
ANALISIS LAPORAN KEUANGAN UNTUK MENILAI 

KINERJA PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN 

SEKTOR PERHOTELAN YANG  

TERDAFTAR DI BEI 
 

 

 

 

 

SKRIPSI 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh: 

Sherly 

170810003 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI AKUNTANSI 

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA 

UNIVERSITAS PUTERA BATAM 

TAHUN 2021



 
 

ANALISIS LAPORAN KEUANGAN UNTUK MENILAI 

KINERJA PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN 

SEKTOR PERHOTELAN YANG  

TERDAFTAR DI BEI 
 

 

 

 

 

SKRIPSI 

 

untuk memenuhi salah satu syarat  

memperoleh gelar sarjana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh: 

Sherly 

170810003 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI AKUNTANSI 

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA 

UNIVERSITAS PUTERA BATAM 

TAHUN 2021



iii 
 

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS 
 

Yang bertanda tangan di bawah ini saya: 

Nama   : Sherly 

NPM   : 170810003 

Fakultas  : Ilmu Sosial dan Humaniora 

Program Studi  : Akuntansi 

 

Menyatakan bahwa Skripsi yang saya buat dengan judul:  

“ANALISIS LAPORAN KEUANGAN UNTUK MENILAI KINERJA 

PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN SEKTOR PERHOTELAN YANG 

TERDAFTAR DI BEI”. 

 

Adalah hasil karya sendiri bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan 

saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang 

pernah di tulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis di kutip 

dalam naskah skripsi ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan Daftar Pustaka. 

 

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur 

PLAGIASI, saya bersedia naskah skripsi ini digugurkan dan gelar yang saya 

peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

 

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari 

siapapun. 

 

Batam, 25 Januari 2021 

 

Materai 6000 

 

Sherly 

170810003 

 

 
 



iv 
 

ANALISIS LAPORAN KEUANGAN UNTUK MENILAI 

KINERJA PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN 

SEKTOR PERHOTELAN YANG  

TERDAFTAR DI BEI 
 

 

 

 

SKRIPSI 

 

 

Untuk memenuhi salah satu syarat  

memperoleh gelar sarjana 

 

 

 

Oleh: 

Sherly 

170810003 

 

 

 

Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal  

seperti tertera di bawah ini 

 

 

 

Batam, 25 Januari 2021 

 

 

 

 

 

 

Dr.M. Sunarto Wage, S.E., M.Si.  

Pembimbing



v 
 

ABSTRAK 

Perusahaan sektor perhotelan merupakan salah satu sektor pariwisata yang ada di 

Bursa Efek Indonesia. Perusahaan sektor perhotelan tidak selalu mengalami 

keuntungan. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh 

rasio aktivitas (fixed assets turnover), rasio solvabilitas (debt to equity ratio) dan 

rasio likuiditas (cash ratio) terhadap profitabilitas (return on assets) pada 

perusahaan sektor perhotelan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Laporan 

keuangan yang di teliti di ambil dari laporan keuangan periode tahun 2015 sampai 

dengan tahun 2019. Populasi pada penelitian ini adalah 14 perusahaan sektor 

perhotelan. Teknik yang di gunakan adalah purposive sampling digunakan sebagai 

teknik pengambilan sampel dan 9 perusahaan yang terpilih yang memenuhi kriteria 

untuk dijadikan sampel penelitian. Penelitian ini menggunakan data sekunder dan 

analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukan bahwa Fixed Assets 

Turnover tidak berpengaruh terhadap Return on Assets nilai t hitung 1,803 < nilai t 

tabel 2,02439 dan nilai signifikan 0,286 > 0,05 yang berarti bahwa Fixed Assets 

Turnover (X1) secara parsial berpengaruh namun tidak signifikan terhadap Return 

on Assets, Debt to Equity Ratio berpengaruh terhadap Return on Assests nilai t 

hitung – 0,287 > nilai t tabel 2,02439 dan nilai signifikan 0,775 < 0,05 berarti bahwa 

Debt to Equity Ratio secara parsial namun tidak berpengaruh signifikan terhadap 

Return on Assets dan Cash Ratio berpengaruh terhadap Return on Assets nilai t 

hitung 2,754 > nilai t tabel 2,02439 dan nilai signifikan 0,009 < 0,05 berarti Cash 

Ratio secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Return on Assets. 

 

 

Kata Kunci: Aktivitas, Likuiditas, Profitabilitas, Solvabilitas  
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ABSTRACT 

The hotel sector company is one of the tourism sectors on the Indonesia Stock 

Exchange. Hospitality sector companies do not always benefit. The purpose of this 

research is to analyze the effect of fixed assets turnover, solvency ratio (debt to 

equity ratio) and liquidity ratio (cash ratio) to profitability (return on assets) in the 

hotel sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange. The financial 

reports studied were taken from the financial reports for the period 2015 to 2019. 

The population in this study were 14 companies in the hotel sector. The technique 

used was purposive sampling which was used as a sampling technique and 9 

companies were selected that met the criteria to be the research sample. This study 

uses secondary data and multiple regression analysis. The results showed that 

Fixed Assets Turnover had no effect on Return on Assets, the t value was 1.803 <the 

t table value was 2.02439 and the significant value was 0.286> 0.05, which means 

that Fixed Assets Turnover (X1) partially had an effect but not significant on Return 

on. Assets, Debt to Equity Ratio has an effect on Return on Assests, the t value of - 

0.287> the t table value of 2.02439 and the significant value of 0.775 <0.05 means 

that the Debt to Equity Ratio partially but does not have a significant effect on 

Return on Assets and Cash Ratio effect on Return on Assets, t value 2.754> t table 

2.02439 and a significant value of 0.009 <0.05 means that the Cash Ratio 

simultaneously has a significant effect on Return on Assets. 

Keywords: Activity, Liquidity, Profitability, Solvency   
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

Seiring dengan kemajuan zaman, persaingan dalam bidang bisnis semakin 

berkembang dengan cepat di berbagai negara. Agar bisa bersaing dan tetap stabil 

dalam bidang bisnis yang semakin berkembang, perusahaan perlu memikirkan 

strategi atau cara mengembangkan perusahaannya. Dalam mengembangkan 

perusahaan, perusahaan tersebut harus memiliki tujuan atau target yang ingin 

dicapai agar perusahaan dapat bertahan. 

Tujuan sebuah perusahaan ialah untuk mengumpulkan keuntungan sebanyak-

banyaknya. Keuntungan ialah perbedaan diantara bayaran yang didapatkan dari 

pembeli untuk barang maupun jasa yang disediakan dengan biaya yang dihabiskan 

untuk input yang dipakai dalam menyediakan barang maupun jasa. Selain itu, 

tujuan suatu perusahaan adalah agar perusahaan mampu menghasilkan ataupun 

menyediakan barang serta jasa untuk kebutuhan khalayak. 

Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki berbagai tempat wisata 

yang menarik minat semua turis dalam negeri maupun luar negeri untuk singgah 

atau bertamu dan menikmati tempat wisata. Dengan adanya berbagai tempat wisata 

yang ada, wisatawan yang berdatangan ke Indonesia mengalami peningkatan dan 

berpengaruh juga terhadap beberapa sektor. Salah satunya adalah sektor perhotelan, 

sektor ini berpengaruh karena hotel termasuk sebagai fasilitas yang berperan 

penting untuk mengembangkan sektor pariwisata sebab, hotel bisa memberikan   
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fasilitas kemudahanan serta bantuan untuk semua turis oleh karena itu hal ini 

termasuk sebuah kesempatan pasar yang perlu diurus dengan lebih kompeten. Di 

Indonesia catatan finansial bagian perhotelan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia 

terdapat 14 perusahaan. 

Catatan finansial ialah hasil final dari segala proses pendataan serta 

rangkuman data negosiasi bisnis. Catatan finansial pada hakikatnya ialah hasil 

prosedur akuntansi yang bisa dipakai selaku media untuk menginformasikan data 

finansial atau kegiatan perusahaan kepada kelompok yang mempunyai 

kepentingan. Atau bisa dikatakan, catatan finansial ini berperan sebagai media 

informasi yang mengaitkan perusahaan  dengan kelompok yang memiliki 

kepentingan, yang memperlihatkan keadaan finansial  dan kapasitas sebuah 

perusahaan, (Hery, 2016:3) 

Kapasitas perusahaan ialah sebuah studi yang dilaksanakan agar bisa 

mengetahui seberapa jauh sebuah perusahaan sudah berjalan dengan memakai 

kaidah pelaksanaan finansial dengan baik dan tepat. Kapasitas finansial bisa diamati 

dari catatan finansial yang perusahaan punya, atau badan usaha yang berkaitan yang 

tergambar dari keterangan pada balance sheet (neraca), income statement (catatan 

untung rugi), dan cash flow statement (catatan aliran kas) dan hal lainnya yang ikut 

serta memotivasi sebagai penguat evaluasi performance itu, (Yuliadi, 2018). 

Studi perbandingan bisa dipakai untuk menilai kapasitas sebuah perusahaan. 

Kinerja finansial juga termasuk indeks yang dipakai investor sebagai pedoman atau 

acuan untuk menyuntikkan modalnya pada sebuah perusahaan, disamping itu 

kondisi keuangan perusahaan juga sangat krusial untuk investor dalam menentukan 
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sikap untuk berinvestasi, beberapa faktor-faktor keuangan yang menjadi perhatian 

investor yaitu prospek perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya, 

karena dengan derajat  likuiditas yang tinggi bisa memberikan keyakinan kepada 

investor, jika perusahaan tersebut dapat memenuhi kewajiban jangka  pendeknya.  

