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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Deskripsi Objek Penelitian 

4.1.1. Gambaran Umum Obyek Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan populasi yaitu seluruh perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan populasi 

tersebut, sampel dalam penelitian ini adalah sub sektor perusahaan otomotif dan 

komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Metode untuk pemilihan 

sampel menggunakan metode purposive sampling, sehingga sampel dalam 

penelitian ini berjumlah 12 sampel penelitian.  

Dibawah ini merupakan gambaran umum untuk 12 perusahaan otomotif 

adalah sebagai berikut : 

1.  Astra Internasional Tbk 

Awal mula Astra memulai bisnisnya yaitu sebagai perusahaan 

perdagangan umum dengan nama PT Astra International Inc, namun pada 

akhirnya dilakukan perubahan nama menjadi PT Astra Internasional Tbk 

dikarenakan pelepasan saham ke publik serta pencatatan saham Perseroan di 

Bursa Efek Indonesia. PT Astra Internasional Tbk merupakan salah satu 

perusahaan yang memiliki usaha yang cukup besar di Indonesia. PT Astra 

Internasional bergerak dalam bidang perindustrian, jasa pertambangan, 

pengangkutan, pertanian, pembangunan dan jasa konsultasi yang meliputi 

perakitan dan penyaluran mobil, sepeda motor berikut suku cadangnya, 
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penjualan dan penyewaan alat berat, pertambangan dan jasa terkait, 

pengembangan perkebunan, jasa keuangan, infrastruktur dan teknologi 

informasi. PT Astra Internasional Tbk tercatat di Bursa Efek Indonesia pada 

tanggal 04 April 1990. 

2.  Astra Otoparts Tbk 

PT Astra Otoparts Tbk merupakan perusahaan yang memproduksi serta 

mendistribusikan beranekaragam suku cadang baik kendaraan roda dua 

maupun kendaraan roda empat. Perusahaan ini juga telah mengembangkan 

jaringan retail otomotif modern pertama di Indonesia dengan konsep bisnis 

waralaba. PT Astra Otoparts memiliki jaringan distribusi terbesar di 

Indonesia dan produk-produk PT Astra Otoparts tidak hanya menguasai pasar 

dalam negeri, namun telah menyebar luas di berbagai negara. Perusahaan ini 

tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 15 Juni 1998. 

3.  PT Indo Korsda Tbk 

PT Indo Korsda Tbk berdiri sejak tahun 1981 yang awal mulanya 

bernama PT Branta Mulia. PT Indo Korsda Tbk merupakan perusahaan 

pemasok utama bahan penguat ban premium di kawasan Asia Tenggara 

dengan memiliki kualitas produk nomor satu. PT Indo Korsda selalu 

memberikan inovasi yang baru untuk setiap produknya untuk menghadapi 

persaingan yang ada. PT Indo Korsda tercatat di Bursa Efek Indonesia pada 

tanggal 05 September 1990. 

4.  PT Goodyear Indonesia Tbk 
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PT Goodyear Indonesia Tbk  berdiri pada tanggal 26 Januari 1917 

dengan nama NV The Goodyear Tire & Rubber Company Limited dan 

memulai kegiatan usaha komersialnya pada tahun 1917. PT Goodyear 

Indonesia Tbk memiliki usaha yang bergerak dalam bidang industri ban untuk 

kendaraan bermotor, pesawat terbang serta komponen lainnya yang terkait, 

serta penyaluran dan ekspor ban. Perusahaan ini terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia pada tanggal 01 Desember 1980. 

5.  PT Gajah Tunggal Tbk 

PT Gajah Tunggal Tbk memiliki bisnis utama yaitu pengembangan, 

pembuatan dan penjualan ban radial, ban bias, ban sepeda motor, ban dalam, 

flap dan rim tape serta perusahaan ini juga memproduksi dan menjual tali ban 

dan karet sintetis beserta olahan, yang merupakan komponen utama yang 

digunakan dalam pembuatan ban dan sebagai pendapatan utama dalam 

perusahaan. PT Gajah Tunggal Tbk tercatat di Bursa Efek Indonesia pada 

tanggal 08 Mei 1990. 

6.  PT Indomobil Sukses Internasional Tbk 

Perusahaan ini didirikan pada tahun 1976 dengan awal mulanya bernama 

PT Indomobil Investment  Corporation, namun pada tahun 1977 telah 

dilakukan penggabungan usaha (merger) dengan PT Indomulti Inti Industri 

Tbk dan berubah nama menjadi PT Indomobil Sukses Internasional Tbk. PT 

Indomobil Sukses Internasional Tbk bergerak dalam bidang usaha yaitu 

meliputi pemegang lisensi merek, distributor penjualan kendaraan, layanan 

purna jual, jasa pembiayaan kendaraan bermotor, distributor suku cadang 



 

50 
 

dengan merek “IndoParts”, perakitan kendaraan bermotor, produsen 

komponen otomotif, jasa persewaan kendaraan, dan usaha pendukung 

lainnya. PT Indomobil Sukses Internasional Tbk tercatat di Bursa Efek 

Indonesia pada tanggal 15 September 1993. 

