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ABSTRAK 

Bagi setiap investor yang berinvestasi mempunyai tujuan utama untuk 

memperoleh imbal hasil atas modal yang ditanamkan, dengan tujuan tersebut 

investor wajib melihat kinerja keuangan perusahaan sebelum menanamkan 

modalnya. Tujuan utama dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah 

kinerja keuangan yang diukur dengan net profit ada dipengaruhi oleh variabel 

current ratio, total asset turn over ratio, debt to asset ratio serta return on equity. 

Populasi dalam penelitian ini terdiri dari 10 perusahaan manufaktur subsektor 

farmasi. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dalam 

menentukan sampel mana yang akan diambil dan terdapat 8 perusahaan yang di 

jadikan sampel karena telah memenuhi kriteria pengambilan sampel yang 

ditentukan. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi. Hasil 

dari pengujian hipotesis yang menggunakan uji t menunjukkan current ratio tidak 

berpengaruh positif terhadap net profit dengan thitung < ttabel yaitu 0,375 <2,0422  

dan tingkat signifikan sebesar 0,710 > 0,05, total asset turn over ratio 

berpengaruh positif terhadap net profit  thitung > ttabel yaitu 2,248 >2,0422 dan 

tingkat signifikan sebesar 0,031 < 0,05, debt to asset ratio tidak berpengaruh 

positif terhadap net profit dengan - thitung <- ttabel yaitu - 1,536 < - 2,0422 dan 

tingkat signifikan sebesar 0,134> 0,05, dan return on equity berpengaruh positif 

terhadap net profit dengan thitung > ttabel yaitu 2,109 >2,0422 dan tingkat signifikan 

sebesar 0,042 < 0,05. Sedangkan hasil dari pengujian hipotesis yang 

menggunakan uji F menunjukkan bahwa current ratio, total asset turn over ratio, 

debt to asset ratio dan return on equity secara simultan berpengaruh terhadap net 

profit dengan t hitung > ttabel yaitu 3,292> 2,69 dan tingkat signifikan sebesar0,022 

<0,05. 

 

Kata Kunci: Rasio saat ini, Perputaran total aset, Hutang terhadap aset, 

Laba atas ekuitas, Laba bersih. 
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ABSTRACT 

For every investors to invest have a main goal of getting a return on invested 

capital, with this aim investors must see the company's financial performance 

before investing. The main objective of this research is to determine whether the 

financial performance as measured by net profit is influenced by the current ratio 

variable, total asset turn over ratio, debt to asset ratio and return on equity. The 

population in this study consisted of 10 manufacturing companies in the 

pharmaceutical subsector. This study uses purposive sampling technique in 

determining which sample to take and there are 8 companies sampled because 

they have met the specified sampling criteria. Data collection techniques using 

documentation techniques. The results of hypothesis testing using the t test show 

that the current ratio has no positive effect on net profit with t count <t table, 

namely 0.375 <2.0422 and a significant level of 0.710> 0.05, the total asset turn 

over ratio has a positive effect on net profit t count> t table is 2.248> 2.0422 and 

a significant level is 0.031 <0.05, the debt to asset ratio has no positive effect on 

net profit with - t count <- t table, namely - 1.536 <- 2.0422 and a significant 

level of 0.134 > 0.05, and return on equity has a positive effect on net profit with t 

count> t table, namely 2.109> 2.0422 and a significant level of 0.042 <0.05. 

While the results of hypothesis testing using the F test show that the current ratio, 

total asset turn over ratio, debt to asset ratio and return on equity simultaneously 

affect net profit with t count> t table, namely 3.292> 2.69 and a significant level 

of 0.022 <0.05. 

 

Keyword: Current Ratio, Total Asset Turn Over Ratio, Debt to Asset Ratio, 

Return on Equity, Net Profit. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Berbagai negara di dunia, khususnya Indonesia, telah mengalami persaingan 

dan pertumbuhan ekonomi yang pesat. Pelaku ekonomi akan menerapkan 

berbagai cara atau strategi untuk menjamin kelangsungan usaha atau usahanya. 

Jalur dan strategi perusahaan merupakan salah satu tujuan perusahaan. 

Perusahaan yang akan didirikan memiliki dua tujuan utama, jangka panjang 

dan jangka pendek. Meningkatkan laba merupakan tujuan jangka pendek dan 

tujuan jangka panjang yaitu mengoptimalkan nilai perusahaan. Pemilik bisnis 

menginginkan nilai perusahaan yang optimal karena dapat berdampak baik bagi 

perusahaannya di masa depan. 

Banyak perusahaan telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi 

pembangunan ekonomi Indonesia. Salah satu perusahaan tersebut adalah 

perusahaan manufaktur. Perusahaan produsen khususnya sub sektor farmasi 

memegang peranan penting karena berkontribusi pada pembangunan ekonomi 

negara. Hal tersebut dapat dipahami dari fakta bahwa perusahaan-perusahaan di 

Indonesia merupakan perusahaan manufaktur dan telah memberikan kontribusi 

yang signifikan dalam optimalisasi perkembangan perdagangan di Indonesia. 

Saat melakukan kegiatan pengukuran di suatu perusahaan dengan 

menganalisis rasio keuangan yang bersumber dari laporan keuangan. Hasil rasio 

keuangan terkadang dapat dilihat dalam laporan keuangan yang berpedoman pada 
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laporan keuangan perusahaan, dengan rasio likuiditas, rasio operasi, rasio 

solvabilitas, rasio profitabilitas dan rasio nilai pasar.. 

Rasio Likuiditas adalah rasio yang menghitung bagaimana perusahaan 

memenuhi hutang jangka pendeknya. Tingkat aktivitas merupakan rasio yang 

menghitung bagaimana efektivitas pemanfaatan aset dilihat dari tingkat aktivitas 

aset. Rasio solvabilitas adalah rasio yang menghitung bagaimana suatu 

perusahaan menutupi hutang jangka panjangnya. Dan tingkat profitabilitas adalah 

tingkat yang digunakan untuk menghitung kemampuan perusahaan menghasilkan 

laba.. 

Dalam variabel likuiditas peneliti akan menggunakan rasio lancar (current 

ratio), variabel aktivitas peneliti menggunakan rasio perputaran total aktiva (total 

asset turn over ratio), variabel solvabilitas menggunakan rasio total utang 

terhadap total aset (debt to asset ratio), dan variabel profitabilitas menggunakan 

Return On Equity (ROE). 

Rasio lancar (current ratio)menghitung kemampuan perusahaan 

memenuhi utang jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva lancarnya (aktiva 

yang akan berubah menjadi kas dalam waktu satu tahun atau satu siklus bisnis). 

Rasio perputaran total aktiva (total asset turn over ratio) menghitung sejauh mana 

kemampuan perusahaan menghasilkan penjualan berdasarkan aktiva tetap yang 

dimiliki perusahaan. Rasio total utang terhadap total aset (debt to asset 

ratio)menghitung seberapa jauh dana disediakan oleh kreditur. Return On Equity 

(ROE) menghitung sejauh mana kemampuan perusahaan menghasilkan laba 

berdasarkan modal saham. 
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Yang menjadi suatu permasalahan pada perusahaan manufaktur yang 

bergerak dalam bidang farmasi yang sudah diakui oleh BEI (Bursa Efek Indonesia) 

adalah kinerja keuangan yang dinilai dari Laba Bersih yang mengalami fluktuasi 

dan kenaikan yang tidak signifikan pada periode 2015–2019. 

Berikut adalahkeadaan perusahaan manufaktur subsektor farmasi yang 

tercatat di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019 dalam Jutaan Rupiah. 

Tabel 1.1Laba Bersih perusahaan manufaktur subsektor farmasi tahun 2015-2019 

 

No 
Kode 

Saham 
2015 2016 2017 2018 2019 

1 DVLA 107.894 152.083 162.249 200.651 221.783 

2 INAF 6.565 - 17.367 - 46.284 - 32.736 7.961 

3 KAEF 265.549 271.597 331.707 535.085 15.890 

4 KLBF 2.057.694 2.350.884 2.453.251 2.497.261 2.537.601 

5 MERK 142.545 153.842 144.677   1.163.324  78.256  

6 PYFA 3.087 5.146  7.127  8.447  9.342  

7 SIDO 437.475 480.525  553.799  663.849  807.689  

8 TSPC 529.218 545.493 557.339 540.378 595.154 

Sumber: www.idx.co.id 

Tabel 1.1 yang ditampilkan diatas merupakanLaba Bersih dari perusahaan 

manufaktur subsektor farmasi. Seperti yang terlihat, bahwa angkalaba bersih 

perusahaan manufaktur subsektor farmasi tahun 2015–2019 mengalami keadaan 

yang terlihat naik dan turun nilai angka setiap tahunnya. 

Bisa dilihat dari data tersebut diatas, PT Indofarma (Persero) Tbk. 

mengalami fluktusi dalam labanya, pada tahun 2015 perusahaan mengalami laba 

sebesar 6.565, kemudian pada tahun 2016 mengalami rugi sebesar minus 17.367, 

pada tahun 2017 kembali mengalami rugi yang naik sebesar  minus 46.284, pada 

tahun 2018 perusahaan masih mengalami rugi sebesar minus 32.736. Kemudian 

pada tahun 2019 perusahaan baru mengalami laba sebesar 7.961. 
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Pada PT Kimia Farma Tbk juga mengalami fluktuasi laba bersih, dimana 

pada tahun 2015 sampai 2018 perusahaan mengalami kenaikan laba bersih, 

sedangkan pada tahun 2019 perusahaan mengalami penurunan yang sangat 

signifikan yaitu dari tahun 2018 sebesar 535.085 menjadi 15.890. 

Dapat dilihat dari data yang sama, PT Merk Tbk juga mengalami fluktuasi 

yang cukup signifikan, dimana pada tahun 2015 Laba bersih sebesar 142.545 pada 

tahun 2016 naik menjadi 153.843, kemudian pada tahun 2017 turun menjadi 

144.677, pada tahun 2018 mengalami kenaikan sangat tinggi yaitu sebesar 

1.163.324, namun pada tahun 2019 mengalami penurunan yang sangat signifikan 

yaitu menjadi 78.256. 

Masih dengan data yang sama, PT Tempo Scan Pasific Tbk. juga 

mengalami fluktuasi pada nilai laba, dimana pada tahun 2015 sampai 2017 

perusahaan mengalami kenaikan laba, kemudian pada tahun 2018 perusahaan 

mengalami penurunan laba dari 557.339 menjadi 540.378, kemudian pada tahun 

2019 kembali mengalami kenaikan menjadi sebesar 595.154. 

Hal ini tentu saja bisa dipengaruhi oleh Current Ratio, Total Assets Turn 

Over Ratio, Debt to Assets Ratio, dan Return On Equity terhadap Kinerja 

Keuangan. 