Studi catatan finansial ialah sebuah cara yang memudahkan para penentu 

keputusan agar bisa tahu kelebihan dan kekurangan perusahaan lewat keterangan 

yang diperoleh dari catatan finansial. Studi catatan finansial juga bisa memudahkan 

manajemen dalam mengindentifikasikan kekurangan yang dimiliki dan selanjutnya 

bisa menentukan sikap yang logis agar bisa membenahi kapasitas perusahaan untuk 

bisa memenuhi target perusahaan. Studi laporan juga bermanfaat untuk investor dan 

kreditor dalam menentukan ketentuan investasi serta kredit (Hery, 2016:113). 

Studi perbandingan finansial ialah media studi finansial yang sangat terkenal 

juga paling sering dipakai. Walaupun penjumlahan perbandingan hanya termasuk 

sebagai operasi aritmatika sederhana, tetapi hasilnya membutuhkan klarifikasi yang 

tidaklah gampang. Studi perbandingan finansial terbagi menjadi lima macam 

perbandingan, diantaranya perbandingan Likuiditas, perbandingan Solvabilitas, 

perbandingan Aktivitas, perbandingan Profitabilitas dan perbandingan Pasar, 

(Hery, 2016:113). Penelitian yang peneliti lakukan memakai empat macam 

perbandingan finansial antara lain perbandingan aktivitas, perbandingan 

solvabilitas, perbandingan likuiditas dan perbandingan profitabilitas. 

Perbandingan aktivitas ialah perbandingan yang dipakai agar bisa menilai 

derajat kemampuan oleh eksploitasi sumber daya yang perusahaan punya, ataupun 

agar bisa mengetahui kesanggupan perusahaan untuk melaksanakan kegiatan setiap 
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harinya. Perbandingan ini juga disebut perbandingan eksploitasi kekayaan,  yaitu 

perbandingan yang dipakai agar bisa mengetahui efisisensi dan kekuatan kekayaan 

perusahaan untuk mewujudkan penjualan, (Hery, 2016:143). Perbandingan 

aktivitas terbagi menjadi lima macam perbandingan antara lain perbandingan 

Perputaran Piutang Usaha (Accounts Receivable Turn Over), Perputaran Persediaan 

(Inventory Turn Over), Perputaran Modal Kerja (Working Capital Turn Over), 

Perputaran Aset Tetap (Fixed Assets Turnover), Perputaran Total Aset (Total Assets 

Turnover). 

Perbandingan Solvabilitas ialah perbandingan yang dipakai untuk melihat 

seberapa jauh kekayaan perusahaan dimodali oleh utang. Atau bisa dikatakan 

perbandingan solvabiltas ialah perbandingan yang dipakai agar bisa mengetahui 

sebesar apa tanggungan utang yang perlu perusahaan lunasi untuk pemenuhan 

kekayaan, (Hery, 2016:162). Perbandingan solvabilitas terbagi menjadi lima 

macam perbandingan, diantara Perbandingan Utang terhadap kekayaan (Debt to 

Assets Ratio), Perbandingan Utang dengan Modal (Debt to Equity Ratio), 

Perbandingan Utang Jangka Panjang dengan Modal (Long Term Debt to Equity), 

Perbandingan Kelipatan Bunga yang Diperoleh (Times Interest Earned Ratio), 

Perbandingan Keuntungan Operasional terhadap Kewajiban (Operating Income to 

Liabilities Ratio). 

Perbandingan Likuiditas ialah perbandingan yang memperlihatkan kapasitas 

perusahaan dalam memikul tanggung jawab atau melunasi utang jangka pendeknya. 

Atau bisa dikatakan, perbandingan likuiditas ialah perbandingan yang bisa dipakai 

agar bisa mengetahui sejauh mana derajat kapasitas perusahaan untuk mengukur 
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sampai dalam membayari tanggung jawab jangka pendeknya yang secepatnya akan 

jatuh tempo, (Hery, 2016:149). Perbandingan likuiditas terbagi menjadi tiga macam 

perbandingan antara lain, Perbandingan Lancar (Current Ratio), Perbandingan 

Sangat Lancar (Quick Ratio) serta Perbandingan Kas (Cash Ratio). 

 (Hery,2016:192) menyatakan, jika perbandingan profitabilitas ialah 

perbandingan yang dipakai agar bisa mengetahui kapasitas perusahaan untuk 

mendapatkan keuntungan dari kegiatan normal bisnisnya. Perbandingan 

profitabilitas juga disebut dengan perbandingan rentabilitas. Selain tujuan untuk 

menilai kapasitas perusahaan dalam memperoleh keuntungan dalam kurun waktu 

tertentu. Perbandingan ini juga memiliki tujuan untuk menilai derajat efisiensi 

manajemen dalam melaksanakan operasional perusahaan, (Hery, 2016:193-199). 

Perbandingan profitabilitas terbagi menjadi lima macam, antara lain Hasil 

Pengembalian atas Aset (Return on Assets), Hasil Pengembalian atas Ekuitas 

(Return on Equity), Margin Keuntungan Kotor (Gross Profit Margin), Margin 

Keuntungan Operasional (Operating Profit Margin) serta Margin Keuntungan 

Bersih (Net Profit Margin). 

Berikut peneliti menggunakan salah satu perusahaan yang beroperasi di 

bidang perhotelan yaitu PT Bukit Uluwatu Villa Tbk dengan menghitung rasionya 

dengan periode 2015 hingga 2018 dengan menggunakan laporan keuangan yang 

didapatkan dari BEI. 
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Tabel 1.1 Perhitungan Rasio PT Bukit Uluwatu Villa Tbk 2015- 2018 

TAHUN Fixed Assets Turnover Debt to Equity 

Ratio 

Cash Ratio 

2015 0.34 1.22 0.07 

2016 0.22 0.74 0.19 

2017 0.23 0.92 0.03 

2018 0.32 0.77 0.02 

Sumber www.idnfinancial.com 

Pada table 1.1 menunjukkan bahwa Fixed Assets Turnover Ratio pada 

perusahaan PT Bukti Uluwatu Villa Tbk periode 2015 sampai dengan 2018 

cenderung mengalami perubahan dari tahun ke tahun, dimana bisa kita liat ditahun 

2015 dengan 0,34 berkurang jadi 0,22  ditahun 2016 sedangkan ditahun 2017 

meningkat sebanyak 0,23 dan tahun 2018 juga mengalami peningkatan menjadi 

0,32. Yang artinya perputaran aset yang tinggi mengartikan bahwa aktiva tetap 

dipakai secara efektif dan total pemasaran atau penghasilan yang diperoleh hanya 

memakai total kekayaan yang sedikit. Sebaliknya jika perbandingan perputaran aset 

tetap yang rendah menandakan jika perusahaan tidak memanfaatkan dengan efektif 

dan efisien. 

Pada rasio Debt to Equity Ratio periode 2015 menuju 2018 cenderung 

mengalami perubahan, pada tahun 2015 sebesar 1,22 turun sebanyak 0,74 ditahun 

2016, di tahun 2017 meningkat sebanyak 0,92 dan ditahun 2018 turun lagi jadi 0,77. 

Yang artinya makin besar marjin keuntungan kotornya  berarti semakin bagus 

kondisi operasi perusahaannya dan sebaliknya perbandingan marjin keuntungan 

kotor yang semakin kecil menandakan jika perusahaan yang terkait kurang bisa 

mengontrol anggaran produksi dan bayaran utama pemasarannya, secara 

singkatnya perusahaan dinilai kurang bagus dalam mengoperasikan perusahaannya. 
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Pada cash ratio periode 2015 menuju 2018 cenderung terjadi perubahan 

setiap tahunnya. Ditahun 2015 perbandingannya sebesar 0,7, ditahun 2016 

meningkat sebanyak 0,19, ditahun 2017 menurun dan tahun 2018 menurun 

sebanyak 0,02. Yang artinya nilai perbandingan yang besar mengartikan jika 

perusahaan kemungkinan tidak bisa memperoleh uang yang cukup untuk menutupi 

tanggungan hutangnya. Namun perbandingan yang kecil juga bisa menunjukkan 

jika perusahaan tidak mengelolah peningkatan keuntungan atau labanya dengan 

maksimal. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti tergerak untuk melakukan 

penelitian tentang “ANALISIS LAPORAN KEUANGAN UNTUK MENILAI 

KINERJA PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN SEKTOR 

PERHOTELAN YANG TERDAFTAR DI BEI”. 

1.2.  Identifikasi Masalah 

Relevan dengan latar belakang permasalahan yang sudah diuraikan tersebut, 

bias diketahui identifikasi masalahnya ialah seperti dibawah ini: 

1. Perusahaan yang masih belum mampu menganalisa perbandingan aktivitas 

yang dinilai melalui Fixed Assets Turnover sehingga berefek kepada 

kinerja keuangan sektor perhotelan periode 2015 - 2019 

2. Perusahaan yang masih belum mampu menganalisa perbandingan 

solvabilitas yang dinilai dengan menggunakan Debt to Equity Ratio 

sehingga berefek kepada kinerja keuangan sektor perhotelan periode 2015 

- 2019 
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3. Perusahaan yang masih belum mampu menganalisa perbandingan 

likuiditas yang dinilai dengan memakai Cash Ratio sehingga berefek 

kepada kinerja keuangan sektor perhotelan periode 2015 – 2019 

 

1.3.  Batasan Masalah 

Memberi batasan masalah diperlukan untuk bisa berpusat dengan inti 

permasalahan yang nantinya akan diuraikan dalam penlitian ini, maka peneliti ingin 

memberi sebuah batasan masalah yang nantinya dijelaskan dalam penelitian ini, 

antara lain: 

1. Pada penelitian ini, peneliti memakai variabel yang terbagi atas Aktivitas 

(X1), Solvabilitas (X2), Likuiditas (X3) dan Profitabilitas (Y);  

2. Objek pada penelitian ini ialah berfokus pada perusahaan sektor perhotelan 

yang tercatat di Bursa Efek Indonesia; 

3. Aktivitas diukur dengan fixed assets turnover, Solvabilitas diukur melalui 

debt to equity ratio, Likuiditas diukur melalui cash ratio dan Profitabilitas 

diukur melalui return on assets; 

4. Rentang waktu yang akan diteliti dalam pembahasan ini adalah tahun 2015 

– 2019. 

