
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kondisi Perkonomian dunia khususnya indonesia sekarang ini membawa dampak

persaingan yang ketat di berbagai bidang industri, untuk itu perusahaan harus dapat menghadapi

persaingan yang ketat dalam bidang industrinya. Salah satu cara yang dapat diambil yaitu dengan

meningkatkan kemampuan internalnya, baik berupa peningkatan teknologi, kualitas produk,

kualitas sumber daya manusia, efesiensi biaya, maupun kinerja yang semakin tinggi sehingga

memerlukan teknologi yang baik dalam menunjang keberhasilan suatu perusahaan.

Perusahaan-perusahaan harus menghadapi persaingan yang ketat tidak hanya antar

perusahaan sejenis tetapi lebih melibatkan industri secara keseluruhan, dan juga berbagai

ancaman dari pihak eksternal lainya.Perusahaan di tuntut untuk meningkatkan kinerjanya agar

tetap bertahan dalam masa krisis dan persaingan yang ketat.Hal ini juga yang saat ini dihadapi

oleh perusahaan industri otomotif Indonesia.

Menurut Adanan Silaban  mengemukakan bahwa :

Perkembangan dunia bisnis yang semakin kompetitif menyebabkan perubahan besar
luar biasa dalam persaingan, produksi, pemasaran, pengelolahan sumber daya manusia,
dan penanganan transaksi antara perusahaan dengan pelanggan dan perusahaan dengan
perusahaan.1

Hal ini jelas mengakibatkan setiap perusahaan di tuntut untuk dapat mengikuti setiap

perubahan yang terjadi di dalam dunia bisnis, karena hanya perusahaan-perusahaan yang

1Adanan Silaban, Sistem Pengendalian Manajemen, Universitas HKBP Nommensen, Medan, 2017, hal.
167



memiliki keunggulan kompetitif dan selalu menciptakan inovasi yang dapat bersaing dalam

dunia bisnis seperti saat ini. Seperti halnya yang terjadi kepada industri Otomotif di indonesia

yang menjadi suatu sektor andalan dalam pertumbuhan perekonomian di indonesia, yang terus

distimuluskan agar dapat bersaing di pasar global.

Airlangga Hartarto menjelaskan:

Industri Otomotif merupakan salah satu sektor andalan yang terus diprioritaskan

pengembangannya karena berperan besar terhadap pertumbuhan perekonomian nasional. Apalagi

indonesia masih menjadi negara tujuan utama untuk investasi di sektor industri otomotif. Dengan

banyaknya investasi maka makin tambah lapangan pekerjaaan. Tahun 2016, kontribusi subsektor

industri alat angkutan (termasuk didalamnya industri otomotif) terhadap PDB sektor non migas

mencapai 10,47 persen dan juga pada tahun 2017 industri otomotif mampu menyerap tenaga

kerja langsung sekitar 350 ribu orang dan tenaga kerja tidak langsung sebanayak 1,2 juta orang.

Kementrian Perindustrian mendorong terus, sehingga industri otomotif mampu memberikan

kontribusi yang semakin besar bagi perekonomian nasional. Pemerintah menargetkan produksi

otomotif mencapai 2,5 juta unit pada tahun 2020.

Indonesia memiliki industri manufaktur mobil terbesar kedua di Asia Tenggara dan di

wilayah ASEAN (setelah Thailand yang menguasai sekitar 50 persen dari produksi mobil di

wilayah ASEAN). Kendati begitu, karena pertumbuhannya yang subur di beberapa tahun

terakhir, Indonesia akan semakin mengancam posisi dominan Thailand selama satu dekade

mendatang. Namun, untuk mengambil alih posisi Thailand sebagai produsen mobil terbesar di

kawasan ASEAN, tentuakan memerlukan upaya dan terobosan besar. Saat ini indonesia sangat

tergantung pada investasi asing langsung, terutama dari Jepang, untuk pendirian fasilitas



manufaktur mobil. Indonesia juga perlu mengembangkan industri komponen mobil yang bisa

mendukung industri manufaktur mobil. Saat ini, kapasitas total produksi mobil yang dirakit di

Indonesia berada pada kira-kira dua juta unit per tahun.

Ini merupakan sebuah momentum bagi industri indonesia untuk dapat meningkatkan

pertumbuhan industri otomotif dalam negeri di pasar global, yang didukung oleh program

nawacita presiden Indonesia selama beberapa periode kerja sejak tahun 2014- 2018, dengan

mengenjot pembangunan infrastruktur diseluruh daerah indonesia yang meliputi: jalan dan

jembatan, pelabuhan, terminal, bandara dan lain sebagainya sehingga meningkatkan permintaan

akan kendaraan jenis angkutan barang menjadi kebutuhan tersendiri.

Data membuktikan melalui alamat website Okezone, melalui Sekjend Gaikindo Kukuh

Kumara mengungkapkan bahwa:

Pertumbuhan penjualan mobil nasional tak lepas dari pembangunan infrastruktur yang

dilakukan oleh pemerintah .selain itu harga komoditas juga memberikan dampak terhadap

penjualan mobil. Proyek infrastruktur didaerah yang sudah selesai mendorong permintaan

terhadap kendaraan bermotor. Kukuh mencontohkan, masifnya pembangunan infrastruktur

membuat penjualan kendaraan komersial jenis truk 24 ton ke atas naik 90 % selama delapan

bulan pada tahun 2017. Khususnya di Indonesia bagian timur seperti Sulawesi dan Papua

infrastrukturnya sedang digenjot sehingga dikawasan itu permintaan mobil meningkat.

Dilain sisi Executive General Manager PT Toyota Astra Motor (TAM) Fransiscus

Soerjopranoto memperkirakan penjualan mobil nasional tahun 2017 pada periode Januari-

Agustus mencapai 1,07 juta unit. Khususnya Toyota dan berhasil mencatatkan dengan volume



penjualan 261.599 unit, mobil niaga tetap bertumbuh dibanding tahun lalu 25%, sedangkan light

truck vehicle tumbuh 15 sampai 16 persen. Bahkan dorongan penjualan diperkirakan juga

didorong oleh permintaan konsumen untuk pemenuhan sektor logistik.

Adapun wujud nyata yang telah dilakukan oleh pemerintah dengan komitmen pada

investasi Toyota Group di Indonesia selama 2-3 tahun terakhir mencapai 20 Triliun, dan Toyota

Group juga telah menargetkan total ekspor mobil CBU untuk tahun 2017 sebanyak 217 ribu unit

atau senilai lebih dari US$ 3 juta. Ruang pertumbuhan bagi industri tersebut tidak terlepas dari

pertumbuhan kebutuhan akan investor kebutuhan baik Penanaman Modal Dalam Negeri

(PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA). Oleh karena itu perlu adanya perbaikan

kinerja perusahaan yang salah satunya diukur dengan Profitabilitas.

Perusahaan khususnya industri Otomotif tersebut di tuntut untuk dapat meningkatkan

kinerja agar tetap bertahan dalam persaingan global.Pengukuran dan penilaian kinerja suatu

perusahaan merupakan suatu faktor penting dalam perusahaan.Pengukuran kinerja digunakan

untuk dapat menilai keberhasilan perusahaan dalam menggunakan sumber daya yang di miliki

untuk mencapai tujuan perusahaan dalam hal ini memperoleh laba.Pengukuran kinerja juga

digunakan oleh pemangku Kepentingan (Stakeholders) untuk menilai kinerja perusahaan salah

satunya investor, menilai kinerja perusahaan dengan melihat dari laporan keuangan yang di

sajikan perusahaan sebagai bahan pertimbangan bagi mereka untuk menanamkan modal yang

dimiliki ke dalam perusahaan.

Dengan adanya penilaian kinerja, manajer puncak dapat membuat suatu keputusan

terhadap kebijakan yang tepat ke depannya bagi sebuah perusahaan.Manajer bertanggung jawab

dan bertanggung-gugat atas efisiensi operasi, profitabilitas jangka pendek dan panjang, dan



penggunaan yang efektif atas modal, upaya manusia dan sumber daya lainnya.Di sini juga di

katakan bahwa manajemen memiliki kepentingan ganda dalam analisa prestasi atau kinerja

keuangan dan menilai efisensi dan profitabilitas operasi, dan menimbang seberapa efektif

penggunaan sumber daya perusahaan.