 

 

 

 

Tabel 1.2Rasio Lancar (Current Ratio)perusahaan manufaktur subsektor farmasi 

tahun 2015-2019 

No Kode 2015 2016 2017 2018 2019 
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Saham 

1 DVLA 3,52 2,85 2,66 2,89 2,91 

2 INAF 1,26 1,21 1,04 1,05 1,88 

3 KAEF 1,92 1,71 1,55 1,34 0,99 

4 KLBF 3,70 4,13 4,51 4,66 4,35 

5 MERK 3,65 4,22 3,08 1,37 2,51 

6 PYFA 1,99 2,19 3,52 2,76 3,53 

7 SIDO 9,28 8,32 7,81 4,19 4,12 

8 TSPC 2,54 2,65 2,52 2,52 2,78 

 

Dari Tabel 1.2 diatas, terlihat bahwa rasio lancar (current ratio) pada 

DVLA mengalami fluktuasi pada periode 2015-2019. Pada tahun 2015 dengan 

nilai 3,52 yang turun sebesar 0,67 pada tahun 2016 menjadi 2,85. Pada tahun 2017 

kembali mengalami penurunan sebesar 0,19 pada tahun 2017 menjadi 2,66. 

Kemudian pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 0,23 menjadi 2,89 

dan pada tahun 2019 kembali mengalami peningkatan sebesar 0,02 menjadi 

sebesar 2,91. 

Pada perusahaan KAEF mengalami penurunan berturut-turut selama 

periode 5 tahun. Dimana pada tahun 2015 sebesar 1,92 mengalami penurunan 

pada tahun 2016 sebesar 0,21 menjadi 1,71. Kemudian pada tahun 2017 kembali 

mengalami penurunan sebesar 0,16 menjadi 1,55 dan kembali mengalami 

penurunan pada tahun 2018 sebesar 0,21 menjadi sebesar 1,34. Pada tahun 2019 

juga mengalami penurunan sebesar 0,35 menjadi sebesar 0,99. 

Hal ini menunjukkan Rasio Lancar (current ratio) memiliki kemungkinan 

dapat berpengaruh terhadap kinerja keuangan dikarenakan rasio ini mencerminkan 

kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban utang jangka pendeknya. 

Rasio ini menunjukkan efisiensi siklus operasi perusahaan dimana mengubah 

produk menjadi uang tunai. 
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Tabel 1.3 Rasio Perputaran Total Aktiva (Total Asset Turn Over 

Ratio)perusahaan manufaktur subsektor farmasi tahun 2015-2019 

No 
Kode 

Saham 
2015 2016 2017 2018 2019 

1 DVLA 0,95 0,95 0,96 1,01 0,99 

2 INAF 1,06 1,21 1,07 0,10 0,98 

3 KAEF 1,42 1,26 1,01 0,75 0,51 

4 KLBF 1,31 1,27 1,21 1,16 1,12 

5 MERK 1,53 1,39 1,37 0,48 0,83 

6 PYFA 1,36 1,30 0,14 0,13 0,13 

7 SIDO 0,79 0,86 0,81 0,83 0,87 

8 TSPC 1,30 1,39 1,29 1,28 1,31 

 

Dari Tabel 1.3 di atas, dapat dilihat bahwa rasio perputaran total aktiva 

pada periode 2015-2019 mengalami fluktuasi. Pada DVLA tahun 2015 sebesar 

0,95 dan pada tahun 2016 nilai tersebut tetap sebesar 0,95. Kemudian pada tahun 

2017 mengalami kenaikan hanya sebesar 0,01 menjadi 0,96. Pada tahun 2018 

mengalami kenaikan sebesar 0,05 menjadi 1,01 kemudian pada tahun 2019 

mengalami penurunan sebesar 0,02 menjadi sebesar 0,99. 

Pada KAEF mengalami penurunan selama periode 2015-2019, dimana 

pada tahun 2015 sebesar 1,42 turun sebesar 0,16 menjadi sebesar 1,26. Pada tahun 

2017 kembali mengalami penurunan sebesar 0,25 menjadi 1,01. Pada tahun 2018 

masih mengalami penurunan sebesar 0,26 menjadi sebesar 0,75. Pada tahun 2019 

kembali mengalami penurunan sebesar 0,24 menjadi 0,51. 

Hal ini menunjukkan rasio perputaran total aktiva (total asset turn over 

ratio) bisa saja mempunyai pengaruh terhadap kinerja keuangan karena rasio ini 

mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan penjualan dari total 

asetnya.  

Tabel 1.4 Rasio Total Utang Terhadap Total Aset (Debt to Asset 

Ratio)perusahaan manufaktur subsektor farmasi tahun 2015-2019 



7 

 

 

 

No 
Kode 

Saham 
2015 2016 2017 2018 2019 

1 DVLA 0,29 0,30 0,32 0,29 0,29 

2 INAF 0,61 0,58 0,66 0,66 0,64 

3 KAEF 0,40 0,51 0,58 0,63 0,60 

4 KLBF 0,20 0,18 0,16 0,16 0,18 

5 MERK 0,26 0,22 0,27 0,59 0,34 

6 PYFA 0,37 0,37 0,03 0,04 0,03 

7 SIDO 0,07 0,08 0,08 0,13 0,13 

8 TSPC 0,31 0,30 0,32 0,31 0,31 

 

Dari Tabel 1.4 di atas, dapat dilihat bahwa nilai Rasio Utang Terhadap 

Total Aset (debt to asset ratio) mengalami fluktuasi pada periode 2015-2019. 

Pada perusahaan KLBF pada tahun 2015 sebesar 0,20 mengalami penurunan 

sebesar 0,02 menjadi 0,18. Pada tahun 2017 kembali mengalami penurunan 

sebesar 0,02 menjadi 0,16. Pada tahun 2018 nilai masih tetap 0,16 dan mengalami 

kenaikan sebesar 0,02 menjadi 0,18 pada tahun 2019. 

Pada PYFA pada tahun 2015 sebesar 0,37 dan tahun 2016 nilainya tetap. 

Pada tahun 2017 turun sebesar 0,34 menjadi sebesar 0,03 dan pada tahun 2018 

naik sebesar 0,01 menjadi 0,04 dan pada tahun 2019 kembali mengalami 

penurunan sebesar 0,01 menjadi sebesar 0,03. 

Hal ini menunjukkan rasio total terhadap total aset (debt to asset ratio) 

bisa saja mempunyai pengaruh terhadap kinerja keuangan karena rasio ini 

mengukur kemampuan perusahaan dalam  melunasi utang jangka panjangnya. 

Tabel 1.5Return On Equity (ROE) perusahaan manufaktur subsektor farmasi 

tahun 2015-2019 

No 
Kode 

Saham 
2015 2016 2017 2018 2019 

1 DVLA 0,11 0,14 0,15 0,17 0,17 

2 INAF 0,01 -0,01 - 0,03 - 0,00 0,02 

3 KAEF 0,13 0,12 0,13 0,13 0,00 
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4 KLBF 0,19 0,19 0,18 0,16 0,15 

5 MERK 0,30 0,26 0,24 2,24 0,13 

6 PYFA 0,03 0,05 0,07 0,07 0,07 

7 SIDO 0,17 0,17 0,18 0,23 0,26 

8 TSPC 0,12 0,12 0,11 0,10 0,10 

 

Dari Tabel 1.5 di atas, dapat dilihat bahwa nilai Return On Equity (ROE) 

mengalami fluktuasi pada periode 2015-2019. Pada INAF tahun 2015 sebesar 

0,01 pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 0,02 menjadi sebesar minus 

0,01. Pada tahun 2017 kembali mengalami penurunan sebesar 0,02 menjadi minus 

0,03. Pada tahun 2018 menjadi minus 0,00 dan tahun 2019 naik menjadi 0,02. 

Hal ini menunjukkan Return On Equity (ROE)bisa saja mempunyai 

pengaruh terhadap kinerja keuangan karena rasio ini mengukur sejauh mana 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih. 

Hal ini menunjukkan bahwa variabel yang peneliti ambil seperti Current 

Ratio, Total Asset Turn Over Ratio, Debt to Asset Ratio, dan Return On 

Equitydapat memiliki pengaruh terhadap Kinerja keuangan yang dilandasi oleh 

jurnal-jurnal penelitian sebelumnya dengan variabel terikat yang sama.  Maka dari 

itu, berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan peneliti tertarik 

ingin melakukan penelitian lanjutan yang berjudul “ANALISIS RASIO 

LIKUIDITAS, AKTIVITAS, SOLVABILITAS, DAN PROFITABILITAS 

TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAAN MANUFAKTUR DI 

BURSA EFEK INDONESIA”. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Sesuai latar belakang penelitian yang telah dikemukakan oleh peneliti 

sebelumnya, maka identifikasi masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini 

adalah seperti ini: 

1. Rasio Lancar (current ratio) pada perusahaan manufaktur subsektor 

farmasi lebih dominan mengalami penurunan sehingga mengakibatkan 

penurunan padakinerja keuangan. 

2. Rasio perputaran total aktiva (total asset turn over ratio) pada perusahaan 

manufaktur subsektor farmasi yang lebih dominan mengalami penurunan 

mengakibatkan penurunan pada kinerja keuangan. 

3. Rasio total utang terhadap aset (debt to asset ratio) pada perusahaan 

manufaktur subsektor farmasi yang lebih dominan mengalami penurunan 

mengakibatkan penurunan pada kinerja keuangan. 

4. Return On Equity (ROE) pada perusahaan manufaktur subsektor farmasi 

lebih dominan mengalami penurunan sehingga mengakibatkan penurunan 

pada kinerja keuangan.  

5. Kinerja keuangan yang tidak bagus akan menyebabkan menurunnya laba 

bersih pada perusahaan manufaktur subsektor farmasi. 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas dan untuk menghindari 

meluasnya pembahasan permasalahan dalam penelitian ini, maka peneliti 

melakukan pembatasan dalam beberapa hal, diantaranya sebagai berikut:   

1. Penelitian ini membahas tentang analisis rasio likuiditas, aktivitas, 

solvabilitas dan profitabilitas terhadap kinerja keuangan yang diukur 
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dengan nilai laba bersih pada perusahaan manufaktur subsektor farmasi 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

2. Rentang waktu dalam penelitian ini dibatasi dari tahun 2015–2019.   

3. Pengukuran variabel likuiditas menggunakan pengukuran rasio lancar 

(current ratio) 

4. Pengukuran variabel aktivitas menggunakan pengukuran rasio perputaran 

total aktiva (total asset turn over ratio) 

5. Pengukuran variabel solvabilitas menggunakan pengukuran rasio total 

utang terhadap total aset (debt to asset ratio) 

6. Pengukuran variabel profitabilitas menggunakan pengukuran Return On 

Equity (ROE) 

1.4 Rumusan Masalah 

Sesuai dengan identifikasi masalah dan batasan masalah yang telah 

diuraikan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Apakah Rasio Lancar (Current Ratio) berpengaruh dan signifikan terhadap 

kinerja keuangan pada perusahaan manufaktur subsektor farmasi yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019?  