1.4.  Rumusan Masalah 

Di bawah ini Peneliti telah merumuskan permasalahan yang ada dalam 

pembahasan penelitian ini, antara lain : 
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1. Apakah perbandingan aktivitas bepengaruh signifikan terhadap kinerja 

keuangan (profitabilitas) di perusahan sektor perhotelan yang tercatat 

dalam BEI? 

2. Apakah perbandingan solvabilitas memiliki pengaruh signifikan pada 

kinerja keuangan (profitabilitas) di perusahaan sektor perhotelan yang 

tercatat dalam BEI? 

3. Apakah perbandingan likuiditas memiliki pengaruh signifikan pada 

kinerja keuangan (profitabilitas) di perusahaan sektor perhotelan yang 

tercatat dalam BEI? 

4. Apakah perbandingan aktivitas, perbandingan solvabilitas dan 

perbandingan likuiditas dengan simultan memiliki pengaruh signifikan 

pada kinerja keuangan (profitabilitas) di perusahaan sektor perhotelan 

yang tercatat dalam BEI? 

1.5 Tujuan Masalah 

Tujuan peneliti melaksanakan penelitian ini antara lain: 

1. Agar bisa melihat apakah perbandingan aktivitas berpengaruh secara 

signifikan terhadap kinerja keuangan (profitabilitas) di perusahaan sektor 

perhotelan yang tercatat dalam BEI. 

2. Agar bisa melihat apakah perbandingan solvabilitas berpengaruh secara 

signifikan pada kinerja keuangan (profitabilitas) pada perusahaan sektor 

perhotelan yang tercatat dalam BEI. 
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3. Untuk mengetahui apakah perbandingan likuiditas berpengaruh secara 

signifikan terhadap kinerja keuangan (profitabilitas) pada perusahaan 

sektor perhotelan yang tercatat di BEI. 

4. Untuk mengetahui apakah rasio aktivitas, rasio solvabilitas dan rasio 

likuiditas berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan 

(profitabilitas) di perusahaan sektor perhotelan yang tercatat dalam BEI. 

1.6.  Manfaat Penelitian 

1.6.1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, manfaat dalam pembahasan penelitian ini ialah, antara lain: 

1. Bagi Mahasiswa  

Bermanfaat untuk menjadi bahan referensi tentang apakah perbandingan 

aktivitas, perbandingan solvabilitas dan perbandingan likuiditas 

berpengaruh dengan signifikan pada kinerja perusahaan khususnya di 

industri bidang perhotelan. 

2. Bagi Masyarakat 

Sebagai data dan informasi bagi masyarakat untuk mempelajari tentang 

apakah perbandingan aktivitas, perbandingan solvabilitas dan 

perbandingan likuiditas berpengaruh dengan signifikan pada kinerja 

perusahaan khususnya di bidang perhotelan. Sehingga bisa menjadi bahan 

pertimbangan untuk membeli saham terutama di sektor perhotelan. 
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1.6.2. Manfaat Praktis 

 Sedangkan manfaat praktis dalam pembahasan penelitian ini ialah, antara 

lain: 

1. Bagi Penulis 

Penulis dapat memperdalam ilmu, wawasan serta dapat lebih memahami 

tentang apakah perbandingan aktivitas, perbandingan solvabilitas dan 

perbandingan likuiditas memiliki pengaruh yang penting pada kinerja 

perusahaan di industri bidang perhotelan yang tercatat dalam BEI. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini berfungsi sebagai dasar pedoman serta dapat dijadikan 

sebagai data ataupun informasi tambahan untuk peneliti selanjutnya dalam 

melaksanakan penelitian mengenai apakah perbandingan aktivitas, 

perbandingan solvabilitas dan perbandingan likuiditas memiliki pengaruh 

penting pada kinerja perusahaan dalam industri bidang perhotelan yang 

tercatat di BEI. 

3. Bagi Perusahaan 

Diharapkan dengan adanya penelitian ini, bisa dijadikan sebagai informasi 

tambahan untuk perusahaan agar bisa mengetahui apakah perbandingan 

aktivitas, perbandingan solvabilitas dan perbandingan likuiditas memiliki 

pengaruh secara signifikan pada kinerja perusahaan dalam industri bidang 

perhotelan yang tercatat di BEI.
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  BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Teori Dasar Penelitian 

2.1.1. Pengertian Laporan Keuangan 

Catatan finansial ialah hasil akhir dari berbagai proses pendataan serta 

rangkuman data negosiasi bisnis. Catatan finansial pada hakikatnya ialah hasil dari 

prosedur akuntansi yang bisa dipakai sebagai media dalam menginformasikan data 

finansial atau kegiatan perusahaan kepada kelompok yang memiliki kepentingan.  

Atau bisa dikatakan, catatan finansial ini berguna sebagai media berita yang 

mengaitkan perusahaan dengan kelompok yang memiliki kepentingan, yang 

memperlihatkan keadaan finansial perusahaaan dan kinerja perusahaan menurut 

(Hery ,2016:3). 

Catatan finansial memperlihatkan keadaan perusahaan saat ini disebut dengan 

keadaan terkini. Keadaan terkini perusahaan ialah kondisi finansial perusahaan 

ditanggal tertentu (untuk neraca) dan waktu tertentu (untuk catatan untung rugi). 

Umumnya catatan finansial dibikin per periode, contohnya tiga bulan atau enam 

bulan bagi kebutuhan internal perusahaan. Catatan finansial menunjukkan pos-pos 

finansial perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode. Catatan finansial terbagi 

menjadi lima jenis antara lain neraca, catatan untung rugi, catatan perubahan modal, 

laporan catatan atas catatan finansial dan laporan kas menurut (Kasmir, 2017:6)
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2.1.2. Jenis Laporan Keuangan 

Menurut (Kasmir, 2017:8-9) ada beberapa macam catatan finansial, antara 

lain: 

1. Neraca 

Neraca ialah catatan finansial yang memperlihatkan kedudukan finansial 

perusahaan ditanggal tertentu; 

2. Laporan Laba Rugi 

Catatan untung rugi ialah catatan finansial yang memperlihatkan produk 

usaha industri pada satu masa tertentu; 

3. Laporan Perubahan Modal 

Catatan perubahan modal ialah catatan yang isinya total serta tipe modal 

yang perusahaan miliki sekarang; 

4. Catatan Aliran Kas ialah catatan yang memperlihatkan seluruh faktor yang 

berhubungan dengan aktivitas perusahaan, mau itu memiliki dampak 

langsung atau tidak langsung pada kas; 

5. Laporan Catatan Atas catatan finansial ialah laporan yang memberikan 

keterangan jika ada yang membutuhkan penjelasan tertentu. 

2.1.3. Tujuan Laporan Keuangan 

(Kasmir, 2017:11) menyatakan jika ada sejumlah tujuan dari catatan 

finansial, antara lain: 

1. Membagikan keterangan mengenai jenis serta total aktiva (harta) yang 

perusahaan miliki sekarang; 
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2. Membagikan keterangan mengenai jenis serta total utang juga modal yang 

perusahaan miliki sekarang; 

3. Membagikan keterangan mengenai jenis dan total penghasilan yang 

dihasilkan dalam suatu periode tertentu; 

4. Membagikan keterangan mengenai total anggaran dan jenis anggaran yang 

perusahaan keluarkan pada suatu periode tertentu; 

5. Membagikan keterangan mengenai perubahan-perubahan yang terjadi 

terhadap aktiva, pasiva serta modal perusahaan; 

6. Membagikan keterangan mengenai kinerja manajemen perusahaan pada 

suatu periode; 

7. Membagikan keterangan mengenai catatan-catatan atas catatan finansial ; 

8. Keterangan finansial lainnya. 

2.2  Teori Variabel 

2.2.1. Rasio Profitabilitas 

Rasio profitabilitas ialah perbandingan yang dipakai agar bisa mengetahui 

kapasitas perusahaan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatan normal 

bisnisnya. Perbandingan profitabilitas disebut juga perbandingan rentabilitas. 

Selain tujuan untuk menilai kapasitas perusahaan dalam memperoleh keuntungan 

selama periode tertentu. Perbandingan ini juga memiliki tujuan untuk menilai 

derajat efisiensi manajemen dalam melaksanakan operasional manajemen, (Hery, 

2016:192). 
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Perbandingan Profitabilitas ialah perbandingan yang berguna dalam menilai 

kapasitas perusahaan dalam mengejar keuntungan. Perbandingan ini juga 

membagikan nilai derajat efektifitas manajemen sebuah perusahaan. Hal tersebut 

ditunjukkan dengan keuntungan yang diperoleh dari pemasaran serta penghasilan 

investasi. Intinya ialah penggunaan perbandingan ini memperlihatkan efesiensi 

perusahaan. 

