980
.980

1.020
1.020

Keterangan:
a. Nilai konstanta adalah 0,095
artinya jika rasio lancar (CR) dan
rasio
hutang
(DR)
bernilai
konstan/tetap, maka ROA adalah
sebesar 0,095.
b. Nilai koefisien rasio lancar (CR)
adalah -0,025
artinya setiap
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kenaikan
rasio
lancar
(CR)
sebanyak satu satuan maka ROA
akan turun sebesar -0,025 atau 2,5
% dan faktor lainnya dianggap
tetap.
c. Nilai koefisien rasio hutang (DR)
adalah 0,429 artinya setiap
kenaikan rasio hutang (DR)
sebanyak satu satuan maka ROA
akan naik sebesar 0,429 atau 42,9
% dan faktor lainnya dianggap
tetap.
Pengujian Hipotesis
Uji hipotesis dimaksudkan untuk
menguji atau memeriksa apakah
koefisien regresi yang didapatkan

signifikan. Uji hipotesis yang digunakan
dalam penelitian ini adalah:
1. Uji Koefisien Regresi Secara Parsial
(Uji t)
Signifikansi regresi secara parsial
diuji dengan melihat perbandingan
antara ttabel dan ttabel. Jika thitung>
dari ttabel maka secara persial variabel
independen berpengaruh
terhadap
variabel dependen. Selain itu, akan
dilihat juga dari nilai signifikansi (sig),
dimana jika nilai signifikansi dibawah
0,05 maka variabel independen
dinyatakan
secara
signifikansi
berpengaruh
terhadap
variabel
dependen.

Tabel 8: Hasil Uji t
Coefficientsa
Unstandardized
Standardized
Coefficients
Coefficients
B
Std. Error
Beta
.095
.023
-.025
.010
-.254
.429
.055
.787

Model
1
(Constant)
Rasio Lancar
Rasio Hutang
a. Dependent Variable: ROA
Sumber: Ouput Olahan Penulis, 2021

Jumlah data penelitian yang digunakan
dalam penelitian ini adalah 40 sampel
dengan variabel independen 2 variabel
dan pengujian hipotesis dengan a=5%
diperoleh nilai ttabel = 1,687. Dari hasil
pengujian diatas akan dijelaskan
pengaruh variabel independen secara
satu persatu (parsial) sebagai berikut:
a. Pengaruh rasio lancar terhadap
Return On Assets (ROA)
Hasil analisis uji t untuk variabel rasio
lancar menunjukkan thitung2,5026 >
ttabel1,687dengan
nilai
signifikan
0,017dimana signifikansi lebih kecil dari
0,05 (P < 0,05). Hal ini berarti bahwa
secara parsial rasio lancar berpengaruh
terhadap Return On Assets (ROA) pada

t
4.152
-2.506
7.767

Sig.
.000
.017
.000

perusahaan manufaktur sektor aneka
industri dan barang konsumsi yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan
bahwa peningkatan rasio lancar yang
diikuti dengan peningkatan Return on
Assets.
Rasio
lancar
meningkat
dikarenakan
perusahaan
mampu
mengoptimalkan modal kerja untuk
menjalankan kegiatan operasionalnya
yang
akan
berdampak
pada
meningkatnya laba. Artinya setiap
kenaikan rasio lancar maka akan diikuti
dengan kenaikan Return on Assets,
begitu juga sebaliknya apabila rasio
lancar mengalami penurunan maka
akan diikuti dengan penurunan nilai
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Return On Asset. Semakin besar rasio
lancar, maka menunjukkan semakin
besar kemampuan perusahaan untuk
memenuhi
kewajiban
jangka
pendeknya. Pada penelitian ini,
perusahaan manufaktur sektor aneka
industri dan barang konsumsi memiliki
rasio lancar yang tinggi yang berarti
bahwa semakin produktifnya aset yang
dimiliki
perusahaan
sehingga
efektivitasnya
meningkat
ditandai
dengan meningkatnya Return on Asset.
Hasil penelitian ini sejalan dengan
penelitian yang dilakukan oleh Arniati
(2017), Hantono (2015) dan Claudia
Angelina, Stefanie Lim, Sharon, Johan
Yeremia Rafli Lombogia, Deasy Arisandy
Aruan (2020) dimana Current Ratio (CR)
memiliki
pengaruh
terhadap
profitabilitas
pada
perusahaan
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia.