Informasi kinerja perusahaan sering di sajikan di dalam laporan keuangan perusahaan,

untuk dapat mengukur kinerja perusahaan khususnya kinerja di bidang keuangan dapat

menggunakan rasio-rasio keuangan.Banyak teknik-teknik analitis, termasuk yang melibatkan

berbagai rasio keuangan tersedia untuk penilaian prestasi.Akan tetapi manfaat yang sebenarnya

dari setiap rasio tertentu sangat di tentukan oleh tujuan spesifik dari si analis. Lebih lanjut, rasio

– rasio bukan merupakan kriteria yang mutlak: rasio bermakna terutama untuk menunjukan

perubahan dalam kondisi keuangan atau prestasi operasi dan membantu menggambarkan trend

dan pola perubahan tersebut. Yang pada giliranya, dapat menunjukan kepada analis resiko dan

peluang bagi perusahaan yang sedang ditelaah.

Menurut Rivaldy Daniel Lontoh et al  mengemukakan bahwa:

Penilaian terhadap kinerja suatu perusahaan tertentu dapat dilakukan dengan
melakukan analisis terhadap laporan keuangannya.Laporan keuangan perusahaan berupa
neraca memberikan informasi kepada pihak diluar perusahaan, misalnya masyarakat
umum dan investor.2

Analisis rasio merupakan suatu bentuk atau cara yang umum digunakan dalam

menganalisis laporan kinerja perusahaan. Dengan menggunakan alat analisis berupa rasio ini

akan menjelaskan atau memberi gambaran kepada penganalisis tentang baik buruknya keadaan

atau posisi keuangan suatu perusahaan.

2 Rivaldy Daniel Lontoh et al, Analisa Perbandingan Kinerja Keuangan PT. HM Sampoerna TBK dan
PT Gudang Garam TBK Periode 2011- 2014, Universitas Sam Ratulangi Manado, Vol.5, No.2, hal. 393-403



Pentingnya rasio Profitabilitas/laba menununjukan kemampuan perusahaan mendapatkan

hasil selama satu periode produksi, rasio Profitabilitas juga menunjukan kombinasi dari pengaruh

likuiditas, manajemen asset, dan hutang pada hasil operasi.Oleh karenanya rasio ini melihat

bagaimana perusahaan mampu memiliki prospek kelangsungan hidupnya dalam jangka panjang.

Dengan kelangsungan hidup badan usaha yang lebih terjamin maka akan dapat meningkatkan

kinerja keuangan. Rasio profitabilitas dapat dinilai dengan menggunakan beberapa rasio, antara

lain: Profit Margin on Sales, Return On Asset, Return On Equity, dan Basic Earning Power.

Rasio yang tepat digunakan saat ini adalah Return On Asset, karena rasio ini mampu

memberikan tolak ukur untuk menilai kegiatan operasi perusahan.

Pentingnya rasio likuiditas bagi kinerja keuangan, karena likuiditas mempunyai hubungan

dengan kemampuan perusahaan dalam membayar dengan segera (likuid) terhadap kewajiban

segera, kemampuan membayar segera, berarti dipergunakan aktiva lancar(aktiva Likuid), untuk

membayar kewajiban segera/lancar (utang lancar).Rasio likuditas menunjukan tingkat

ketersediaan modal kerja yang dibutuhkan dalam aktivitas operasional.Adanya modal kerja yang

cukup memungkinkan bagi perusahaan untuk beroperasi secara maksimal dan tidak mengalami

kesulitan akibat krisis keuangan.

Akan tetapi, modal kerja yang berlebihan justru menunjukan adanya dana yang tidak

produktif dan terlihat perusahaan akan melepaskan tingkat keuntungan yang lebih besar.

Idealnya, modal kerja perusahaan seharusnya tersedia dalam jumlah yang cukup untuk

membiayai berbagai kegiatan perusahaan, yang berarti tidak terdapat kekurangan modal dan

tidak terdapat sumber daya yang mengangur.



Pentingnya rasio solvabilitasbagi kinerja keuangan karena menunjukan kemampuan

perusahaan untuk membayar untuk jangka panjang, pembayaran dalam jangka panjang

membutuhkan sumber pendanaan.Sumber pendanaan dapat diperoleh melalui pihak didalam

perusahaan dan luar perusahaan. Tetapi indikator perusahaan yang Profitable adalah perusahaan

yang memilik proporsi dana sendiri yang lebih besar dari pada sumber pendanaan dari hutang.

Karena perusahaan yang memiliki proporsi dana yang lebih besar dari hutang tentu akan

mempengaruhi jumlah laba bersih yang diperoleh lebih kecil karena Income Operating yang

diperoleh akan digunakan untuk membayar jumlah bunga pinjaman.

Pentingnya rasio aktivitas bagi kinerja keuangan menunjukan bagaimana perusahaan

mampu menghasilkan penjualan selama satu periode berdasarkan aktiva yang dimiliki.Rasio ini

dapat digunakan untuk memprediksi laba.Karena berkaitan dengan memanfaatkan sumber daya

perusahaan yang ada untuk menghasilkan penjualan. Semakin cepat rasio aktivitas maka laba

yang dihasilkan akan semakin meningkat, karena perusahaan sudah dapat memanfaatkan sumber

daya tersebut untuk meningkatkan penjualan yang berpengaruh terhadap pendapatan yang

diperoleh perusahaan.

Informasi yang diberikan mengenai gambaran posisi keuangannya, yang lebih jauh dapat

digunakan oleh pihak eksternal untuk menilai besarnya resiko yang ada pada suatu perusahaan

dengan rasio Profitabilitas. Dalam hal ini rasio yang digunakan untuk mengukur kinerja

keuangan perusahaan dalam penelitian ini adalah Current Ratio (CR), Debt to Equity Ratio

(DER), dan Total Asest TurnOver (TATO), terhadap kinerja keuangan yang di ukur dalam

Return On Asset (ROA).



Profitabilitas adalah hubungan laba yang diperoleh dengan investasi yang ditanamkan

pemilik saham diamati secara tertulis oleh khalayak keuangan.Di sisi lain penelitian yang

dilakukan Anggia menjelaskan bahwa:

…Terdapat beberapa variabel yang mempengaruhi rasio profitabilitas. Jika ditinjau
dari definisi, rasio profitabilitas merupakan sekelompok rasio yang menunjukan
kombinasi dan pengaruh likuiditas, manajemen asset, dan utang pada hasil
operasi.Sehingga ketiga faktor tersebut perlu di analisis lebih lanjut untuk mempermudah
penilaian kinerja perusahaan.3

Return On Assetdi pakai untuk mengukur kinerja perusahaan yang dimana sejauh mana

kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih dari aset total yang dimiliki. Return On Asset

digunakan untuk menilai seberapa baik seorang manajemen menggunakan aset untuk

memperoleh laba. menjelaskan bahwa Return On Asset adalah pengembalian atas aktiva,

hubungan laba tahun setelah pajak terhadap total aktiva (saldo rata-rata atau akhir), yang

digunakan sebagai ukuran produktivitas aktiva perusahaan.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan mengenai faktor-faktor yang

mempengaruhi kinerja keuangan.

Penelitian yang dilakukan Joni Anto, dengan judul Pengaruh Current Ratio, Debt To

Equity Ratio, Receivable Turn Over, Sales Growth Terhadap Return On Asset Pada Semua

Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. Meneliti tentang analisis

kinerja keuanganDengan menguji variabel Current Ratio, Debt to Equity Ratio sebagai variabel

bebas dan kinerja keuangan sebagai variabel terikat yang digambarkan melalui Return On Asset.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Current Ratio memiliki pengaruh positif signifikan

3Anggia Zainur Rahmah, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Perusahaan Manufaktur Yang
Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2015, Universitas Negeri Yogyakarta, hal. 19



terhadap Return On Asset, sedangkan Debt to Equity Ratio berpengaruh negatif signifikan

terhadap Return On Asset.

Penelitian yang dilakukan Prio Prakoso dan Mochammad Chabachib,dengan judul Analisis

Pengaruh Leverage, Efektivitas Aset Dan Sales Terhadap Profitabilitas Serta Dampaknya

Terhadap Nilai Perusahaan.Hasil Penelitian iniMenjelaskan bahwa Current Ratio berpengaruh

positif terhadap Return On Asset, sedangkan Debt to Equity Ratio berpengaruh negatif  dan

signifikan terhadap Return On Asset, sedangkan Total Asset Turn Over berpengaruh positif

terhadap Return On Asset. Sedangkan Penelitian yang dilakukan Devita, dengan judul Faktor-

Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek

Indonesia Periode 2010-2015.Hasil Penelitiannya menjelaskan secara parsial Total Asset Turn

Overberpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas.