Di bawah ini adalah perbandingan profitabilitas, menurut (Hery, 2016:193-195) 

yaitu: 

1. Hasil Pengembalian atas Aset (Return on Assets) 

Return on Assets ialah perbandingan yang menggambarkan sebesar apa 

kontribusi kekayaan dalam menghaailkan keuntungan bersih. Atau bisa 

dikatakan, perbandingan ini dipakai untuk mengetahui sebesar apa total 

keuntungan bersih yang bisa didapatkan dari setiap rupiah dana yang tertanam 

dalam jumlah kekayaan.  

 

 

2. Hasil Pengembalian atas Ekuitas (Return on Equity) 

Return on Equity menggambarkan sebesar apa kontribusi ekuitas dalam 

memperoleh profit bersih. Atau bisa dikatakan, perbandingan ini dipakai untuk 

mengetahui seberapa besar total keuntungan bersih yang bisa didapatkan dari 

setiap rupiah dana yang tertanam dalam jumlah ekuitas. Perbandingan ini 

dihitung melalui pembagian keuntungam bersih dengan ekuitas.  

 

 

𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑜𝑛 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡 =  
Laba Bersih 

Total Aset
 

 

𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑜𝑛 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 =  
Laba Bersih 

Total Ekuitas
 

 

Rumus 2.1 Return on 

Assets 

Rumus 2.2 Return on 

Equity 
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3. Margin Laba Kotor (Gross Profit Margin) 

Gross Profit Margin menilai banyaknya presentase keuntungan kotor atas 

pemasaran bersih. Perbandingan ini dihitung melalui pembagian keuntungan 

kotor pada penjualan bersih. Di bawah ini merupakan rumus Gross Profit 

Margin: 

 

  

4.  Margin Laba Operasional (Operating Profit Margin) 

Operating Profit Margin menghitung banyaknya persentase keuntungan 

operasional atas penjualan bersih. Perbandingan ini dihitung melalui pembagian 

keuntungan operasional dengan penjualan bersih.  

 

 

5.  Margin Laba Bersih (Net Profit Margin) 

Net Profit Margin menghitung banyaknya persentase keuntungan bersih atas 

penjualan bersih. Perbandingan ini dihitung melalui pembagian keuntungan 

bersih pada pemasaran bersih  

 

  

Berikut ini tujuan rasio profitabilitas, menurut (Hery, 2016:192-193) antara lain: 

1. Agar bisa menilai kapasitas perusahaan untuk memperoleh keuntungam dalam 

batas masa tertentu; 

𝐺𝑟𝑜𝑠𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛 =  
Laba Kotor 

Penjualan Bersih
 

Margin Laba Operasional =  
Laba Operasional

Penjualan Bersih
 

 

Margin Laba Bersih =  
Laba Bersih

Penjualan Bersih
 

Rumus 2.3 Gross Profit 

Margin 

Rumus 2.4 Margin Laba 

Operasional 

Rumus 2.5 Net Profit 

Margin 
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2. Agar bisa menilai kedudukan keuntungan perusahaan tahun kemarin dan tahun 

sekarang; 

3. Agar bisa menghitung pertumbuhan keuntungan dari masa ke masa; 

4. Agar bisa menghitung seberapa besar total keuntungan bersih yang bisa 

diperoleh dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam jumlah kekayaan; 

5. Agar bisa menghitung margin keuntungan kotor dari penjualan bersih; 

6. Agar bisa menghitung margin keuntungan operasional dari penjualan bersih; 

7. Agar bisa menghitung margin keuntungan bersih dari penjualan bersih. 

2.2.2. Rasio Likuiditas 

(Hery,2016:149) menyatakan, jika perbandingan likuiditas ialah 

perbandingan yang memperlihatkan kapasitas perusahaan dalam memikul 

tanggung jawab atau melunasi utang jangka pendekya. Atau bisa dikatakan, 

perbandingan likuiditas ialah perbandingan untuk mengetahui sejauh mana derajat 

kapasitas perusahaan dalam membayar utang jangka pendeknya yang sebentar lagi 

akan jatuh tempo. 

Perbandingan likuiditas berguna dalam memperlihatkan atau menilai 

kapasitas perusahaan dalam melunasi utangnya yang sudah jatuh tempo, mau itu 

tanggung jawab terhadap pihak eskternal perusahaan (likuiditas badan usaha) 

ataupun di luar perusahaan (likuiditas perusahaan). Atau bisa dibilang jika fungsi 

perbandingan ini ialah untuk mengukur kapasitas perusahaan dalam membayar dan 

melunasi tanggung jawab (utang) ketika ditagih, (Kasmir, 2017:128). 
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Macam-macam rasio likuiditas, menurut (Hery, 2016:152-156) yaitu : 

1. Rasio Lancar (Current Ratio) 

Rasio lancar ialah perbandingan yang dipakai agar bisa mengetahui kapasitas 

perusahaan untuk melunasi utang jangka pendeknya yang sebentar lagi akan 

habis masa dengan memakai jumlah kekayaan lancar yang ada. 

 

 

2. Rasio Sangat Lancar (Quick Ratio) 

Rasio sangat lancar ialah perbandingan yang dipakai agar bisa mengetahui 

kapasitas perusahaan untuk melunasi utang jangka pendeknya yang sebentar lagi 

habis masa dengan memakai kekayaan sangat lancar, tidak termasuk 

ketersediaan barang jualan dan kekayaan lancar lainnya. 

 

 

3. Rasio Kas (Cash Ratio) 

Cash ratio untuk mengetahui sebanyak apa dana kas atau setara kas yang ada 

agar bisa melunasi tanggung jawab jangka pendek. Perbandingan ini 

menunjukkan kapasitas perusahaan sebenarnya untuk memenuhi utang 

lancarnya yang sebentar lagi habis masa dengan memakai kas atau setara kas 

yang ada.  

 

  

 

Rasio Lancar =  
Aset Lancar

Kewajiban Lancar
 

 
Rasio Sangat Lancar =  

Aset Lancar

Kewajiban Lancar
 

Rasio Kas =  
Kas dan Setara Kas

Kewajiban Lancar
 

Rumus 2.6 Rasio 

Lancar 

Rumus 2.7 Rasio Sangat 

Lancar 

Rumus 2.8 Rasio 

Kas 
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Berikut tujuan rasio likuiditas, menurut (Hery, 2016:154:155) yaitu: 

1. Agar bisa menilai kapasitas perusahaan dalam melunasi kewajiban atau utang 

yang sebentar lagi habis masa; 

2. Agar bisa menilai kapasitas perusahaan untuk melunasi utang jangka pendek 

dengan memakai jumlah kekayaan lancar; 

3. Agar bisa menilai kapasitas perusahaan untuk melunasi utang jangka pendek 

dengan memakai kekayaan sangat lancar (tanpa mempertimbangkan 

ketersediaan barang jualan serta kekayaan lancar yang lain); 

4. Agar bisa mengetahui persediaan dana kas perusahaan untuk melunasi utang 

jangka pendek; 

5. Sebagai media strategi finansial di masa yang akan datang khususnya yang 

berhubungan dengan strategi kas serta tanggung jawab jangka pendek; 

6. Agar bisa mengetahui keadaan juga kedudukan likuiditas perusahaan dari masa 

ke masa dengan menyamakannya dalam sejumlah waktu. 

2.2.3. Rasio Solvabilitas 

(Hery, 2016;192) menyatakan, jika Rasio Solvabilitas ialah perbandingan 

yang dipakai agar bisa melihat sejauh apa kekayaan perusahaan didanai melalui 

utang. Atau bisa dikatakan, perbandingan solvabilitas dipakai untuk melihat sebesar 

apa tanggungan utang yang harus dipikul perusahaan untuk pemenuhan aset. 

Rasio solvabilitas atau leverage ratio ialah perbandingan yang digunakan 

agar bisa menilai sejauh apa aktiva perusahaan didanai melalui utang. Maksudnya 

berapa banyak tanggungan utang yang dipikul perusahaan dibanding dengan 

aktivanya. Berdasarkan makna luas dinyatakan jika perbandingan solvabilitas 
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dipakai agar bisa menilai kapasitas perusahaan untuk melunasi semua utangnya, 

mau itu dalam waktu sebentar maupun lama, jika perusahaan diberhentikan 

(Kasmir, 2016:151). 

Berikut jenis rasio solvabilitas, menurut (Hery, 2016:166-173) yaitu 

1.  Rasio Utang terhadap Aset (Debt to Assets Ratio) 

 Debt to Assets Ratio dipakai untuk mengetahui banyaknya skala utang atas 

modal. Perbandingan ini dihitung selaku hasil pembagian antara jumlah utang 

dengan modal.  

 

  

2. Rasio Utang terhadap Modal (Debt to Equity Ratio)  

Perbandingan utang atas modal ialah perbandingan yang dipakai agar bisa 

menghitung banyaknya proporsi utang terhadap modal. 

 

 

3. Rasio Utang Jangka Panjang terhadap Modal (Long Term Debt to Equity 

Ratio) 

 Ratio utang jangka panjang atas modal ialah perbandingan yang dipakai agar 

bisa menghitung banyaknya skala utang jangka panjang pada modal. 