(ROA) pada perusahaan manufaktur
sektor aneka
industri dan barang
konsumsiyang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia.
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan
bahwa bahwa setiap kenaikan rasio
hutang diikuti dengan kenaikan Return
On Assets. Dalam hal ini menunjukkan
bahwa perusahaan mampu mengelola
modal dengan baik sehingga dapat
meningkatkan
profitabilitas
perusahaan.
Hasil penelitian ini sejalan dengan
penelitian yang dilakukan oleh Hantono
(2015) dan Asri Nur Wahyuni (2018)
dimana hasil menunjukkan bahwa
secara parsial rasio hutang (likuiditas)
dan aktivitas perusahaan berpengaruh
terhadap profitabilitas pada perusahaan
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia.

b. Pengaruh rasio hutang terhadap
2. Uji Koefisien Regresi Secara
Return On Assets (ROA)
Simultan (Uji F)
Hasil analisis uji t untuk variabel rasio
Uji F digunakan untuk menguji
hutang menunjukkan thitung7,767 >
pengaruh variabel independen secara
ttabel1,687dengan nilai signifikan sebesar
bersama-sama
terhadap
variabel
0,000 dimana nilai signifikan lebih kecil
dependen dari suatu persamaan
dari 0,05 (P < 0,05). Hal ini berarti
regresi.
bahwa secara parsial rasio hutang
berpengaruh terhadap Return On Assets
Tabel 9: Hasil Uji F
ANOVAa
Sum of
Model
Squares
df
Mean Square
F
Sig.
1
Regression
.463
2
.232
31.169
.001b
Residual
.275
37
.007
Total
.738
39
a. Dependent Variable: ROA
b. Predictors: (Constant), Rasio Hutang, Rasio Lancar
Sumber: Ouput Olahan Penulis, 2021
2 = n- k = 40 -2 = 38 jadi nilai dari FTabel
Berdasarkan jumlah sampel data
diperoleh 3,240.
penelitian sebanyak 40, variabel (k=3)
dan tahap signifikan 5% maka di
Berdasarkan tabel 9 diatas diperoleh
peroleh df 1= k-1 = 3-1 =2, Sedangkan df
FHitung31,169 > FTabel 3,240. Dimana FHitung
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lebih besar dari FTabel dengan nilai
sig.0,001<0,05.
Dengan
demikian
menunjukkan bahwavariabel rasio
lancar dan rasio hutang secara
bersama-sama mempunyai pengaruh
secara simultan terhadap ROA pada
perusahaan manufaktur sektor aneka
industri dan barang konsumsi yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

adalah antara nol dan satu. Nilai R² yang
kecil berarti kemampuan varaiabelvariabel
independen
dalam
menjelaskan variasi variabel dependen
amat terbatas. Nilai yang mendekati
satu
berarti
variabelvariabelindependen
memberikan
hampir
semua
informasi
yang
dibutuhkan untuk memprediksi variasi
variabel dependen. Dalam hal ini R²
digunakan untuk mengukur seberapa
besar pengaruh variabel rasio lancar
dan rasio hutang terhadap profitabilitas
(ROA).

Uji Koefisien Determinasi (R²)
Koefisien Determinasi R² mengukur
seberapa jauh kemampuan model
dalam menerangkan variasi variabel
dependen. Nilai koefisien determinasi
Tabel 10: Hasil Uji Determinasi (R²)
Model Summaryb
Model
1

