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ABSTRAK 

 

Kata Kunci :Perusahaan Farmasi, Current Ratio, Debt to Equity Ratio, Total 
Asset Turnover, Net Profit Margin, Return On Equity 

 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi 
tingkat Current Ratio, Debt to Equity Ratio, Total Asset Turnover, Net Profit 
Margin terhadap besarnya Return on Equity (ROE) baik secara simultan maupun 
secara parsial. Selain itu tujuan yang kedua adalah untuk mengetahui variabel 
manakah yang dominan pengaruh nya terhadap ROE. 

Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 8 perusahaan farmasi yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan aspek yang diteliti yaitu laporan 
keuangan tahunan periode 2009-2011. Sampel dalam penelitian diambil dengan 
purposive sampling. Uji hipotesis menggunakan uji F hitung dan t hitung. Untuk 
menganalisis data yang digunakan uji regresi berganda dan uji asumsi klasik yaitu 
uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastistas dan uji autokorelasi. 

Hasil penelitian menunjukkan ada pengaruh signifikan antara Current 
Ratio terhadap Return On Equity. Sedangakan variabel - variabel lain yaitu Debt 
to Equity Ratio, Total Asset Turnover, dan Net Profit Margin  tidak memiliki 
pengaruh yang signifikan terhadap Return On Equity.  

 
	  

	  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

	  

ABSTRACT 

 

 
Keyword : Pharmaceutical Company, Current Ratio, Debt to Equity Ratio, 

Total Asset Turnover, Net Profit Margin, Return On Equity, 
Financial Ratio. 

 
 

This study aims to analyze influence of independent variables which 
consist of Current Ratio, Debt to Equity Ratio, Total Asset Turnover, Net Profit 
Margin to Return On Equity. 

Selection of sample is using sensus method sampling technique. Sensus 
method sampling technique is the technique when all members of the population 
are used as samples. The samples that used in this study are Pharmaceutical 
company for period 2009 to 2011. Quantitative data for this study get from 
Indonesia Stock Exchange and Financial Report. The data were analyzed by 
linear regression analysis using SPSS version 17.0.  

The result of t-test shows that Current Ratio have significant influence to 
Return On Equity.But other independet variables such as Debt to Equity Ratio, 
Total Asset Turnover and Net Profit Margin have no significant influence to 
Retun On Equity of Pharmaceutical company. This result is ecpected that 
financng to Current Ratio can be made reference, either by investors in 
determining investment strategy and also by company management. 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

	  

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Suatu perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak lepas dari 

kegiatan serta fungsi manajemen. Manajemen merupakan dasar dari operasional 

perusahaan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatan yang 

dilakukan oleh perusahaan. Perusahaan harus dapat bertahan dan memiliki 

keunggulan dalam menghadapi persaingan di dalam dunia usaha. Setiap kegiatan 

perusahaan meliputi beberapa fungsi untuk operasional perusahaan tersebut, yang 

meliputi fungsi di bidang keuangan, pemasaran, produksi dan sumber daya 

manusia agar dapat mencapai suatu manajemen yang baik dan mampu bersaing di 

dalam dunia usaha. 

 Masing-masing fungsi tersebut harus mampu memberikan informasi yang 

tepat untuk kemajuan perusahaan, dan informasi dari masing-masing fungsi akan 

menjadi kesatuan dalam pengambilan sebuah keputusan didalam perusahaan 

sehingga perusahaan dapat mencapai tujuannya. Dalam mencapai tujuannya 

perusahaan harus memperhatikan perkembangan di setiap periode sehingga bisa 

melihat kemajuan dari kinerja perusahaan. Kegiatan perusahaan tidak terlepas dari 

manajemen keuangan yang memberikan penilaian untuk perusahaan. 

 Fungsi bidang keuangan selalu melakukan pencatatan secara rutin. Dalam 

mencatat keuangan yang lazim disebut akuntansi didalamnya terdapat pencatatan 

besarnya modal, asset yang dimiliki perusahaan, besarnya kewajiban yang 



	  

	  

menjadi tanggungan perusahaan, pendapatan dari laba, rugi dan laba perusahaan, 

serta biaya-biaya yang dapat dilihat dalam neraca keuangan perusahaan. Namun 

laporan neraca dan rugi laba saja belum cukup untuk mengetahui perkembangan 

kinerja perusahaan dan gambaran investasi yang dibutuhkan di masa yang akan 

datang.  

 Untuk bisa mengetahui kinerja perusahaan dibutuhkan analisis keuangan 

dengan perbandingan atau rasio. Setiap rasio akan dilihat dari laporan keuangan 

perusahaan. Untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menjamin 

kewajiban lancarnya maka dapat dilihat pada rasio likuiditas. Likuiditas 

merupakan suatu indikator mengenai kemampuan perusahaan untuk membayar 

semua kewajiban finansial jangka pendek pada saat jatuh tempo dengan 

menggunakan aktiva lancar yang tersedia. Kas dan kewajiban jangka pendek 

tersebut dapat dilihat dalam laporan neraca perusahaan. Likuiditas dapat dilihar 

dari rasio lancar (Current Ratio), dari rasio ini bisa diketahui kinerja perusahan 

dan kemajuan yang dialami perusahaan setiap tahunnya. 

 Untuk mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka 

panjang dapat dilihat dari rasio leverage. Rasio leverage menunjukan proporsi atas 

penggunaan hutang untuk membiayai investasinya. Perusahaan yang tidak 

mempunyai leverage berarti menggunakan modal sendiri 100%. Salah satu rasio 

yang termasuk dalam leverage yaitu Debt to Equity Ratio. Debt to Equity Ratio 

merupakan perbandingan antara hutang yang dimiliki perusahaan dengan modal 

sendiri.  



	  

	  

 Selain likuiditas, untuk mengetahui kinerja perusahaan dapat dilihat juga 

dari laporan rugi laba perusahaan. Laporan rugi laba dalam bentuk persentase 

merupakan pendekatan yang biasa dilakukan untuk menilai keuntungan dalam 

hubungannya dengan volume penjualan. Dengan melihat persentase dari volume 

penjualan maka akan dapat dievaluasi hubungan antara penjualan dengan 

penghasilan (revenue) serta biaya (expense). Ada tiga rasio pengukuran 

profitabilitas dalam hubungan dengan volume penjualan yang biasa digunakan, 

hal ini sebenarnya dapat langsung dilihat dari laporan rugi laba dalam bentuk 

persentase. Rasio yang digunakan adalah Net Profit Margin dan Total Asset 

Turnover. Dengan adanya rasio tersebut akan membantu manajemen dalam 

mengambil keputusan mengenai kinerja perusahaan. 

 Besarnya pendapatan dari operasional yang dilakukan oleh perusahaan 

dapat dilihat dari hasil atau keuntungan yang didapat dari perusahaan. Besarnya 

keuntungan ini dapat dilihat dari laporan rugi laba perusahaan. Sedangkan untuk 

menilainya dapat dengan menggunakan profitabilitas dengan membandingkan 

laba bersih setelah pajak dengan modal sendiri yang mana perbandingan ini 

disebut juga tingkat pengembalian modal sendiri atau Return On Equity. 

 Dalam penelitian ini penulis menggunakan perusahaan farmasi sebagai 

obyek penelitian. Perusahaan farmasi merupakan bagian dari perusahaan 

manufaktur dan termasuk dalam industri barang konsumsi. Sektor farmasi 

merupakan sektor yang kurang mendapat perhatian dari investor. Tidak seperti 

saham emiten tambang yang selalu berfluktuasi tajam, saham perusahaan farmasi 

cenderung kurang likuid. Berdasarkan data historis di Bursa Efek Jakarta, saham 



	  

	  

emiten farmasi hanya bergerak aktif pada saat terjadi kekhawatiran masyarakat 

terhadap penyebaran virus penyakit atau pada saat nilai tukar rupiah berfluktuasi 

tajam. Profitabilitas perusahaan farmasi sangat berpengaruh terhadap nilai tukar 

rupiah, karena lebih dari 90% bahan baku untuk obat-obatan berasal dari impor. 

Persentase impor bahan baku terbanyak yaitu berasal dari China 75%, India 20%, 

sedangkan sisanya adalah dari negara-negara Eropa. Hal tersebut menyebabkan 

tingginya harga jual produk farmasi di dalam negeri. 

 Dari 8 emiten perusahaan farmasi di Bursa Efek Indonesia, hanya 3 saham 

yang aktif diperdagangkan yaitu: PT Kalbe Farma Tbk (KLBF), PT Kimia Farma 

Tbk (KAEF), dan PT Indofarma Tbk (INAF). Sedangkan saham perusahaan 

farmasi lain tidak terlalu aktif, seperti PT Darya Varia Laboratoria Tbk (DVLA). 

PT Merck Tbk (MERK), PT Pyridam Farma Tbk (PYFA), PT Schering Plough 

Indonesia Tbk (SCPI) dan PT Tempo Scan Pacific Tbk (TSPC). 

 

Tabel 1.1 

Rata-rata Current Ratio, Debt to Equity Ratio, Net Profit Margin, Total Assets 

Turnover dan Return On Equity Perusahaan Farmasi yang terdaftar di BEI 

Periode 2009 - 2011 

	  	   2009	   2010	   2011	  
CR	   3.20	   3.80	   3.96	  
DER	   0.49	   0.43	   0.38	  
NPM	   0.13	   1.02	   0.51	  
TAT	   1.45	   1.44	   1.32	  
ROE	   18.82	   18.52	   21.50	  

  

Sumber: ICMD tahun 2009 - 2011 dan annual report (www.idx.co.id) 



	  

	  

 Berdasarkan Tabel 1.1 menunjukan bahwa rata - rata CR mengalami 

kenaikan tiap tahunnya. Pada tahun 2010 mengalami kenaikan sebesar 0,60% 

sedangkan pada tahun 2011 mengalami kenaikan 0,16%. Hal ini menunjukkan 

bahwa kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek 

semakin meningkat. 

 Pada rata - rata DER menunjukkan penurunan yang konsisten setiap 

tahunnya. Pada tahun 2010 DER mengalami penurunan sebesar 0,06% dan pada 

tahun 2011 mengalami penurunan lagi sebesar 0,05% dari tahun 2010. Hal ini 

menunjukkan bahwa penggunaan sumber daya hutang semakin menurun. 

 Dilihat dari rata - rata TAT mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada 

tahun 2010 mengalami penurunan sebesar 0,01% dari tahun 2009. Sedangkan 

tahun 2011 TAT kembali mengalami penurunan sebesar 0.12% dari tahun 2010. 

Apabila TAT mengalami kenaikan ini berarti semakin tinggi TAT menunjukkan 

bahwa kemampuan penggunaan asset dalam menghasilkan penjualan semakin 

menurun. 

 Rata - rata NPM menunjukkan perubahan yang tidak konsisten, terjadi 

kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2010 NPM mengalami kenaikan sebesar 

0,89% dari tahun 2009. Sedangkan pada tahun 2011 NPM mengalami penurunan 

sebesar 0,51% dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2010. Tinggi rendahnya rasio 

NPM menunjukkan kemampuan penjualan dalam menghasilkan keuntungan tidak 

stabil. 

 Rata - rata ROE setiap tahunnya menunjukkan tren yang mengalami 

kenaikan dan penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010 ROE mengalami 



	  

	  

penurunan sebesar 0,3% dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2009. Sedangkan dari 

tahun 2010-2011 ROE menunjukkan kenaikan sebesar 2,98%. Hal ini 

menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan 

memanfaatkan ekuitas yang dimiliki tidak stabil. 

 Selama ini telah banyak dilakukan penelitian ilmiah tentang ROE, ini 

disebabkan karena ROE merupakan hal yang penting dan diperhatikan banyak 

pihak baik itu investor, manajemen perusahaan, atau kreditur yang mempengaruhi 

ROE dalam menginvestasikan modalnya. Dengan menggunakan berbagai rasio 

keuangan dapat diketahui berhasil atau tidaknya suatu perusahaan. Keberhasilan 

kinerja keuangan perusahaan dapat diukur dari ROE (Suad Husnan, 2009). 

Variabel kinerja keuangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Current 

Ratio (CR), Debt to Equity Ratio (DER), Total Asset Turnover (TAT) dan Net 

Profit Margin (NPM). Hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Devy 

Siswyna (2012) menyatakan bahwa variabel dependen Current Ratio, Total Asset 

Turnover, Debt to Equity Ratio, Size dan Debt Ratio berpengaruh signifikan 

terhadap Return On Equity. Penelitian yang telah dilakukan oleh Fithri Anggraini 

(2012) menyebutkan bahwa variabel dependen Gross Profit Margin tidak 

memiliki pengaruh signifikan terhadap Return On Equity, sedangkan Total Asset 

Turnover, Debt Ratio, dan Current Ratio memiliki pengaruh signifikan terhadap 

Return On Equity.  Penelitian lain yang dilakukan oleh Aminatuzzahra (2010) 

menyebutkan bahwa variabel Current Ratio, Debt to Equity Ratio, Total Asset 

Turnover dan Net Profit Margin secara parsial berpengaruh signifikn terhadap 

Return On Equity. Penelitian yang telah dilakukan oleh Debora Setiati Santosa 



	  

	  

(2009) menyebutkan bahwa variabel Total Asset Turnover berpengaruh signifikan 

terhadap Return On Equity, sedangkan variabel Current Ratio, Debt to Equity 

Ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap Return On Equity. Dari beberapa 

penelitian terdahulu yang meneiti tentang Return On Equity tidak ditemukan 

adanya konsistensi hasil penelitian, sehingga perlu dilakukan penelitian lanjutan. 

 Berdasarkan uraian diatas maka, peneliti dalam penelitian ini mengambil 

judul: "Analisis Variabel Yang Mempengaruhi Return On Equity (Studi 

Kasus Pada Perusahaan Farmasi Yang listing di Bursa Efek Indonesia)". 

Penelitian ini mencoba untuk mengetahui seberapa besar pengaruh masing - 

masing variabel terhadap Return On Equity. Dengan demikian maka perusahaan 

dapat mengetahui kebijakan yang harus diambil untuk kelangsungan usaha di 

masa depan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Ada beberapa faktor yang mempengaruhi profitabilitas suatu perusahaan. 

Faktor-faktor tersebut dapat diukur dengan menggunakan rasio keuangan. Rasio 

keuangan seperti Current Ratio (CR), Total Assets Turnover (TAT), Debt to 

Equity Ratio (DER), dan Net Profit Margin (NPM) dapat digunakan untuk 

mengetahui pengaruh dari masing – masing variabel terhadap Return On Equity. 

 Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti ingin 

melakukan penelitian tentang rasio – rasio keuangan yang mempengaruhi Return 

On Equity pada Perusahaan Farmasi yang listing di Bursa Efek Indonesia. Karena 

tidak dikemukakan adanya konsistensi hasil penelitian yang menguji pengaruh 



	  

	  

CR, TAT, DER, dan NPM. Maka dapat diajukan pertanyaan penelitian sebagai 

berikut : 

1. Apakah variabel Current Ratio (CR) berpengaruh terhadap ROE? 

2. Apakah variabel Total Assets Turnover (TAT) berpengaruh terhadap 

ROE?  

3. Apakah variabel Debt to Equity Ratio (DER) berpengaruh terhadap ROE?  

4. Apakah variabel Net Profit Margin (NPM) berpengaruh terhadap ROE?  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Sesuai dengan permasalahan penelitian tersebut, maka tujuan penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1.  Menganalisis pengaruh variabel Current Ratio (CR) terhadap ROE. 

2.  Menganilisis pengaruh variabel Total Assets Turn Over (TAT) terhadap 

ROE.    

3.  Menganalisis pengaruh variabel Debt to Equity Ratio (DER) terhadap 

ROE. 

4.  Menganalisis pengaruh variabel Net Profit Margin (NPM) terhadap ROE. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Manfaat dari penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua yakni: 

a. Manfaat Praktis 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan bagi pihak 

manajemen dalam mengevaluasi variabel – variabel yang 



	  

	  

mempengaruhi Return On Equity, sehingga dapat dipakai sebagai 

bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan manajemen 

untuk kebijakan perencanaan pada masa yang akan datang, 

khususnya dalam mengantisipasi perekonomian yang semakin 

kompetitif. 

b. Manfaat Teoritis 

 Penelitian diharapkan bisa memberikan kontribusi terhadap 

ilmu pengetahuan, khususnya bidang manajemen keuangan yang 

berkaitan dengan evaluasi keberhasilan perusahaan dilihat dari 

return on equity. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

	  

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

 Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh pihak lain yang dapat 

dipakai sebagai bahan kajian yang berkaitan dengan variabel-variabel yang 

mempengaruhi return on equity adalah: 

1. Analisis Pengaruh Current Ratio, Total Asset Turnover, Debt to Equity 

Ratio, Size, dan Debt Ratio Terhadap Profitabilitas Perusahaan (Studi pada 

Perusahaan Automotive and Allied Products yang terdaftar di BEI pada 

tahun 2006 - 2010), oleh Devy Siswyna (2012) 

 Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh variabel 

Current Ratio (CR), Total Asset Turnover (TAT), Debt to Equity Ratio 

(DER), Size dan Debt Ratio (DR) terhadap tingkat Profitabilitas. 

 Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel DER dan TATO memiliki 

arah yang berbeda dengan hipotesis yang diajukan, yaitu DER tidak 

berpengaruh negatif terhadap profitabilitas (ROE), dan TAT tidak 

berpengaruh positif terhadap profitabilitas (ROE). Berdasarkan hasil 

perhitungan, variabel Size berpengaruh positif signifikan terhadap 

profitabilitas (ROE), sedangkan variabel CR memiliki pengaruh negatif 

signifikan terhadap profitabilitas (ROE). 



	  

	  

2. Analisis Pengaruh Gross Profit Margin, Total Asset Turnover, Debt Ratio 

Dan Current Ratio Terhadap Return On Equity (Penelitian Pada 

Perusahaan Retail Trade Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia Periode 

2007-2011), oleh Fithri Anggraini (2012) 

  Peneitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh Gross Profit 

 Margin, Total Asset Turnover, Debt Ratio dan Current Ratio terhadap 

 Return On Equity. 

  Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa Gross Profit 

Margin tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Return On Equity. 

Sedangkan Total Asset Turnover, Debt Ratio dan Current Ratio memiliki 

pengaruh signifikan terhadap Return On Equity, yaitu TAT berpengaruh 

positif, DR dan CR berpengaruh negatif terhadap ROE. 

3. Analisis Pengaruh Current Ratio, Debt To Equity Ratio, Total Asset 

Turnover, Net Profit Margin Terhadap Return On Equity (Studi Kasus 

Pada Perusahaan Manufaktur Go–Public di BEI Periode 2005-2009), 

disusun oleh Aminatuzzahra (2010) 

 Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh variabel Current 

Ratio (CR), Debt to Equity Ratio (DER), Total Asset Trunover (TAT), dan 

Net Profit Margin (NPM) terhadap Return on Equity (ROE). Teknik 

sampling yang digunakan adalah purposive sampling. 

 Dari hasil analisis menunjukkan bahwa data CR, DER, TAT, NPM 

secara parsial berpengaruh signifikan positif terhadap ROE perusahaan 

manufaktur di BEI periode 2005-2009 pada level of significance kurang 



	  

	  

dari 5% (masing-masing sebesar 0,000%). Sementara secara simultan (CR, 

DER, TAT, dan NPM) terbukti signifikan berpengaruh terhadap ROE 

perusahaan manufaktur di BEI pada level kurang dari 5% yaitu sebesar 

0,000%. Kemampuan prediksi dari keempat variabel tersebut terhadap 

ROE sebesar 97,9% sebagaimana ditunjukkan oleh besarnya adjusted R 

square sebesar 97,9%, sedangkan sisanya 2,1% dipengaruhi oleh faktor 

lain yang tidak dimasukkan ke dalam model penelitian. 

4.   Analisis pengaruh Current Ratio, Total Asset Turnover, dan Debt to Equity 

Ratio terhadap ROE (Studi kasus pada perusahaan manufaktur go public 

di BEI periode 2005- 2007). disusun oleh Debora Setiati Santosa (2009). 

 Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: sebagai 

variabel independen CR, TAT, DER. Metode yang digunakan dalam 

penelitian tersebut adalah analisis regresi berganda menggunakan uji-t, uji-

F, dan Adjusted R2.  

 Hasil dari penelitian tersebut variabel TAT berpengaruh signifikan 

positif terhadap ROE perusahaan. Sedangkan variabel CR, DER tidak 

berpengaruh signifikan terhadap ROE. 

 

2.2  Kajian Teori 

2.2.1  Kinerja Keuangan 

 Salah satu tugas penting manajemen atau investor adalah menganalisis 

kinerja keuangan. Analisis ini didasarkan pada laporan keuangan yang telah 

disusun. Analisis laporan keuangan terdiri dari dua kata yaitu Analisis dan 



	  

	  

Keuangan. Kata Analisis adalah memecahkan atau menguraikan sesuatu unit 

menjadi berbagai unit terkecil. Sedangkan laporan keuangan adalah neraca, rugi 

laba, dan arus kas (dana). Jadi pengertian dari analisis laporan keuangan adalah 

menguraikan pos-pos laporan keuangan menjadi unit informasi yang lebih kecil 

dan melihat hubungannya yang bersifat signifikan atau yang mempunyai makna 

antara satu dengan yang lain baik antara data kuantitatif maupun data non-

kuantitatif dengan tujuan untuk mengetahui kondisi keuangan lebih dalam yang 

sangat penting dalam proses menghasilkan keputusan yang tepat (Sofyan, 2013). 

Pada mulanya kondisi suatu perusahaan dapat dilihat melalui laporan keuangan 

perusahaan yang bersangkutan. Baik hanya untuk mengetahui profitabilitas suatu 

perusahaan. Profit suatu perusahaan dapat dilihat melalui jumlah laba perusahaan 

tersebut dan dikaitkan dengan aktiva yang digunakan dalam bisnis. Setiap 

perusahaan yang go public di BEI harus melaporkan kegiatan keuangannya. 

 Angka yang diperoleh dari hasil perbandingan dari satu pos laporan 

keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan dan 

signifikan  disebut Rasio Keuangan. Rasio keuangan hanya menyederhanakan 

informasi yang menggambarkan hubungan antara pos tertentu dengan pos lainnya. 

Dengan penyederhanaan ini kita dapat menilai secara cepat hubungan antara pos 

dan dapat membandingkan dengan rasio lain sehingga dapat diperoleh informasi 

untuk penilaian. Menurut Abdul Halim (2007) terdapat beberapa cara yang dapat 

digunakan untuk menganalisis laporan keuangan perusahaan tetapi analisis rasio 

merupakan hal yang sangat umum digunakan, yang menghubungkan dua data 

keuangan (neraca atau laporan laba rugi), baik secara individu atau kombinasi dari 



	  

	  

keduanya, dengan cara membagi satu data dengan yang lainnya. 

 Abdul Halim (2007) mengemukakan jenis-jenis rasio keuangan utama yang 

umumnya digunakan untuk melakukan analisis adalah sebagai berikut: 

1.  Rasio untuk mengukur kinerja manajemen  

2.  Rasio untuk mrngukur efisiensi operasi manajemen  

3.  Rasio untuk mengukur kebijakan keuangan perusahaan 

 Menurut Martono dan Agus (2007) analisis laporan keuangan yang banyak 

digunakan adalah analisis tentang rasio keuangan. Berdasarkan sumber analisis, 

rasio keuangan dapat dibedakan: 

1.  Perbandingan internal (internal Comparison), yaitu membandingkan rasio 

pada saat ini dengan rasio pada masa lalu dan masa yang akan datang 

dalam perusahaan yang sama. 

2.  Perbandingan eksternal (external comparison) dan sumber-sumber rasio 

industri, yaitu membandingkan rasio perusahaan dengan perusahaan- 

perusahaan sejenis atau dengan rata-rata industri pada saat yang sama. 

 

Secara garis besar menurut Martono dan Agus (2007) ada 4 jenis rasio yang 

digunakan untuk menilai kinerja keuangan perusahaan, yaitu sebagai berikut: 

1.  Rasio Likuiditas (likuidity ratio), yaitu rasio yang menunjukkan hubungna 

antara kas perusahaan dan aktiva lancer lainnya dengan hutang lancar. 

2.  Rasio aktivitas (activity ratio) atau dikenal juga sebagai rasio efisiensi, 

yaitu rasio yang mengukur efisiensi perusahaan dalam menggunakan 

asset-assetnya.  



	  

	  

3.  Rasio leverage financial (financial leverage ratio), yaitu rasio yang 

mengukur seberapa banyak perusahaan menggunakan dana dari hutang 

(pinjaman).  

4.  Rasio keuntungan (profitability ratio) atau rentabilitas, yaitu rasio yang 

menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan dari 

penggunaan modalnya. 

 Arti penting kinerja keuangan seperti yang dikemukakan oleh Brigham dan 

Weston (2005) dibawah ini: 

1.  Alat skrining awal dalam pemilihan investasi.  

2.  Alat perkiraan terhadap hasil dan kondisi keuangan perusahaan.  

3.  Alat diagnosis terhadap masalah manajerial, operasional atau masalah -

masalah lainnya.  

4.  Alat untuk menilai manajemen perusahaan. 

 Kinerja keuangan dapat dirumuskan sebagai perbandingan antara nilai yang 

dihasilkan oleh suatu perusahaan dengan menggunakan asetnya yang produktif 

dan nilai yang diharapkan dari pemilik asset tersebut. Untuk menilai kinerja 

perusahaan perlu dikaitkan dengan kinerja keuangan kualitatif dan ekonomi. 

Analisis kinerja keuangan didasrkan pada data keuangan yang dipublikasikan. 

Seperti tercermin dalam laporan keuangan yang dibuat sesuai dengan prinsip- 

prinsip akuntansi yang lazim digunakan. 

 

 

 



	  

	  

2.2.2 Return on Equity (ROE)  

 Return on Equity atau sering disebut juga dengan Return On Common 

Equity, sering diterjemahkan sebagai rentabilitas saham sendiri (rentabilitas modal 

saham). Return On Equity merupakan suatu pengukuran dari penghasilan 

(income) yang tersedia bagi pemilik perusahaan (baik pemegang saham biasa 

maupun pemegang saham preferen) atas modal yang mereka investasikan di 

dalam perusahaan (Lukman, 2009). Secara umum tentu saja semakin tinggi return 

atau penghasilan yang diperoleh maka semakin baik pula kedudukan pemilik 

perusahaan.  

 Perhitungan Return On Equity dengan menggunakan sistem Dupont yang 

dimodifikasi memberikan beberapa keuntungan, karena kita dapat melihat secara 

langsung faktor-faktor yang mempengaruhi return on equity, yaitu keuntungan 

atas komponen-komponen penjualan (net profit margin), efisiensi penggunaan 

aktiva (total assets turnover) serta penggunaan leverage. Return on Equity dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 

𝑅𝑂𝐸 =
Laba  Bersih  Setelah  Pajak

Total  Ekuitas   𝑥  100%  

 

2.2.3 Current Ratio (CR)  

 Current Ratio menurut Kasmir (2012) merupakan rasio lancar yang 

mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek atau 

hutang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih. Dengan kata lain seberapa 

banyak aktiva lancar yang tersedia untuk menutupi kewajiban jangka pendek yang 

segera jatuh tempo. Current Ratio dapat juga dikatakan sebagai bentuk untuk 



	  

	  

mengukur tingkat keamanan (margin of safety). Apabila suatu perusahaan 

mengalami kesulitan keuangan, pembayaran utang usahanya akan menjadi lebih 

lambat, pinjamannya ke bank akan lebih banyak, dan sebagainya. Jika kewajiban 

lancar ini tumbuh lebih cepat daripada aktiva lancar, rasio lancar akan merosot, 

dan hal ini dapat membahayakan. Karena rasio lancar merupakan satu – satunya 

indikator terbaik yang menunjukkan sejauh mana kewajiban lancar dapat dipenuhi 

dengan aktiva lancar, maka rasio ini paling lazim digunakan sebagai ukuran dari 

solvensi jangka pendek. Alasannya adalah karena rasio tersebut menunjukkan 

seberapa besar aktiva yang dapat dikonversi menjadi kas pada saat kewajiban 

jatuh tempo . Rasio yang rendah menunjukkan likuiditas jangka pendek yang 

rendah, sedangkan rasio lancar (current ratio) yang tinggi menunjukkan kelebihan 

aktiva lancar (likuiditas yang tinggi dan resiko yang rendah) tetapi mempunyai 

pengaruh yang tidak baik terhadap profitabilitas perusahaan. Aktiva lancar secara 

umum menghasilkan return atau tingkat keuntungan yang lebih rendah 

dibandingkan aktiva tetap (Mamduh , 2004). 