2. Apakah Rasio Perputaran Total Aktiva (Total Asset Turn Over Ratio) 

berpengaruh dan signifikan terhadap kinerja keuangan pada perusahaan 

manufaktur subsektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2015-2019?  

3. Apakah Rasio Total Utang Terhadap Total Aset (Debt to Asset Ratio) 

berpengaruh dan signifikan terhadap kinerja keuangan pada perusahaan 
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manufaktur subsektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2015-2019?  

4. Apakah Return On Equuity (ROE) berpengaruh dan signifikan terhadap 

kinerja keuangan pada perusahaan manufaktur subsektor farmasi yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019?  

5. Apakah Current Ratio, Total Asset Turn Over Ratio,Debt to Asset Ratio, 

Return On Equuity secara silmutan berpengaruh dan signifikan terhadap 

kinerja keuangan pada perusahaan manufaktur subsektor farmasi yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019? 

1.5 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui Rasio Lancar (Current Ratio) berpengaruh dan 

signifikan terhadap kinerja keuangan pada perusahaan manufaktur 

subsektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-

2019. 

2. Untuk mengetahui Rasio Perputaran Total Aktiva (Total Asset Turn Over 

Ratio) berpengaruh dan signifikan terhadap kinerja keuangan pada 

perusahaan manufaktur subsektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2015-2019. 

3. Untuk mengetahui Rasio Total Utang Terhadap Total Aset (Debt to Asset 

Ratio)berpengaruh dan signifikan terhadap kinerja keuangan pada 

perusahaan manufaktur subsektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2015-2019. 



12 

 

 

 

4. Untuk mengetahui Return On Equuity (ROE) berpengaruh dan signifikan 

terhadap kinerja keuangan pada perusahaan manufaktur subsektor farmasi 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019 

5. Untuk mengetahui Current Ratio, Total Asset Turn Over,Debt to Asset 

Ratio, Return On Equuityberpengaruh dan signifikan secara simultan 

terhadap kinerja keuangan pada perusahaan manufaktur subsektor farmasi 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019. 

1.6 Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi para 

pembaca, adapun manfaat penelitian yang akan dijabarkan dalam penelitian ini 

adalah: 

1.6.1 Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah: 

1. Penelitian ini diharapkan menjadi pengetahuan tambahan 

mengenaiCurrent Ratio, Total Asset Turn Over Ratio,Debt to Asset Ratio, 

Return On Equuity terhadap kinerja keuangan. 

2. Penelitian ini diharapkan menjadi referensi data untuk menambah 

wawasan dan pengetahuan akan informasi di pasar modal dan akuntansi 

keuangan. 

1.6.2 Manfaat Praktis 

Manfaat praktisdalam penelitian ini adalah: 

1. Bagi Objek Penelitian  
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Penelitian ini diharapkan mampu menjadi landasan awal dalam penentuan 

sebuah pertimbangan bagi perusahaan dalam pemantauan kondisi finansial 

perusahaan itu sendiri yang dapat berdampak pada kinerja keuangan. 

2. Bagi Investor  

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi para 

investor untuk pengambilan keputusan berinvestasi sebagai acuan 

pertimbangan pengambilan keputusan dibagian perbankan yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia  

3. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengalaman, pengetahuan 

beserta wawasan penulis mengenai Rasio likuiditas, aktivitas, solvabilitas 

dan profitabilitas terhadap kinerja keuangan. 

4. Bagi InstitusiUniversitas Putera Batam  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penambahan ilmu dan dapat 

menjadi referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya khususnya yang 

berkaitan dengan Pengaruh Current Ratio, Total Asset Turn Over 

Ratio,Debt to Asset Ratio, Return On Equuityterhadap kinerja keuangan 

pada perusahaan manufaktur subsektor farmasi di Bursa Efek Indonesia. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Teori Dasar Penelitian 

Laporan keuangan adalah data keuangan yang diperoleh periode sebuah 

perusahaan. Laporan keuangan yang dimaksud dapat berupa laporan rugi laba, 

laporan perubahan modal, laporan posisi keuangan, laporan arus kas dan catatan 

atas laporan keuangan. Dalam laporan yang dinilai sangat berkualitas sangat 

berpengaruh dalam melakukan pengambilan keputusan yang diambil dalam 

investor dalam menilai kinerja keuangan perusahaan tersebut. Laporan keuangan 

merupakan informasi pada masa lalu begitupun juga manajemen yang akan datang 

tidaklah cukup hanya dengan melihat laporan saja. Didalam sebuah perusahaan 

memerlukan adanya sebuah analisis yang sangat mendalam terhadap laporan 

keuangan guna untuk menilai performa serta memaksimalkan performa 

perusahaan yang akan datang. 

Menurut (Hery, 2018:3), akhir dari sebuah proses akuntansi digunakan 

serta dijadikan sebagai alat dalam memberikan data keuangan bagi pihak yang 

memiliki kepentingan yang disebut laporan keuangan. Dalam suatu laporan 

keuangan mempunyai arti serta mudah dipahami jika dilakukan analisis yang 

lebih dalam. Kegiatan melakukan analisis untuk mempelajari lebih dalam tentang 

unsur laporan keuangan agar dapat memahami dan lebih akurat sebelum 

mengambil keputusan tertentu. Investor yang berminat dalam menanamkan saham 

pada sebuah perusahaan adanya perlu dalam mengkaji dan menganalisis laporan 
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keuangan di perusahaan tersebut agar bisa membuat investor melihat apakah 

perusahaan tersebut layak diinvestasikan. 

2.2 Kinerja Keuangan 

Kinerja keuangan merupakan cerminan hasil pembedahan industri yang 

terdapat di laporan keuangan industri untuk suatu periode, pada dasarnya 

merupakan cerminan kinerja manajemen periode tersebut. Kinerja keuangan yakni 

hasil darikeputusan orang yang terbuat oleh manajemen. Kinerja keuangan 

digunakan supaya mengenali hasil aksi yang sudah dicoba pada waktu kemudian. 

Kinerja keuangan dilengkapi dengan dimensi non keuangan semacam kepuasan 

konsumen, produktivitas serta efektivitas biaya proses bisnis serta produktivitas 

dan komitmen personal kinerja keuangan industri pada waktu depan. 

2.2.1 Definisi Kinerja Keuangan 

Kinerja industri ialah usaha yang dicoba industri dengan evaluasi efektif 

serta daya guna industri yang sudah dilaksanakan pada periode. Kinerja keuangan 

penentu periodik efektifitas operasional sesuatu organisasi serta karyawan dengan 

target, standar, serta kriteria yang didetetapkan. Kinerja keuangan dihitung 

memakai data akuntansi ialah rasio keuangan dengan memperhitungkan kinerja 

keuangan sesuatu industri bisa ditetapkan dengan bermacam aspek. 

Pengukuran kinerja keuangan dilanjutkan dengan evaluasi kinerja industri 

dimanfaatkan oleh pihak yang memerlukan buat perbaikan organisasi, 

pengambilan keputusan, mengenali kebutuhan sumber energi, merancang 

pengembangan dan mempersiapkan data membagikan reward untuk karyawan. 

Evaluasi kinerja keuangan bagaikan penentuan periodik efektifitas perbaikan 

industri serta karyawan berdasar target, standar serta kriteria yang ditentukan. 
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Tujuan utama pelaporan keuangan yakni data prestasi industri yang 

disajikan dengan pengukuran laba dan komponennya. Laba industri dibutuhkan 

guna kepentingan kelangsungan hidup industri serta ketidakmampuan industri 

memperoleh laba hendak menimbulkan tersisihnya industri dari perekonomian. 

Supaya mendapatkan laba, industri harus melaksanakan aktivitas operasional. 

Aktivitas operasional ini bisa dicoba bila industri memiliki sumber energi. 

Sumber energi industri tercatat dalam neraca. Ikatan faktor yang membentuk 

neraca dapat dilihat dengan rasio keuangan. 

2.2.2 Pentingnya Kinerja Keuangan 

Penilaian kinerja adalah mengukur perilaku manusia dalam menjalankan 

tugas yang dijalankanagar mencapai tujuan perusahaan. Penilaian kinerja 

dilakukan agar memotivasi karyawan untukmencapai tujuan perusahaansertapatuh 

terhadap nilai etika yang adaagar mendapatkanhasil yang dituju. 

2.2.3 Analisis Laporan Keuangan 

Menurut (Hanafi & Halim, 2016) bahwa ada empat hal yang harus 

dilihatsaat menganalisis laporan keuangan, yaitu: 

1. Analisis wajib identifikasi suatu tren dalam laporan keuangan. Maka,dapat 

menggunakan 5 atau 6 tahun laporan keuangan. 

2. Pembanding angka diperlukan untuk melihat baik tidaknya angka yang 

telah dicapai perusahaan. 

3. Melihat atau analisis laporan harus teliti. Catatan laporan keuangan, 

seperti strategi, perluasandan restrukturisasiialahhal yang perlu dianalisis. 

4. Saat evaluasi perlu informasi tambahan. 
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2.2.4 Laba Bersih 

Laba bersih ialahkeuntungan yang diperolehsetelah dikurang pajak yang 

dihasilkan dari totalperbedaan antara pendapat dikurangi beban dan pajak. Laba 

aktivitas perdagangan bertujuan menjalankan tujuan. Laba sebagai sumber dana 

untuk cadangan investasi, pengembangan sertadana darurat perusahaan, 

membayar utang sertabiaya operasi juga bahan baku. 

Dari tujuan laba diatas, kesimpulannya perusahaan berupayamendapatkan 

laba agarperusahaan berkembang sertadapat terus beroperasi. Labaperusahaan 

dapat memprediksiberlangsungnya perusahaanuntuk tahun mendatang 

sesuairisiko dan manajemen yang ditetapkan. 

2.3 Rasio Likuiditas 

Rasio Likuiditas menjelaskan bahwa performa perusahaan dalam 

membayar utang sementara yang artinya adalah likuiditas menilai sejauh apa 

tingkat yang disanggupi oleh perusahaan untuk membayar utang yang sementara. 

Bila perusahaan mampu membayar kewajiban jangka pendek dikatakan 

perusahaan yang likuid, jika perusahaan tidak mampu membayar kewajiban 

jangka pendekmaka dikatakan perusahaan itu tidak likuid (Hery, 2018:149). 

Likuiditas sering disebut dengan rasio modal kerja dengan cara 

membandingkan komponen di neraca itu total aktiva lancar dan total pasiva lancar. 