R

R Square
.792a

Adjusted R Square

.628

.607

Std. Error of the
Estimate
.086186263210441

a. Predictors: (Constant), Rasio Hutang, Rasio Lancar
b. Dependent Variable: ROA
Sumber: Ouput Olahan Penulis, 2021
Berdasarkan tabel 10 diatas dapat
dijelaskan bahwa Nilai Adjusted R
Square Sebesar 0,607. Artinya bahwa
60,7% dapat dijelaskan oleh variabel
independen yaitu rasio lancar dan rasio
hutang. Sedangkan sisanya 39,3%
dijelaskan oleh faktor-faktor yang tidak
diteliti dalam penelitian ini.
PENUTUP
Kesimpulan
Berdasarkan hasil dan pembahasan
yang
telah
dikemukakan, maka
kesimpulan yang dapat diambil dari
penelitian ini sebagai berikut:
1. Secara parsial (uji t) menunjukkan
bahwa variabel rasio lancar
berpengaruh terhadap Return On
Assets (ROA). Hal ini dikarenakan
dari hasil Uji
t diperoleh
thitung2,5026>ttabel1,687 dengan nilai

signifikan 0,017 dimana signifikansi
lebih kecil dari 0,05 (P < 0,05).
Demikian juga variabel rasio hutang
berpengaruh terhadap Return On
Assets (ROA) pada perusahaan
manufaktur sektor aneka industri
dan barang konsumsiyang terdaftar
di Bursa Efek Indonesia. Hal ini
dikarenakan dari hasil Uji t
diperoleh
thitung7,767>ttabel1,687
dengan nilai signifikan sebesar
0,000 dimana nilai signifikan lebih
kecil dari 0,05 (P < 0,05).
2. Secara simultan variabel rasio
lancar
dan
rasio
hutang
berpengaruh terhadap profitabilitas
(ROA). Hal ini dikarenakan dari hasil
Uji F diperoleh FHitung31,169>FTabel
3,240. Dimana FHitung lebih besar
dari
FTabel
dengan
nilai
sig.0,001<0,05. Model regresi ini
menunjukkan
bahwa
secara
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simultan rasio lancar dan rasio
hutang berpengaruh signifikan
terhadap profitabilitas (ROA).
3. Nilai Adjusted R Square Sebesar
0,607. Artinya rasio lancar dan rasio
hutang hanya mampu memberikan
kontribusi
pada
perubahan
profitabilitas yang diukur dengan
Return On Assets (ROA) sebesar
60,7%.
Sedangkan
perubahan
profitabilitas yang lain dipengaruhi
oleh variabel yang tidak diteliti
dalam penelitian ini yaitu sebesar
39,3%.
Keterbatasan
Penelitian ini memiliki keterbatasan
yang dapat menjadi landasan bagi
peneliti
selanjutnya,
diantaranya
adalah:
1. Dalam penelitian ini hanya
menganalisis rasio lancar dan rasio
hutang
sebagai
varaibel
independen dan profitabilitas
(ROA) sebagai variabel dependen.
Sementara masih ada beberapa
faktor lain yang kemungkinan
mempengaruhi
tingkat
profotabilitas. Hal ini dapat dilihat
dari hasil Adjusted R Square yang
rendah dalam penelitian ini yaitu
sebesar 0,607atau 60,7 %. Dengan
demikian dapat disimpulkan bahwa
masih ada variabel-variabel lain
yang perlu diidentifikasikan untuk
mengetahui faktor-faktor yang
mempengaruhi
profitabilitas
(ROA).
2. Periode pengamatan yang singkat
selama empat tahun (2016-2019)
menyebabkan
sampel
yang
digunakan dalam penelitian ini
terbatas.
3. Ada
beberapa
perusahaan
manufaktur sektor industri dan
barang
konsumsi
yang
menghasilkan profitabilitas negatif

sehingga
mengurangi
penelitian.

sampel

Saran
Adapun saran yang dikemukakan
penulis dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut:
1. Bagi investor, jika ingin melakukan
investasi
pada
perusahaan
manufaktur sektor industri dan
barang konsumsi lebih baik
memperhatikan rasio lancar dan
rasio hutang yang memberikan
pengaruh terhadap profitabilitas.
2. Bagi peneliti selanjutnya, sebaiknya
menambah faktor-faktor lain yang
dapat diprediksikan berpengaruh
terhadap profitabilitas (ROA),
menambah periode penelitian dan
mengkhususkan
lagi
jenis
perusahaan manufaktur sektor
industri dan barang konsumsi jika
ingin menjadikan perusahaan
manufaktur
sebagai
objek
penelitian.
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