 Current ratio yang tinggi maka posisi para kreditur makin baik, oleh karena 

terdapat kemungkinan yang lebih besar bahwa utang perusahaan itu akan dapat 

dibayar tepat pada waktunya. Hal ini terutama berlaku bila pimpinan perusahaan 

menguasai pos-pos modal kerja dengan ketat atau dengan semestinya. Dilain 

pihak ditinjau dari sudut pemegang saham suatu current ratio yang tinggi tidak 

selalu paling menguntungkan, terutama bila terdapat saldo kas yang kelebihan, 

jumlah piutang dan persediaan yang terlalu besar. Pada umumnya suatu current 

ratio yang rendah lebih banyak mengandung risiko dari pada suatu current ratio 



	  

	  

yang tinggi, tetapi kadang-kadang suatu current ratio yang rendah justru 

menunjukkan pimpinan perusahaan menggunakan aktiva lancar dengan sangat 

efektif.  

Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut, (Mamduh, 2004): 

𝐶𝑅 =
Aktiva  Lancar
Hutang  Lancar   𝑥  100%  

 

2.2.4 Total Asset Turnover (TAT)  

 Merupakan rasio aktivitas yang digunakan untuk mengukur sampai seberapa 

besar efektivitas perusahaan dalam menggunakan sumber daya yang berupa asset. 

Total Assets Turnover sendiri merupakan rasio antara penjualan dengan total 

aktiva yang mengukur efisiensi penggunaan aktiva secara keseluruhan. Apabila 

rasio rendah itu merupakan indikasi bahwa perusahaan tidak beroperasi pada 

volume yang memadai bagi kapasitas investasinya. Sedangkan menurut Weston 

dan Brigham (2012), TAT merupakan rasio pongelolaan aktiva terakhir mengukur 

perputaran, atau pemanfaatan dari semua aktiva perusahaan. Apabila perusahaan 

tidak menghasilkan volume usaha yang cukup untuk ukuran investasi sebesar total 

aktivanya, maka penjualan harus ditingakatkan. Beberapa aktiva harus dijual, atau 

gabungan dari langkah-langkah tersebut harus dilakukan. Total asset turnover 

secara sistematis dapat dirumuskan sebagai berikut: (Mamduh, 2012) 

𝑇𝐴  𝑎 =
Penjualan
Total  Aktiva    

 

 



	  

	  

2.2.5 Debt To Equity Ratio (DER)  

 DER (Debt to Equity Ratio) digunakan untuk mengukur sejauh mana 

perusahaan dibiayai dengan hutang. DER mencerminkan besarnya proporsi antara 

total debt (total hutang) dengan total equity (total modal sendiri). Menurut Robert 

Ang (2010) rasio ini menunjukkan komposisi dari total hutang terhadap total 

ekuitas. Semakin tinggi DER menunjukkan komposisi total hutang, semakin besar 

beban perusahaan terhadap pihak luar (kreditur). 

 Untuk mengembangkan perusahaan dalam menghadapi persaingan, maka 

diperlukan adanya suatu pendanaan yang bisa digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan tersebut. Sumber-sumber pendanaan perusahaan dapat diperoleh dari 

dalam perusahaan (internal) dan dari luar perusahaan (eksternal). Pada prakteknya 

dana-dana yang dikelola perusahaan harus dikelola dengan baik, karena masing- 

masing sumber dana tersebut mengandung kewajiban pertanggung jawaban 

kepada pemilik dana. Proporsi antara modal sendiri (internal) dengan modal 

pinjaman (eksternal) harus diperhatikan, sehingga dapat diketahui beban 

perusahaan terhadap para pemilik modal tersebut. Dalam manajemen keuangan 

proporsi antara jumlah dana dari luar lazim disebut sebagai struktur pendanaan 

atau struktur modal (capital structure). Brigham (2005) menyatakan bahwa dalam 

mengembangkan target capital structure perlu dilakukan analisis dari banyak 

faktor dengan mempertimbangkan kondisi keuangan perusahaan. Sumber dana 

dari pihak luar diperoleh dari pinjaman atau utang (baik hutang jangka pendek 

maupun hutang jangka panjang): sedangkan sumber dana dari pihak internal 

diperoleh dari modal saham (equity) dan laba tak dibagi (retained earning). Rasio 



	  

	  

antara sumber dana dari pihak eksternal (hutang) terhadap sumber dana pihak 

internal (ekuitas) lazim disebut sebagai Debt to equity Ratio (Brigham,2010). 

Menurut Husnan (2011), rasio Debt to Equity Ratio dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

𝐷𝐸𝑅 =
Total  Hutang

Total  Modal  Sendiri    

 

2.2.6 Net Profit Margin (NPM)  

 Net Profit Margin adalah merupakan rasio antara laba bersih (net profit) 

yaitu penjualan sesudah dikurangi dengan seluruh expenses termasuk pajak 

dibandingkan dengan penjualan (Lukman, 2007). Semakin besar NPM, maka 

kinerja perusahaan akan semakin produktif, sehingga akan meningkatkan 

kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut. 

Rasio ini menunjukkan berapa besar persentase laba bersih yang diperoleh dari 

setiap penjualan. Semakin besar rasio ini, maka dianggap semakin baik 

kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba yang tinggi. Hubungan antara 

laba bersih dan penjualan bersih menunjukkan kemampuan manajemen dalam 

menjalankan perusahaan secara cukup berhasil untuk menyisakan margin tertentu 

sebagai kompensasi yang wajar bagi pemilik yang telah menyediakan modalnya 

untuk suatu risiko. Para investor pasar modal perlu mengetahui kemampuan 

perusahaan untuk menghasilkan laba. Dengan mengetahui hal tersebut investor 

dapat menilai apakah perusahaan itu profitable atau tidak.  Rasio Net Profit 

Margin dapat dirumuskan sebagai berikut: 

 



	  

	  

𝑁𝑃𝑀 =
Laba  bersih  setelah  pajak

Penjualan     

 

2.2.7 Pengaruh Variabel – Variabel Terhadap ROE 

1.  Pengaruh Current Ratio Terhadap ROE. 

 Current ratio merupakan salah satu rasio likuiditas, yaitu rasio yang 

bertujuan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi 

kewajiban jangka pendeknya. Suatu perusahaan yang mampu membayar belum 

tentu mampu memenuhi segala kewajiban keuangan yang harus dipenuhi (Sofyan, 

2007). Sebab proporsi atau distribusi dari aktiva lancar yang tidak 

menguntungkan, misalnya jumlah persediaan relatif tinggi dibandingkan dengan 

ramalan tingkat penjualan yang akan datang, akibatnya tingkat perputaran 

persediaan rendah menunjukkan adanya over investment dalam persediaan 

tersebut atau adanya saldo piutang yang besar yang mungkin sulit untuk ditagih. 

Apabila aktiva lancar yang dimiliki perusahaan lebih kecil dibanding hutang 

lancar, maka perusahaan akan mengalami kesulitan dalam mengoperasikan 

perusahaannya. Hal ini dikarenakan modal kerja yang terlalu banyak dan 

mengakibatkan banyak dana yang menganggur , sehingga dapat menurunkan laba 

(Tulasi, 2006). Jika sebuah perusahaan mengalami kesulitan keuangan, 

perusahaan akan mulai membayar tagihan – tagihannya (utang usaha) secara lebih 

lambat, meminjam dari bank, dan seterusnya. Jika kewajiban lancar meningkat 

lebih cepat dari aktiva lancar, rasio lancar akan turun, dan hal ini pertanda adanya 

masalah. Perusahaan menjaga likuiditas perusahaan dengan mengelola aktivanya 

dengan baik. Sehingga tidak ada indikasi dana menganggur (idle cash) karena 



	  

	  

akan mengurangi tingkat profitabilitas perusahaan, akibatnya ROE juga akan 

semakin kecil. Menurut Endhi (2011) likuiditas yang tinggi menunjukkan adanya 

kelebihan aktiva lancar yang akan memberi pengaruh yang tidak baik terhadap 

profitabilitas . 

 Rasio lancar yang rendah menunjukkan likuiditas jangka pendek yang 

rendah, rasio lancar yang tinggi menunjukkan kelebihan aktiva lancar (likuiditas 

tinggi dan risiko rendah), tetapi mempunyai pengaruh yang tidak baik tehadap 

profitabilitas perusahaan. Dapat dikatakan bahwa semakin tinggi Current Ratio 

atau likuiditas perusahaan maka kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba 

semakin rendah. Semakin tinggi CR maka semakin rendah tingkat ROE, 

perbandingan terbalik antara profitabilitas dengan likuiditas, (Van Horne dan 

Wachowicz, 2011). Namun semakin rendah CR juga mempunyai pengaruh yang 

tidak baik terhadap profitabilitas. Maka dapat disimpulkan bahwa CR yang terlalu 

tinggi maupun CR yang terlalu rendah mempunyai pengaruh yang tidak baik terhadap 

profitabilitas, masing – masing mempunyai risiko. Dari uraian diatas, dapat ditarik 

sebuah hipotesis sebagai berikut : 

H1 : Current ratio berpengaruh signifikan negatif terhadap ROE. 

 

2. Pengaruh Total Assets Turnover Terhadap ROE  

 Total Assets Turnover merupakan rasio antara jumlah aktiva yang 

digunakan dengan jumlah penjualan yang diperoleh selama periode tertentu. 

Rasio ini merupakan ukuran seberapa jauh aktiva yang telah dipergunakan dalam 

kegiatan atau menunjukkan berapa kali aktiva berputar dalam periode tertentu. 



	  

	  

Apabila dalam menganalisis rasio ini selama beberapa periode menunjukkan suatu 

trend yang cenderung meningkat, memberikan gambaran bahwa semakin efisien 

penggunaan aktiva sehingga meningkat (Sawir, 2010). Sedangkan TAT 

dipengaruhi oleh besar-kecilnya penjualan dan total aktiva, baik aktiva lancar 

maupun aktiva tetap. Karena itu, TAT dapat diperbesar dengan menambah aktiva 

pada satu sisi dan pada sisi lain diusahakan agar penjualan dapat meningkat relatif 

lebih besar dari peningkatan aktiva atau dengan mengurangi penjualan disertai 

dengan pengurangan relatif terhadap aktiva, (Pieter Leunupun, 2003).  

 Semakin tinggi angka perputaran aktiva, semakin efektif perusahaan 

mengelola asetnya (Mamduh , 2008). Maka semakin besar TAT akan semakin 

baik karena semakin efisien seluruh aktiva yang digunakan untuk menunjang 

kegiatan penjualan (Robert Ang, 2002). Return On Equity yang meningkat karena 

dipengaruhi oleh TAT (Brigham dan Houston, 2001). Dengan demikian sangat 

dimungkinkan bahwa hubungan antara TAT dengan ROE adalah positif. Dari 

uraian tersebut, maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut : 

H2: Total Assets Turnover berpengaruh signifikan positif terhadap ROE. 

 

3. Pengaruh Debt to Equity Ratio Terhadap ROE 

 Tinggi rendah DER akan mempengaruhi tingkat pencapaian ROE yang 

dicapai oleh perusahaan. Jika biaya yang ditimbulkan oleh pinjaman (cost of debt 

– kd) lebih kecil daripada biaya modal sendiri (Cost Of Equity – ke), maka sumber 

dana yang berasal dari pinjaman atau hutang akan lebih efektif dalam 

mengahasilkan laba (meningkatkan Return On Equity); demikian sebaliknya 



	  

	  

(Brigham, 2005). 

 Dari sudut pandang manajemen keuangan, rasio leverage keuangan 

merupakan salah satu rasio yang banyak dipakai untuk meningkatkan (leveraged) 

profitabilitas perusahaan. Rasio leverage membawa implikasi penting dalam 

pengukuran risiko finansial perusahaan. Terdapat pengaruh negatif pada leverage 

keuangan yakni bahwa profitabilitas perusahaan berkurang sebagai akibat dari 

penggunaan hutang perusahaan yang besar, sehingga dapat menyebabkan biaya 

tetap yang harus ditanggung lebih besar dari operating income yang dihasilkan 

hutang tersebut, (Cryllius Martono, 2002). Perusahaan dengan laba bertumbuh 

akan memperkuat hubungan DER dengan Return On Equity yaitu dimana Return 

On Equity meningkat seiring dengan DER yang rendah. 

 Perusahaan yang pertumbuhan labanya rendah akan berusaha menarik dana 

dari luar, untuk mendapatkan investasi dengan mengorbankan sebagian besar 

labanya. Sehingga perusahaan dengan pertumbuhan laba rendah akan semakin 

memperkuat hubungan antara DER yang berpengaruh negatif dengan Return On 

Equity. Dimana peningkatan utang akan mempengaruhi besar kecilnya laba 

perusahaan, yang mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi semua 

kewajibannya, yang ditunjukkan oleh beberapa bagian modal sendiri yang 

digunakan untuk membayar seluruh kewajibannya, karena semakin besar 

penggunaan utang maka semakin besar kewajibannya, (Ni Putu Ena Marberya, 

dan Agung Suryana, n.d). Bagi perusahaan sebaiknya hutang tidak boleh melebihi 

modal sendiri agar beban hutang tetapnya tidak terlalu tinggi. Dimana DER yang 

tinggi menunjukkan struktur permodalan usaha lebih banyak memanfaatkan 



	  

	  

hutang terhadap ekuitas. Perusahaan dengan laba bertumbuh mempunyai 

kesempatan yang profitable dalam mendanai investasinya secara internal sehingga 

perusahaan menghindar untuk menarik dana dari luar dan berusaha mencari solusi 

yang tepat atas masalah-masalah yang terkait dengan hutangnya, selain itu dengan 

profitabilitas yang meningkat akan meningkatkan laba ditahan sehingga akan 

mengurangi minat perusahaan untuk melakukan pinjaman dan rasio DER 

menurun, (Barclay, Smith dan Watts, 2005) yang dikemukakan Subekti, 2001). 

Karena hutang mempunyai dampak yang buruk terhadap kinerja perusahaan, 

karena tingkat hutang yang semakin tinggi berarti beban bunga akan semakin 

besar yang artinya mengurangi keuntungan. Semakin tinggi DER menunjukkan 

semakin besar beban perusahaan terhadap pihak luar, hal ini sangat 

memungkinkan menurunkan kinerja perusahaan, karena tingkat ketergantungan 

dengan pihak luar semakin tinggi. Maka pengaruh antara DER dengan ROE 

adalah negatif, (Brigham dan Houston, 2001). Berdasarkan uraian diatas maka 

dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H3: Debt to Equity Ratio berpengaruh signifikan negatif terhadap ROE. 