Ketidakmampuan perusahaan membayar kewajibannya terutama jangka pendek 

karena perusahaan memang tidak memiliki dana apapun kemudian instansi 

terdapat uang pada akhir jatuh tempo instansi tidak memiliki uang sehingga 

menunggu waktu sampai aktiva lainnya terjual (Kasmir, 2018:128). 
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2.3.1 Tujuan dan Manfaat Rasio Likuiditas 

Dari segi praktek, terdapat berbagi macam tujuan yang dihasilkan dari 

rasio ini baik untuk perusahaan, susunan perusahaan dimana pihak yang memiliki 

keterkaitan dengan para penyalur kreditor, penyalur distributor ataupun supplier. 

Menurut (Hery, 2018:151) adapun tujuan serta kegunaan atau manfaat dari rasio 

ini antara lain: 

a. Untuk menilai performa perusahaan dengan keadaan melunasi semua 

hutang yang akan jatuh tempo. 

b. Untuk menilai performa perusahaan dengan melunasi kewajiban yang 

sementara dengan aktiva lancar secara menyeluruh. 

c. Untuk menilai performa perusahaan dengan melunasi kewajiban yang 

sementara dengan aktiva lancar tanpa memikirkan persediaan atau disebut 

piutang. 

d. Untuk menilai antara jumlah persediaan dengan modal usaha perusahaan. 

e. Untuk memantau kondisi serta lokasi likuiditas sebuah perusahaan dari 

waktu yang di inginkan dengan cara membandingkan beberapa periode. 

2.3.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Rasio Likuiditas 

Menurut (Kasmir, 2018:128), terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi 

ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban adalah: 

a. Perusahaan tidak memiliki dana yang menyebabkan perusahaan tidak 

mampu membayar utang jangka pendek. 

b. Dalam menjual persediaan barang dagang, serta menjual beberapa 

sekuritas jangka pendeknya ketika terdapat utang yang jatuh tempo akan 
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membuat perusahaan menunggu dalam mencairkan berbagai aset lancar 

lain. 

2.3.3 Pengukuran Rasio Lancar (Current Ratio) 

Pengukuran rasio likuiditas peneliti menggunakan rasio lancar (current 

ratio). Rasio ini memperlihatkan seberapa besar aset lancar yang dimiliki 

perusahaan. Aset bisa berubah menjadi kas dalam waktu 1 tahun, besarnya relatif 

terhadap utang-utang yang akan jatuh tempo dalam waktu dekat pada tanggal 

tertentu pada tanggal yang tercantum pada neraca. Bila hasil rasio 1:1 ini sama 

dengan 100%, artinya aktiva lancar mampu memenuhi keseluruhan hutang lancar, 

berarti juga aktiva lancar lebih besar dibandingkan hutang lancar. Kondisi 

perusahaan yang memiliki rasio lancar tinggi dianggap sebagai perusahaan baik. 

Menurut (Ayem &Wahyuni, 2017), berikut ini rumus untuk menghitung Rasio 

Lancar (Current Ratio): 

 

Rumus 2.1Rasio Lancar (Current Ratio) 

2.4 Rasio Aktivitas 

Rasio aktivitas adalah rasio yang digunakan untuk menghitung efektivitas 

perusahaan menggunakan aktiva yang dimiliki. Rasio ini digunakan untuk 

menghitung tingkat efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya perusahaan. 

Efisiensi misalnya di bidang penjualan, persediaan, penagihan piutang. Rasio 

aktivitas bisamengukur kemampuan perusahaan menjalankan aktivitas sehari-hari. 

Dari hasil pengukuran rasio aktivitas bisa dilihat apakah perusahaan lebih efisien 

Rasio Lancar= 
Aktiva Lancar

Utang Lancar
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dan efektif dalam mengolah aset yang dimiliki atau sebaliknya. (Kasmir, 2008 : 

172). 

Pengukurannya bisa diketahui hal yang berkaitan dengan aktivitas 

perusahaan sehingga manajemen bisa menghitung kinerja perusahaan. Hasil yang 

didapatcontohnyaseberapa lama penagihan piutang suatu periode. Hasilnya 

dibandingkan dengan target dan metode yang telah ditetapkan. Selain itu, rasio ini 

menghitungpersediaan tersimpan digudang, perputaran modal kerja, perputaran 

aktiva tetap, penggunaan aktiva terhadap penjualan. Rasio diukur dari aset lalu 

menentukan tingkat aktivitas aset pada tingkat kegiatan. Aktivitas rendah pada 

penjualan akan mengakibatkan semakin besarnya dana kelebihan yang tertanam 

pada aktiva tersebut.(Kasmir, 2008 : 172) 

2.4.1 Tujuan dan Manfaat Rasio Aktivitas 

Rasio aktivitas penting dilakukan dalam manajemen aktiva. Rasio aktivitas 

digunakanmenghitungsejauh manaefektif perusahaan menggunakan aktiva yang 

dimiliki. Berikut ini manfaat Rasio Aktivitas : 

a. Perusahaan bisatahu berapa kali penanaman dana perlu digunakan aktiva 

tetap. 

b. Membantu manajemen mengukur berapa hari piutang tak tertagih. 

Manajemen bisa menggunakan untuk estimasi rata-rata piutang dapat 

dilunasi debitur. 

c. Membantu menentukan berapa lama persediaan tersimpan di gudang. 

d. Mengetahui seberapa cepat dana dapat dijadikan modal kerja. 

e. Mengetahui seberapa efektif manajemen melakukan aktivitas perusahaan.  
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f. Menganalisa sumber daya yang dimiliki digunakan secara optimal atau 

belum. 

2.4.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Rasio Aktivitas 

Penurunan Rasio Aktivitas dapat disebebkan oleh faktor: 

a. Penjualan turun serta piutang naik.  

b. Piutang dan penjualan turun dengan nilai yang tinggi. 

c. Penjualan dan piutang naikdengan nilai lebih tinggi. 

d. Penjualan turun dengan piutang tetap. 

e. Piutang naik dengan penjualan tetap. 

2.4.3 Pengukuran Rasio Perputaran Total Aktiva 

Pengukuran rasio aktivitas peneliti menggunakan rasio perputaran total 

aktiva (total asset turn over ratio) dimana rasio ini menghitung efektivitas 

penggunaan total aktiva. Rasio yang tinggi biasanya menunjukkan manajemen 

yang baik, sebaliknya rasio yang rendah harus membuat menajemen mengevaluasi 

strategi, pemasarannya, dan pengeluaran modalnya (investasi). 

Menurut (Ayem &Wahyuni, 2017), berikut ini rumus untuk menghitung Rasio 

Perputaran Total Aktiva (Total Asset Turn Over Ratio): 

Rumus 2.2Rasio Perputaran 

Total Aktiva 

2.5 Rasio Solvabilitas 

Solvabilitas atau yang sering disebut leverage ratio adalah dimana rasio 

yang dipakai dalam menilai seberapa jauh aktiva perusahaan dibiayakan oleh 

Rasio Perputaran Total Aktiva= 

Penjualan

Total Aktiva
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hutang. Dengan arti bahwa besar hutang yang harus ditanggung perusahaan 

dengan aktiva. Artinya solvabilitas membayar kewajiban jangka pendek ataupun 

jangka panjang jika perusahaan tersebut sudah dilikuidasi (Kasmir, 2018:151). 

2.5.1 Tujuan dan Manfaat Rasio Solvabilitas 

Menurut (Hery, 2018:164) adapun tujuan serta manfaat dari rasio 

solvabilitas antara lain: 

a. Untuk menilai posisi dari total kewajiban perusahaan terhadap kreditor, 

terlebih khusus jika melakukan perbandingan total aset yang dimilikin 

oleh perusahaan 

b. Untuk memberikan info seputar posisi kewajiban jangka panjang 

perusahaan terhadap total modal yang ada 

c. Untuk mengetahui performa perusahaan dalam melaksanakan kewajiban 

seperti kewajiban tetap, angsuran pokok yang diberikan pinjaman serta 

bunga yang diperoleh 

d. Untuk melihat besat aset perusahaan tehadap hutang yang telah dibiayain 

e. Untuk melihat besat aset perusahaan tehadap modal yang telah dibiayain 

f. Untuk melihat adanya pengaruh hutang terhadap asset perusahaan 

g. Untuk melihat adanya pengaruh modal terhadap asset perusahaan 

h. Untuk melihat berbagai macam sektor dari setiap rupiah asset yang 

dijadikan sebagai salah satu sumber modal investor 

2.5.2 Pengukuran Rasio Total Utang Terhadap Total Aset 

Pengukuran rasio solvabilitas peneliti menggunakan rasio total utang 

terhadap total aset (debt to asset ratio). Rasio ini menghitung seberapa jauh dana 

disediakan oleh kreditur. Rasio yang tinggi berarti perusahaan menggunakan 
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leverage keuangan yang tinggi yang akan meningkatkan rentabilitas modal saham 

dengan cepat. 

Menurut (Ayem & Wahyuni, 2017), berikut ini rumus untuk menghitung 

Rasio Total Utang 

Terhadap Total Aset 

(Debt to Asset Ratio): 

Rumus 2.3Rasio Total Utang Terhadap Total Aktiva 

 

2.6 Rasio Profitabilitas 

Rasio Profitabilitas merupakan pengukuran suatu skill perusahaan seputar 

memperoleh laba, selain juga dalam melakukan pengukuran kemampuan sebuah 

perusahaan profitabilitas juga dikenal sebagai mengukur suatu efektivitas sebuah 

perusahaan. Dilakukan profitabilitas dengan membandingkan komponen laporan 

laba rugi dan neraca bertujuan untuk menilai serta mengkaji hasil perkembangan 

profitabilitas dari suatu waktu ke waktu. Profitabilitas dimana performa dalam 

sebuah perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan apa yang dimiliki 

oleh perusahaan. Rentabilitas rasio disebut juga dengan profitabilitas usaha 

digunakan dalam dalam standar efisien hasil usaha serta keuntungan yang sudah 

tercapai oleh perusahaan (Hery, 2018:192). 

2.6.1 Tujuan dan Manfaat Rasio Profitabilitas 

Dari segi praktek, terdapat berbagai macam manfaat yang dihasilkan dari 

rasio ini baik untuk perusahaan, pemangku kepentingan lain serta manajemen 

perusahaan. Menurut (Kasmir, 2018:197) terdapat tujan dan manfaat rasio 

profitabilitas: 

Rasio Total Utang Tehadap Total Aset= 

Total Utang

Total Aktiva
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a. Untuk menilai performa sebuah perusahaan dalam menghasilkan 

keuntungan dalam masa tertentu 

b. Untuk melihat keuntungan perusahaan dari tahun masa lampau dengan 

tahun yang sekarang 

c. Untuk mengukur hasil keuntungan dengan waktu yang diinginkan 

d. Untuk menilai hasil dari keuntungan bersih dari setiap rupiah yang 

ditanamkan total asset 

e. Untuk menilai hasil rata-rata keuntungan kotor atas penjualan bersih 

f. Untuk menilai hasil rata-rata keuntungan operasional atas penjualan bersih 

g. Untuk menilai hasil rata-rata keuntungan bersih atas penjualan bersih 

2.6.2 Pengukuran Return On Equity 

Pengukuran rasio profitabilitas yang peneliti gunakan adalah return on 

equity (ROE). Dimana rasio ini adalah proses akhir dari kembalian dari modal 

dimana hasil dari rasio menyatakan bahwa seberapa besar kontribusi ekuitas 

dalam menghasilkan keuntungan yang bersih. Artinya mengukur seberapa besar 

jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam 

total ekuitas (Hery, 2018: 204). 