Penelitian Ega Iskarisma, dengan judul Pengaruh Current Ratio, Total Asset TurnOver,

Inventory TurnOver, Debt to Equity Ratio Dan Umur Perusahaan Terhadap Return On Asset

Pada Perusahaan Food And Baverage Yang Terdaftar Di BEI Periode 2011-2015. Hasil

penelitiannya menyatakan bahwaCurrent Ratioberpengaruh negatif terhadap Return On Asset,

yang artinya adalah apabila Current Ratio mengalami kenaikan maka akan menurunkan nilai

Return On Asset, sebaliknya apabila Current Ratio mengalami penurunan maka akan menaikan

Return On Asset.Berbeda halnya dengan penelitian yang dilakukan Kusumajaya menyatakan

bahwa Struktur modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas pada perusahaan

manufaktur di BEI tahun 2006 -2009.Debt ratio ini mengukur proporsi dana yang bersumber dari

utang untuk membiayai aktiva perusahaan. Semakin besar besar rasio ini menunjukan porsi

penggunaan utang dalam membiayai investasi pada aktiva semakin besar, yang berarti pula

resiko keuangan perusahaan meningkat dan sebaliknya.Hasil penelitian ini sejalan dengan teori



ini. Jika Debt to Equity Ratio semakin tinggi maka kemampuan perusahaan memperoleh

Profitabilitas akan semakin rendah, sehingga Debt to Equity Ratio mempunyai hubungan negatif

dengan profitabilitas.

Tabel 1.1Research Gap Penelitian-penelitian Terdahulu

Variabel
Independen

Variabel
Dependen Pengaruh Peneliti Terdahulu

(Current
Ratio)

(Return On Asset)

Negatif
Signifikan

Rahmawati (2012)
Joni Anto (2014)

Positif
Signifikan

Prio Prakoso dan
Mochammad Chabachib
(2016),
Anggia Zainnur Rahmah
2016)

(Debt to Equity
Ratio) Negatif

Signifikan

Anggia Zainnur Rahmah
(2016),
Prio Prakoso dan
Mochammad Chabachib
(2016)

Positif
Signifikan Kusumajaya (2011)

(Total Asset
TurnOver)

Positif
Signifikan Devita (2012)

Sumber: Data yang Diolah

Terdapat hubungan yang signifikan antara variabel terikat Return On Asset dengan variabel

independennya, dan selain itu juga adanya Fenomena gap dan research gap merupakan alasan

bagi peneliti untuk melakukan penlitian penilaian kinerja keuangan melalui rasio-rasio keuangan

yang mempengaruhi profitabilitas bagi perusahaan manufaktur. Berdasarkan latar belakang

tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti tentang “Faktor-faktor yang mempengaruhi

kinerja keuangan perusahaan Manufaktur (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur,



Sub Sektor Otomotif dan Komponenya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode

2015-2017)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh Current Ratio terhadap Kinerja Perusahaan manufaktur, Sub sektor

Otomotif dan Komponennya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2017).

2. Bagaimana pengaruh Debt to Equity Ratio terhadap Kinerja Perusahaan manufaktur, Sub

sektor Otomotif dan Komponennya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-

2017).

3. Bagaimana pengaruh Total Asset TurnOver Ratio terhadap Kinerja Perusahaan

manufaktur, Sub sektor Otomotif dan Komponennya yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia Periode 2015-2017).

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka perlu di lakukan batasan terhadap masalah

yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini agar tidak membahas pengertian yang luas.

Maka fokus penelitian ini hanya pada Current Ratio, Debt to Equity Ratio, dan Total Asset Turn

Over Ratio yang mempengaruhi kinerja perusahaan manufaktur-Sub Sektor Otomotif yang

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2017.

1.4 Tujuan Masalah



Tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruhCurrent Ratio terhadap kinerja keuangan pada

perusahaan manufaktur-Sub sektor Otomotif Periode 2015-2017.

2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruhDebt to Equity Ratio terhadap kinerja

keuangan pada perusahaan manufaktur-Sub sektor Otomotif Periode 2015-2017.

3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruhTotal Asset TurnOver Ratio terhadap kinerja

keuangan pada perusahaan manufaktur-Sub sektor Otomotif Periode 2015-2017.

1.1 Manfaat Penelitian

Hasil Penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat bagi beberapa pihak baik secara praktik

maupun teoritis:

1. Teoritis.

Penelitian ini digunakan untuk menambah referensi dari para investor sebagai bahan

pertimbangan menanamkan modal diperusahaan manufaktur-sub sektor otomotif.

2. Praktis

A. Bagi Penulis, Sebagai penambah pengetahuan dan penambah wawasan penulis

sehingga dapat digunakan sebagai bahan pengembangan diri.



B. Sebagai bahan masukan dan memberikan informasi kepada perusahaan

mengenai,Current Ratio, Debt to Equity Ratio, Total Asset Turn Over Ratio, Return

On Asset sebagai penggukur kinerja Perusahaan.

C. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tambahan dan menjadi

referensi tambahan bagi peneliti selanjutnya khususnya mengenai manajemen

keuangan sebagai dasar penilaian kinerja perusahaan.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Landasan Teori

2.1.1. Pengertian Kinerja

Menurut Wibowo  mengemukakan bahwa:

“Kinerja merupakan implementasi dari rencana yang telah disusun

tersebut.Implementasi kinerja dilakukan sumber daya manusia yang memiliki

kemampuan, kompetensi, motivasi, dan kepentingan”.4Bagaimana organisasi menghargai

dan memperlakukan sumber daya manusianya akan mempengaruhi sikap dan prilakunya dalam

menjalankan kinerja.

Kinerja perusahaan adalah laporan hasil kerja suatu perusahaan yang dikelolah oleh

seorang manajemen didalam suatu perusahaan atas penggunaan sumber daya yang ada di

perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan, dan harus di informasikan oleh manajemen

kepada pihak-pihak tertentu yang berkepentingan terhadap informasi kinerja perusahaan, untuk

mengetahui tingkat kinerja perusahaan dalam satu periode tertentu, sebagai bahan pertimbangan

dalam pengambilan keputusan.

Perencanaan strategis yang di lakukan oleh manajemen dengan menetapkan tujuan jangka

panjang, jangka pendek, kemudian dituangkan dalam rencana jangka pendek, dan rencana

tersebut dibuat dalam suatu susunan anggaran yang akan membiayai dari kegiatan yang telah

direncanakan tersebut menjadi anggaran induk (Master Budget), kemudian dituangkan menjadi

4 Wibowo, Manajemen Kinerja, Edisi Revisi: Jakarta, Rajawali Pers, 2014, hal. 446



pelaksanaan kerja, dan hasil dari pelaksanaan kerja tersebut menjadi dasar untuk melakukan

penilaian terhadap kinerja perusahaan dan akan di lakukan suatu evaluasi kerja, agar

menghasilkan evaluasi kerja yang lebih baik lagi.

Kinerja keuangan perusahaan adalah hasil dari banyak keputusan individual yang dibuat

secara  terus-menerus oleh manajemen. Oleh karena itu untuk dapat menilai kinerja perusahaan

perlu dilakukan analisis dampak keuangan kumulatif dan ekonomi dari keputusan, dan

mempertimbangkannya dengan menggunakan ukuran yang komperatif.

Hj. Tjandrakirana DP & Meva Monika mengemukakan bahwa :

Kinerja adalah tingkat pencapaian dan tujuan perusahaan, tingkat pencapaian misi
perusahaan, dan tingkat pelaksanaan tugas secara aktual.Kemudian penilaian kinerja
keuangan perusahaan dapat dilakukan dengan menggunakan rasio keuangan untuk dapat
mengetahui apakah perusahaan tersebut dapat dijalankan dengan efisien dan efektif.5

Sedangkan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menjelaskan bahwa informasi kinerja

perusahaan berdasarkan Standart Akuntansi Keuangan informasi kinerja perusahaan, terutama

profitabilitas, diperlukan untuk menilai perubahan potensial sumber daya ekonomi yang

mungkin dikendalikan di masa depan. Informasi kinerja bermanfaat untuk memprediksi

kapasitas perusahaan dalam menghasilkan arus kas dari sumber daya yang ada.

Amran Manurung & Halomoan Sihombing mengemukakan bahwa:

“Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan dari

usahanya, dengan mempertimbangkan antara likuiditas, manajemen aset dan penggunaan

5Hj. Rina Tjandrakirana & Meva Monika, Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap nilai Perusahaan pada
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya,
Vol.12 No.1, 2014, hal. 2



utang perusahaan”.6 Dalam pengukuran profitabilitas digunakan beberapa rasio diantaranya:

Rasio Profit Margin, Rasio Pengembalian Aktiva, dan Rasio pengembalian modal sendiri. Rasio

yang difokuskan adalah rasio pengembalian aktiva (Return On Asset), untuk melihat bagaimana

manajer dapat mengelolah aset yang dimiliki untuk memperoleh keuntungan dari operasi

perusahaan, sehingga dapat menilai seberapa efisien perusahaan secara keseluruhan.