 

4. Pengaruh Net Profit Margin Terhadap ROE 

 Net profit margin, merupakan rasio antara laba bersih dengan penjualan, 

yaitu penjualan sesudah dikurangi dengan seluruh biaya termasuk pajak 

dibandingkan dengan penjualan. Semakin tinggi net profit margin semakin baik 

operasi suatu perusahaan karena menampakkan keberhasilannya dalam 

meningkatkan penjualan yang dibarengi dengan peningkatan yang sangat besar 



	  

	  

dalam pengorbanan biayanya (Pieter Leunupun, 2003). Net profit margin 

menunjukkan rasio antara laba setelah pajak dengan penjualan, yang mengukur 

laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah penjualan. Rasio ini juga 

dibandingkan dengan rata-rata industri. Semakin tinggi net income yang dicapai 

oleh perusahaan dalam menghasilkan laba bersihnya, (Agus Sartono, 2000). 

Dengan meningkatnya NPM menunjukkan bahwa semakin baik kinerja 

perusahaan dan keuntungan yang dieroleh perusahaan meningkat pula. Sehingga 

hubungan antara NPM dengan kinerja perusahaan adalah positif. Nilai NPM yan 

semakin tinggi maka semakin efisien biaya yang dikeluarkan, yang berarti 

semakin besar tingkat kembalian keuntungan bersih, (Robert Ang, 2001). 

 Kwan Billy Kwandinata meneliti tentang (2005) analisis Debt to Equity 

Ratio, Net Profit Margin, Total assets Trunover, dan Institusional Ownership 

terhadap Return on Equity, hasil hipotesis menunjukan bahwa variabel NPM 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel ROE. berdasarkan uraian 

tersebut dapat dirumuskan ke dalam hipotesis sebagai berikut: 

H4: Net Profit Margin berpengaruh signifikan positif terhadap ROE. 

 

2.3  Kerangka Konsep 

 Variabel ini terdiri dari variabel dependen Return On Equity, dan variabel 

independent yaitu CR, DER, TAT, dan NPM. Berdasarkan uraian di atas maka 

dapat digambarkan suatu kerangka pemikiran teoritis yang menyatakan CR, 

DER, TAT, dan NPM merupakan faktor – faktor yang berpengaruh terhadap 

profitabilitas perusahaan. Berikut kerangka konsep dari penelitian ini: 



	  

	  

Gambar 2.1 

Kerangka Konsep 

 

 

      

       

      

      

      

      

 

2.4 Hipotesis 

 Berdasarkan pada berbagai hasil penelitian yang sebelunya, rumusan 

masalah, tujuan, tinjauan teoritis dan kerangka pemikiran yang dikembangkan di 

atas, maka dapat dirumuskan hipotesis dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :  

H1: Current Ratio berpengaruh signifikan terhadap ROE.  

H2 : Total Assets Turnover berpengaruh signifikan terhadap ROE. 

H3 : Debt to Equity Ratio berpengaruh signifikan terhadap ROE. 

H4 : Net Profit Margin berpengaruh signifikan tehadap ROE. 

  

 

 

 

Return	  On	  
Equity	  Ratio	  

(ROE)	  

Current	  Ratio	  
(CR)	  

Total	  Asset	  
Turnover	  
(TAT)	  
Debt	  to	  

Equity	  Ratio	  
(DER)	  

Net	  Pro@it	  
Margin	  
(NPM)	  



	  

	  

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu untuk menganalisis pengaruh Current 

Ratio (CR), Total Asset Turnover (TAT), Debt to Equity Ratio (DER), dan Net 

Profit Margin (NPM) terhadap Return On Equity (studi pada perusahaan farmasi 

yang listing di BEI tahun 2008-2012), maka jenis penelitian yang digunakan 

adalah penelitian eksplanatoris. Penelitian eksplanatori (eksplanotory research) 

adalah penelitian yang menyoroti hubungan antara variable-variabel penelitian 

dan menguji hipotesis yang telah dirumumuskan sebelumnya (Singarimbun & 

Sofian, 2005). 

 

3.2 Lokasi Penelitian  

 Penelitian ini dilakukan  pada perusahaan farmasi go public yang listing di 

Bursa Efek Indonesia pada periode 2009 - 2011. Data tersebut diperoleh dengan 

memanfaatkan fasilitas Pojok BEI Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas 

Brawijaya Jl. MT. Haryono 165 Malang. 

 

3.3. Jenis dan Sumber Data 

Pada penelitian ini jenis data yang digunakan bersifat kuantitatif. Data 

kuantitatif adalah data yang dapat dinyatakan dalam bentuk angka-angka. 

Sedangkan berdasarkan sumbernya, penelitian ini menggunakan data sekunder. 



	  

	  

Menurut Asep Hermawan (2006) data sekunder adalah data historis mengenai 

variabel-variabel yang telah dikumpulkan sebelumnya oleh pihak lain. Adapun 

data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa laporan keuangan 

perusahaan – perusahaan farmasi yang dipublikasikan di Bursa Efek Indonesia, 

meliputi : 

1. Indonesian Capital Market Directory (ICMD), IDX Fact Book tahun 2009 

- 2011, serta Annual Report (Laporan Keuangan Tahunan) perusahaan 

farmasi yang listing di BEI periode 2009 - 2011. 

2. Prospek perusahaan yang meliputi profil perusahaan dan data lainnya yang 

menunjang. 

3. Data sekunder yang juga diperoleh dengan mengakses situs BEI 

(www.idx.co.id). 

 

3.4. Populasi dan Sampel 

3.4.1 Populasi 

Populasi ialah totalitas semua objek atau individu yang memiliki 

karakteristik tertentu, jelas, dan lengkap yang akan diteliti (M. Iqbal, 2002). 

Populasi yang menjadi obyek dalam penelitian ini adalah perusahaan farmasi 

yang terdaftar di BEI pada periode tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 yaitu 

sebanyak 8 perusahaan. Dimana perusahaan-perusahaan tersebut telah 

mempublikasikan laporan keuangan perusahaan secara berturut-turut selama 

periode waktu pengamatan yaitu pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2011.  

 



	  

	  

3.4.2 Sampel 

Sampel ialah bagian dari populasi yang diambil dengan cara-cara tertentu 

yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas, dan lengkap yang dianggap dapat 

mewakili populasi (M. Iqbal, 2002). Sedangkan menurut Usman dan Setiady 

(2002) sampel ialah sebagian anggota populasi yang diambil dengan 

menggunakan teknik tertentu yang disebut teknik sampling. Pada penelitian ini 

semua populasi digunakan sebagai sampel, sehingga metode ini disebut dengan 

sampel jenuh. Nama-nama perusahaan yang menjadi sampel penelitian disajikan 

dalam tabel 3.1 sebagai berikut: 

 

Tabel 3.1 

Nama Perusahaan Sampel Hasil Seleksi 

NO	   NAMA	  PERUSAHAAN	   KODE	  

	  	   	   	  	  
1.	   PT Kalbe Farma Tbk KLBF	  
2.	   PT Tempo Scan Pacific Tbk TSPC	  
3.	   PT Merck Indonesia Tbk MERK	  
4.	   PT Kimia Farma Tbk KAEF	  
5.	   PT Taisho Pharmaceutical Tbk SQBI	  
6.	   PT Darya Varia Tbk DVLA	  
7.	   PT Indofarma Tbk INAF	  
8.	  
	  

PT Pyridam Farma Tbk 
 

PYFA	  
	  

 

3.5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

studi dokumentasi. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh 

melalui dokumen-dokumen yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Data 



	  

	  

yang diperoleh dari metode dokumentasi berupa laporan keuangan yang berasal 

dari ICMD (Indonesian Capital Market Directory) dan www.idx.co.id, annual 

report, internet, buku dan jurnal yang dijadikan sebagai referensi yang berkaitan 

dengan penelitian yang dilakukan. 

	  

3.6. Definisi Operasional Variabel 

Menurut Uma Sekaran (2006: 115) variabel adalah apa pun yang dapat 

membedakan atau membawa variasi pada nilai, maka definisi operasional variabel 

penelitian ini adalah: 

 

3.6.1 Variabel Dependen 

 Dalam penelitian ini membahas tentang analisis Current Ratio, Total Asset 

Turnover, Debt to Equity Ratio, dan Net Profit Margin Terhadap Return On 

Equity (Studi pada Perusahaan farmasi yang terdaftar di BEI pada tahun 2009 - 

2011). Adapun untuk mengukur tingkat kinerja keuangan perusahaan digunakan 

pengukuran tingkat keuntungan, yang diproksikan dengan rasio likuiditas, 

aktivitas, solvabilitas, profitabilitas yaitu ROE yang dalam penelitian ini 

merupakan variabel yang terkait oleh variabel lain.  

 Return On equity merupakan suatu pengukuran dari penghasilan (income) 

yang tersedia bagi para pemilik perusahaan baik pemegang saham biasa maupun 

pemegang saham preferen atas modal yang mereka investasikan di dalam 

perusahaan. Secara umum semakin tinggi return atau penghasilan yang diperoleh 

maka semakin baik kedudukan pemilik perusahaan (Lukman, 2009). 



	  

	  

𝑅𝑂𝐸 =
Laba  Bersih  Setelah  Pajak

Total  Ekuitas   x  100%  

3.6.2  Variabel Independen 

 Variabel independent sebagai variabel X dalam penelitian ini adalah Curent 

Ratio, Total Asset Turnover, Debt to Equity Ratio , dan Net Profit Margin. 

 

3.6.2.1  Current Ratio (CR)  

 Current Ratio merupakan kemampuan perusahaan memenuhi utang jangka 

pendeknya ( jatuh tempo kurang dari 1 tahun) dengan menggunakan aktiva lancar 

(Mamduh, 2004). Secara matematis rasio ini dapat diformulasikan sebagai 

berikut: 

𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡  𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =
Aktiva  Lancar
Utang  Lancar    

 

3.6.2.2  Total Asset Turnover (TAT) 

 Total Asset Turnover menunjukkan perputaran total aktiva diukur dari 

volume penjualan dengan kata lain seberapa jauh kemampuan semua aktiva 

menciptakan penjualan menurut Sofyan (2007). Semakin tinggi rasio ini berarti 

semakin baik, karena penggunaan aktiva yang efektif dalam menghasilkan 

penjualan, sehingga dapat dikatakan bahwa laba yang dihasilkan juga tinggi dan 

dengan demikian kinerja keuangan semakin baik. Secara matematis rasio ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡  𝑇𝑢𝑟𝑛𝑜𝑣𝑒𝑟 =
Penjualan
Total  Aktiva    

 



	  

	  

 

3.6.2.3  Debt To Equity Ratio (DER)  

 Debt Equity Ratio menunjukan persentase penyediaan dana oleh pemilik 

saham terhadap pemberi pinjaman (Darsono, 2010). Semakin tinggi rasio, 

semakin rendah pendanaan perusahaan yang disediakan oleh pemegang saham. 

Dari perspektif kemampuan mebayar kewajiban jangka panjang, semakin rendah 

rasio akan semakin baik kemampuaan perusahaan dalam membayar kewajiban 

jangka panjang. Secara matematis rasio ini dapat di formulasikan sebagai berikut : 

𝐷𝑒𝑏𝑡  𝑡𝑜  𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦  𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =
Total  Hutang
Total  Ekuitas    

 

3.6.2.4  Net Profit Margin (NPM)  

 Net Profit Margin adalah merupakan rasio antara laba bersih (net profit) 

yaitu penjualan sesudah dikurangi dengan seluruh expenses termasuk pajak 

dibandingkan dengan penjualan. Semakin tinggi net profit margin maka semakin 

baik operasi suatu penjualan (Lukman, 2009). Suatu net profit margin yang 

dinyatakan baik akan sangat bergantung dari jenis industri di dalam mana 

perusahaan tersebut menjalankan aktivitasnya. 

𝑁𝑒𝑡  𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡  𝑀𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛 =
Laba  bersih  setelah  pajak

Penjualan     

 

  

  

 



	  

	  

Tabel 3.4 

Definisi Operasional 

 

No. Variabel Definisi Skala Pengukuran Literatur 

1. Return 

On 

Equity 

Perbandingan 

antara laba 

bersih setelah 

pajak dengan 

total ekuitas 

Rasio Laba  bersih  setelah  pajak
Total  Ekuitas  

Lukman 

(2009) 

2. Current 

Ratio 

Perbandingan 

antara aktiva 

lancar 

dengan 

hutang lancar 

Rasio Aktiva  Lancar
Hutang  Lancar 

Dr.Mamduh 

M.Hanafi 

(2004) 

3. Total 

Asset 

Turnover 

Perbandingan 

antara 

penjualan 

dengan total 

aktiva 

Rasio Penjualan
Total  Aktiva 

J.Fred 

Weston dan 

Eugene 

F.Brigham 

(2005) 

4. Debt to 

Equity 

Ratio 

Perbandingan 

antara total 

hutang 

dengan total 

ekuitas 

Rasio Total  Hutang
Total  Ekuitas 

Darsono 

(2005) 



	  

	  

5. Net Profit 

Margin 

Perbandingan 

antara laba 

bersih setelah 

pajak dengan 

penjualan 

Rasio Laba  bersih  setelah  pajak
Penjualan  

Lukman 

(2009) 

 

3.7 Metode Analisis Data dan Teknik Pengolahan Data 

Hipotesis penelitian akan diuji dengan menggunakan analisa regresi 

berganda. Analisis regresi berganda berkenaan dengan studi ketergantungan dari 

satu variabel yang disebut variabel tidak bebas, pada lebih dari satu variabel, yaitu 

variabel yang menerangkan dengan tujuan untuk memperkirakan dan atau 

meramalkan nilai rata-rata dari variabel tidak bebas apabila nilai variabel yang 

menerangkan sudah diketahui. 

Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda (multiple regression) 

yang menyatakan bahwa analisis regresi berganda yaitu analisis untuk melihat 

apakah ada pengaruh antara variabel bebas (independent variable) dengan 

variabel terikat (dependent variable).  

 

3.7.1  Pengujian Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik merupakan prasyarat analisis regresi berganda. Sebelum 

melakukan pengujian hipotesis yang diajukan dalam penelitian perlu dilakukan 

pengujian asumsi klasik yang meliputi; uji normalitas, uji multikolonieritas, uji 

autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas. 