 

 

 

 

𝐷𝑒𝑏𝑡 𝑡𝑜 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =  
Total Utang

Total Aset
 

𝐷𝑒𝑏𝑡 𝑡𝑜 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =  
Total Utang

Total Modal
 

 

𝐿𝑇𝐷𝐸𝑅 =  
Utang Jangka Panjang

Total Modal
 

 

Rumus 2.9 Debt to Assets 

Ratio  

Rumus 2.10 Debt to 

Equity Ratio 

Rumus 2.11 
LTDER 
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4. Rasio Kelipatan Bunga yang Dihasilkan (Times Interest Earned Ratio) 

 Rasio kelipatan bunga yang diperoleh menggambarkan seberapa jauh atau 

berapa kali kapasitas perusahaan untuk melunasi bunga. 

 

 

5. Rasio Laba Operasional terhadap Kewajiban (Operating Income to 

Liabilities Ratio) 

 Rasio laba operasional terhadap utang ialah perbandingan yang memperlihatkan 

(seberapa jauh ataupun berapa kali) kapasitas perusahaan untuk membayar 

semua utang. 

 

 

Berikut tujuan rasio solvabilitas, menurut (Hery, 2016:164) yaitu 

1. Agar bisa mengetahui kedudukan jumlah utang perusahaan kepada kreditor, 

apalagi bila dibandingkan dengan total kekayaan ataupun modal yang 

perusahaan punya. 

2. Agar bisa mengetahui kedudukan utang jangka panjang terhadap total modal 

yang perusahaan miliki; 

3. Agar bisa mengetahui kapasitas kekayaan perusahaan dalam melunasi semua 

utang, termasuk utang yang bersifat tetap; 

4. Agar bisa mengetahui sebanyak apa kekayaan perusahaan yang didanai melalui 

utang; 

𝑇𝑖𝑚𝑒𝑠 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡 𝐸𝑎𝑟𝑛𝑒𝑑 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =  
Laba sebelum Bunga dan Pajak

Total Bunga
 

 

𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒 𝑡𝑜 𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =  
Laba Operasional

Kewajiban
 

 

Rumus 2.12 Times 

Interest Earned 

Ratio 

Rumus 2.13 Operating 

Income to Liabilities Ratio 
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5. Agar bisa mengetahui sebesar apa kekayaan perusahaan yang didanai melalui 

modal; 

6. Agar bisa mengetahui sebesar apa pengaruh utang terhadap pembayaran 

kekayaan perusahaan; 

7. Agar bisa mengetahui sebesar apa pengaruh modal terhadap pembayaran 

kekayaan perusahaan. 

2.2.4. Rasio Aktivitas 

(Hery, 2016:178) menyatakan, jika perbandingan aktivitas ialah 

perbandingan yang dipakai agar bisa menilai efektivitas perusahaan dalam 

memanfaatkan kekayaan yang dimilikinya, dan juga agar bisa menilai derajat 

efisiensi perusahaan dalam menggunakan kapasitas yang tersedia. Perbandingan ini 

juga dipakai agar bisa mengukur kapasitas perusahaan untuk menjalankan kegiatan 

setiap harinya. 

Rasio aktivitas ialah perbandingan yang dipakai untuk menilai efektifitas 

perusahaan dalam memanfaatkan aktiva yang dimiliki. Atau bisa dibilang, 

perbandingan ini dipakai guna menilai derajat efisiensi (efektivitas) pemanfaatan 

kapabilitas perusahaan. Berdasarkan hasil penilaian dengan perbandingan aktivita 

nantinya kelihatan apakah perusahaan lebih efisien atau efektif dalam mengurus 

kekayaan yang dimilikinya atau malah justru kebalikannya, (Kasmir, 2016:172). 

Berikut Jenis Rasio Aktivitas, Menurut (Hery, 2016:179-187) yaitu : 

1. Perputaran Piutang Usaha (Accounts Receivable Turn Over) 
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Perputaran piutang usaha ialah perbandingan yang dipakai agar bisa mengetahui 

berapa kali dana yang ditanam pada tagihan bisnis bisa berotasi pada satu 

periode atau berapa lama (dalam hari) rata-rata penuntutan tagihan bisnis. 

 

 

2. Perputaran Persediaan (Inventory Turn Over) 

Perputaran persediaan ialah perbandingan yang dipakai agar bisa mengetahui 

berapa kali dana yang ditanam pada persediaan bisa berotasi pada satu periode 

atau berapa lama (dalam hari) rata-rata persediaan ditaruh di gudang sampai 

nantinya laku dipasarkan. 

 

 

3. Perputaran Modal Kerja (Working Capital Turn Over) 

Perputaran modal kerja ialah perbandingan yang dipakai agar bisa mengetahui 

efektif tidaknya modal kerja (aset lancar) yang perusahaan miliki untuk 

mencapai pemasaran. 

 

 

4.  Perputaran Aset Tetap (Fixed Assets Turnover) 

 Fixed Assets Turnover yang dipakai agar bisa mengetahui keefektifan tidaknya 

kekayaan tetap yang perusahaan miliki untuk menciptakan penjualan atau bisa 

dikatakan agar bisa menilai seefektif apa kemampuan kekayaan tetap ikut peran 

serta dalam menghasilkan penjualan.  

Rasio Perputaran Piutang Usaha =  
Penjualan Kredit

Rata − rata Piutang Usaha
 

Rasio Perputaran Persediaan =  
Penjualan 

Rata − rata Persediaan
 

Rasio Perputaran Modal Kerja =  
Penjualan 

Rata − rata Aset Lancar
 

 

Rumus 2.14 Rasio 

Perputaran Piutang 

Usaha 

Rumus 2.15 Rasio 

Perputaran Persediaan 

Rumus 2.16 Rasio 

Perputaran Modal 

Kerja 
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.  

 

5. Perputaran Total Aset (Total Assets Turnover) 

Perputaran total aset ialah perbandingan yang dipakai agar bisa mengetahui 

keefektifan jumlah kekayaan yang perusahaan miliki untuk menciptakan 

penjualan atau bisa dikatakan agar bisa menghitung berapa total penjualan yang 

bisa didapatkan dari setiap rupiah dana yang ditanam pada jumlah kekayaan. 

 

2.2.5. Kinerja Perusahaan 

Menurut (Yasmin ,2017) Kinerja perusahaan ialah derajat penghargaan 

(kerja) hasil nyata yang biasanya dipakai agar bisa meraih hasil positif atau hasil 

dari banyaknya ketentuan yang dibuat secara berkelanjutan oleh manajemen agar 

bisa meraih tujuan tertentu dengan efektif dan efisien. Tujuan pokok diambil untuk 

melakukan studi catatan finansial ialah dari sudut pandang manajemen pada 

perusahaan yang berkaitan, pemilik perusahaan serta yang memberi pinjaman. 

Tujuan dari penilaian kinerja ialah untuk memperoleh data, yang nantinya 

jika data itu dianalisa dengan benar akan menghasilkan informasi yang akurat untuk 

pengguna data itu. Sesuai dengan tujuan penilaian kinerja, maka sebuah cara 

penilaian kinerja harus bisa menyesuaikan tujuan organisasi perusahaan secara 

keseluruhan tujuan organisasi. 

Rasio Perputaran Aset Tetap =  
Penjualan 

Rata − rata Aset Tetap
 

Rasio Perputaran Total Aset =  
Penjualan 

Rata − rata  Total Aset 
 

Rumus 2.17 Rasio 

Perputaran Aset Tetap 

Rumus 2.18 Rasio 

Perputaran Total Aset 



25 
 

 
 

Manfaat sistem penilaian kinerja yang baik ialah menyusuri kinerja terhadap 

harapan konsumennya dan membuat semua orang dalam organisasi turut andil 

dalam usaha memberikan kepuasan kepada konsumen. 

2.3.  Penelitian Terdahulu 

Sesuai dengan teori yang diperoleh dari sejumlah sumber pustaka, agar bisa 

menjelaskan penelitian ini. Di bawah ini terdapat sejumlah penelitian terdahulu 

yang dipakai sebagai pedoman pada penelitian ini ialah seperti pada tabel berikut: 

 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

N

o 

Nama 

Peneliti 

Judul Variabel Hasil penelitian 

1 Yulida 

Army 

Nurcahya, 

Rizky 

Puspita 

Dewi, 2020 

Analisis Laporan 

Keuangan Sebagai 

Alat Untuk Menilai 

Kinerja Keuangan 

Perusahaan pada PT 

Multi Bintang 

Indonesia Tbk 

Independen: 

Laporan 

Keuangan 

 

Dependen: 

Kinerja 

Keuangan 

Hasil penelitian 

current ratio 

dan quick ratio 

pada tahun 

2017 

menunjukkan 

kondisi 

keuangan 

perusahaan 

cukup baik, 

karena utang 

lebih sedikit 

daripada aktiva 

dan laba yang 

diperoleh. 

2 Sulistiow, 

Asrofi 

Langgeng 

Nurmansyah

, 2017 

Analisis Laporan 

Keuangan Untuk 

Menilai Kinerja 

Keuangan Pada 

Perusahaan Daerah 

Air Minum 

Kabupaten Tegal 

Independen: 

Laporan 

Keuangan 

 

Dependen: 

Kinerja 

Keuangan 

Hasil penelitian 

menggunakan 

rasio keuangan 

menunjukkan 

bahwa rasio 

aktiva lancar 

terhadap hutang 

lancar pada 

tahun 2013 

sebesar 6,43, 

tahun 2014 
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sebesar 5,28 

dan tahun 2015 

sebesar 15,1. 