Menurut (Kasmir, 2018: 204) adapun rumus Return on equity(ROE) 

adalah: 

 

Rumus 2.4 Return On Equity 

 

2.7 Penelitian Terdahulu 

Return On Equity= 
Laba Bersih

Modal Saham
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Salah satu referensi penulis dalam penelitian ini adalah dari penelitian 

yang dilakukan penelitian terdahulu. Berikut ini merupakan ringkasan singkat 

mengenai penelitian yang dilakukan penelitian terdahulu yang berkaitan yang 

berkaitan dengan penelitian ini: 

 (Toatubun, 2017) menguji return saham dengan variabel return on asset, 

return on equity dan net profit margin. Populasi penelitian tersebut berjumlah 13 

perusahaan dan dilakukan teknik purposive sampling untuk pengambilan sampel 

hingga didapat 11 perusahaan yang dijadikan sampel. Hasil penelitian tersebut 

yaitu varibel return on asset memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap 

return saham, variabel return on equity berpengaruh positif signifikan terhadap 

return saham dan variabel net profit margin berpengaruh positif signifikan 

terhadap return saham. 

(Kharisma, Hartoyo, & Maulana, 2019)with the research title The Impact 

of Financial Performance and Macroeconomics on The Stock Returns of The 

Company in Construction and Building Subssectors which have independent 

variables as debt to equity ratio (DER), return on equity (ROE), price book value 

(PBV), current ratio (CR), total asset turn over (TATO), price earning ratio 

(PER), inflation, exchange rate, dummy of government policies and dependent 

variable as stock returns has the following research result as the variable of debt 

to equity ratio, return on equity, price book value, inflation, dummy of government 

policies had a significant effect towards the stock returns of the construction 

subsector. Meanwhile, for the variable of current ratio, total asset turn over, price 

earning ratio and exchange rate had a negative effect on stock return. 
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(Zakaria et al., 2020)menguji return saham dengan variabel return on 

equity dan current ratio. Perusahaan menggunakan metode kuantitatif dan data 

yang digunakan adalah data sekunder.  Populasi dalam penelitian tersebut adalah 

perusahaan manafaktur subsektor otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode 2012-2017 dan sampel yang diperoleh berjumlah 8 

perusahaaan setelah melakukan teknik pengumpulan sampel dengan purposive 

sampling. Hasil penelitian tersebut yaitu, variabel return on equity tidak secara 

parsial mempengaruhi return saham dan memiliki nilai signifikansi sedangkan 

current ratio tidak secara parsial mempengaruhi return saham. 

 (Siahaan & Ompungsunggu, 2020) meguji return saham dengan variabel 

profitabilitas (Return on Asset dan Net Profit Margin) dan variabel likuiditas 

(Current ratio). Penelitian tersebut menggunakan populasi pada perusahaan 

makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019 

dan sampel yang lolos dari kriteria pengambilan sampel berjumlah 8 perusahaan. 

Penelitian tersebut memiliki hasil berupa return on asset (ROA) memiliki 

pengaruh positif dan signifikan terhadap return saham, net profit margin dan 

current ratio tidak pengaruh signifikan terhadap return saham. Secara simultan 

return on asset (ROA), net profit margin (NPM) dan current ratio memiliki 

pengaruh terhadap return saham. 

 

(Kurniawan & Putra, 2019) telah meneliti mengenai “Pengaruh 

Profitabilitas, Kebijakan Utang, dan Kebijakan Dividen Terhadap Nilai 

Perusahaan”. Hasil penelitian ini yaitu profitabilitas berpengaruh positif terhadap 
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nilai perusahaan, kebijakan utang tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan dan 

kebijakan dividen berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 

(Martha, Sogiroh, Magdalena, Susanti, & Syafitri, 2018) melakukan 

penelitian mengenai “Profitabilitas Dan Kebijakan DividenTerhadap Nilai 

Perusahaan”. Hasil dari penelitian ini adalah profitabilitas berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap nilai perusahaan, sedangkan kebijakandividen berpengaruh 

negatif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. 

(Prayugi, Mardani, & Wahono, 2018) melakukan penelitian mengenai 

“Pengaruh Price Earning Ratio, Profitabilitas, Dan Keputusan Pendanaan 

Terhadap Nilai Perusahaan (Study Kasus Pada Perusahaan Subsektor Plastik dan 

Kemasan Yang Terdaftar di BEI Periode 2015-2017)”. Hasil dari penelitian ini 

adalah price earning ratio berpengaruh positif tidak signifikan terhadap nilai 

perusahaan, profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai 

perusahaan, keputusan pembiayaan berpengaruh positif tetapi tidak signifikan 

terhadap nilai perusahaan. 

(Febriana, 2019) melakukan penelitian tentang “Pengaruh Dividen Payout 

Ratio, Return On Asset dan Debt to Equity Ratio Terhadap Nilai Perusahaan (Pada 

Perusahaan Sektor Consumer Goods Industry yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia Tahun 2012-2016)”. Hasil dari penelitian ini adalah secara parsial 

dividend payout ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, 

secara parsial return on asset berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, 

secara parsial debt to equity ratio berpengaruh signifikan terhadap nilai 

perusahaan dan secara simultan dividend payout ratio, return on asset dan debt to 

equity ratio berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. 
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2.8 Kerangka Pemikiran 

Dari hasil yang diatas menyimpulkan bahwa hasil kerangka pemikiran 

mendapati rumus hipotesis tentang Pengaruh Rasio Likuiditas, Aktivitas, 

Solvabilitas, dan Profitabilitas terhadap kinerja keuangan ini dapat digambarkan 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1Kerangka Pemikiran 

 

2.9 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis adalah dugaan sementara yang dirancang peneliti dengan dasar 

teori, kebenarannya membutuhkan bukti yang kuat. (Chandrarin, 2018) 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H1:  Rasio Lancar (Current Ratio) berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

keuanganPerusahaan Manufaktur subsektor farmasi di Bursa Efek Indonesia. 

X1 Likuiditas (Current 

Ratio) 

X2 Aktivitas (Total Asset 

Turn Over) 

X3 Solvabilitas (Debt to 

Asset Ratio) 

Y  

Kinerja Keuangan 

H1 

H3 

H2 

H4 

X4 Profitabilitas (Return 

On Equity) 

H5 
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H2: Rasio Perputaran Total Aktiva (Total Asset Turn Over Ratio) berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja keuanganPerusahaan Manufaktur subsektor 

farmasi di Bursa Efek Indonesia. 

H3: Rasio Total Utang Terhadap Total Aset (Debt to Asset Ratio) berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja keuanganPerusahaan Manufaktur subsektor 

farmasi di Bursa Efek Indonesia. 

H4: Return On Equity (ROE) berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

keuanganPerusahaan Manufaktur subsektor farmasi di Bursa Efek Indonesia. 

H5: Current Ratio, Total Asset Turn Over Ratio, Debt to Asset Ratio dan Return 

On Equity secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

keuanganPerusahaan Manufaktur subsektor farmasi di Bursa Efek Indonesia. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Desain Penelitian 

Desain penelitian merupakan proses kegiatan dalam bentuk pengumpulan 

data, analisis, serta memberikan interprestasi yang terkait dengan tujuan penelitian 

(Sugiyono, 2019: 2). Berdasarkan penafsiran tersebut, disebutkan bahwa desain 

penelitian merupakan seluruh tahap terdiri adanya sebuah rencana sampai ke 

mengaplikasikan penelitian tersebut dengan waktu yang sudah ditentukan. Tujuan 

di lakukannya desain penelitian adalah agar riset yang dilaksanakan nantinya akan 

menghasilkan hasil yang bagus. Dalam desain penelitian dengan rencana serta 

cara mengaplikasikan dengan bagus serta baik maka dapat menghasilkan yang 

baik pula. 

Menghasilkan suatu penelitian yang baik adalah tujuan dilakukannya 

desain penelitian.Adabeberapastruktur dalam desain penelitian yang bisa 

membantu peneliti untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan risetsecara 

objektif,valid dan akurat(Chandrarin, 2017, hal. 95) 

Melalui desain penelitian kita bisa melihat sejauh mana corak dari variabel 

terikat yang dipengaruhi oleh beberapa variabel tidak terikat dan dapat juga 

mengurangi corak di variabel dependen yang dipengaruhi oleh variabel-variabel 

yang tidak termasuk dalam desain penelitian(Chandrarin, 2017). 

Pendekatan kuantitaf digunakan pada penelitian ini, pendekatan kuantitatif 

upaya pencarian ilmiah yang telah terstruktur dengan menarik kesimpulan agar 



34 

 

 

hasil dari riset mampu digeneralisasi dan dapat digunakan untuk beberapa riset 

selanjutnya (Chandrarin, 2017). 

Tujuan dari penelitian adalah untuk menganalisis rasio likuiditas, aktivitas, 

solvabilitas dan profitabilitas, berikut ini desain penelitian yang dibuat oleh 

penulis: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Desain Penelitian 

 

3.2 Definisi Operasional Variabel 

Operasional variabel merupakan suatu kondisi dimana terjadinya inti suatu 

permasalahan, kemudian penelitian mempelajari serta mengambil hasil dari inti 

tersebut. Unsur penelitian mempunyai kaitan dengan variabel yang diambil oleh 
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penelitian sehingga seusai dengan yang sudah diuraikan didalam rumusan 

masalah yang sudah dijabarkan. 

Menurut (Chandrarin, 2017) bahwa dengan adanyaoperasional variabel 

maka diketahui bagaimana kaidah dalam menilai dan mengukur 

variabel.Operasional variabel ialah suatu variabel atau inti dari pokok 

permasalahan, kemudian penelitian mempelajari serta mengambil hasil dari inti 

tersebut.Unsur penelitian mempunyai kaitan dengan variabel yang diambil oleh 

penelitian sehingga seusai dengan hasil dari rumusan masalah yang telah di 

dijabarkan. 

Dalam penelitian ini memiliki total keseluruhan 5 operasional variabel 

yang terdapat 4 variabel independen atau variabel bebas yaitu Likuiditas (X1), 

Aktivitas (X2), Solvabilitas (X3) dan Profitabilitas (X4) sedangkan 1 variabel 

dependen atau variabel terikat yaitu Kinerja Keuangan (Y). 