 



	  

	  

3.7.1.1  Uji Normalitas 

Menurut imam Ghozali (2009) menyataan bahwa uji normalitis adalah 

untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel independen dan 

dependennya memilki distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik 

adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Pada prinsipnya 

normalitas data dapat diketahui dengan melihat penyebaran data (titik) pada 

sumbu diagonal pada grafik atau histogram dari residualnya. Data normal dan 

tidak normal dapat diuraikan sebagai berikut (Ghozali, 2009); 

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

diagonal atau grafik histogramnya, menunjukkan pola terdistribusi 

normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. 

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

garis diagonal atau grafk histogramnya, tidak menunjukkan pola 

terdistribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi 

normalitas. 

 

Menurut Imam Ghozali (2009) uji normalitas dengan grafik dapat 

menyesatkan apabila tidak hati-hati secara visual kelihatan normal, padahal secara 

statistic bisa sebaliknya. Oleh sebab itu dianjurkan selain menggunakan uji grafik 

dilengkapi dengan uji statistik. Uji statistik yang digunakan dalam penelitian ini 

untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik non-parametrik Kolmogrov-

Smirov (K-S).  

 



	  

	  

Uji Kolmogrov Smirov (K-S) dilakukan dengan membuat hipotesis : 

- H0 : Data residual berdistribusi normal apabila nilai signifikan < 5% 

(0,05). 

- HA : Data residual tidak berdistribusi normal apabila nilai signifikan > 

5% (0,05). 

 

3.7.1.2 Uji Multikolinearitas 

Yang dimaksud dengan multikolinearitas persamaan regresi berganda 

yaitu kolerasi antara varibael-variabel bebas diantara satu dengan yang lainnya. 

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. 

Jika variabel bebas saling berkolerasi, maka variabel-variabel tidak orthogonal. 

Untuk mengetahui apakah ada kolerasi diantara variabel-variabel bebas dapat 

diketahui dengan melihat dari nilai tolerance yang tinggi. 

Variance Inflation Factor (VIF) kedua ukuran tersebut menunjukkan 

setiap variabel bebas manakah yang dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Dalam 

pengertian sederhana setiap variabel bebas menjadi variabel terikat dan regresian 

terhadap variabel bebas lainnya. Tolerance mengukur variabilitas variabel bebas 

yang terpilh yang tidak dapat dijelaska oleh variabel bebas lainnya. Jadi nilai 

tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena VIF = 1/tolerance) 

dan menunjukkan adanya kolineritas yang tinggi. Nilai cut off yang umum 

dipakai adalah tolerance 0,10 atau sama dengan nilai VIF 10. Setiap peneliti harus 

menentukan tingkat kolinearitas yang masih dapat diterima. Sedangkan 

TOL (tolerance) besarnya variasi dari suatu variabel independen yang tidak 



	  

	  

dijelaskan oleh variabel independent lainnya. Nilai TOL berkebalikan dengan 

VIF. Batas TOL dibawah 0,1 dan VIF batasnya diatas 10. Apabila TOL dibawah 

0,1 atau VIF diatas 10, maka terjadi multikolinieritas. Konsekuensinya adanya 

multikolinieritas menyebabkan standart error cenderung semakin besar. 

 

3.7.1.3 Uji Heteroskedasitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang 

lain. Jika varian dari residual satu pengamatan yang lain tetap, maka disebut 

homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regeresi 

yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. 

Menurut Gozhali (2009) cara menditeksi ada atau tidaknya 

heteroskedastisitas adalah dengan melihat grafik Plot antara nilai prediksi variabel 

terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada 

tidaknya heteroskedastisitasnya dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola 

tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y 

adalah yang telah diprediksi dan submbu X residual (Y prediksi-Y sesungguhnya) 

yang telah di standardized. Dasar analisis heteroskedasitas, sebagai berikut : 

1. Jika ada pola tertentu, seperti titik yang membentuk pola yang teratur 

(bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka 

mengindikasikan telah terjadi heterodastisitas. 

2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan 

bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak heterokedastisitas. 



	  

	  

3.7.1.4  Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam suatu model regresi 

linier ada korelasi antara kesalahan pengunaan pada periode t dengan kesalahan 

pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem 

autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang 

waktu berkaitan satu sama lainnya (Ghozali, 2009). Untuk menguji keberadaan 

autokorelasi dalam penelitian ini digunakan uji statistic Durbin-Watson. Durbin-

Watson hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu (first order 

autocorrelation) dan mensyaratkan adanya intercept (konstanta) dalam model 

regresi dan tidak ada variabel lag di antara variabel independen. Hipotesis yang 

akan diujii adalah: 

-  H0 : tidak ada autokorelasi (r = 0) 

-  HA : ada autokorelasi (r ≠ 0) 

 

3.7.2  Analisis Regresi Linier Berganda 

 Analisis regresi digunakan Untuk menguji pengaruh variabel-variabel 

independent (CR, TATO, DER, dan NPM) terhadap Return On Equity, maka 

dalam penelitian ini digunakan analisis regeresi berganda dengan persamaan 

kuadarat terkecil dengan metode Ordinary Least Squares (pangkat kuadrat 

terkecil biasa). Inti metode OLS adalah mengestimasi suatu garis regresi dengan 

jalan meminimalkan jumlah kuadrat kesalahan setiap observasi terhadap garis 

tersebut (Imam Ghozali, 2007). 

 



	  

	  

 Y =  b0 + b1 X1 + b2 X2  + b3 X3  + b4 X4 + e 

Keterangan : 

 Y  = Return on Equity 

 X1   = Current Ratio (CR) 

 X2   = Total Asset Turnover (TATO) 

 X3  = Debt to Equity Ratio (DER) 

 X4  = Net Profit Margin (NPM)   

 e  = Error  

 b0  = Konstanta  

 b1-4  = Koefisien regresi dari masing – masing variabel independen 

 Untuk mengetahui apakah model regresi benar – benar menunjukkan 

hubungan yang signifikan dan representative, maka model tersebut harus 

memenuhi uji asumsi klasik regresi. Besarnya suatu konstanta tercermin dalam b0 

dan besarnya koefisien regresi dari masing – masing variabel independen 

ditunjukkan dengan b1, b2, b3, dan  b4. Analisis regresi ini dilakukan untuk 

mengetahui seberapa besar hubungan antara variabel independen dengan 

dependennya. 

 

3.8 Uji Hipotesis  

 Dalam uji asumsi klasik dapat dilakukan analisis hasil regresi atau uji 

hipotesis. Uji hipotesis yang digunakan meliputi; uji parsial (t-test), uji pengaruh 

simultan (F-test), uji koefisien determinasi (R2). 

 



	  

	  

3.8.1 Koefisien Regresi 

 Koefisien determinasi R2 pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan 

model dalam menerangkan variasi dependen atau dengan kata lain untuk 

menguji goodness-fit dari model regresi. Nilai koefisien determinasi adalah 

antara 0 dan 1. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel 

independen dalam menejelaskan variasi variabel dpenden amat terbatas 

(Ghozali,2009). Nilai yang mendekati 1 berati variabel-variabel independen 

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi 

variasi variabel dependen. Untuk menghindari bias, maka digunakan nilai 

Adjusted R2 , karena Adjusted dapat naik atau turun apabaila satu variabel 

independen ditambah ke dalam model. Menurut Gujarati (2003), jika dalam uji 

empiris di dapat nilai Adjusted R2 negatif, maka nilai adjusted R2 dianggap 

bernilai nol. 

	  

3.9 Alat Analisis Data 

Menurut Singgih (2002: 13), SPSS adalah suatu program computer 

statistic yang mampu untuk memproses data statistik secara cepat dan tepat, 

mencadi berbagai output yang dikehendaki para pengembil keputusan. Singgih 

(2002: 14) menguraikan cara-cara menggunakan SPSS dengan Teknik regresi dan 

korelasi. Dalam Teknik ini akan disoroti beberapa aspek diantaranya: (1), apakah 

data sample yang ada menyediakan bukti cukup bahwa ada kaitan antara variabel-

variabel dalam populasi asal sampel, (2) jika ada hubungan seberapa kuat 

hubungan antara variabel tersebut. keeratan hubungan itu dinamakan dengan 



	  

	  

koefisien korelasi, (3) formula matematika yang mencari nilai variabel dependen 

dari nilai variabel independen yang diketahui. Proses ini lebih dikenal dengan 

analisis regresi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

	  

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1 Profil Singkat Perusahaan yang Diteliti 

4.1.1 PT. Darya-Varia Laboratoria Tbk. (DVLA) 

 PT. Darya-Varia Laboratoria Tbk. didirikan pada tanggal 5 Februari 1976 

oleh Drs. Wim Kalona, dan memulai listing di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 

11 November 1994. PT Darya-Varia Laboratoria Tbk adalah perusahaan yang 

bergerak di sektor barang konsumsi khususnya di sub sektor farmasi. Produk dari 

PT. Darya-Varia Laboratoria Tbk. terdiri dari obat resep, produk kesehatan, dan 

juga manufaktur untuk ekspor. Kantor Pusat PT. Darya-Varia Laboratoria Tbk. 

terletak di Talavera Office Park Lt. 8-10, Jln. Letjend. TB Simatupang No. 22-26, 

Jakarta. 

 

4.1.2 PT. Indofarma (Persero) Tbk. (INAF) 

 PT. Indofarma (Persero) Tbk. didirikan di Surabaya pada tanggal 2 Januari 

1996, dan mulai listing di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 17 April 2001. 

PT Indofarma merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berada 

dibawah Departemen Kesehatan, berdiri pada tahun 1918 dengan nama Pabrik 

Obat Manggarai pada zaman kolonial Belanda dengan kegiatan pembuatan salep 

dan pemotongan kain kasa pembalut yang dilakukan di Central Burgelijke (CBZ) 

dengan lokasi terpisah-pisah yang sekarangmerupakan Rumah Sakit Cipto 



	  

	  

Mangunkusumo di Jakarta. Selain tetap memproduksi obat-obatan essensial dan 

obat organik berlogo, PT Indofarma juga mengembangkan produk-produk merk 

dagang, khususnya yang  kini menjadi andalan PT Indofarma adalah produk obat 

tradisional (herbal medicine). PT. Indofarma (Persero) Tbk memiliki kantor pusat 

di Jln. Indofarma No. 1, Cikarang Barat, Bekasi. 

 

4.1.3 PT. Kimia Farma Tbk. (KAEF) 

 Kimia Farma merupakan pionir dalam industri farmasi Indonesia. Cikal 

bakal perusahaan dapat dirunut balik ke tahun 1917, ketika NV Chemicalien 

Handle Rathkamp & Co., perusahaan farmasi pertama di Hindia Timur, didirikan. 

Sejalan dengan kebijakan nasionalisasi eks perusahaan-perusahaan Belanda, pada 

tahun 1958 pemerintah melebur sejumlah perusahaan farmasi menjadi PNF 

Bhinneka Kimia Farma. Selanjutnya pada tanggal 16 Agustus 1971 bentuk 

hukumnya diubah menjadi Perseroan Terbatas, menjadi PT Kimia Farma 

(Persero). Sejak tanggal 4 Juli 2001 Kimia Farma tercatat sebagai perusahaan 

publik di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. 

 Perusahaan ini berdomisili di Jakarta dan memiliki unit produksi yang 

berlokasi di Jakarta, Bandung, Semarang Watudakon (Mojokerto), dan Tanjung 

Morawa - Medan. Perusahaan juga memiliki satu unit distribusi yang berlokasi di 

Jakarta. Pada tahun 2003, Perusahaan membentuk 2 (dua) Anak Perusahaan yaitu 

PT KF Trading & Distribution dan PT Kimia Farma Apotek yang sebelumnya 

masing-masing merupakan unit usaha Pedagang Besar Farmasi dan Apotek. Hasil 

produksi Perusahaan saat ini dipasarkan di dalam negeri dan di luar negeri, yaitu 



	  

	  

ke Asia, Eropa, Australia, Afrika dan Selandia Baru. Saat ini, perusahaan sudah 

mengoperasikan 370 apotik dengan pola kerjasama. Kantor Pusat PT. Kimia 

Farma terletak di Jln. Veteran No. 9 Jakarta. 

 

4.1.4 PT. Kalbe Farma Tbk. (KLBF) 

 PT. Kalbe Farma Tbk adalah perusahaan multinasional yang didirikan 

pada tahun 1966 dan mulai listing di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 30 Juli 

1991. PT. Kalbe Farma Tbk  menghasilkan berbagai macam-macam 

bahan farmasi. Kalbe Farma memiliki motto The Scientific Pursuit of Health for a 

Better Life. Perusahaan mempunyai 4 segmen bisnis yaitu : obat resep, produk 

kesehatan, produk nutrisi, serta pendistribusian obat-obatan. Saat ini, Kalbe Farma 

merupakan perusahaan farmasi terbesar yang listed se-Asia Tenggara. Kapitalisasi 

saham perusahaan ini di bursa per 16/12/2009 mencapai Rp. 7,2 triliun. 

Perusahaan ini memiliki kantor di Gedung Kalbe Lt. 3 Jln. Letjend Suprapto Kav 

4, Cempaka Putih, Jakarta. 

 

4.1.5 PT. Merck Tbk. (MERK) 

 PT. Merck Tbk didirikan pada tanggal 14 Oktober 1970 oleh Darmstadt E. 

Merck. Perusahaan ini memulai produksi secara komersial di tahun 1974 dan 

mulai bergabung dalam Bursa Efek Indonesia pada tanggl 23 Juli 1981. PT. 

Merck Tbk merupakan salah satu perusahaan pertama yang terdaftar di Bursa 

Saham Indonesia. Sebagian besar saham dimiliki oleh Grup Merck yang berkantor 



	  

	  

pusat di Jerman dan merupakan perusahaan farmasi dan kimia tertua di dunia. PT. 

Merck Tbk memiliki kantor pusat di Jln TB Simatupang 8, Pasar Rebo, Jakarta. 

 

4.1.6 PT. Pyridam Farma Tbk. (PYFA) 

 PT. Pyridam Farma Tbk didirikan pada tanggal 27 November 1976, dan 

mulai bergabung dalam Bursa Efek Indonesia pada tanggal 16 Oktober 2001. 