3 Yenni Vera 

Fibriyanti, 

2018 

Analisis Rasio 

Keuangan Terhadap 

Kinerja Keuangan 

Perusahan Real 

Estate dan Property 

yang Terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia 

Independen: 

ROE dan 

ROI 

 

Dependen: 

Kinerja 

Keuangan 

dan 

perusahaan 

real estate 

property 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa CR tidak 

berpengaruh 

secara parsial 

terhadap ROE. 

Hal ini dapat 

dilihat dari nilai 

t hitung sebesar 

0,815 dengan 

tingkat 

signifikan 

sebesar 0,417 > 

0,05. 

4 Yessy 

Yasmin, 

2017  

Analisis Rasio 

Keuangan untuk 

Menilai Kinerja 

Keuangan 

Perusahaan Farmasi 

di BEI 

Independen: 

Likuiditas, 

Aktivitas, 

Profitabilita

s dan 

Solvabilitas 

 

Dependen: 

Kinerja 

Keuangan 

Hasil penelitian 

ini 

menunjukkan 

bahwa rasio 

likuiditas, PT 

Darya-Varia 

Laboratoria 

Tbk, PT Merck 

Tbk, dan PT 

Taisho 

Pharmaceutical 

Indonesia Tbk 

memiliki 

tingkat rasio 

likuiditas yang 

baik. Rasio 

aktivitas 

menunjukkan 

PT Kimia 

Farma Tbk, PT 

Kalbe Frama 

Tbk, PT Merck 

Tbk, PT Taisho 

Pharmaceutical 

Indonesia Tbk, 

dan PT Tempo 

Scan Pasific 

Tbk memiliki 

tingkat 
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aktivitasyang 

baik.  

5 Yuliadi & 

Rio Rahmat 

Yusran, 

2018 

Analisis Rasio 

Likuiditas 

Solvabilitas dan 

Aktivitas untuk 

Mengukur Kinerja 

Keuangan 

Independen: 

Analisis 

Laporan 

Keuangan 

 

Dependen: 

Kinerja 

Keuangan 

Hasil penelitian 

solvabilitas 

memperlihatka

n kemampuan 

bank dalam 

memenuhi 

kewajiban 

jangka 

pendeknya 

secara tepat 

waktu. Hasil 

aktivitas 

memperlihatka

n bank 

mempergunaka

n sumber daya 

yang dimiliki 

secara 

maksimal. 

Hasil 

profitabilitas 

memperlihatka

n bank 

memiliki rasio 

yang baik.   

6 Dian 

Maulita, 

2018 

Pengaruh Debt to 

Equity Ratio (DER), 

Debt to Asset Ratio 

(DAR), dan Long 

Term Debt to Equity 

Ratio (LDER) 

terhadap 

Profitabilitas 

Independen: 

DER, DAR, 

dan LDER  

 

Dependen: 

Profitabilita

s 

Hasil penelitian 

ini mengatakan 

bahwa DER 

tidak 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

Profitabilitas. 

DAR tidak 

bepengaruh 

signifikan 

terhadap 

profitabilitas. 

LDER 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

profitabilitas. 

DER, DAR, 
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LDER secara 

simultan 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

profitabilitas. 

7 Putri 

Hidayatul 

Fajrin, 2016 

Analisis Profitabilitas 

dan Likuiditas 

terhadap Kinerja 

Keuangan PT 

Indofood Sukses 

Makmur Tbk 

Independen: 

Profitabilita

s dan 

Likuiditas 

 

Dependen: 

Kinerja 

Keuangan 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

perhitungan 

rasio 

profitabilitas 

rata-rata pada 

net profit 

margin, return 

on asset, gross 

profit margin 

menunjukkan 

bahwa kondisi 

perusahaan 

dalam keadaan 

kurang baik. 

Sedangkan, 

perhitungan 

rasio likuiditas 

pada quick 

ratio, cash ratio 

menunjukkan 

bahwa kondisi 

perusahaan 

dalam keadaan 

kurang baik dan 

current ratio 

menunjukkan 

bahwa kondisi 

perusahaan 

dalam keadaan 

kurang baik. 

8 Nidya, 2017 ANALISIS 

PENGARUH 

LIKUIDITAS DAN 

SOLVABILITAS 

TERHADAP 

PROFITABILITAS 

PADA 

PERUSAHAAN 

MAKANAN DAN 

Independen: 

Current 

Ratio, 

Quick 

Ratio, 

DAR, DER 

dan LDER 

 

Dependen: 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa Current 

Ratio 

berpengaruh 

negatif dan 

signifikan 

terhadap Return 

on Assets 
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MINUMAN YANG 

T di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) 

ROA (ROA), Cash 

Ratio 

berpengaruh 

negatif namun 

tidak signifikan 

terhadap ROA, 

Quick Ratio 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap ROA, 

Debt to Total 

Assets Ratio 

(DAR) dan 

Debt to Equity 

Ratio (DER) 

berpengaruh 

negatif namun 

tidak signifikan 

terhadap ROA, 

sedangkan 

Long Term 

Debt to Equity 

Ratio (LDER) 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap ROA. 

Secara simultan 

Current Ratio, 

Cash Ratio, 

Quick Ratio, 

Debt to Total 

Assets Ratio 

(DAR), Debt to 

Equity Ratio 

(DER), dan 

Long Term 

Debt to Equity 

Ratio (LDER) 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

profitabilitas 

(ROA) 

perusahaan 
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Makanan dan 

Minuman yang 

terdaftar di 

Bursa Efek 

Indonesia (BEI) 

periode 2006-

2012. 

9 Dwirandra, 

2019 

Pengaruh Current 

Ratio Dan Debt to 

Equity 

RatioTerhadap 

Profitabilitas Dengan 

Intellectual Capital 

Sebagai Pemoderasi 

Independen: 

CR dan 

DER 

 

Dependen: 

Profitabilita

s 

Hasil analisis 

membuktikan 

bahwa CR 

berpengaruh 

negatif, 

sedangkan 

DER 

berpengaruh 

positif pada 

profitabilitas. 

IC berperan 

sebagai 

variabel 

moderasi murni 

yang 

melemahkan 

pengaruh 

negatif CR dan 

memperkuat 

pengaruh 

positif DER 

pada 

profitabilitas. 
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10 Erni, 2020 Pengaruh 

Likuiditas,Solvabilita

s dan Perputaran 

Modal Kerja 

Terhadap 

Profitabilitas 

Independen: 

Likuditas, 

Solvabilitas 

dan 

Perputaran 

Modal 

 

Dependen: 

Profitabilita

s 

 

 

 

Hasil penelitian 

ini 

menunjukkan 

bahwa uji t 

menyatakan 

bahwa 

Likuiditas dan 

Solvabilitas  

berpengaruh 

signifikan pada 

Profitabilitas 

dan Perputaran 

Modal Kerja 

tidak 

berpengaruh 

signifikan pada 

profitabilitas. 

Hasil uji F 

menunjukkan 

bahwa 

Likuiditas, 

Solvabilitas dan 

Perputaran 

Modal Kerja 

secara simultan 

mempunyai 

pengaruh yang 

signifikan pada 

profitabilitas.  

  

2.4. Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran dalam penelitian menunjukkan korelasi dari variabel 

independen, dalam hal ini ialah Laporan Keuangan (X) yang dibagi menjadi 3 

antara lain rasio aktivitas (X1), rasio solvabilitas (X2) dan rasio likuiditas (X3) 

terhadap variabel dependen yaitu Kinerja Perusahaan (Y). 
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Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan penjelasan yang telah didapatkan dan dijelaskan, maka kerangka 

pemikiran dari penelitian ini, dijelaskan melalui gambar di bawah ini:  

 

   

 H1 

 H2 

 

 H3 H4 

 

   

 

2.5. Hipotesis Penelitian 

Relevan dengan uraian pustaka yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka 

peneliti merumuskan hipotesis seperti di bawah ini : 

H1: Fixed Assets Turnover berpengaruh signifikan atas kinerja perusahaan 

(Return on Assets). 

H2: Debt to Equity Ratio berpengaruh signifikan atas kinerja perusahaan 

(Return on Assets). 

H3: Cash Ratio berpengaruh signifikan atas kinerja perusahaan (Return on 

Assets). 

H4: Fixed Assets Turnover, Debt to Equity Ratio dan Cash Ratio berpengaruh 

signifikan atas kinerja perusahaan (Return on Assets). 

 

Aktivitas (FAT) (X1) 

Solvabilitas (DER) (X2) 

 

Likuiditas (CR) (X3) 

 

Kinerja Perusahaan (ROA) 

(Y) 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1.  Desain Penelitian 

Desain penelitian adalah untuk menyusun strategi serta struktur yang 

memudahkan peneliti untuk memberi jawaban pertanyaan riset secara valid, 

objektif, tepat serta seekonomis mungkin, (Chandrarin, 2018:95). Desain penelitian 

ialah untuk memberikan informasi mengenai cara mengatasi suatu masalah dalam 

sebuah penelitian yang akan di teliti. 

Pada penelitian ini, metode yang peneliti pakai ialah metode kuantitatif yang 

memakai data sekunder. Data yang dipakai ialah data perusahaan bidang perhotelan 

yang tercatat di dalam Bursa Efek Indonesia (BEI). Data yang diperlukan pada 

penelitian ini ialah catatan finansial perusahaan, laporan tahunan perusahaan serta 

perkembangan harga saham khususnya perusahaan sektor perhotelan.
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Gambar 3.1 Desain Penelitian 

3.2.  Definisi Operasional Variabel 

Operasional variabel adalah sesuatu maupun apa saja yang memiliki nilai 

serta bisa dihitung, baik bebentuk (tangible) ataupun tidak berbentuk (intangible). 