Rumus yang digunakan untuk mencari Return On Asset :

= ℎ ℎ 100%
2.1.2 Tujuan Penilaian Kinerja

Tujuan utama penilaian kinerja adala untuk memotivasi personal dalam mencapai sasaran

organisasi dan dalam memenuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga

membuahkan tindakan dan hasil yang diinginkan oleh organisasi.

Menurut Adanan Silaban, tujuan sistem pengukuran kinerja adalah:

1. Menentukan strategi, dalam hal ini paling penting adalah tujuan dan target organisasi
dinyatakan secara eksplisit dan jelas, startegi harus dibuat pertama kali untuk
keseluruhan organisasi dan kemudian dikembangkan ke level fungsional dibawahnya.

2. Untuk menentukan pengukuran startegi, pengukuran startegi diperlukan untuk
mengartikulasikan startegi ke seluruh anggota organisasi. Organisasi tersebut harus
fokus pada beberapa pengukuran kritikal.Sehingga manajemen tidak terlalu banyak
melakukan pengukuran indikator kinerja yang tidak perlu.

6 Amran Manurung & Halomoan Sihombing, Analisa Laporan Keuangan, Universitas HKBP Nommensen,
Medan, 2018, hal. 131



3. Mengintergrasikan pengukuran ke dalam sistem manajemen, pengukuran harus
merupakan bagian organisasi baik secara formal maupun informal, juga merupakan
bagian dari budaya perusahaan dan sumber daya manusia perusahaan.

4. Mengevaluasi pengukuran hasil secara berkesinambungan, manajemen harus selalu
mengevaluasi pengukuran kinerja organisasi apakah masih valid untuk ditetapkan dari
waktu ke waktu.7

2.1.3. Manfaat Penilaian Kinerja

Menurut Adanan silaban dikutip dari Mulyadi Mengemukakan manfaat dari penilaian kinerja

perusahaan adalah :

1. Mengelolah operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui pemotivasian
karyawan secara maksimum.

2. Membantu pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan karyawannya seperti
promosi, pemberhentian, mutasi.

3. Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan dan untuk
menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi dan program pelatihan karyawan.

4. Menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai bagaimana atasan mereka
minlai kinerja mereka.

5. Menyediakan suatu dasar bagi distribusi penghargaan.

Pengukuran kinerja membantu manajer dalam memonitor implementasi startegi
bisnis dengan cara membandingkan hasil aktual dengan sasaran dan tujuan strategis.
Sistem pengukuran kinerja biasanya terdiri atas metode sistematis dalam penempatan
sasaran dan tujuan serta pelaporan periodik yang mengidentifkasikan realisasi atas
pencapaian sasaran dan tujuan.8

2.1.4. Media Penilaian Kinerja

Di dalam penilaian kinerja suatu perusahaan dibutuhkan suatu wadah atau media

penilaian.Media yang di pakai untuk meneliti kondisi kesehatan perusahaan adalah laporan

7Adanan Silaban, Op.Cit.,hal.170

8Ibid. hal. 169



keuangan yang terdiri dari neraca, perhitungan laba-rugi, iktisar laba ditahan, dan laporan posisi

keuangan.

Laporan keuangan merupakan informasi akuntansi yang di susun oleh seorang akuntan

setiap periodik mengenai hasil dari aktivitas suatu perusahan dan digunakan sebagai suatu

informasi dalam pengambilan keputusan ekonomi.Manajer menilai kinerja keuangan yang

bersumber dari laporan keuangan perusahaan yang di sajikan dengan baik.

Dari definisi diatas dapat di pahami bahwa manajemen menyajikan laporan keuangan dan

digunakan oleh pihak luar perusahaan untuk bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

Khususnya bagi para pemberi dana seperti Investor, Kreditur. Digunakan mereka sebagai analisis

dalam penilaian kinerja perusahaan.

Menurut Lili M, Sadelimengemukakan bahwa:

“Laporan keuangan adalah laporan tertulis yang memberikan informasi kuantitatif

tentang posisi keuangan dan perubahan-perubahannya, serta hasil yang dicapai selama

periode tertentu.”9Sedangkan menurut Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 2

Tahun 2009, tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi yang menyangkut

posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan dan arus kas entitas

yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pembuatan

keputusan ekonomi.

9Lili M, Sadeli, Dasar-Dasar Akuntansi, Edisi Pertama, Cet.11: Sukses Hidayati, Jakarta, 2016, hal. 18



Posisi keuangan memberikan gambaran tentang bagaimana susunan kekayaan yang

dimiliki perusahaan dan sumber- sumber kekayaan itu didapat.Perubahan posisi keuangan

menunjukan kemajuan perusahaan, memberikan gambaran tentang apakah perusahaan

memperoleh laba dalam melaksanakan kegiatannya dan apakah perusahaan mengalami

perkembangan yang menunjukan manajemen telah mengelola perusahaan dengan berhasil.

Menurut Jadongan Sijabat mengemukakan tujuan laporan keuangan secara umum adalah:

1. Memberikan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan
posisi keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam
pengambilan keputusan ekonomi.

2. Menunjukan apayang telah dilakukan manajemen dan pertanggung-jawaban
sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

3. Memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai.
4. Menyediakan pengaruh keuangan dari kejadian di masa lalu.10

2.1.5 Alat ukur Penilaian Kinerja

Untuk menilai kondisi keuangan dan kinerja perusahaan, analis keuangan memerlukan

beberapa tolak ukur.Tolak ukur yang sering dipakai adalah rasio atau indeks, yang

menghubungkan dua data keuangan yang satu dengan yang lainnya.

Menurut Brealy, Myers & Marcus mengemukakan bahwa:

Rasio keuangan merupakan cara yang nyaman untuk merangkum sejumlah besar
data keuangan dan membandingkan kinerja keuangan perusahaan. Anlisis laporan
keuangan penting dilakukan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan suatu
perusahaan.11

10Jadongan Sijabat, Akuntansi Keuangan Menegah 1 Berbasis PSAK , Universitas HKBP Nommensen,
Medan, 2016, hal. 5

11 Brealy, Myers & Marcus, Dasar- dasar Manajemen Keuangan Perusahaan, Edisi 5, Jakarta, 2006,
hal.72



Analisis dan interprestasi dari macam-macam rasio dapat memberikan pandangan yang

lebih baik tentang kondisi keuangan keuangan perusahaan dan prestasi perusahaan bagi para

analis dibandingkan analisis yang hanya didasarkan atas dasar keuangan sendiri-sendiri yang

tidak berbentuk rasio.

I Made Sudana mengemukakan bahwa:

“Informasi ini diperlukan untuk mengevaluasi kinerja yang dicapai manajemen

perusahaan di masa yang akan lalu, dan juga mempertimbangkan dalam menyusun

rencana perusahaan kedepan”.12Dari penjelasan di atas dapat diperoleh pengertian bahwa

analisa rasio keuangan di gunakan sebagai tolak ukur dalam menilai kinerja keuangan dan

sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan di masa yang akan datang

berdasarkan data masa lalu.

Brealy, Myers & Marcus ada 4 jenis rasio keuangan, yaitu sebagai berikut:

1. Rasio Leverage, rasio ini memperlihatkan seberapa besar penggunaan utang dalam

pembelanjaan perusahaan. Ada beberaspa rasio yang terbagi dalam Leverage, yang terdiri

dari: rasio utang,rasio tingkat kemampuan membayar bunga, dan rasio kecukupan kas.13

 Rasio Utang (Debt Ratio)

Debt Ratio ini mengukur proporsi dana yang bersumber dari utang untuk

membiayai aktiva perusahaan. Semakin besar rasio ini menunjukan penggunaan utang

dalam membiayai investasi pada aktiva semakin besar, yang berarti pula risiko keuangan

perusahaan meningkat dan begitu sebaliknya.

12I Made Sudana, Manajemen Keuangan Perusahaan Teori dan Praktik, Edisi 2, Jakarta, 2015, hal. 23

13Loc. Cit, hal. 72



= 100%

 Rasio tingkat kemampuan membayar bunga (Times Interest Earned Ratio).

Times interest earned ratio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar

beban tetap berupa bunga dengan menggunakan EBIT (Earning Before Interest and

Taxes). Semakin besar rasio ini berarti kemampuan perusahaan untuk membayar bunga

semakin baik, dan peluang untuk mendapatkan tambahan pinjaman juga semakin tinggi.

=
 Rasio Kecukupan Kas (Cash Coverage Ratio).

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dengan mengunakan EBIT ditambah

dana dari depresiasi untuk membayar bunga. Semakin besar rasio ini menunjukan

kemampuan perusahaan untuk membayar bunga semakin tinggi, dengan demikian peluang

untuk mendapatkan pinjaman baru juga semakin besar.