Perusahaan ini memiliki lebih dari 100 produk dalam bentuk tablet, kaplet, 

kapsul, sirup krim, dan salep. Selain itu, Pyridam juga memproduksi produk resep 

seperti penisilin dan non-penisilin antibiotik, anti-TBC, dan obat penghilang rasa 

sakit, serta produk non-resep produk vitamin, pencegah flu dan batuk, dan 

antipiretik. Beberapa produk luar negeri juga dipasarkan oleh Pyridam, seperti 

produk dari perusahaan RP Scherer Holding Pty Ltd, Pty Technoplas dan Medvet 

Science Pty Ltd. Perusahaan ini memiliki sebuah divisi khusus untuk memasarkan 

produk pasokan medis yang meliputi reagen laboratorium dan peralatan medis 

sekali pakai. Kantor Pusat PT. Pyridam Farma Tbk. terletak di Jln Kemandoran 

VIII No.16 Jakarta. 

 

4.1.7  PT. Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk. (SQB1) 

 PT. Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk, didirikan tanggal 08 Juli 1970 

dengan nama PT. Bristol-Myers Squibb Indonesia Tbk. PT. Taisho 

Pharmaceutical Indonesia Tbk mulai beroperasi secara komersial pada tahun 

1972, dan mulai listing di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 29 Maret 1983. 

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan PT. Taisho 



	  

	  

Pharmaceutical Indonesia Tbk. adalah mengembangkan, mendaftarkan, 

memproses, memproduksi dan menjual produk kimia, farmasi dan kesehatan. 

Produk dari perusahaan ini meliputi antifungal, cephalosporin, anti-asthma, anti-

hypertensives, cardiovasculars, anti-anxiety and antidepressants, corticosteroids 

for topical and systemic use, vitamins and antipyretics. Perusahaan ini masih 

merupakan bagian dari Bristol Myers Squibb Company, USA. Pabrik dari PT. 

Taisho Pharmaceutical terletak di Depok, sedangkan kantor pusat PT Taisho 

Pharmaceutical Indonesia Tbk. terletak di Wisma Tamara 10th Fl, Jln Jend. 

Sudirman Kav.24, Jakarta.  

 

4.1.8 PT. Tempo Scan Pacific Tbk. (TSPC) 

 PT. Tempo Scan Pacific Tbk. sebuah kelompok swasta nasional 

perusahaan yang memulai bisnis perdagangan produk farmasi sejak 1953 . PT 

Tempo Scan Pacific Tbk sebelumnya bernama PT Scanchemie memulai produksi 

komersial skala besar produk farmasi pada tahun 1970. Selanjutnya, Perusahaan 

melalui anak perusahaannya memperluas operasinya untuk memasukkan produksi 

kosmetik dan produk konsumen pada tahun 1977. Pada tanggal 17 Juni 1994 PT. 

Tempo Scan Pacific Tbk. memulai listing di Bursa Efek Indonesia. The Tempo 

Group atau PT. Tempo Scan Pacific Tbk adalah perusahaan induk (holding 

company) yang memiliki beberapa perusahaan farmasi a.l. PT Supra Ferbindo 

Farma, PT Indonesian Pharmaceutical Industries, dll.  

Industries.  



	  

	  

 Tiga core business dari PT. Tempo Scan Pacific Tbk yaitu Divisi Farmasi, 

Konsumer Produk dan Divisi Kosmetik. Perusahaan ini menghasilkan berbagai 

produk farmasi dan personal caredengan berbagai merk. Kantor Pusat PT. Tempo 

Scan Pacific Tbk. terletak di Gedung Tempo Scan Tower, Jln. H.R. Rasuna Said 

Kav. 3-4, Jakarta. 

 

4.2 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian 

Sebagai langkah awal dalam melihat bagaimana hubungan antara variabel-

variabel yang mempengaruhi Return on Equity pada perusahaan farmasi di 

Indonesia perlu kiranya untuk mendeskripsikan masing-masing variabel dari 

perusahaan yang menjadi sampel penelitian secara keseluruhan. 

 

 

 

Tabel 4.1 

Perhitungan Standart Deviation 

Descriptive Statistics 

	  	   2009	   2010	   2011	   Average	   N	   Minimum	   Maximum	   Mean	   Std.	  
Deviation	  

CR	   3.2	   3.8	   3.96	   3.65	   24 1,54 7,52 36,554 163,065 

DER	   0.49	   0.43	   0.38	   0.43	   24 ,18 1,43 ,4321 ,32884 

NPM	   0.13	   1.02	   0.51	   0.55	   24 ,02 3,07 ,2996 ,63574 

TAT	   1.45	   1.44	   1.32	   1.4	   24 ,94 1,94 14,029 ,29061 

ROE	   18.82	   18.52	   21.5	   19.61	   24 ,71 49,82 196,142 1,424,680 

Valid	  N	  
(listwise)	   	  	   	  	   	  	   	  	   24         

Sumber: ICMD dan Annual Report (www.idx.co.id) 
 



	  

	  

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4.1 terdapat 24 sampel, rata-rata 

ROE menunjukkan penyimpangan data yang tinggi, dikarenakan nilai standar 

deviationnya lebih tinggi daripada mean. Dimana rata-rata ROE selama periode 

pengamatan sebesar 19,6142 dengan standar deviation (SD) sebesar 14,24680. 

Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai standar deviation lebih besar daripada 

rata-rata ROE yang menunjukkan bahwa data variabel ROE mengindikasikan 

hasil yang kurang baik, hal tersebut dikarenakan standart deviation yang 

mencerminkan penyimpangan dari data variabel tersebut cukup tinggi karena 

lebih besar daripada nilai rata-ratanya.  

Hal yang sama juga terjadi pada tiga variabel independen yaitu CR, DER dan 

NPM. Dimana rata-rata CR selama periode pengamatan sebesar 3,65 dengan 

standart deviation (SD) sebesar 1,63065. Sedangkan rata-rata DER selama periode 

pengamatan, rata-ratanya (mean) sebesar 0,43 dengan standart deviation (SD) 

sebesar 0,32884. Dan rata-rata NPM selama periode pengamatan, rata-rata (mean) 

sebesar 0,2996 dengan standart deviation (SD) sebesar 0,60765. 

Sementara variabel TAT selama periode pengamatan menunjukkan bahwa 

nilai standart deviation lebih kecil daripada rata-ratanya. Dimana rata-rata (mean) 

TAT selama periode pengamatan sebesar 1,4029 dengan standar deviation (SD) 

sebesar 0,29061. Hasil menunjukkan bahwa nilai standart deviation (SD) lebih 

kecil daripada rata-ratanya. Demikian pula nilai minimum yang lebih kecil 

daripada rata-ratanya (0,94) dan nilai maksimum yang lebih besar daripada rata-

ratan (1,94) menunjukkan bahwa data variabel TAT, mengindikasikan hasil yang 



	  

	  

baik, hal tersebut dikarenakan standart deviation (SD) lebih kecil daripada nilai 

rata-ratanya (mean). 

Terlihat bahwa nilai ROE tahun 2009-2011 dari 8 perusahaan farmasi yang 

menjadi sampel, besar nilai ROE maksimum adalah 49,82 yaitu dialami oleh PT. 

Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk. pada tahun 2009. Nilai ROE terendah 

dialami oleh PT. Indofarma (Persero) Tbk. pada tahun 2009 dengan nilai 

minimum sebesar 0,71.  

Pada  CR  besar nilai minimum sebesar 1,54 dialami oleh PT. Indofarma 

(Persero) Tbk. pada tahun 2009, dan besar nilai maksimum sebesar 7,52 dialami 

PT. Merck Tbk. pada tahun 2011. Untuk nilai DER, nilai minimum sebesar 0,18 

dialami PT Merck Tbk pada tahun 2011 dan nilai maksimum sebesar 1,43 dialami 

PT. Indofarma (Persero) Tbk. pada tahun 2009.  

 Pada NPM, nilai minimum yaitu sebesar 0,02 dialami oleh PT. Kimia 

Farma (Persero) Tbk dan nilai maksimum sebesar 3,07 dialami oleh PT. 

Indofarma Tbk pada tahun 2011. Sedangkan pada TAT nilai minimum sebesar 

0,94 dialami PT. Taisho Pharmaceutical Indonesia pada tahun 2011, dan nilai 

maksimumnya sebesar 1,94 dialami oleh PT Kimia Farma Tbk pada tahun 2011. 

 

4.3  Uji Asumsi Klasik 

 Uji asumsi klasik merupakan prasyarat analisis regresi berganda. Dari 

hasil perhitungan sampel rata-rata rasio keuangan selama lima tahun, maka dalam 

penelitian ini perlu dilakuakan pengujian asumsi klasik terlebih dahulu yang 



	  

	  

meliputi: uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas dan uji 

autokorelasi yang dilakukan sebagai berikut: 

 

4.3.1  Uji Normalitas 

 Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak, salah 

satu cara termudah untuk melihat normalitas adalah dengan melihat histrogram 

yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati 

distribusi normal. Berdasarkan Gambar 4.1 Uji Normalitas yang terbentuk sebagai 

berikut: 

Gambar 4.1 

Uji Normalitas 

Sumber; Output SPSS17; Normal P-Plot 



	  

	  

 Jika dilihat berdasarkan grafik normal plot terlihat titik-titik menyebar 

disekitar garis diagonal, serta penyebaran agak jauh dari garis diagonal. Hal ini 

menunjukkan bahwa residual terdistribusi secara normal. 

 

4.3.2 Uji Multikolinearitas 
Untuk mendeteksi ada tidaknya gejala multikolinearitas antara variabel 

independen yang digunakan, dapat diketahui melalui variance inlation factor 

(VIF). Hasil yang ditunjukkan dalan output SPSS maka besarnya VIF dari empat 

variabel independen yang digunakan (ROE, CR, DER, TAT, NPM) dapat dilihat 

pada tabel 4.4 sebagai berikut:  

Tabel 4.4 

Uji Variance Inflation Factor (VIF) 

Coefficientsa	  

Model	  
Collinearity	  Statistics	  

Tolerance	   VIF	  

1	   CR	   ,528	   1,894	  

DER	   ,448	   2,234	  

NPM	   ,715	   1,399	  

TAT	   ,860	   1,163	  

a. Dependent Variable: ROE 

 Sumber: Output SPSS ; Coefficients 

 Hasil dari uji VIF pada table 4.4 menunjukkan bahwa keempat variabel 

independen tidak terjadi multikolonieritas karena nilai VIF < 10 dan TOL > 0,1. 

Hal ini dapat dilihat besarnya nilai tolerance untuk variabel CR, DER, NPM, 



	  

	  

TAT. Nilai tolerance semua variabel diatas 0,1. Sedangkan nilai VIF dari variabel 

CR, DER, NPM, TAT, nilai VIF semua variabel dibawah 10. Dengan demikian 

keempat variabel independen (CR, DER, NPM, TAT) dapat digunakan untuk 

memprediksi ROE selama periode pengamatan. 

 

4.3.3  Uji Heteroskedastisitas 

 Untuk menentukan heteroskedastisitas juga dapat menggunakan grafik 

scatterplot, titik-titik yang terbentuk harus menyebar secara acak , tersebar baik 

diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hasil uji heteroskedastisitas dapat 

dilihat melalui grafik Scatterplot, yang ditunjukkan pada gambar 4.3 dibawah ini: 

Gambar 4.3 

Uji Heteroskedastisitas 

 

Sumber; Output SPSS versi 17; Grafik Scatterplot	  



	  

	  

  

Dari grafik scatterplot terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta 

tersebar baik diatas maupun dibawah angka nol (0) pada sumbu Y, tidak 

berkumpul disatu tempat, serta tidak membentuk pola tertentu sehingga dapat 

disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi dalam 

artian bahwa varian semua variabel ini menunjukkan variabel independen (CR, 

DER, TAT, NPM) dapat digunakan untuk memprediksi ROE pada perusahaan 

farmasi selama periode 2009-2011. 

 

4.3.4  Uji Autokorelasi  

 Penyimpangan autokorelasi dalam penelitian ini diuji dengan uji Durbin- 

Watson (DW-test). Hasil regresi dengan lavel of signifikan 0,05 (𝛼   =   0,05) 

dengan sejumlah variabel independen 4 dan banyak data (n = 9). Adapun hasil 

dari uji autokorelasi dapat dilihat pada table 4.5 sebagai berikut: 

 

Tabel 4.5 

Uji Autokorelasi 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error 
of the 

Estimate 

Durbin-
Watson 

dimension0 1 ,915a ,838 ,803 631,663 2,069 

a. Predictors: (Constant), TAT, CR, NPM, DER 
b. Dependent Variable: ROE 

	   	   	   	   	   	   	  Sumber: Output SPSS; Model Summary 
	   	   	   



	  

	  

 Berdasarkan hasil uji Durbin-Watson sebesar 2,069, sedangkan dalam 

table DW untuk “k” = 4 dan N = 8 besar DW-tabel: dl (batas luar) = 1,728 dan du 

(batas dalam) = 1,810; 4 – du = 2,19 dan 4 – dl = 2.272. Oleh karena nilai DW 

2.043 lebih besar dari batas (du) 1,810 dan DW kurang dari 4 -1,810, maka dapat 

disimpulkan bahwa DW-test tidak dapat menolak H0 yang menyatakan bahwa 

tidak ada autokorelasi positif atau negatif atau dapat disimpulkan tidak terdapat 

autokorelasi. 