3.2.1 Variabel Dependen 

Variabel yang penting dan dijadikan acuan peneliti merupakan variabel 

dependen(Chandrarin, 2017). Variabel dependen juga dijadikan sebagai fokus 

utama peneliti dalam melakukan suatu riset atau penelitian.Variabel dependen 

(terikat) dalam penelitian ini adalahKinerja Keuangan. 

3.2.1.1 Kinerja Keuangan (Y) 

Kinerja Keuangan adalah variabel Y akan digunakan oleh peneliti guna 

ingin mendapatkan jawaban X.Kinerja keuangan penentuan efektifitas operasional 

suatu perusahan dan karyawan berdasarkan sasaran, standar, sertackriteria yang 

ditentukan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan nilai Laba Bersih untuk 
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pengukur kinerja keuangan. Laba bersih merupakan keuntungan setelah dikurang 

pajak, atau keuntungan yang didapat dari jumlah selesih antara pendapat 

dikurangi biaya-biaya dan dikurangi pajak. 

3.2.2 Variabel Independen 

Menurut (Sugiyono, 2019: 69) variabel independen yang memiliki sebagai 

variabel predictor ataupun sering disebut dengan variabel bebas dimana variabel 

bebas memiliki kekuatan untuk mempengaruhi variabel terikat. Variabel 

yangterdapat pengaruh dengan variabel terikat merupakan variabel independen 

(Chandrarin, 2017). Variabel independenyang peniliti gunakan dalam penilitian 

iniyaituRasio Likuiditas, Rasio Aktivitas, Rasio Solvabilitas dan Rasio 

Profitabilitas. 

3.2.2.1 Rasio Likuiditas 

Rasio inimenghitung kemampuan likuiditas jangkapendek perusahaan 

dilihat aktiva lancar perusahaan terhadap utang lancar. Meskipun rasio ini tidak 

membahas solvabilitas (kewajiban jangka panjang), dan dianggap tidak penting 

dibandingkan rasio solvabilitas, tetapi rasio likuiditas yang buruk jangka panjang 

akan mempengaruhi solvabilitas perusahaan. Dalam penelitian ini menggunakan 

Rasio Lancar (Current Ratio). Variabel ini di lambangkan dengan simbol X1. 

Rumus dari Rasio Lancar adalah: 

 

Rumus 3.1Rasio Lancar (Current Ratio) 

 

3.2.2.2 Rasio Aktivitas 

Rasio ini melihat pada aset danmenentukan tingkat aktivitas aktiva pada 

suatu kegiatan. Aktivitas yang rendah bisa mengakibatkan semakin besarnya dana 

Rasio Lancar= 
Aktiva Lancar

Utang Lancar
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kelebihan yang tertanam pada aktiva tersebut. Dana kelebihan tersebut akan lebih 

baik jika ditanamkan pada aktiva lain yang lebih produktif. Dalam penelitian ini 

peneliti menggunakan Rasio Perputaran Total Aktiva (Total Asset Turn Over). 

Variabel independenini 

dilambangkan dengan simbol 

X2.Rumus dari Rasio 

Perputaran Total Aktiva adalah: 

 

Rumus 3.1Rasio Perputaran Total Aktiva 

 

3.2.2.3 Rasio Solvabilitas 

Rasio ini menghitung kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka 

panjang. Perusahaan yang tidak solvabeldimana total utang lebih besar dari total 

aset. Rasio ini mengukur likuiditas jangka panjang perusahaan dan fokus pada sisi 

kanan neraca. Dalam penelitian ini menggunakan Rasio Total Utang Terhadap 

Total Aset (Debt to Asset Ratio). Variabel ini di lambangkan dengan simbol X3.  

Rumus 3.3Rasio Total Utang Terhadap Total Aktiva 

 

 

 

3.2.2.4 Rasio Profitabilitas 

Rasio ini menghitung kemampuan perusahaan memperoleh laba 

(profitabilitas) pada tingkat penjualan, aset, serta modal saham tertentu. Dalam 

penelitian ini menggunakan Return On Equity (ROE).Variabel ini di lambangkan 

dengan simbol X4.  

Rasio Perputaran Total Aktiva= 

Penjualan

Total Aktiva
 

Rasio Total Utang Tehadap Total Aset= 

Total Utang

Total Aktiva
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Rumus 3.4 Return On Equity 

 

Berikut ini peneliti tampilkan tabel operasional variabel yang berisi 

ringkasan variabel dalam penelitian ini: 

Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel 

 

Variabel Definisi Rumus Skala 

Laba 

Bersih(Y) 

Laba Bersih (Net Profit) adalah jumlah 

pendapatan yang melebihi modal yang 

dikeluarkan untuk proses produksi. 

(Hanafi & Halim, 2016) 

 

LB = EBT - Beban 

Pajak 

 

 

Nominal 

 

Current 

Ratio(X1) 

Current Ratioadalah mengukur 

kemampuan perusahaan memenuhi 

utang jangka pendeknya. (Hanafi & 

Halim, 2016) 

 

 

CR= 
Aktiva Lancar

Utang Lancar
 

 

 

 

Rasio 

Total 

Asset Turn 

Over 

Ratio(X2) 

Total Asset Turn Over Ratioadalah 

menghitung efektivitas penggunaan 

total aktiva.(Hanafi & Halim, 2016) 

 

TATO = 
Penjualan

Total Aktiva
 

 

 

 

 

Rasio 

Debt to 

Asset 

ratio(X3) 

Debt to Asset Ratio menghitung 

seberapa jauh dana disediakan oleh 

kreditur 

 

 

 

DAR = 
Total Utang

Total Aktiva
 

 

 

 

Rasio 

Return On 

Equity(X4

) 

ROE adalah mengukur seberapa besar 

jumlah laba bersih yang dihasilkan dari 

setiap rupiah dana yang tertanam 

dalam total ekuitas (Hery, 2018: 204) 

 

ROE= 
Laba Bersih

Modal Saham
 

 

 

 

 

Rasio 

 

3.3 Populasi dan Sampel 

3.3.1 Populasi 

Populasi merupakan area keseluruhanyang terdapatkumpulan objek maupun 

subjek dari yang memiliki keunikan tertentu sehingga dapat ditarik 

kesimpulannya oleh peneliti. Populasi merupakan wilayah generalisasi yang 

Return On Equity= 
Laba Bersih

Modal Saham
 



39 

 

 

terdiri dari subyek atau obyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik dari 

intinya(Sugiyono, 2012). Sedangkan menurut (Chandrarin, 2018: 125) populasi 

merupakan gabungan dari elemen-elemen yang memiliki karakteristik tertentu 

yang dapat dipakai untuk membuat kesimpulan.  

Populasi dalam penelitian ini adalah Perusahaan Manufaktur subsektor 

farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode tahun 2015-2019. 

Perusahaan Manufaktur subsektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

yaitu 10 perusahaan.  Berikut data populasi dalam penelitian ini terdiri dari: 

Tabel 3.1Populasi Perusahaan Farmasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

 

No Kode Saham Nama Emiten (Perusahaan) 

1 DVLA Darya-Varia Laboratoria Tbk. 

2 INAF Indofarma (Persero) Tbk. 

3 KAEF Kimia Farma Tbk. 

4 KLBF Kalbe Farma Tbk. 

5 MERK Merck Tbk. 

6 PYFA Pyridam Farma Tbk. 

7 SCPI Merck Sharp Dohme Pharma Tbk. 

8 SIDO Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. 

9 TSPC Tempo Scan Pacific Tbk. 

10 PEHA Phapros Tbk. 

Sumber: www.idx.co.id 

 

3.3.2 Sampel 

Menurut (Sugiyono, 2012) sebagian yang diambil oleh populasi yaitu 

sampel. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive 

sampling. Purposive sampling merupakan teknik dalam penentuan sampel dengan 

pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2012).  
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Metode pengumpulan sampel memakai metode purposive samplingagar 

diperoleh sampel yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Adapun 

beberapa ketentuan yang ditetapkan yaitu: 

1. Perusahaan manufaktur subsektor farmasi yang secara konsisten 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode pengamatan tahun 

2015-2019. 

2. Perusahaan yangsecara lengkap telah mempublikasikan laporan 

keuangan yang telah diaudit selama periode pengamatan tahun 2015-

2019. 

3. Perusahaan yang secara lengkap telah mempublikasikan ringkasan 

performa perusahaan selama periode pengamatan tahun 2015-2019 

4. Laporan keuangan yang dipublikasikan selama pengamatan periode 

2015-2019 dinyatakan dalam satuan mata uang rupiah. 

5. Menampilkan secara lengkap informasi dan data yang digunakan untuk 

menganalisis faktor yang mempengaruhi Kinerja Keuangan selama 

periode pengamatan tahun 2015-2019 

6. Perusahaan yang tidak memiliki nilai negatif dan nilai ekstrim untuk 

rasio lancar, rasio perputaran total aktiva, rasio total utang terhadap 

total aset, return on equity dan laba bersih. Hal ini dikarenakan 

sulitnya menginterprestasaikan pada nilai rasio yang negatif dan 

ekstrim. 

Berdasarkan uraian ketentuan-ketentuan diatas, dapat diperoleh delapan 

perusahaan yang memenuhi ketentuan untuk dijadikan sebagai sampel. Berikut 

adalah beberapa perusahaan yang dijadikan sebagai sampel penelitian yaitu: 
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Tabel 3.2Sampel Perusahaan Manufaktur subsektor Farmasi 

 

No Kode Saham Nama Emiten (Perusahaan) 

1 DVLA Darya-Varia Laboratoria Tbk. 

2 INAF Indofarma (Persero) Tbk. 

3 KAEF Kimia Farma Tbk. 

4 KLBF Kalbe Farma Tbk. 

5 MERK Merck Tbk. 

6 PYFA Pyridam Farma Tbk. 

7 SIDO Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. 

8 TSPC Tempo Scan Pacific Tbk. 

Sumber: www.idx.co.id 

Untuk Perusahaan Merck Sharp Dohme Pharma Tbk. (SCPI) tidak bisa 

dijadikan sampel, karena perusahaan tersebut baru IPO (Initial Public Offering) 

atau pada tanggal 6 Juli 2018, sehingga data yang dibutuhkan peneliti belum 

tersedia. Untuk PerusahaanPhapros Tbk. (PEHA) juga tidak bisa dijadikan sampel, 

karena perusahaan tersebut baru IPO pada tanggal 26 Desember 2018. 

3.4 Jenis Dan Sumber Data 

Data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah data sekunder 

yang bersifat kuantitatif yaitu berasal dari transaksi masa lalu yang berupa angka, 

secara langsung diamati, dicatat, diklasifikasikan serta mengolah dari waktu dan 

lokasi kejadian sesuai dengan perkara. 