ℎ = + 100%
 Rasio Utang Jangka Panjang (Long-Term Debt to Equity Ratio).

Rasio ini mengukur besar kecilnya penggunaan utang jangka panjang dibandingkan

dengan modal sendiri perusahaan.Semakin tinggi rasio ini mencerminkan rasio keuangan

perusahaan semakin besar, dan sebaliknya.



− = − 100%
2. Rasio Likuiditas (Liquidity Ratio).

Rasio ini mengukur kemampuan perusahan untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka

pendek. Besar kecilnya Liquidity Ratio dapat diukur dengan cara:

 Current Ratio, ini mengukur kemampuan perusahaan untuk mambayar utang lancar dengan

aktiva lancar dengan mengunakan aktiva lancar yang dimiliki. Semakin besar rasio ini

berarti semakin likuid perusahaan.

= 100%
 Quick ratio/ acid test ratio. Rasio ini seperti current ratio tetapi persediaan tidak

diperhitungkan karena kurang liquid dibandingkan dengan kas, surat berharga, dan piutang.

Oleh karena itu, Quick ratio memberikan ukuran yang lebih akurat dibandingkan dengan

Current Ratio tentang kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek

perusahaan.

atau =
 Cash Ratio. Rasio ini mengukur kemampuan kas dan surat berharga yang dimiliki

perusahaan untuk menutup utang lancar. Rasio ini paling akurat dalam mengukur

kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek karena hanya



memperhitungkan komponen aktiva lancar yang paling liquid. Semakin tinggi rasio

likuiditas semakin baik kondisi keuangan jangka pendek perusahaan, dan sebaliknya.

ℎ = ℎ+
3. Rasio Efisiensi.

Atau rasio tingkat perputaran (Turnover Ratio) mengukur seberapa produktif perusahaan

mengunakan aset-asetnya.Bagi perusahaan yang mengunakan banyak masukan dan teknologi

dapat melibatkan masalah yang kompleks dan rumit, jadi dalam praktiknya Analis biasanya

bermaksud menggunakan rasio tingkat perputaranyang mengukur seberapa banyak produksi

perusahaan untuk setiap dolar aset yang digunakan.

 Rasio Tingkat Perputaran Asset. (Asset Turn Over Ratio).

Rasio tingkat perputaran aset, atau rasio penjualan terhadap aset, memperlihatkan seberapa

baik aset perusahaan digunakan.

= PenjualanRata − rata Total Aset
 Rata-rata periode Penagihan.

Rata-rata periode penagihan mengukur seberapa cepat pelanggan membayar tagihan

mereka. Rata-rata periode penagihan mengekspresikan piutang dalam penjualan harian:

Piutang dalam jumlah harian = Rata − rata periode penagihanRata − rata penjualan harian



 Rasio Perputaran Persediaan.

Membahas mengenai perputaran persediaan, dengan membandingkan biaya penjualan

dengan harga pokok penjualan. Adapun rumus Rasio Perputaran Persediaan :

Perputaran Persediaan = Harga Pokok PenjualanRata − rata persediaan
4. Rasio Profitabilitas

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dengan mengunakan

sumber-sumber yang dimiliki perusahaan, seperti aktiva, modal atau penjualan perusahaan.

1. =
Return On Asset menunjukan kemampuan perusahaan dengan menggunakan seluruh

aktiva yang dimiliki untuk menghasilkan laba setelah pajak. Rasio ini penting bagi manajemen

untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi manajemen perusahaan dalam mengelolah aktiva

perusahaan. Semakin besar Return On Asset, berarti semakin efisien pengunaan aktiva

perusahaan atau dengan kata lain dengan jumlah aktiva yang sama bisa dihasilkan laba yang

lebih besar, dan sebaliknya.

2. =
Return On Equity menunjukan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba setelah

pajak dengan menggunakan modal sendiri yang dimiliki perusahaan. Rasio ini penting bagi



pihak pemengang saham, untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi pengelolahan modal sendiri

yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan.

3. Profit Margin Ratio

Mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dengan mengunakan

penjualan yang dicapai perusahaan.Semakin tinggi rasio ini menunjukan perusahaan semakin

efisien dalam menjalankan operasinya.

=
4. Basic Earning Power

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba sebelum bunga dan

pajak dengan menggunakan total aktiva yang dimiliki perusahaan. Dengan kata lain rasio ini

mencerminkan efektivitas dan efisiensi pengelolahan seluruh investasi yang telah dilakukan

perusahaan. Semakin tinggi rasio ini maka semakin efektif dan efisien pengelolahan seluruh

aktiva yang dimiliki perusahaan untuk menghasilkan laba sebelum bunga dan pajak.

Bas =
2.1.6 Rasio yang mempengaruhi kinerja Perusahaan.

Menurut Bringham & Houston menjelaskan bahwa :



“Rasio profitabilitas merupakan sekelompok rasio yang menunjukan kombinasi efek

dari likuiditas, manajemen aktiva, dan utang pada hasil operasi”.14Maka disimpulkan

beberapa rasio yang mempengaruhi kinerja perusahaan secara keseluruhan adalah:

1. Current Ratio (CR).

Said Kelana Asnawai & Chandra Wijaya menjelaskan bahwa:

15Current ratio digunakan untuk mengukur likuiditas perusahaan, menjelaskan
bahwa angka rasio lancar mencerminkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi
kewajiban lancar sebesar rasio tersebut.Standart untuk Current Ratio adalah 1.Jika
diperolehCurrent Ratio> 1 berarti perusahaan Likuid, mampu membayar kewajiban
segera.Makin besar Current Ratio makin baik, artinya makin besar kemampuan
perusahaan membayar kewajiban dengan segera.Namun jika Current Ratio terlalu besar,
justru tidak bagus, kerena menunjukan kondisi aktiva lancar terlalu banyak, atau terlalu
banyak aktiva menganggur (idle).

Bringham & Houston menjelaskan perhitungan Current Ratiodapat dilakukan dengan

menggunakan rumus sebagai berikut:16

= 100%
Penelitian Novita (2015) menyatakan bahwa Current Ratioberpengaruh positif signifikan

terhadap Return On Asset. Iskandar, dkk. (2014) memiliki hasil yang samadalam penelitiannya

bahwa Current Ratio berpengaruh signifikan dan postif terhadap Return On Asset

2. Debt to Equity Ratio (DER).

14Eugene F.Brigham And Joel F.Houston, Dasar-Dasar Manajemen Keuanagan, Edisi 10: Yulianto,
Jakarta, 2006, hal. 107

15Said Kelana Asnawi dan Chandra Wiajaya, FINON (FINANCE FOR NON FINANCE) Manajemen
Keuangan Untuk Non Keuangan, Edisi 1, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hal. 22

16Eugene F.Brigham And Joel F.Houston, Op. Cit., hal. 95



Said Kelana Asnawai & Chandra WijayaMenjelaskan Bahwa:

Debt to Equity Ratio adalah rasio antara total utang dengan total ekuitas dalam
perusahaan yang memberikan gambaran perbandingan antara total utang dengan modal
sendiri (Equity) perusahaan. Pada dasar nya rasio ini dgunakan untuk mengetahui
perbandingan utang (leverage) dengan modal sendiri.Semakin besar rasio ini berarti
semakin besar peranan utang dalam membiayai aset perusahaan dan begitu juga
sebaliknya.17

= 100%

Penelitian Novita (2015) menjelaskan bahwa:

Struktur modal merupakan suatu bentuk perimbangan dari modal utang dengan
modal sendiri. Perusahaan yang sumber dananya lebih besar dari modal sendiri tentu
akan memperoleh net income yang lebih tinggi dari pada perusahaan yang cenderung
sumber dananya lebih besar dari modal utang, karena Operating income yang digunakan
untuk membayar beban bunga kecil jumlahnya.

Tentu hal ini berpengaruh pada Profitabilitas sebuah perusahaan untuk menghasilkan

laba, biasanya perusahaan yang Profitable atau Menguntungkan sedikit menggunakan

pembiayaan yang bersumber pada modal utang.

3. Total Asset Turn Over (TATO)

Rasio ini digunakan untuk mengukur bagaimana perusahaan dapat mengelolah aktiva

untuk dapat menghasilkan penjualan perusahaan.