 

4.4 Analisis Regresi Berganda 

Analisis pengaruh rasio keuangan (CR, DER, NPM, TAT) terhadap 

Return On Equity pada perusahaan farmasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) dapat 

dilihat dari hasil analisis regresi berganda. Pengujian koefisien regresi bertujuan 

untuk menguji signifikansi hubungan antara variabel independen (X) dengan 

variabel dependen (Y) dan untuk mengetahui pengaruh masing - masing variabel 

dependen terhadap variabel independen  

 

4.4.1 Uji T  

Berdasarkan hasil output SPSS nampak bahwa pengaruh secara parsial 

empat variabel independen tersebut (CR, DER, NPM, TAT) terhadap ROE seperti 

ditunjukkan pada tabel 4.2 sebagai berikut: 

 

 

 



	  

	  

Tabel 4.6 

Hasil Regresi 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -14,697 9,119  -1,612 ,124 

CR 7,883 1,112 ,902 7,091 ,000 

DER -3,030 5,986 -,070 -,506 ,619 

NPM 2,821 2,451 ,126 1,151 ,264 

TAT 4,248 4,887 ,087 ,869 ,396 

a. Dependent Variable: ROE 
Sumber: Output SPSS ; Coefficients 

 

Dari hasil analisis regresi linier berganda dengan program SPSS seperti 

terlihat pada table 4.6, persamaan regeresi linier yang terbentuk adalah: 

ROE = -14,697 + 7,883 CR – 3,030 DER + 2,821 NPM + 4,248 TAT 

Dari persamaan regresi linier berganda diatas maka dapat dianalisis 

sebagai berikut: 

a. Konstanta sebesar -14,697 menyatakan bahwa jika variabel independen 

dianggap konstan, maka nilai ROE sebesar -14,697. 

b. Dari hasil perhitungan uji secara parsial diperoleh nilai t hitung sebesar 

7,091 dan nilai signifikan sebesar 0,000, maka hipotesis diterima ini 

berarti terdapat pengaruh signifikan antara variabel CR terhadap 

perubahan variabel ROE. Perubahan variabel CR mempunyai nilai 

koefisien regresi sebesar 7,883. Koefisien bertanda positif, berarti 

bahwa setiap peningkatan rasio CR sebesar 1% akan mengakibatkan 



	  

	  

kenaikan ROE perusahaan sebesar 7,883% (dengan catatan variabel 

independen lainnya konstan). 

c. Dari hasil perhitungan uji parsial diperoleh nilai t hitung sebesar  -0,506 

dan nilai signifikan sebesar 0,619, maka hipotesis tidak dapat diterima 

karena tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel DER terhadap 

perubahan variabel ROE. Perubahan variabel DER mempunyai nilai 

koefisien regresi sebesar -3,030. Koefisien bertanda negatif, hal ini 

menyatakan bahwa setiap penambahan atau kenaikan rasio NPM 

sebesar 1% akan mengakibatkan kenaikan ROE sebesar 3,030%. 

d. Dari hasil perhitungan uji secara parsial diperoleh nilai t hitung sebesar 

1,151 dan nilai signifikan sebesar 0,264, maka hipotesis tidak dapat 

diterima karena tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel NPM 

terhadap perubahan variabel ROE. Perubahan variabel NPM 

mempunyai nilai koefisien regresi sebesar 2,821. Koefisien bertanda 

positif, hal ini menyatakan bahwa setiap penambahan atau kenaikkan 

rasio NPM sebesar 1% akan mengakibatkan ROE sebesar 2,821%. 

e. Dari hasil perhitungan uji secara parsial diperoleh nilai t hitung sebesar 

0,869 dan nilai signifikan sebesar 0,396, maka hipotesis tidak dapat 

diterima karena tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel TAT 

terhadap perubahan variabel ROE. Perubahan variabel TAT mempuyai 

nilai koefisien regresi sebesar 4,248. Koefisien bertanda positif, hal ini 

menyatakan bahwa setiap kenaikan atau penambahan rasio TAT 

sebesar 1% akan meningkatkan ROE sebesar 4,248%. 



	  

	  

4.4.2 Koefisien Determinasi (R²) 

Koefisien determinasi digunakan untuk menguji goodness-fit dari model 

regresi. Berdasarkan hasil output SPSS besarnya nilai adjusted R² dapat dilihat 

pada table 4.4 sebagai berikut: 

 

Tabel 4.7 

Uji Koefisien Determinasi (R²) 

 

Model Summaryb 
Model 

R R Square Adjusted 
R Square 

Std. Error of the 
Estimate Durbin-Watson 

  1 ,915 ,838 ,803 6,31663 2,069 

a. Predictors: (Constant), TAT, CR, NPM, DEB 

b. Dependent Variable: ROE 
    Sumber ; Output SPSS versi 17; Model Summary 

 

Dilihat dari tabel diatas, nilai koefisien Determinasi (adjusted R²) sebesar 

0,803 atau 80,3% hal ini berarti 80,3% variasi ROE yang bisa dijelaskan oleh 

variasi dari kempat variabel independen yaitu CR, DER, TAT, NPM. Sedangkan 

sisanya sebesar 19,7% dijelaskan oleh sebab-sebab lain diluar model regresi. 

Standar Error of estimate (SEE) sebesar 6,31663. Makin kecil nilai SEE akan 

membuat model regresi semakin tepat dalam memprediksi variabel dependen. 

 

 

 



	  

	  

4.5  Pengujian Hipotesis 

Berdasarkan hasil pengolahan data diatas dapat dibuktikan bahwa: 

1. Hipotesis Pertama, 

H1 : Terdapat pengaruh signifikan antara CR dengan ROE. 

Hipotesis tersebut dapat diterima, dari perhitungan uji secara parsial diperoleh 

nilai t hitung sebesar 7,091 dengan nilai signifikansinya sebesar 0,00 lebih kecil 

daripada 5% atau 0,05. Berarti terdapat pengaruh signifikan antara perubahan 

variabel CR terhadap perubahan variabel ROE. Output SPSS menunjukkan 

variabel CR mempunyai nilai beta unstandardized coefficient sebesar 0,902, 

berdasarkan hasil tersebut manajer perusahaan perlu menjaga tingkat likuiditas 

perusahaan karena apabila tingkat likuiditas baik, perusahaan dalam menghasilkan 

laba sangat efektif karena para investor percaya untuk berinvestasi pada 

perusahaan. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa perubahan yang terjadi 

baik pada jumlah aktiva lancar atau hutang lancar berpengaruh dalam 

meningkatnya keuntungan, sehingga peningkatan likuiditas (CR) atau tinggi 

rendahnya nilai likuiditas berpengaruh signifikan terhadap perubahan peningkatan 

kinerja perusahaan (ROE). 

 

2. Hipotesis Kedua 

H2 = Terdapat pengaruh signifikan antara TAT dengan ROE. 

Hipotesis tersebut tidak dapat diterima, dari hasil uji secara parsial diperoleh nilai 

t sebesar 0,869 dengan nilai signifikan sebesar 0,396. Karena nilai signifikansi 

lebih besar dari 5% atau 0,05 berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan 



	  

	  

antara perubahan variabel TAT terhadap perubahan variabel ROE. Output SPSS 

menunjukkan variabel TAT mempunyai nilai beta unstandardized coefficient 

sebesar 0,087, berdasarkan hasil tersebut manajer perusahaan perlu menambah 

asset karena perputaran asset perusahaan dalam menghasilkan laba sangat efektif. 

Hal ini mengindikasikan bahwa semakin efektif perputaran asset perusahaan akan 

meningkatkan laba perusahaan, meningkatya laba akan meningkatkan perubahan 

ROE. 

 

3. Hipotesis Ketiga 

H3  = Terdapat pengaruh signifikan antara DER dengan ROE. 

Hipotesis tersebut tidak dapat diterima, karena dari perhitungan uji secara parsial 

diperoleh nilai t hitung sebesar -0,506 dengan nilai signifikansinya sebesar 0,619 

lebih besar dari 5% atau 0,05. Berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan 

antara perubahan variabel DER terhadap perubahan variabel ROE. Output SPSS 

menunjukkan variabel DER mempunyai nilai beta unstandardized coefficient 

sebesar -0,070. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa perubahan hutang 

perusahaan yang digunakan untuk aktivitas operasional perusahaan mampu 

menghasilkan keuntungan yang optimal dengan biaya hutang yang minimum, 

sehingga perubahan DER dapat meningkatkan kinerja atau laba perusahaan 

(ROE). 

 

 

 



	  

	  

4. Hipotesis Keempat 

H4  = Terdapat pengaruh signifikan antara NPM dengan ROE 

Hipotesis tersebut tidak dapat diterima, dari hasil uji secara parsial diperoleh nilai 

t hitung sebesar 1,151 dengan nilai signifikansinya sebesar 0,264. Karena nilai 

signifikansi lebih besar dari 5% atau 0,05 berarti tidak terdapat pengaruh yang 

signifikan antara perubahan variabel NPM terhadap perubahan variabel ROE. 

Output SPSS menunjukkan variabel CR mempunyai nilai beta unstandardized 

coefficient sebesar 0,128. Hal ini berarti bahwa kemampuan perusahaan dalam 

memperoleh laba atau menghasilkan laba dengan memanfaatkan kinerja penjualan 

tidak berpengaruh terhadap keuntungan dari modal sendiri perusahaan. 

 

4.6  Pembahasan Hasil Penelitian 

4.6.1  Pengaruh Current Ratio (X1) terhadap Return On Equity 

 Dari pengujian hipotesis secara parsial dapat diketahui bahwa variabel 

current ratio memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Return On Equity. Hal 

ini tidak sesuai dengan penelitian Debora Setiati (2009) yang menyebutkan bahwa 

CR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROE, tetapi penelitian ini sesuai 

dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Aminatuzzahra (2010) yang 

menyebutkan bahwa variabel CR berpengaruh signifikan terhadap ROE. Hal ini 

menunjukkan bahwa manajer perusahaan perlu menjaga tingkat likuiditas 

perusahaan karena apabila tingkat likuiditas baik, perusahaan dalam menghasilkan 

laba sangat efektif karena para investor percaya untuk berinvestasi pada 

perusahaan. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa perubahan yang terjadi 



	  

	  

baik pada jumlah aktiva lancar atau hutang lancar berpengaruh dalam 

meningkatnya keuntungan, sehingga peningkatan likuiditas (CR) atau tinggi 

rendahnya nilai likuiditas berpengaruh signifikan terhadap perubahan peningkatan 

kinerja perusahaan (ROE).  

 Semakin besar CR berarti perusahaan mampu membayar utang lancar 

dengan aktiva lancarnya. CR yang tinggi juga menunjukkan perusahaan 

mempunyai aktiva produktif yang besar sehingga menjadi potensi untuk 

menghasilkan profit yang besar sehingga menjadi potensi untuk meningkatkan 

profit sehingga akan meningkatkan ROE. Rata-rata current ratio perusahaan 

farmasi meningkat dari tahun ke tahun. Perusahaan menjaga likuiditas perusahaan 

dengan mengelola aktivanya dengan baik. Sehingga tidak ada indikasi dana 

menganggur (idle cash) karena akan mengurangi tingkat profitabilitas perusahaan, 

akibatnya ROE juga akan semakin kecil. Menurut Endhi (2011) likuiditas yang 

tinggi menunjukkan adanya kelebihan aktiva lancar yang akan memberi pengaruh 

yang tidak baik terhadap profitabilitas . 

 Rasio lancar yang rendah menunjukkan likuiditas jangka pendek yang 

rendah, rasio lancar yang tinggi menunjukkan kelebihan aktiva lancar (likuiditas 

tinggi dan risiko rendah), tetapi mempunyai pengaruh yang tidak baik tehadap 

profitabilitas perusahaan. Dapat dikatakan bahwa semakin tinggi Current Ratio 

atau likuiditas perusahaan maka kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba 

semakin rendah. Semakin tinggi CR maka semakin rendah tingkat ROE, 

perbandingan terbalik antara profitabilitas dengan likuiditas, (Van Horne dan 

Wachowicz, 2002 ). Namun semakin rendah CR juga mempunyai pengaruh yang 



	  

	  

tidak baik terhadap profitabilitas. Maka dapat disimpulkan bahwa CR yang terlalu 

tinggi maupun CR yang terlalu rendah mempunyai pengaruh yang tidak baik terhadap 

profitabilitas, masing – masing mempunyai risiko. 

 

4.6.2  Pengaruh Total Asset Turnover (X2) terhadap Return On Equity 

 Dari pengujian hipotesis secara parsial dapat diketahui bahwa total asset 

turnover tidak berpengaruh signifikan terhadap return on equity. Hal ini sesuai 

dengan penelitian yang dilakukan Devy Siswyna (2012) yang menyebutkan 

bahwa variabel Total Asset Turnover tidak memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap return on equity.  

  Semakin efektif perputaran asset perusahaan akan meningkatkan laba 

perusahaan, meningkatya laba akan meningkatkan perubahan ROE. Semakin 

besar TAT berarti semakin efektif perputaran aset perusahaan sehingga akan 

meningkatkan laba, peningkatan laba tersebut juga akan meningkatkan ROE. 

Semakin tinggi angka perputaran aktiva , semakin efektif perusahaan mengelola 

asetnya (Mamduh, 2012). Maka semakin besar TAT akan semakin baik karena 

semakin efisien seluruh aktiva yang digunakan untuk menunjang kegiatan 

penjualan (Robert Ang, 2010). 

 Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa variabel Total Asset Turnover 

tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Return On Equity. Hal ini 

berarti besar atau kecilnya nilai rasio Total Asset Turnover memiliki pengaruh 

yang nihil terhadap Return On Equity, penyebabnya adalah penjualan barang pada 



	  

	  

perusahaan farmasi akan selalu meningkat karena kebutuhan masyarakat akan 

obat tinggi dan termasuk dalam barang primer.  

 

4.6.3  Pengaruh Debt to Equity Ratio (X3) terhadap Return On Equity 

 Dari pengujian hipotesis secara parsial dapat diketahui bahwa debt to 

equity ratio tidak berpengaruh secara signifikan terhadap return on equity. Hal ini 

sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Debora Setiati Santosa (2009) 

yang menyebutkan bahwa secara parsial DER tidak berpengaruh signifikan 

terhadap ROE.   

 Perusahaan yang pertumbuhan labanya rendah akan berusaha menarik 

dana dari luar, untuk mendapatkan investasi dengan mengorbankan sebagian besar 

labanya. Sehingga perusahaan dengan pertumbuhan laba rendah akan semakin 

memperkuat hubungan antara DER yang berpengaruh negatif dengan Return On 

Equity. Dimana peningkatan utang akan mempengaruhi besar kecilnya laba 

perusahaan, yang mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi semua 

kewajibannya, yang ditunjukkan oleh beberapa bagian modal sendiri yang 

digunakan untuk membayar seluruh kewajibannya, karena semakin besar 

penggunaan utang maka semakin besar kewajibannya. Bagi perusahaan sebaiknya 

hutang tidak boleh melebihi modal sendiri agar beban hutang tetapnya tidak 

terlalu tinggi. Dimana DER yang tinggi menunjukkan struktur permodalan usaha 

lebih banyak memanfaatkan hutang terhadap ekuitas. Perusahaan dengan laba 

bertumbuh mempunyai kesempatan yang profitable dalam mendanai investasinya 

secara internal sehingga perusahaan menghindar untuk menarik dana dari luar dan 



	  

	  

berusaha mencari solusi yang tepat atas masalah-masalah yang terkait dengan 

hutangnya, selain itu dengan profitabilitas yang meningkat akan meningkatkan 

laba ditahan sehingga akan mengurangi minat perusahaan untuk melakukan 

pinjaman dan rasio DER menurun, (Barclay, Smith dan Watts, 2005). Karena 

hutang mempunyai dampak yang buruk terhadap kinerja perusahaan, karena 

tingkat hutang yang semakin tinggi berarti beban bunga akan semakin besar yang 

artinya mengurangi keuntungan. Semakin tinggi DER menunjukkan semakin 

besar beban perusahaan terhadap pihak luar, hal ini sangat memungkinkan 

menurunkan kinerja perusahaan, karena tingkat ketergantungan dengan pihak luar 

semakin tinggi. 