Sumber dari data sekunder yang peneliti gunakan didapatkan secara tidak 

langsung dari laporan keuangan yang dipublikasikan di Bursa Efek Indonesia 

yang bersumber dari website resmi (www.idx.co.id).Data yang dibutuhkan dalam 

penelitian ini sudah disediakan di Bursa Efek Indonesia dan peneliti hanya perlu 

memanfaatkan, serta mengolah data yang ada sesuai dengan kebutuhan peneliti. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 
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Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yaitu teknik 

dokumentasi.Menurut (Sugiyono, 2012) dokumen merupakan suatu catatan masa 

lampau sebuah peristiwa. Dokumen tidak dalam bentuk gambar tetapi bisa bentuk 

angka, statistik, tulisan yang ditinggalkan oleh seseorang. Memiliki maksud yaitu 

menjadikan data yang sudah terkumpul dalam memberikan jawaban dalam 

penelitian ini menggunakan karya ilmiah dan menggunakan data yang sudah 

didapatkan sebelumnya. Dokumen yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa 

laporan keuangan perusahaan farmasi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. 

Pengumpulan keseluruhan data yang dibutuhkan dilakukan guna menjawab 

persoalan dari penelitian. 

3.6 Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan langkah selanjutnya apabila data sudah didapatkan 

(Sugiyono, 2012). Cara analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

analisis kuantitatif, aktivitas analisis penelitian kuantitatif dapat dijalankan jika 

semua data yang dibutuhkan terhimpun. Melakukan pengkajian data dengan alat 

bantu yang bernama SPSS (Statistical Package for Social Science) versi 25 

digunakan sebagai teknik analisis data dan kegunaannya untuk melihat pengaruh 

antara variabel bebas dengan variabel independensehingga didapati hasil berupa 

tabel/grafik sehingga menunjang hasil akhir dari sebuah penelitian. 

Teknik analisis data digunakan untuk menjawab pertanyaan hipotesis 

dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif dan analisis regresi linier 

berganda. Data yang dianalisis perlu memenuhi syarat estimasi regresi agar hasil 

dari analisis bebas dari kesalahan. Untuk itu, sebelum menganalisis statistik 

deskriptif dan regresi linear berganda, perlu dilakukan pengujian asumsi klasik 
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yang dibagi menjadi 4 yaitu pengujian normalitas, pengujian multikolonieritas, 

pengujian heteroskedastisitas dan pengujian autokorelasi. 

3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif adalah sebuah grafik yang digunakan saat menilai 

sebuah data dengan cara menjelaskan data yang sudah didapatkan melalui 

berbagai macam teknik pengumpulan data salah satunya yaitu wawancara 

mendalam, dokumentasi, triangulasi dan observasi (Sugiyono, 2019: 357). 

Menurut (Chandrarin, 2017)tujuan dari statistik deskriptif yaitu untuk 

menerangkan karakteristik suatu data dari sampel yang diteliti. Uji hasil statistik 

deskriptif menghasilkan tabel yang terdapat nama-nama variabel yang diteliti, 

mean, standar deviasi, nilai maksimum serta minimum yang kemudian disertai 

penjelasan yang berbentuk narasi mengenai interpretasi isi tabel. 

Hasil analisis statistik deskriptif dapat diketahui bahwa variabel yang akan 

dipakai di penelitian ini guna untuk melihat nilai rata-rata, min, max serta standar 

devisiasi. 

Nilai rata-rata (mean) dari keseluruhan variabel bebas maupun terikat akan 

dipakai didalam penelitian ini. Selanjutnya min merupakan hasil nilai terkecil dari 

keseluruhan variabel dan max merupakan hasil terbesar dari keselurahan variabel. 

Standar deviasi digunakan agar mengetahui berbagai macam data yang dipakai 

dari keselurahan variabel. 

3.6.2 Uji Asumsi Klasik 

Dalam melakukan hal ini, hal yang perlu diperhatikan serta menghapuskan 

nilai bias. Terdapat empat uji yang perlu dilakukan dalam uji asumsi klasik yang 

di antaranya adalah Uji Normalitas, Uji Multikolonieritas, Uji Heteroskedasititas, 
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dan Uji Autokorelasi. Keempat uji tersebut harus lolos dari pengujian agar dapat 

melanjutkan pengujian regresi linear berganda. 

3.6.2.1 Uji Normalitas 

Menurut (Ghozali, 2018: 161) tujuan dari melakukan pengujian normalitas 

adalah untuk mengetahui telah atau belum berdistribusi normalnya variabel 

residual atau variabel pengganggu dalam sebuah model atau dengan kata lain uji 

normalitas dilakukan dengan tujuan agar data yang berhasil di kumpulkan 

memiliki hasil yang normal. Uji statistik dianggap tidak valid apabila tidak lolos 

uji normalitas. Upaya yang dapat digunakan untuk mengetahui normalitas nilai 

residual, yaitu dengan: 

1. Analisis Grafik 

Analisis grafik yaitu analisis yang melihat gambar, apabila gambar yang di 

hasilkan berbentuk lonceng maka dinyatakan bahwa data tersebut normal. 

Selain itudengan normal probability plot bisa dikatakan normal bahwa 

titik yang di hasilkan mendekati garis diagonal (Ghozali, 2018: 161). 

2. Analisis Statistik 

Tidak hanya melihat hasil dari analisis grafik, analisis statistik pun harus 

dilakukan guna memperoleh hasil yang lebih baik dan pasti. Selain itu 

adapaun cara untuk menguji hasil yang meiliki data yang normal dengan 

cara non parametik Kolmogrov-Smirnov (Ghozali, 2018: 163). Dasar 

pengambilan keputusan bisa dilakukan berdasarkan probabilitas yaitu: 

a. Jika likuiditas ≥ 0,05 maka data berdistribusi normal  

b. Jika likuiditas ≤ 0,05 maka data tidak berdistribusi normal 
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Dalam sebuah model bisa dikatakan bagus jika data yang sudah di 

kumpulkan serta diolah menjadi normal sehingga dapat dikatakan layak dalam 

melakukan pengujian statistik. Penelitian ini menggunakan analisis Grafik 

Histogram, Normal probability plot dan Test of Normality Kolmogrov-Smirnov 

yang diolah menggunakan program SPSS versi 25 dalam menguji normalitas data. 

Uji ini bertujuan untuk melihat atau menguji apakah variabel penganggu 

dalam suatu model regresi terbagi secara normal(Ghozali, 2016, hal. 154). Untuk 

menguji apakah data tersebut terbagi normal atau sebaliknya adalah dengan uji 

statistik dan analisis grafik. 

Grafik histogram merupakan bagian dari analisis grafik yang berfungsi 

sebagai perbandingan data riset dengan data berdistribusi normal, dengan 

tekniknormal probability plotyaitu jika data berdistribusi normal maka terbentuk 

garis diagonal yang lurus dan garis diagonal dibandingkan dengan ploting data 

residual(Ghozali, 2016). Kemudian uji statistikdengan memakai uji kolmogorov-

smirnov dengan menggunakan hipotesis sebagai berikut: 

H0 : Data terbagi normal 

H1 : Data tidak terbagi normal 

Jika nilai signifikan < 0,05 berarti H1 diterima, sehingga dapat dikatakan 

bahwa data tidak terbagi dengan normal dan sebaliknya jika nilai signifikan > 

0,05 maka H0 diterima, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa data 

berdistribusi normal. 

3.6.2.2 Uji Multikolinearitas 

Menurut (Ghozali, 2018: 107-108), sasaran dari melakukan pengujian ini 

adalah untuk mendeteksi adanya atau tidak adanya hubungan sesama variabel X 
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dalam model regresi penelitian. Model regresi disebutkan bagus ketika tidak 

terdapatnya gejala multikolinearitas atau gejala korelasi diantara variabel bebas. 

Cara yang dimanfaatkan untuk mendeteksi adanya atau tidak adanya gejala 

korelasi atau gejala multikolinearitas yaitu: 

1. Jika nilai 𝑅2 dalam sebuah model memiliki nilai sangat besar di satu 

sisi variabel individual tidak signifikan memperngaruhi varibel Y 

maka dinyatakan adanya multikolinearitas. 

2. Jika korelasi antara variabel sangat tinggi  (berkisaran diatas 0,90) 

maka dinyatakan adanya multikolinearitas. 

3. Jika nilai tolerance lebih kecil dari 0,10 dan  nilai VIF lebih tinggi dari 

10 maka terdapatnya indikasi adanya multikolinearitas. 

Penelitian ini menggunakan cara ketiga untuk mendeteksi variabel bebas 

dalam model regresi penelitian ini terdapat gejala korelasi atau tidak yaitu dengan 

mengansumsi bahwa nilai tolerance tidak sama dengan kecil dari  0,10 dan nilai 

VIF tidak sama dengan besar dari 10. 

Tujuan dari uji multikolinearitas untuk mengetahui adanya hubungan antar 

variabel tidak terikat ditemukan pada suatu model regresi (Ghozali, 2016). Model 

regresi yang baik adalah jika tidak ada kolerasi yang timbul antar variabel tidak 

terikat (variabel independen), satuannya yaitu nilai variance inflation factor dan 

nilai tolerance. 

Terjadinya multikolinearitas dapat diketahui dengan cara melihat nilai 

variance inflation factor atau nilai tolerance tersebut, jika nilai tolerance ≤ 0,01 

atau nilai variance inflation factor ≥ 10 maka terjadi multikolinearitas. 
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3.6.2.3 Uji Heteroskedastisitas 

Menurut (Ghozali, 2018: 137), Tujuan dilakukan uji heteroskedastisitas 

adalah mendeteksi apakah terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu 

periode pengamatan ke satu periode pengamatan lain dalam model regresi 

penelitian ini. Model regresi dapat dikatakan baik apabila tidak terjadi 

heteroskedastisitas dalam suatu penelitian. 

 Salah satu upaya yang digunakan peneliti dalam menilai adanya 

heteroskedastisitas dengan membaca gambar-gambar scatterplot dengan nilai 

prediksi variabel Y yaitu ZPRED sedangkan variabel X SPRESID. Titik-titik 

yang mewakili data sesungguhnya harus membentuk pola yang tidak jelas atau 

teratur dan menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y untuk dikatakan 

tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. 

Upaya lain yang bisa dipakai dalam penelitian ini apakah memiliki gejala 

seperti heteroskedastistitas yaitu melakukan uji glejser supaya mendapatkan hasil 

yang lebih maximal. Menurut (Ghozali, 2018: 142) uji glejser dilaksanakan 

dengan menyambungkan nilai absolute dengan variabel Y. Dalam uji glejser, 

variabel independen harus memiliki nilai signifikansi ≥ 0,05 atau secara statistik 

tidak mempengaruhi variabel dependen untuk dikatakan tidak terjadinya gejala 

heteroskedastisitas. 