Menurut Said Kelana Asnawai & Chandra Wijaya Menjelaskan Bahwa :

17Said Kelana Asnawai & Chandra Wijaya, Op. Cit, hal 24



“Total Asset Turn Over yaitu rasio rasio ini menunjukan bagaimana perusahaan

mampu menghasilkan penjualan selama satu periode berdasarkan aktiva yang

dimiliki”.18Artinya adalah semakin tinggi rasio ini berarti semakin tinggi produktivitas

penggunaan seluruh aset perusahaan. Rumus Total Asset Turn Over :

− =
Penelitian Rahmah (2016) Menjelaskan rasio ini juga berfungsi untuk mengukur seberapa

efisien aktiva perusahaan telah dimanfaatkan untuk memperoleh penghasilan. Penelitian yang

dilakukan oleh Devita (2012) menjelaskan bahwa secara parsial Total Asset Turn Over

berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas

2.2. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

NO Peneliti Variabel Metode Kesimpulan

1 Novia Maharani, dkk
(2013)

Variabel Dependen:

Return On Asset

Variabel Independen:

Debt to Equity Ratio,

danTotal Asset Turn

Analisis

Jalur

1. Secara parsial Debt to

Equity Ratio berpengaruh

negatif dan signifikan

terhadap Return On Asset

2.Secara parsial Total Asset

Turn Over berpengaruh

18Ibid,.hal. 25



Over. positif signifikan terhadap

Return On Asset

2 Anggiah Zainur

Rahmah  (2016)

Variabel Dependen:

Return On Asset

Variabel Independen:

Current Ratio, Debt to

Equity Ratio, dan

Total Asset Turn

Over.

Regeresi

Data Panel

1.Secara parsial Current

Ratio dan Total Asset Turn

Over memiliki pengaruh

positif signifikan terhadap

Return On Asset

2.Debt to Equity Ratio

memiliki pengaruh negatif

signifikan terhadap Return

On Asset

3 Inge Lengga Sari

Munthe, dkk

(2017)

Variabel Dependen:

Return On Asset

Variabel Independen:

Current Ratio, Debt to

Equity Ratio, dan

Total Asset Turn

Over.

Regresi

linier

berganda

1.Secara persial Current

Ratio dan Debt to Equity

Ratio berpengaruh Positif

signifikan terhadap Return

On Asset

2. Secara parsial Total Asset

Turn Overberpengaruh

negatif terhadap Return On

Asset

4 Joni Anto (2014) Variabel Dependen:

Return On Asset

Regeresi

linier

berganda

1. Secara Parsial Current

Ratio dan Debt to Equity

Ratio berpengaruh negatif



Variabel Independen:

Current Ratio dan

Debt to Equity Ratio

signifikan terhadap Return

On Asset

Sumber: Data Yang diolah

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmahwati (2012), mengenai Faktor-Faktor Yang

Mempengaruhi Kinerja Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode

2010-2015. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis regresi data panel. Hasil

penelitianya menunjukan bahwa:

Variabel berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.Hal ini berarti bahwa
apabila Current Ratio mengalami kenaikan maka akan menaikan kinerja perusahaan yang
di ukur dalam Return On Asset, sebaliknya apabila Current Ratio mengalami penurunan
maka akan menurunkan kinerja perusahaan yang di ukur dalam Return On Asset.

Hal ini berarti bahwa, semakin besar rasio lancar maka menunjukan semakin besar

kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya.Hal ini menunjukan

adanya penempatan dan yang besar pada sisi aktiva lancar.Sehingga mengakibatkan kinerja

keuangan dari segi likuiditas perusahaan semakin baik.

Sedangkan variabel Total Asset TurnOver memiliki pengaruh positif terhadap kinerja

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Hal ini menjelaskan bahwa apabila Total Asset

Turn Over meningkat akan meningkatkan kinerja perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI

yang digambarkan oleh variabel terkait yaitu Return On Asset. Yang berarti apabila perputaran

aset untuk menghasilkan penjualan tinggi tentu kinerja perusahaan yang diukur dalam Variabel

Return On Asset juga meningkat. Disimpulkan bahwa seluruh aset perusahaan telah digunakan

semaksimal mungkin untuk menghasilkan laba perusahaan.



Penelitian yang dilakukan oleh Prakoso & Chabachib. (2016) dalam jurnal yang berjudul

“Analisis Pengaruh Current ratio, Debt to Equity Ratio, Total Asset TurnOver terhadap Dividend

Yield dengan Return On Asset sebagai variabel intervening”, Teknik analisis yang digunakan

adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa:

Current Ratio memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Return On
Asset. Hal itu dibuktikan dengan arah koefisien positif sebesar 0,280 dan tingkat signifikan
sebesar 0,036.H1 terbukti. Artinya semakin tinggi rasio likuiditas perusahaan, maka akan
meningkatkan rasio profitabilitas perusahaan. Hal ini dapat meningkatkan jumlah laba
yang dihasilkan dan pada akhirnya dapat memberikan pengaruh positif terhadap rasio
profitabilitas.

Sedangkan variabel Debt to Equity Ratio memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan

terhadap Return On Asset. Rasio ini mengindikasikan jumlah total utang perusahaan dan jumlah

equitas perusahaan. Naiknya rasio Debt to Equity Ratio menandakan naiknya tingkat utang yang

dimiliki perusahaan. Tinggi tingkat utang akan membuat pendapatan perusahaan lebih rentan

terpapar oleh resiko pembayaran utang beserta bunga yang harus dilunasi. Hal ini secara

langsung akan mengurangi jumlah laba dan pada akhirnya akan berpengaruh negatif terhadap

profitabilitas perusahaan.

Sedangkan variabel Total Aset Turn Over berpengaruh positif terhadap Return On Asset.

Artinya, peningkatan rasio efektivitas aktiva Total Asset Turn Over, akan mengakibatkan

peningkatan rasio profitabilitas perusahaan. Dengan kata lain semakin efektif penggunaan aset

perusahaan dalam menghasilkan laba, akan menyebabkan rasio profitabilitas naik.



2.3. Kerangka berfikir.

Dalam penelitian ini variabel penelitian independen adalah Current Ratio, Debt to Equity

Ratio, dan Total Aset Turn Over.Sedangkan variabel dependen adalah Return On Asset.

2.3.1 Pengaruh Current Ratio terhadap Kinerja Perusahaan.

Current ratio merupakan rasio yang dapat menunjukan sejauh mana aktiva lancar dapat

memenuhi kewajiban lancar sehingga perusahaan dapat menutupi hutang dengan aktiva yang

dimiliki oleh perusahaan.Karna semakin besar perbandingan antara aktiva lancar dengan hutang

lancar semakin tinggi perusahaan memiliki kemampuan menutupi kewajiban jangka

pendeknya.Tetapi ketika perusahaan menetapkan modal kerja yang tinggi, kemungkinan tingkat

likuiditas akan terjaga namun kesempatan untuk memperoleh laba yang besar akan menurun

yang pada akhirnya berdampak menurunnya profitabilitas. Sebaliknya jika perusahaan ingin

memaksimalkan profitabilitas, maka makin baiklah posisi perusahaan dimata kreditur. Karena

terdapat kemungkinan yang lebih besar bahwa perusahaan akan dapat membayar kewajibannya

tepat pada waktunya.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai Current ratio yang tinggi dari perusahaan akan

mengurangi ketidakpastian bagi investor, namun mengindikasi adanya dana yang menggangur

sehingga mengurangi tingkat profitabilitas perusahaan, akibatnya kinerja keuangan menjadi tidak

baik atau buruk. Oleh karena itu Current ratio berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

2.3.2 Pengaruh Debt to Equity Ratio terhadap Kinerja Perusahaan.



Debt to Equity Ratio Merupakan rasio yang menunjukanperbandingan  pembiayaan antara

modal sendiri dengan modal utang.Debt to Equity Ratio juga dijelaskan bahwa imbangan antara

hutang yang dimiliki perusahan dengan modal sendiri.

Perusahaan yang pada umumnya memiliki sumber pendanaan yang besar dari modal

sendiri pada tentunya memiliki beban bunga yang kecil jumlahnya dikarenakan jumlah pinjaman

dari pihak luar kecil.Hal ini tentu berdampak pada laba bersih perusahaan yang lebih besar

karena laba operasi yang digunakan untuk membiayai pokok pinjaman beserta bunga lebih kecil

dibandingkan pada perusahaan yang memiliki sumber pembiayaan dari modal utang.

Oleh karena itu.Bagi perusahaan sebaiknya, besarnya hutang tidak boleh melebihi modal

sendiri agar beban tetapnya tidak terlalu tinggi.Semakin kecil rasio ini semakin baik.Maksudnya,

semakin kecil porsi hutang terhadap modal semakin aman.Sturktur modal digambarkan melalui

Debt to Equity Ratioyang berpengaruh negatif terhadap Return On Asset.

2.3.3 Pengaruh Total Asset Turn Over terhadap Kinerja Perusahaan.

Total Asset Turn Over merupakan rasio yang membagi penjualan dengan total aktiva.Rasio

ini menjelaskan pengukuran aktivitas aktiva dan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan

penjualan melalui penggunaan aktiva tersebut.Rasio ini juga mengukur seberapa efisien aktiva

tersebut telah dimanfaatkan untuk memperoleh penghasilan.