Variabel harus bisa dideskripsikan secara jelas baik dari segi konseptual ataupun 

operasional, atau bisa dikatakan, variabel harus dapat dihitung (bila hal tersebut 

Kesimpulan dan Saran 

Analisis Data 

Populasi dan 

Sampel 

Pengembangandan 

Pengujian 

Instrumen 

Pengumpulan Data 

Perumusan Hipotesis 

Landasan Teori 

Rumusan Masalah 

Identifikasi Masalah 

Latar Belakang 
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tidak bisa dihitung berarti tidak bisa disebut dengan variabel) menurut (Chandrarin, 

2018:83). 

3.2.1. Variabel Dependen 

Variabel dependen ialah variabel penting yang merupakan magnet dan pusat 

utama peneliti. Variabel dependen disebut pula variabel kriteria juga pedoman atau 

biasa dikenal dengan sebutan variabel terikat, (Chandrarin, 2018:83). Variabel 

dependen untuk kinerja perusahan (Y) menggunakan Return on Assets 

menunjukkan seberapa banyak kontribusi kekayaan dalam menghasilkan 

keuntungan bersih. 

 

 

3.2.2. Variabel Independen 

Varibael Independen ialah variabel yang diperkirakan mempunyai pengaruh 

atas variabel dependen. Variabel independen disebut pula dengan variabel 

memprediksi (predictor variable), atau dikenal pula dengan sebutan variabel bebas. 

Variabel independen pada penelitian ini Fixed Assets Turnover (X1), Debt to Equity 

Ratio (X2) dan Cash Ratio (X3).  

1. Fixed Assets Turnover 

Fixed Assets Turnover ialah perbandingan yang dipakai agar bisa 

mengetahui efektif tidaknya kekayaan tetap yang perusahaan miliki dalam 

menciptakan penjualan atau agar bisa menilai seberapa efektif kemampuan 

kekayaan tetap ikut andil menghasilkan penjualan. 

Rumus 3.1 Return on 

Assets 𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑜𝑛 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡 =  
Laba Bersih 

Total Aset
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2. Debt to Equity Ratio 

Debt to Equity Ratio ialah perbandingan yang dipakai agar bisa melihat 

banyaknya proporsi utang terhadap modal. 

 

 

3. Cash Ratio 

Cash ratio ialah perbandingan yang dipakai agar bisa mengetahui sebesar 

apa kas atau senilai kas yang ada agar bisa melunasi kewajiban jangka 

pendek. 

 

 

3.3.  Populasi dan Sampel 

3.3.1. Populasi 

Pada penelitian ini, populasi yang digunakan ialah catatan finansial dan 

laporan tahunan serta kinerja perusahaan yang tercata di BEI. Dan objek yang akan 

diteliti yakni perusahaan khususnya sektor perhotelan yang tercatat di BEI pada 

2015 – 2019 dengan jumlah sebanyak 14 perusahaan. Berikut daftar perusahaan 

sektor perhotelan yang tercatat dalam BEI. 

 

 

𝐶𝑎𝑠ℎ 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =  
Kas dan Setara Kas

Kewajiban Lancar
 

𝐹𝑖𝑥𝑒𝑑 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 𝑇𝑢𝑟𝑛𝑜𝑣𝑒𝑟 =  
Penjualan 

Rata − rata Aset Tetap
 

𝐷𝑒𝑏𝑡 𝑡𝑜 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =  
Total Utang

Total Modal
 

  

Rumus 3.2 Fixed Assets 

Turnover 

Rumus 3.3 Debt to Equity 

Ratio 

Rumus 3.4 Cash 

Ratio 
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Tabel 3.1 Daftar Populasi Penelitian 

No Kode Nama Perusahaan Tanggal Go 

Public 

1 BUVA PT. Bukit Uluwatu Villa Tbk 12 Jul 2010 

2 GMCW Grahamas Citrawisata Tbk 14 Feb 1995 

3 HOME Hotel Mandarine Regency Tbk 17 Jul 2008 

4 HOTL Saraswati Griya Lestari Tbk 10 Jan 2013 

5 ICON Island Concepts Indonesia Tbk 08 Jul 2005 

6 INPP Indonesia Paradise Property Tbk 01 Des 2004 

7 JIHD Jakarta International Hotels & Development 

Tbk 

29 Feb 1984 

8 JSPT Jakarta Setiabudi Internasional Tbk 12 Jan 1998 

9 MAMI Mas Murni Indonesia Tbk 09 Feb 2004 

10 NIRO Nirvana Development Tbk 15 Jun 1992 

11 PLIN Plaza Indonesia Realty Tbk 15 Jun 1992 

12 PNSE Pudjiadi & Sons Tbk 05 Mei 1990 

13 PSKT PT. Red Planet Indonesia Tbk 29 Sep 1995 

14 SHID Hotel Sahid Java Tbk 08 Mei 1990 

 

3.3.2. Sampel 

Pada penelitian ini, metode pemilihan sampel yang dipakai ialah dengan 

memakai metode purposive sampling dimana metode pemilihan sampelnya sesuai 

dengan standar tertentu. Berikut beberapa standar yang sudah menjadi ketetapan 

dalam penelitian ini: 

1. Perusahaan bidang perhotelan yang tercatat dalam Bursa Efek Indonesia 

(BEI) periode tahun 2015 – 2019. 

2. Perusahaan yang sudah mengeluarkan dan menyebarluaskan catatan 

finansial per 31 Desember secara berturut. 

3. Perusahaan yang memakai satuan mata uang rupiah pada catatan finansial. 
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4. Perusahan mengeluarkan catatan finansial yang megadakan seluruh data 

yang diperlukan tentang variabel-variabel penelitian antara lain 

perbandingan aktivitas yang diproksikan melalui Fixed Assets Turnover, 

perbandingan solvabilitas yang diproksikan melalui Debt to Equity Ratio, 

perbandingan likuiditas yang diproksikan melalui Cash Ratio dan 

perbandingan profitabilitas yang diproksikan melalui Return on Assets. 

Berdasarkan kriteria diatas, maka dapat disimpulkan bahwa jumlah sampel 

yang sesuai standar yang bisa digunakan pada penelitian ini sebanyak 9 perusahaan. 

Di bawah ini ialah tabel perusahaan di Bursa Efek Indonesia yang menjadi sampel 

penelitian: 

 

Tabel 3.2 Daftar Populasi Penelitian 

No Kode Nama Perusahaan Tanggal Go 

Public 

1 BUVA PT. Bukit Uluwatu Villa Tbk 12 Jul 2010 

2 INPP Indonesia Paradise Property Tbk 01 Des 2004 

3 JIHD Jakarta International Hotels & Development 

Tbk 

29 Feb 1984 

4 JSPT Jakarta Setiabudi Internasional Tbk 12 Jan 1998 

5 MAMI Mas Murni Indonesia Tbk 09 Feb 2004 

6 PLIN Plaza Indonesia Realty Tbk 15 Jun 1992 

7 PNSE Pudjiadi & Sons Tbk 05 Mei 1990 

8 PSKT PT. Red Planet Indonesia Tbk 29 Sep 1995 

9 SHID Hotel Sahid Java Tbk 08 Mei 1990 

 

   

3.4.  Jenis dan Sumber Data 

Tipe data yang peneliti gunakan pada penelitian ini ialah data sekunder dalam 

bentuk data kuantitatif yang meliputi data dalam bentuk bilangan, dicermati secara 

materi, ditulis, dihimpunkan dan dikelola sesuai periode juga wilayah yang cocok 



39 
 

    
 

dengan kejadian. Data yang didapatkan peneliti tidak langsung pada objek 

penelitian serta data itu dilihat dari www.idx.co.id dan www.idnfinancials.com. 

3.5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam riset ini berupa teknik analisi 

data kausalitas. Pada desain kausalitas data dapat dianalisa melalui sejumlah 

metode analisis statistic inferensial, baik menguji korelasi antar variabel ataupun 

yang menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yang 

diamati (Chandrarin, 2017;135).  

Teknik analisis data yang dipakai secara berurutan pada penelitian ini berupa 

analisis regresi linear berganda yang terdiri dari uji statistic deskriptif, uji asumsi 

klasik, uji f dan uji t. 

3.6. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang dilaksanakan sesuai dengan pertanyaan riset serta 

perlu dicocokkan dengan riset akuntansi yang dibuat, sebab desain riset 

mengadakan strategi dan struktur yang memudahkan peneliti dalam memberikan 

jawaban pertanyaan riset dengan valid, objektif, tepat serta seekonomis mungkin. 

Teknik analisis data yang bisa dipakai agar bisa memberi jawaban atas pertanyaan 

peneliti (research questions) berdasarkan dengan desain riset akuntansi yang 

peneliti pilih, (Chandrarin, 2017;134).  

Model analisis yang dipakai pada penelitian ini ialah model studi kuantitatif. 

Studi kuantitatif memakai bilangan, kalkulasi statistik agar bisa mengkaji hipotesis, 

serta sejumlah media studi yang lain. Studi data kuantitatif ini mulai juga dari 

menghimpun data yang bisa mewakilkan sampel pada penelitian ini, selanjutnya 
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data itu dikelola melalui SPSS 25 (Statistical Package for Sosial Science) sehingga 

bisa diperoleh olahan data  berupa tabel, grafik, serta kesimpulan yang bisa dipakai 

agar bisa menentukan keputusan terhadap hasil studi. 