 Hasil penelitian menunjukkan pada perusahaan farmasi rasio debt to equity 

ratio tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Return On Equity. 

Penyebabnya adalah investor meyakini bahwa besar kecilnya hutang yang 

dimiliki oleh perusahaan farmasi akan dapat dilunasi tepat waktu. Hal ini 

disebabkan oleh nilai penjualan perusahaan farmasi yang tinggi akan mampu 

membayar semua hutang. 

 

4.6.4  Pengaruh Net Profit Margin (X4) terhadap Return On Equity 

 Dari pengujian hipotesis secara parsial dapat diketahui bahwa net profit 

margin tidak berpengaruh secara signifikan terhdapa return on equity. Hal ini 

tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Fithri Anggraini (2012) yang 

menyebutkan bahwa variabel Total Asset Turnover memiliki pengaruh signifikan 

terhadap return on equity. Hal ini berarti bahwa kemampuan perusahaan dalam 



	  

	  

memperoleh laba atau menghasilkan laba dengan memanfaatkan kinerja penjualan 

tidak berpengaruh terhadap keuntungan dari modal sendiri perusahaan. 

 Net profit margin menunjukkan rasio antara laba setelah pajak dengan 

penjualan, yang mengukur laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah 

penjualan. Rasio ini juga dibandingkan dengan rata-rata industri. Semakin tinggi 

net income yang dicapai oleh perusahaan dalam menghasilkan laba bersihnya, 

(Agus Sartono, 2000). Dengan meningkatnya NPM menunjukkan bahwa semakin 

baik kinerja perusahaan dan keuntungan yang dieroleh perusahaan meningkat 

pula. Sehingga hubungan antara NPM dengan kinerja perusahaan adalah positif. 

Nilai NPM yan semakin tinggi maka semakin efisien biaya yang dikeluarkan, 

yang berarti semakin besar tingkat kembalian keuntungan bersih, (Robert Ang, 

2001). 

 Hasil penelitian pada perusahaan farmasi menunjukkan bahwa rasio Net 

Profit Margin tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Return On Equity. Hal 

ini disebabkan karena kemampuan penjualan produk perusahaan farmasi tinggi. 

Karena salah satu produk dari perusahaan farmasi yaitu obat – obatan termasuk 

dalam baran primer yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Pada saat musim 

pancaroba atau saat menyebarnya virus penyakit tertentu konsumsi masyarakat 

akan obat-obatan akan meningkat. 

 

 

 

 



	  

	  

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan analisis data dan pembahasan serta dari hipotesis yang telah 

disusun dan telah diuji pada bagian sebelumnya, maka dapat disimpulkan 

pengaruh variabel-variabel independen terhadap Return On Equity (ROE) sebagai 

berikut: 

1. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama, CR menunjukan secara 

parsial berpengaruh signifikan terhadap ROE. Maka hipotesis diterima. 

2. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kedua, TAT menunjukan secara 

parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap ROE. Maka hipotesis 

ditolak. 

3. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ketiga, DER menunjukan secara 

parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap ROE. Maka hipotesis 

ditolak. 

4. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis keempat, NPM menunjukan secara 

parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap ROE. Maka hipotesis 

ditolak. 

 

 

 

 



	  

	  

5.2 Saran 

Setelah mengkaji hasil penelitian ini maka implikasi manajerial yang dapat 

diajukan adalah sebagai berikut: 

1. Untuk para manajer perusahaan, agar lebih memperhatikan faktor 

fundamental perusahaan yang pada penelitian ini mempunai pengaruh 

yang signifikan terhadap Return On Equity yaitu Debt to Equity Ratio. 

Karena perubahan variabel tersebut mempunyai pengaruh terhadap Return 

On Equity. 

2. Penelitian ini hanya menggunakan Return On Equity untuk menilai kinerja 

perusahaan. Untuk selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan 

penelitian ini dengan menilai rasio keuangan lainnya yang dapat 

digunakan untuk menilai kinerja perusahaan seperti ROA, ROI, EPS, 

deviden, dll. 

3. Bagi investor, dalam memprediksi Return On Equity faktor-faktor lain 

yang berpengaruh terhadap perubahan kinerja perusahaan sebaiknya 

mendapatkan perhatian sebelum mengambil keputusan investasi. Sehingga 

tidak hanya rasio keuangan seperti CR, TAT, DER dan NPM tetapi juga 

dapat menggunakan rasio-rasio lainnya yang dapat mempengaruhi 

perubahan kinerja perusahaan, seperti Quick Ratio, Leverage, Institutional 

Ownership dan kemepimilkan manajerial. Serta memperhatikan kondisi 

sosial, politik dan ekonomi yang terjadi dalam suatu periode. 
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LAMPIRAN 
 

 
 
 
DAFTAR NAMA PERUSAHAAN 
 

	   	   	   	   	   	  RETURN	  ON	  EQUITY	  
No	   Nama	  Perusahaan	   KODE	  	   2009	   2010	   2011	  
1	   PT	  Kalbe	  Farma	  Tbk	   KLBF	   19,39	   23,32	   23,63	  
2	   PT	  Tempo	  Scan	  Pacific	  Tbk	   TSPC	   14,73	   18,49	   19,22	  
3	   PT	  Merck	  Indonesia	  Tbk	   MERK	   41,42	   32,72	   46,78	  
4	   PT	  Kimia	  Farma	  Tbk	   KAEF	   6,28	   12,45	   13,75	  
5	   PT	  Taisho	  Pharmaceutical	  Tbk	   SQBI	   49,82	   34,43	   39,69	  
6	   PT	  Darya	  Varia	  Tbk	   DVLA	   13,02	   17,31	   16,61	  
7	   PT	  Indofarma	  Tbk	   INAF	   0,71	   4,01	   6,07	  
8	   PT	  Pyridam	  Farma	  Tbk	   PYFA	   5,17	   5,44	   6,28	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  CURRENT	  RATIO	  
No	   Nama	  Perusahaan	   KODE	  	   2009	   2010	   2011	  
1	   PT	  Kalbe	  Farma	  Tbk	   KLBF	   2,98	   4,39	   3,65	  
2	   PT	  Tempo	  Scan	  Pacific	  Tbk	   TSPC	   3,47	   3,37	   3,08	  
3	   PT	  Merck	  Indonesia	  Tbk	   MERK	   5,04	   6,23	   7,52	  
4	   PT	  Kimia	  Farma	  Tbk	   KAEF	   2	   2,43	   2,73	  
5	   PT	  Taisho	  Pharmaceutical	  Tbk	   SQBI	   5,45	   5,69	   5,8	  
6	   PT	  Darya	  Varia	  Tbk	   DVLA	   3,05	   3,72	   4,83	  
7	   PT	  Indofarma	  Tbk	   INAF	   1,54	   1,55	   1,54	  
8	   PT	  Pyridam	  Farma	  Tbk	   PYFA	   2,1	   3,01	   2,54	  

	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  DEBT	  TO	  EQUITY	  RATIO	  
No	   Nama	  Perusahaan	   KODE	  	   2009	   2010	   2011	  
1	   PT	  Kalbe	  Farma	  Tbk	   KLBF	   0,35	   0,22	   0,27	  
2	   PT	  Tempo	  Scan	  Pacific	  Tbk	   TSPC	   0,34	   0,36	   0,4	  
3	   PT	  Merck	  Indonesia	  Tbk	   MERK	   0,23	   0,2	   0,18	  
4	   PT	  Kimia	  Farma	  Tbk	   KAEF	   0,57	   0,49	   0,43	  
5	   PT	  Taisho	  Pharmaceutical	  Tbk	   SQBI	   0,21	   0,19	   0,2	  
6	   PT	  Darya	  Varia	  Tbk	   DVLA	   0,41	   0,33	   0,28	  



	  

	  

7	   PT	  Indofarma	  Tbk	   INAF	   1,43	   1,35	   0,83	  
8	   PT	  Pyridam	  Farma	  Tbk	   PYFA	   0,37	   0,3	   0,43	  

	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  NET	  PROFIT	  MARGIN	  
No	   Nama	  Perusahaan	   KODE	  	   2009	   2010	   2011	  
1	   PT	  Kalbe	  Farma	  Tbk	   KLBF	   0,1	   0,13	   0,14	  
2	   PT	  Tempo	  Scan	  Pacific	  Tbk	   TSPC	   0,08	   0,1	   0,1	  
3	   PT	  Merck	  Indonesia	  Tbk	   MERK	   0,2	   0,15	   0,25	  
4	   PT	  Kimia	  Farma	  Tbk	   KAEF	   0,02	   0,04	   0,05	  
5	   PT	  Taisho	  Pharmaceutical	  Tbk	   SQBI	   0,31	   0,3	   0,35	  
6	   PT	  Darya	  Varia	  Tbk	   DVLA	   0,08	   0,12	   0,12	  
7	   PT	  Indofarma	  Tbk	   INAF	   0,19	   1,2	   3,07	  
8	   PT	  Pyridam	  Farma	  Tbk	   PYFA	   0,03	   0,03	   0,03	  

	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  TOTAL	  ASSET	  TURNOVER	  
No	   Nama	  Perusahaan	   KODE	  	   2009	   2010	   2011	  
1	   PT	  Kalbe	  Farma	  Tbk	   KLBF	   1,4	   1,45	   1,32	  
2	   PT	  Tempo	  Scan	  Pacific	  Tbk	   TSPC	   1,38	   1,43	   1,36	  
3	   PT	  Merck	  Indonesia	  Tbk	   MERK	   1,73	   1,83	   1,57	  
4	   PT	  Kimia	  Farma	  Tbk	   KAEF	   1,82	   1,92	   1,94	  
5	   PT	  Taisho	  Pharmaceutical	  Tbk	   SQBI	   1,32	   0,95	   0,94	  
6	   PT	  Darya	  Varia	  Tbk	   DVLA	   1,11	   1,09	   1,05	  
7	   PT	  Indofarma	  Tbk	   INAF	   1,55	   1,43	   1,08	  
8	   PT	  Pyridam	  Farma	  Tbk	   PYFA	   1,32	   1,4	   1,28	  

	   	   	   	   	   	   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

	  

	  



	  

	  

Statistik	  Deskriptif	  
 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

CR 24 1,54 7,52 3,6554 1,63065 

DER 24 ,18 1,43 ,4321 ,32884 

NPM 24 ,02 3,07 ,2996 ,63574 

TAT 24 ,94 1,94 1,4029 ,29061 

ROE 24 ,71 49,82 19,6142 14,24680 

Valid N (listwise) 24     

 
	  
Multikolone	  
 

Coefficientsa 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 CR ,528 1,894 

DER ,448 2,234 

NPM ,715 1,399 

TAT ,860 1,163 

a. Dependent Variable: ROE 

 

 
Coefficient Correlationsa 

Model TAT CR NPM DER 

1 Correlations TAT 1,000 ,034 ,354 -,183 

CR ,034 1,000 -,039 ,642 

NPM ,354 -,039 1,000 -,391 

DER -,183 ,642 -,391 1,000 

Covariances TAT 23,887 ,185 4,244 -5,359 

CR ,185 1,236 -,107 4,269 

NPM 4,244 -,107 6,007 -5,742 

DER -5,359 4,269 -5,742 35,831 

a. Dependent Variable: ROE 

 
 



	  

	  

 
Coefficientsa 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 CR ,528 1,894 

DER ,448 2,234 

NPM ,715 1,399 

TAT ,860 1,163 

a. Dependent Variable: ROE 

 

 
Coefficient Correlationsa 

Model TAT CR NPM DER 

1 Correlations TAT 1,000 ,034 ,354 -,183 

CR ,034 1,000 -,039 ,642 

NPM ,354 -,039 1,000 -,391 

DER -,183 ,642 -,391 1,000 

Covariances TAT 23,887 ,185 4,244 -5,359 

CR ,185 1,236 -,107 4,269 

NPM 4,244 -,107 6,007 -5,742 

DER -5,359 4,269 -5,742 35,831 

a. Dependent Variable: ROE 

 

 
Collinearity Diagnosticsa 

Model Dimension 

Eigenvalue Condition Index 

Variance Proportions 

(Constant) CR DER NPM TAT 

d

i

m

e

1 

dimension1 

1 3,750 1,000 ,00 ,00 ,01 ,01 ,00 

2 ,858 2,091 ,00 ,01 ,01 ,49 ,00 

3 ,331 3,364 ,00 ,07 ,26 ,32 ,00 

4 ,047 8,919 ,02 ,61 ,64 ,11 ,30 



	  

	  

n

s

i

o

n

0 

5 ,014 16,614 ,98 ,31 ,08 ,07 ,70 

a. Dependent Variable: ROE 

 

 

 

 
Residuals Statisticsa 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value ,2308 51,4122 19,6142 13,03881 24 

Std. Predicted Value -1,487 2,439 ,000 1,000 24 

Standard Error of Predicted 

Value 

1,475 6,075 2,653 1,152 24 

Adjusted Predicted Value -,5578 54,2865 20,8257 13,65722 24 

Residual -10,71843 15,70917 ,00000 5,74114 24 

Std. Residual -1,697 2,487 ,000 ,909 24 

Stud. Residual -1,824 2,619 -,046 1,013 24 

Deleted Residual -28,09236 17,42759 -1,21151 8,86460 24 

Stud. Deleted Residual -1,955 3,190 -,032 1,106 24 

Mahal. Distance ,296 20,317 3,833 4,696 24 

Cook's Distance ,000 3,659 ,188 ,742 24 

Centered Leverage Value ,013 ,883 ,167 ,204 24 

a. Dependent Variable: ROE 

 
 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -14,697 9,119  -1,612 ,124 

CR 7,883 1,112 ,902 7,091 ,000 

DER -3,030 5,986 -,070 -,506 ,619 

NPM 2,821 2,451 ,126 1,151 ,264 



	  

	  

TAT 4,248 4,887 ,087 ,869 ,396 

a. Dependent Variable: ROE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Model Summaryb 

Model 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

d

i

m

e

n

s

i

o

n

0 

1 ,915a ,838 ,803 6,31663 2,069 

a. Predictors: (Constant), TAT, CR, NPM, DER 

b. Dependent Variable: ROE 

 
	  
 
 

 

 

 

 