Saat kondisi penjualan perusahaan naik, maka laba bersih perusahaan kemungkinan besar

naik. Kondisi ini menyebabkan rasio Total Asset Turn Over dan Return On Asset cenderung naik.

Begitu juga sebaliknya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Total Asset Turn Over berpengaruh

positif terhadap Return On Asset.



2.4. Kerangka Penelitian

Kerangka penelitian merupakan unsur-unsur pokok dalam penelitian dimana konsep

teroritis akan berubah ke dalam operasional yang dapat mengambarkan rangkaian variabel yang

akan diteliti.

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian

Keterangan:

Variabel Dependen: Y (Kinerja Perusahaan (Return On Asset))

Variabel Independen   :

 X 1: Current Ratio

X1

Current Ratio

X2

Debt to Equity Ratio

X3

Total Asset TurnOver

Y

Kinerja Perusahaan
(Return On Asset)



 X2: Debt to Equity Ratio

 X3: Total Asset Turn Over

2.5. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah suatu desain awal tentang hubungan yang logis antara dua atau lebih

variabel yang digambarkan di dalam suatu bentuk pernyataan yang dapat diuji.Hipotesis yang

dikemukakan penulis berdasarkan landasan teori dan landasan berfikir:

H1 : Current Ratio berpengaruh positif  dan signifikan terhadap kinerja perusahaan

manufaktur, sub sektor otomotif dan komponennya  yang tercatat di Bursa Efek Indonesia

periode 2015-2017.

H2 : Debt to Equity Ratio berpengaruh negatif dan signifikan terhadap  kinerja perusahaan

manufaktur, sub sektor otomotif dan komponennya yang tercatat di Bursa Efek Indonesia

periode 2015-2017.

H3 : Total Asset Turn Over berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan

manufaktur, sub sektor otomotif dan komponennya yang tercatat di Bursa Efek Indonesia

periode 2015-2017.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, Menurut Puguh Suharso mengemukakan

bahwa:

Penelitian kuantitatif merupakan salah satu jenis kegiatan penelitian yang
spesifikasinya adalah sistematis, terencana, dan terstruktur dengan jelas awal hingga
pembuatan desain penelitian, baik tentang tujuan penelitian, subjek penelitian, objek
penelitian, sampel data, sumber data, maupun metodologinya (mulai pengumpulan data
hingga analisis data). Variabel penelitianya terukur dengan berbagai bentuk skala
pengukuran, yaitu skala nominal, ordinal, interval, maupun rasio.19

Dan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan

asosiatif, yang merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua

variabel atau lebih.

3.2. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini mengunakan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang sudah

dikumpulkan sebelumnya untuk tujuan-tujuan yang tidak mendesak, atau dengan kata lain

merupakan data yang di peroleh secara tidak langsung yang dapat berupa bukti, catatan, atau

laporan historis yang tersusun dalam arsip, baik yang dipublikasikan maupun yang tidak di

publikasikan. Data diambil pada periode 2015-2017, pada perusahaan manufaktur yang bergerak

pada sub sektor Otomotif dan Komponnenya. Dan data diperoleh pada situs BEI melalui

www.idx.co.id

19Puguh Suharso, Metode Penelitian Kuantitatif Untuk Bisnis, Cetakan Pertama: Alkadri, Jakarta, 2009,
hal. 3



3.3. Variabel Penelitian

3.3.1. Variabel Tergantung (Dependent Variabel).

Variabel Tergantung (Dependent Variabel)adalah variabel yang memberikan reaksi/respon

jika dihubungkan dengan variabel bebas.Variabel tergantung adalah variabel yang keberadaanya

diamati dan diukur untuk menetukan pengaaruh yang disebabkan oleh variabel bebas. Variabel

dependen dalam penelitian ini adalah kinerja perusahaan yang diinterprestasikan melalui Return

On Asset.

3.3.2. Variabel Bebas (Independent Variabel)

Variabel bebas(Independent Variabel) merupakan variabel stimulus atau variabel yang

mempengaruhi variabel lain. Variabel bebas merupakan variabel yang pengaruhnya diukur,

dimanipulasi, atau dipilih oleh peniliti untuk menentukan hubungannya dengan suatu gejala yang

di observasi dalam kaitannya dengan variabel lain. Variabel independen yang digunakan dalam

penelitian ini antara lain: Current Ratio, Debt to Equity Ratio, dan Total Aset Turn Over.

3.4. Definisi Operasional

Definis operasional merupakan penjabaran suatu variabel ke dalam indikator-indikator,

dengan adanya definisi operasional pada variabel yang dipilih dan digunakan dalam penelitian

maka lebih mudah untuk diukur, dan variabel tersebut sebagai berikut:

1. Variabel Dependen

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan yang di

interpretasikan dengan rasio Return On Asset. Rasio ini merupakan hasil pembagian dari laba

bersih penjualan dengan total aset. Rumus yang digunakan untuk mencari Return On Asset yaitu:



= Laba Bersih Setelah PajakTotal Asset x 100%
2. Variabel Independen

 Current Ratio

Rasio ini gunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar utang lancar

dengan menggunakan aktiva lancar.Rasio ini dihitung dengan membagikan aset lancar dengan

utang lancar. Rumus yang digunakan untuk mencari Current Ratio yaitu:

= Aset LancarUtang lancar x 100%



 Debt to Equity Ratio

Rasio ini digunakan untuk mengukur perbandingan pembiayaan modal perusahaan antara

pembiayaan moda utang dengan modal sendiri perusahaan. Rasio ini dihitung dengan

membagikan antara total utang dengan total modal.

= Total UtangTotal Equitas x 100%
 Total Asset Turn Over

Rasio ini untuk mengukur perputaran seluruh aset perusahaan, dan dihitung dengan

membagi penjualan dengan total aset. Rumus untuk menghitung Total Asset Turn Over:

= PenjualanTotal Asset x 100%
3.5. Populasi dan Sampel Penelitian

3.5.1 Populasi Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah 13 perusahaan manufaktur sub sektor otomotif dan

komponennya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2015-2017.



Tabel 3.1

Populasi Perusahaan Otomotif dan Komponennya

NO KODE NAMA PERUSAHAAN

1 ASII PT Astra International, Tbk

2 AUTO PT Astra Otoparts, Tbk

3 BOLT PT Garuda Metalindo, Tbk

4 BRAM PT Indo Kordsa, Tbk

5 GDYR PT Goodyear Indonesia, Tbk

6 GJTL PT Gajah Tunggal, Tbk

7 IMAS PT Indomobil Sukses International, Tbk

8 INDS PT Indospring, Tbk

9 LPIN PT Multi Prima Sejahtera, Tbk

10 MASA PT Multistrada Arah Sarana, Tbk

11 NIPS PT Nipress, Tbk

12 PRAS PT Prima Alloy Steel, Tbk

13 SMSM PT Selamat Sempurna, Tbk

3.5.2 Sampel Penelitian

Sampel adalah bagian dari populasi yang diharapkan mampu mewakili populasi dalam

penelitian.Dalam penyusunan sampel perlu disusun kerangka sampling yaitu daftar dari semua

unsur sampling dalam populasi sampling.Dan metode yang digunakan dalam penarikan sampel

adalah Purposive Sampling yaitu teknik penentuan sampel dengan tujuan tertentu. Jenis metode

ini termasuk dalam metode penarikan sampel Non Probability Sampling yaitu metode



pengumpulan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama pada setiap

anggota populasi untuk di pilih menjadi sampel. Hanya elemen populasi yang memenuhi kriteria

tertentu dari penelitian ini saja yang bisa dijadikan sampel penelitian.

Adapun kriteria yang digunakan untuk memilih sampel pada penelitian ini adalah sebagai

berikut:

1. Perusahaan Manufaktur sub sektor otomotif yang sudah dan masih terdaftar di Bursa Efek

Indonesia selama periode penelitian.

2. Perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan tahunan selama periode penelitian.

3. Data yang dimiliki perusahaan lengkap dan sesuai dengan variabel penelitian.

4. Dan menyajikan laporan keuangan dengan mengunakan mata uang rupiah

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan tersebut, maka peneliti dapat menentukan

sampel penelitian ini adalah :



Tabel 3.2

Sampel Perusahaan Otomotif dan Komponennya

NO KODE NAMA PERUSAHAAN

1 ASII PT. Astra International, Tbk

2 AUTO PT. Astra Otoparts, Tbk

3 BRAM PT. Indo Kordsa, Tbk

4 GJTL PT. Gajah Tunggal, Tbk

5 IMAS PT. Indomobil Sukses International, Tbk

6 INDS PT. Indospring, Tbk

7 LPIN PT. Multi Prima Sejahtera, Tbk

8 MASA PT. Multistrada Arah Sarana, Tbk

9 NIPS PT. Nipress, Tbk

10 PRAS PT. Prima Alloy Steel, Tbk

11 SMSM PT. Selamat Sempurna, Tbk

3.6. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan metode

dokumentasi, karena data yang digunakan adalah data sekunder. Menurut Mudrajad

Kuncoromenjelaskan bahwa:

Data sekunder merupakan data yang sudah ada; data tersebut sudah dikumpulkan
sebelumnya untuk tujuan-tujuan yang tidak mendesak.Dan data dalam penelitian ini
berupa data dalam laporan tahuanan (annual report) perusahaan yang menjadi sampel
penelitian didalam Bursa Efek Indonesia.20

20 Mudrajad Kuncoro, Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi, Edisi 4: Wibi Hardani, Jakarta, 2013,
hal.149



Data-data yang digunakan dalam penelitian ini adalah informasi keuangan yang

berhubungan dengan variabel penelitian, yaitu:

1. Informasi mengenai Current Ratio

2. Informasi mengenai Debt to Equity Ratio

3. Informasi mengenai Total Asset Turn Over

4. Informasi mengenai Return On Asset

3.7. Metode Analisis Data

3.7.1 Analisis regeresi linier berganda

Analisis regeresi merupakan hubungan antar dua variabel atau lebih.Analisis regresi

bertujuan untuk meramalkan suatu nilai variabel dependen dengan adanya perubahan dari

variabel independen. Analisis regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier

berganda karena menggunakan lebih dari satu variabel independen, yaitu Current Ratio, Debt to

Equity Ratio, Total Asset Turn Over. Dalam perhitungan regresi akan didapat koefisien regersi

yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar perubahan variabel dependen jika nilai

variabel independen dinaikan atau diturunkan. Rumus yang digunakan pada regresi linier

berganda adalah:

= a + − + +
Dimana :

Y = Kinerja Perusahaan yang di estimasikan dengan Return On Asset.

a = Konstanta



= Current Ratio/CR

= Debt To Equity Ratio/ DER

= Total Asset TurnOver/TATO

, , = Koefisien Regresi

= Error (variabel yang tidak diteliti)

3.7.2 Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji Normalitas, digunakan untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi normal atau

tidak. Model regersi yang baik adalah memiliki nilai residual yang terdistribusinormal .dengan

kata lain uji normalitas bukan dilakukan pada masing-masing variabel tetapi pada nilai

residualnya. Untuk menguji normalitas dapat digunakan uji Normal Kolmogorov Smirnov.

Menurut Husein Umar: “Uji Normalitas berguna untuk mengetahui apakah variabel

dependen atau keduanya berdistribusi normal, mendekati normal atau tidak”.21

Untuk mendeteksi apakah data apakah data berdistribusi normal atau tidak dapat diketahui

dengan mengambar penyebaran data melalui sebuah grafik.Pengujian normalitas melalui analisis

grafik adalah dengan melihat Normal Probability Plot yang membandingkan distribusi kumulatif

dari distribusi normal.Jika data menyebar disekitar garis garis diagonal dan mengikuti garis

diagonalnya.Model regresi memenuhi asumsi normalitas. Uji normalitas yang digunakan dalam

penelitian ini yaitu dengan:

21Husein Umar, Desain Penelitian Akuntansi Keprilakuan, Edisi Pertama: Raja Grafindo Persada, Jakarta,
2008, hal. 79



Uji Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Uji ini dapat digunakan untuk melihat model regresi normal atau tidaknya dengan syarat,

yaitu apabila data mengikuti garis diagonal dan menyebar disekitar garis diagonal tersebut, dasar

pengambilan keputusan:

1. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik

histogramnya menunjukan pola distribusi normal maka model regresi memenuhi asumsi

normalitas.

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

atau grafik histogram tidak menunjukan pola distribusi normal maka model regresi tidak

memenuhi asumsi normalitas.

b. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas digunakan untuk melihat ada atau tidaknya korelasi yang tinggi

antara variabel-variabel bebas dalam suatu model regresi berganda.Jika ada korelasi yang tinggi

di antara variabel-variabel bebasnya, maka hubungan antara variabel bebas tehadap variabel

terikat menjadi terganggu.Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara

variabel bebas.

Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas didalam regresi dilakukan dengan cara

melihat nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Apabila tidak terdapat variabel

bebas yang memiliki nilai Tolerance kurang dari 0,1 atau VIF kurang dari 10, maka disimpulkan

tidak ada multikolineritas antar variabel bebas dalam model regresi.

Menurut Husein Umar:

Untuk mengatasi terjadinya Multikolenaritas, dapat diupayakan melalui beberapa
cara berikut:



1. Evaluasi, apakah pengisian data telah berlangsung secara efektif atau
terdapat kecurangan dan kelemahan lain

2. Jumlah data ditambah lagi
3. Salah satu variabel independen dibuang karena data dari dua variabel

independen ternyata mirip
4. Mengunakan metode lanjut.22

c. Uji Heteroskedastisitas

Adalah untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu

pengamatan ke pengamatan yang lain. Di dalam uji ini model regresi yang memenuhi

persyaratan adalah dimana terdapat kesamaan varians dari residual satu pengamatan ke

pengamatan yang lain tetap atau disebut homoskedastisitas.Dan jika berbeda maka disebut

heteroskedastistas.Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas. Salah satu cara untuk

mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan menggunakan Grafik Scatterplot

antara nilai prediksi variabel terikat (Dependent).

Apabila nilai profitabilitas signifikansinya di atas tingkat kepercayaaan 5% dan grafik

scatterplot, titik-titik menyebar diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat

disimpulkan model regerei tidak mengandung adanya heteroskedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Menurut Husein Umar :

“Uji Autokorelasi dilakukan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi

linier terdapat hubungan yang kuat baik positif maupun negative antar data yang ada

pada variabel-variabel penelitian”23.Uji autokorelasi ini dapat dilakukan dengan menggunakan

uji Durbin-Watson (DW), dimana hasil pengujian ditentukan berdasarkan nilai Durbin-Watson

22Op.Cit.,hal. 84
23Ibid, hal. 86



(DW). Dasar pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi dengan menggunakan Durbin-

Watson adalah sebagai berikut:

1. Apabila nilai Durbin-Watson (DW) terletak anatar 0 dan batas bawah atau Lower Bound

(DL), berarti Autokorelasi positif.

2. Apabila nilai DW terletak antara DL dan batas atas atau Upper Bound (DU) berarti tidak

dapat diputuskan apakah terjadi autokorelasi positif atau tidak.

3. Apabila nilai DW terletak antara 4- DL dan 4, berarti ada autokorelasi negatif.

4. Apabila nilai DW terletak antara 4-DU dan 4-DL, berarti tidak diputuskan apakah terjadi

autokorelasi negatif atau tidak.

5. Apabila nilai DW terletak batas atas atau Upper Bonds (DU) dan 4-DU, maka koefisien

autokorelasi sama dengan nol, berarti tidak ada autokorelasi baik positif maupun negatif.

3.7.3 Uji Signifikan Parameter Individual (Uji T)

Uji-t dilakukan untuk menguji pengaruh variabel independen dan variabel dependen secara

parsial. Dasar keputusan :

1. Jika t-hitung < t-table, maka H0 diterima, H1 ditolak. Maka variabel independen secara

individual tidak berpengaruh terhadap variabel dependen (hipotesis ditolak).

2. Jika t-hitung > t-table, maka H0 ditolak, H1 diterima. Maka variabel independen secara

individual berpengaruh terhadap variabel dependen (hipotesis diterima).

Uji t dapat juga dilakukan dengan melihat nilai signifikansi t masing-masing variabel
pada output hasil regeresi mengunakan SPSS dengan Significancelevel 0,05 (α=5%). Jika
nilai signifikansi > dari α (0,05) maka hipotesis ditolak (koefisien regersi tidak signifikan),
yang berarti secara individual variabel independen tidak mempunyai pengaruh yang
signifikan terhadap variabel dependen.Tetapi apabila nilai signifikansi < dari α maka



hipotesis diterima (koefisien regresi signifikan), berarti secara individual variabel
independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

3.7.4. Koefisien Determinasi ( )
Digunakan untuk mengetahui seberapa besar presentasi sumbangan variabel independen

secara serentak terhadap variabel dependen. Dengan kata lain, semakin besar nilai koefisien

determinasi semakin baik kemampuan variabel X menerangkan atau menjelaskan variabel Y.

nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai yang mendakati satu berarti variabel-

variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan dalam memprediksi

variabel-variabel dependen.