3.6.2.4 Uji Autokolerasi 

Menurut (Ghozali, 2018: 111), tujuan dilakukan uji autokorelasi adalah 

untuk menguji apakah terdapat korelasi antara kesalahan penganggu pada suatu 

periode pengamatan dengan periode pengamatan sebelumnya dalam suatu model 

regresi. Autokorelasi dapat terjadi karena periode pengamatan berurut 
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menyebabkan adanya kaitan satu dengan yang lain. Terjadi dikarenakan hasil 

resdiu tidak bebas dari berbagai pengamatan. Adapun cara dalam guna 

mengetahui ada maupun tidak adanya autokorelasi. Namun dalam penelitian ini 

peneliti menggunakan Uji Durbin- Watson (DW Test). 

 Menurut (Ghozali, 2018: 112), uji Durbin-Watson hanya digunakan untuk 

autokorelasi tingkat satu (first order autocorrelation) dan mensyaratkan adanya 

intercept (konstanta) dalam model regresi dan tidak ada variabel lagi di antara 

variabel independen. Jika ingin mendeteksi jika ad autokorelasi dengan cara 

umum yaitu: 

Tabel 3.5Keputusan Autokorelasi 

Hipotesis nol Keputusan Jika 

Tidak ada autokorelasi positif Tolak 0 < d < dl 

Tidak ada autokorelasi positif No decision dl ≤  d ≤ du 

Tidak ada korelasi negatif Tolak 4- dl < d < 4 

Tidak ada korelasi negatif No decision 4-du ≤ d ≤ 4 - dl 

Tidak ada autokorelasi positif atau negatif Tdk ditolak du < d < 4 - du 

 

 

 

3.6.3 Uji Analisis Regresi Linear Berganda 

Karena dalam penelitian ini mempunyai variabel yang lebih dari 1, maka 

peneliti menggunakan analisis regresi linear berganda. Menurut (Ghozali, 2018:95) 

analisis regresi pada dasarnya membahas mengenai hubungan keterikatan antara 

variabel dependen dengan variabel independen. Analisis linear berganda disini 

untuk membuktikan sejauh mana pengaruh likuiditas, aktivitas, solvabilitas dan 

profitabilitas terhadap kinerja keuangan. 
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Y’ = a + b1x1 + b2x2 + b3x3... + bnxn  

Adapun persamaan regresi linear berganda yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

 

Keterangan: 

Y   :Kinerja Keuangan 

α    : Nilai Konstanta 

β1, β2, β3, β4  : NilaiKoefisien Regresi 

X1   : Rasio Likuiditas 

X2   : Rasio Aktivitas 

X3   : Rasio Solvabilitas 

X4   : Rasio Profitabilitas 

xn  :Variabel Independen ke-n 

3.6.4 Pengujian Hipotesis 

Pengujian ini bertujuan untuk  memastikan keakuratan maka diperlukan 

pengujian hipotesis, jika hipotesis nol ditolak maka digunakan uji hipotesis 

(Chandrarin, 2017). Ada beberapa uji hipotesis adalah sebagai berikut: 

3.6.4.1 Uji Parsial (Uji T) 

Menurut (Chandrarin, 2018:179), pada hakikatnya uji t dilaksanakan agar 

bisa diketahui seberapa besar variabel X kepada variabel Y. Saat melakukan uji t 

maka perlu dilihat hasil dari uji signifikansi kepada variabel Y yang secara 

bersama-sama memiliki suatu pengaruh kepada variabel X. Pengujian ini 

menggunakan tingkat signifikansi 5% (a=0,05). Untuk itu, suatu variabel 

Rumus 3.6 Regresi Linier Berganda 
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independen dikatakan berpengaruh apabila memiliki nilai signifikansi < 0,05. 

Hipotesis dalam melakukan uji t yaitu: 

1. Variabel Rasio Likuiditas secara parsial memiliki pengaruh signifikan 

terhadapKinerja Keuangan. 

H0 ; b1= 0, artinya tidak ada pengaruh signifikan antara rasio likuiditas 

terhadap kinerja keuangan 

H1 ; b1≠ 0,  artinya ada pengaruh signifikan antara rasio likuiditas 

terhadap kinerja keuangan 

2. Variabel Rasio Aktivitas secara parsial memiliki pengaruh signifikan 

terhadap Kinerja Keuangan. 

H0 ; b2= 0, artinya tidak ada pengaruh signifikan antara rasio aktivitas 

terhadap kinerja keuangan 

H2 ; b2≠ 0,  artinya ada pengaruh signifikan antara rasio aktivitas 

terhadap kinerja keuangan. 

3. Variabel Rasio Solvabilitas secara parsial memiliki pengaruh 

signifikanterhadap Kinerja Keuangan. 

H0 ; b3= 0, artinya tidak ada pengaruh signifikan antara rasio solvabilitas 

terhadap kinerja keuangan. 

H3 ; b3≠ 0,  artinya adapengaruh signifikan antara rasio solvabilitas 

terhadapkinerja keuangan. 
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4. Variabel Rasio Profitabilitas secara parsial memiliki pengaruh 

signifikanterhadap Kinerja Keuangan. 

H0 ; b4= 0, artinya tidak ada pengaruh signifikan antara rasio 

profitabilitas terhadap kinerja keuangan. 

H0 ; b4≠ 0,  artinya adapengaruh signifikan antara rasio profitabilitas 

terhadapkinerja keuangan. 

5. Variabel Rasio Likuiditas, Aktivitas, Solvabilitas dan Profitabilitas 

memiliki pengaruhsignifikan terhadap Kinerja Keuangan. 

H0 ; b5= 0, artinya tidakada pengaruh signifikanantara rasio likuiditas, 

aktivitas, solvabilitas dan pofitabilitas terhadap kinerja 

keuangan. 

H0 ; b5≠ 0,  artinyaada pengaruh signifikanantara rasio likuiditas, 

aktivitas, solvabilitas dan  pofitabilitas terhadap kinerja 

keuangan. 

Menurut (Ghozali, 2018:99) kriteria pengambilan keputusan dalam uji 

statistik t adalah sebagai berikut: 

1. Quick look 

Jika signifikan t < 0,05 maka hipotesis diterima  

Jika signifikan t > 0,05 maka hipotesis ditolak 

2. Membandingkan nilai statistik t dengan titik kritis menurut tabel 

Jikathitung < ttabel, maka H0diterima. 

Jikathitung > ttabel, maka H0ditolak. 
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3.6.4.2 Uji Simultan (Uji F) 

Menurut (Ghozali, 2018: 179), pada dasarnya uji F bertujuan untuk 

menguji apakah semua variabel independen secara bersamaan memiliki pengaruh 

terhadap variabel dependen. Uji hipotesis jenis ini dinamakan uji signifikansi 

secara keseluruhan terhadap garis regresi yang diobservasi maupun estimasi, 

apakah variabel Y berhubungan linear terhadap variabel X1, X2, X3 dan X4. 

Pengujian ini sama halnya menggunakan tingkat signifikan 5% (a=0,05). Kriteria 

pengambilan keputusan dalam uji statistik f adalah sebagai berikut: 

1. Quick look 

Jika signifikan t < 0,05 maka hipotesis diterima  

Jika signifikan t > 0,05 maka hipotesis ditolak 

2. Membandingkan nilai statistik t dengan titik kritis menurut tabel 

Jikathitung < ttabel, maka H0diterima. 

Jikathitung > ttabel, maka H0ditolak. 

3.6.4.3 Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Menurut (Chandrarin, 2018: 97), pada dasarnya koefisien determinasi (R2) 

mengukur seberapa jauh kemampuan model penelitian dalam menjelaskan 

variabel dependen. Apabila nilai R2kecil maka variabel independen yang 

digunakan belum cukup mampu untuk mewakili sebab akibatnya variabel 

dependen sehingga variabel dependen diduga masih mempunyai pengaruh oleh 

variabel lain yang tidak ada di dalam penelitian ini. Apabila nilai R2mendekati 

angka 1 maka variabel independen yang digunakan hampir memberikan seluruh 

informasi yang dibutuhkan. 
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Koefisien determinasi terletak pada tabel model summary yang 

didalamnya terdapat nilai r square dan adjusted r square. Nilai r square dianggap 

tidak bias karena setiap tambahan satu variabel akan meningkatkan nilai r square 

tidak peduli apakah variabel yang ditambahkan tersebut memiliki pengaruh 

signifikan. Sehingga para peneliti mengganjurkan untuk menentukan nilai 

adjusted r square. Nilai adjusted r square akan lebih baik apabila mempunyai 

nilai di atas 0,5 karena nilai adjusted r squareberkisar diantara 0 sampai dengan 

1atau di antara 0% - 100% (Ghozali, 2018: 98). Rumus untuk menghitung 

koefisien determinasi ditunjukkan sebagai berikut ini: 

 

   Rumus 3.6 Koefisien Determinasi 

 

Keterangan: 

D  : Koefisien Determinasi 

R : Koefisien Korelasi Variabel Bebas dan Variabel Terikat 

3.7 Lokasi dan Jadwal Penelitian 

3.7.2 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Bursa Efek Indonesia tepatnya di IDX 

perwakilan Kepri, yang beralamat di Komplek Mahkota Raya Blok A No.11, Jl. 

Raja H. Fisabililah, Batam Center – Kota Batam. Bursa Efek Indonesia dijadikan 

sebagai tempat penelitian karena peneliti mempertimbangkan bahwa Bursa Efek 

Indonesia merupakan lalu lintas penjualan saham yang sudah go public di 

Indonesia. 

3.7.3 Jadwal Penelitian 

D = R2x 100% 
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Jadwal penelitian akan dilaksanakan peneliti dalam 13 minggu selama 6 

bulan depan dengan rincian pelaksanaan penelitian minggu pertama indentifikasi 

masalah serta pengajuan judul penelitian terdahulu, minggu kedua dan ketiga 

peneliti melakukan tinjauan pustaka yang mendukung penelitian ini, minggu 

keempat kelima dan keenam peneliti mulai mengumpulkan data yang dibutuhkan 

dalam penelitian ini, minggu ketujuh kedelapan dan kesembilan peneliti mulai 

mengolah data, minggu kesepuluh kesebelas dan keduabelas peneliti menganalisis 

hasil olahan data dan mulai membahas hasil penelitian, minggu ketigabelas 

peneliti menyimpulkan dan menyarankan hasil penelitian. Berikut ini merupakan 

jadwal penelitian yang telah disusun untuk melaksanakan penelitian ini: 

Tabel 3.6 Jadwal Penelitian 

No. Kegiatan 

2020 2020 2020 2020 2021 2021 

Sep  Okt Nov Des Jan Feb 

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

1 Indentifikasi 

Masalah 

                            

2 Pengajuan 

Judul                             
3 Tinjauan 

Pustaka                             
4 Pengumpulan 

Data                             
5 Pengolahan 

Data                             
6 Analisis dan 

Pembahasan                             
7 Simpulan dan 

Saran                             
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