3.6.1. Uji Statistik Deskriptif 

Pengujian ini memiliki tujuan agar bisa menguji dan mendeskripsikan 

standar sampel yang diteliti. Hasil pengujian statistik deskriptif umumnya dalam 

bentuk tabel yang biasanya meliputi nama variabel yang diteliti, mean, deviasi 

standar (standard deviation), maksimum dan minimum dan lainnya. Pada 

penelitian ini variabel yang dicermati ialah fixed assets turnover, debt to equity 

ratio, cash ratio dan return on assets (Chandrarin, 2017:139). 

3.6.2. Uji Asumsi Klasik 

Tujuan dari perlunya asumsi klasik ini dipenuhi ialah agar bisa mendapatkan 

model regresi dengan estimasi yang bukan bias dan pengujian yang terpercaya. Jika 

ditemukan satu saja standar yang tak terpenuhi itu berarti hasil analisis regresi tidak 

bisa dinyatakan memiliki sifat BLUE (Best Linear Unbiased Estimator) sebuah 

media pengujian. Oleh karenanya, terdapat empat pengujian asumsi klasik yang 

dipakai peneliti sebelum melaksanakan pengujian signifikansi model serta 

variabelnya, antara lain pengujian normalitas data, heteroskedastisitas, 

autokorelasi, serta multikolinearitas. Pengujian asumsi klasik ini mempunyai 

empat pengujian yang bisa dipakai. Keempat pengujian itu diantaranya ialah 

seperti berikut: 

 

3.6.2.1. Uji Normalitas 
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 (Sujarweni, 2016:68) menyatakan, jika pengujian normalitas memiliki 

tujuan agar bisa menilai distribusi data pada variabel yang nantinya dipakai pada 

penelitian. Data yang bagus dan cocok dipakai pada penelitian ialah data yang 

mempunyai distribusi normal. Normalitas bisa diketahui dilihat dengan melakukan 

pengujian Normal Kolmogorov-Smirnov.  

 Pada uji normalits data bisa digunakan melalui uji One Sample Kolmogrov 

Smirnov yaitu dengan ketetapan jika nilai Sig > 0,05 berarti data terdistribusi 

normal. Tetapi apabila hasil uji One Sample Kolmogrov Smirnov mendapatkan 

nilai signifikan kurang dari 0,05 itu berarti tidak terdistribusi secara normal. 

3.6.2.2. Uji Multikolinearitas 

(Sujarweni, 2016:230) menyatakan jika multikolinearitas memiliki tujuan 

agar bisa diketahui apakah ada variabel independen yang mempunyai kesamaan 

dengan variabel independen pada sebuah model. Kesamaan antar variabel 

independen akan menyebabkan hubungan yang cukup kuat. Selain itu pengujian ini 

juga agar bisa menjauhi kebiasaan pada prosedur pemilihan keputusan tentang 

pengaruh pada pengujian parsial setiap variabel independen terhadap variabel 

dependen. Apabila VIF yang diperoleh ada dikisaran 1 – 10 maka tidak ada 

multikolinieritas. 

3.6.2.3.Uji Heteroskedastitas 

(Sujarweni, 2016:232) menyatakan jika pengujian heteroskedastitas memiliki 

tujuan agar bisa mengetahui adanya perbedaan variance residual suatu periode 

pengamatan ke periode pengamatan lainnya. Cara untuk memperkirakan apakah 
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heteroskedastisitas dalam sebuah model bisa diamati dari bentuk gambar scatter-

plot, regresi yang tidak menunjukkan heteroskedastisitas apabila : 

1. Poin-poin data tersebar di atas dan di bawah atau dikisaran nilai 0. 

2. Poin-poin data tidak berkumpul sekedar di atas atau di bawah saja. 

3. Tersebarnya poin-poin data tidak bisa membuat bentuk bergelombang 

melebar yang akan menjadi sempit dan lebar kembali. 

4. Tersebarnya poin-poin data yang tak berbentuk. 

3.6.2.4.Uji Autokorelasi 

Pengujian autokorelasi memiliki tujuan agar bisa menguji adakah korelasi 

dalam model regresi  antara kesalahan penggangggu dalam periode t dengan 

kesalahan pengganggu dalam periode t-1 (sebelumnya) (Ghozali, 2011:140). Salah 

satu metode agar bisa mengetahui apakah ada autokorelasi ialah dengan 

melaksanakan pengujian Durbin-Waston (DW Test) apabila profitabilitas nilai 

Durbin Waston > 0,05. 

3.6.3. Uji Analisis Regresi Linear Berganda 

Analisis regresi linear berganda ialah korelasi secara linear diantara dua atau 

lebih variabel independen dengan variabel dependen (Y). Persamaan regresi linear 

berganda sebagai berikut:   

:   

 

Keterangan: 

Y’ = Variabel Dependen (Return on Assets) 

a = Nilai Konstanta 

Y’ = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e 

 

Tabel 3.3 Regresi Linear Berganda 
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b = Nilai Koefisien Regresi 

X1 = Fixed Assets Turnover 

X2 = Debt to Equity Ratio 

X3 = Cash Ratio 

e = Error Term 

3.6.4. Uji Hipotesis 

3.6.4.1. Uji t 

Pengujian t memiliki tujuan agar bisa mengetahui pengaruh setiap variabel 

independen terhadap satu variabel dependen seperti yang diformulasikan pada satu 

model persamaan regresi. Standar pengujiannya dengan memperlihatkan jumlah 

nilai t dan nilai signifikansi p. Apabila hasil analisis memperlihatkan nilai p ≤ 0,05, 

berarti pengaruh variabel independen terhadap satu variabel dependen ialah secara 

statistik signifikan dalam level alfa sebanyak 5%. Tetapi apabila hasil analisis 

memperlihatkan nilai p > 0,05 berarti pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependennya secara statistik tidak signifikan. Apabila hasil analisis 

pengujian t signifikan dan tanda nilai koefisien regresinya positif artinya akan 

terjadi pengeseran haluan yang sama (comovement) antara variabel independen 

terhadap dependennya, sebaliknya apabila tanda nilai koefisiennya negative artinya 

akan terjadi pergeseran terhadap dependennya (Chandrarin, 2017:138). 

3.6.4.2. Uji F 

Pengujian F memiliki tujuan agar bisa mengetahui apakah pengaruh satu 

variabel independen terhadap satu variabel dependen seperti yang sudah 

diformulasikan pada sebuah model persamaan regresi linear sederhana telah cocok 
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(fit). Standar pengujiannya dengan memperlihatkan besaran nilai F serta nilai 

signifikansi p. Apabila hasil studi memperlihatkan nilai p ≤ 0,05, berarti model 

persamaan regresinya signifikan dalam level alpa sebanyak 5%, dan bisa ditarik 

kesimpulan model yang dirumuskan pada persamaan regresi linear sederhana sudah 

cocok. Namun, apabila hasil studi memperlihatkan nilai p > 0,05, berarti model 

regresinya tidak signifikan dalam level alpa sebanyak 5%, dan dapat disimpulkan 

jika model yang dirumuskan dalam persamaan regresi linear sederhana belum 

cocok. Pengujian model ini ialah pengujian yang perlu terpenuhi lebih dulu 

signifikansinya sebelum lanjut ke pengujian signifikansi variabel (uji t), sehingga 

perlu diamati lagi datanya karena mungkin ada bias, dan harus dilaksanakan 

transformasi data atau pengujian asumsi klasik pengujian diulang terus hingga 

terpenuhi standar data bebas dari bias. Sesudah itu dilaksanakan pengujian F lagi 

hingga sesuai standar signifikan (Chandrarin, 2017:138) 

3.6.5.Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Studi ini dipakai pada korelasinya agar bisa diketahui total atau presentase 

konstribusi pengaruh variabel bebas pada model regresi yang bertepatan memberi 

pengaruh terhadap variabel tidak bebas. Sehingga koefisien bilangan yang tertera 

menunjukkan sejauh apa model yang dibentuk bisa menguraikan kedudukan 

aktualnya. Koefisien itu bisa dianggap besaran keseimbangan juga presentase 

keragaman Y (variabel terikat) yang diperjelas oleh X (variabel bebas). 

Sederhananya koefisien itu bisa dipakai agar bisa mengetahui banyaknya 

sumbangan (sejumlah buku menyebutnya sebagai pengaruh) dari variabel X (bebas) 

atas keragaman variabel Y (terikat). 
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3.7. Lokasi dan Jadwal Penelitian 

3.7.1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di perusahaan bidang industri perhotelan yang 

tercatat dalam BEI dan bertempat di Komplek Mahkota Raya Blok A No. 11 Batam 

Center, Kota Batam, Kepulauan Riau, Indonesia. 

3.7.2. Jadwal Penelitian 

Penelitian membutuhkan proses dan waktu dalam memperoleh data dan 

informasi sehingga dapat diteliti dan diperoleh hasil penelitian berupa kesimpulan. 

Proses penelitian dilaksanakan pada akhir bulan September 2020 hingga akhir 

bulan Januari 2021. 

 

Tabel 3.4 Jadwal Penelitian 

  
No  

  
Kegiatan  

2020   2020   2020   2020   2021   

Sep   Okt   Nov   Des   Jan   

3  4  1  2  3  4  1  1  2  3  2  3  

1  Identifikasi Masalah                                     

2  Pengajuan Judul dan Tinjauan Pustaka                                     

3  Pengumpulan Data                                     

4  Pengolahan Data                                     

5  Analisis dan Pembahasan                                     

6  Simpulan dan Saran                                     

 

 