7.  PT Indospring Tbk 

PT Indospring Tbk berdiri sejak 05 Mei 1978, perusahaan ini 

memproduksi pegas untuk kendaraan baik pegas daun maupun pegas keong 

yang dapat diproduksi dengan proses panas maupun dingin. PT Indospring 

Tbk tercatat di Bursa Efek Indonesia pada 10 Agustus 1990. 

8.  PT Multi Prima Sejahtera Tbk 

PT Multi Prima Sejahtera Tbk didirikan pada tahun 1982 dan telah 

beberapa kali berganti nama. PT Multi Prima Sejahtera Tbek bergerak dalam 

bidang usaha manufaktur busi dan suku cadang kendaraan bermotor; 

perdagangan barang-barang hasil produksi sendiri atau perusahaan yang 

mempunyai hubungan berelasi. Perusahaan ini tercatat di Bursa Efek 

Indonesia pada tanggal 05 Februari 1990. 

9.  PT Multistrada Arah Sarana Tbk 

PT Multistrada Arah Sarana Tbk awalnya merupakan perusahaan yang 

tidak dipandang oleh perusahaan pesaing. Perusahaan ini merupakan 

produsen ban yang ada di Indonesia dengan memproduksi ban luar kendaraan 

bermotor  baik roda dua maupun roda empat dengan merek sendiri (Achilles 

dan Corsa) maupun off-take. PT Multistrada Arah Sarana Tbk memasarkan 
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produknya di pasar domestik dan internasional. Perusahaan ini telah tercatat 

di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 09 Juni 2005. 

10. PT Nipress Tbk 

PT Nipress Tbk berdiri pada tanggal 24 April 1975 dan mulai beroperasi 

secara komersial pada tahun 1975. PT Nipress Tbk merupakan produsen dan 

suplier dalam bidang usaha industri accu, produk utama Nipress adalah aki 

motor, aki mobil dan aki industri. Perusahaan ini9 tercatat pada Bursa Efek 

Indonesia pada tanggal 24 Juli 1991. 

11. PT Prima Alloy Steel Universal Tbk 

PT Prima Alloy Steel Universal Tbk memiliki usaha yang  meliputi 

industri rim, stabilizer, velg aluminium dan peralatan lain dari alloy 

aluminium dan baja, serta perdagangan umum untuk produk-produk tersebut. 

perusahaan ini tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 1990. 

12.  PT Selamat Sempurna Tbk 

PT Selamat Sempurna Tbk memiliki usaha yang bergerak dalam bidang 

industri dan sebagai produsen alat-alat perlengkapan (suku cadang) dari 

berbagai macam alat-alat mesin pabrik dan kendaraan seperti filter dan 

radiator. PT Selamat Sempurna Tbk tercatat di Bursa Efek Indonesia pada 

tanggal 09 September 1996. 

 

4.2. Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan suatu gambaran atau deskripsi 

mengenai suatu data yang memberikan nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata 
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(mean) dan standar deviasi. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Current Ratio, Debt to Equity Ratio, Inventory Turnover, dan Price Earning Ratio. 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 12 perusahaan dengan 

periode pengamatan 4 tahun sehingga berjumlah 48 data pengamatan. Statistik 

desktiptif dari variabel current ratio, debt to equity ratio, inventory turnover, return on 

equity dan price earning ratio selama 4 tahun pengamatan dapat dilihat pada tabel 4.1. 

dibawah ini. 

Tabel 4.1. 

  Statistik Desktiptif 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2017 

Rasio lancar atau current ratio memiliki nilai minimum sebesar 0,790 dicapai 

oleh PT Multi Prima Sejahtera Tbk pada tahun 2015, dikarenakan terdapat 

peningkatan utang lancarnya sebesar Rp 180.556.111.049 dan memiliki nilai 

maksimum sebesar 3,856 dicapai oleh PT Indospring Tbk tahun 2013 yang disebabkan 

karena memiliki aset lancar yang meningkat pada tahun tersebut sebesar Rp 

1.086.590.779.051, sedangkan untuk nilai rata-ratanya selama empat tahun sebesar 

1,59865 dengan standar deviasi sebesar 0,647700. Artinya rata-rata antara 

perbandingan aset lancar dengan hutang lancarnya sebesar 1,59865 atau 160%. 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

CR 48 ,790 3,856 1,59865 ,647700 

DER 48 ,252 2,712 1,02765 ,664685 

ITO 48 1,317 13,433 5,29948 2,720027 

ROE 48 -,156 ,375 ,08898 ,110172 

PER 48 -661,761 243,056 -2,54919 106,729233 

Valid N (listwise) 48     
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Variabel Debt to Equity Ratio memiliki nilai minimum sebesar 0,252 dicapai oleh 

PT Indospring Tbk tahun 2014 dan memiliki nilai maksimum sebesar 2,712 dicapai 

oleh PT Indomobil Sukses Internasional Tbk tahun 2015, sedangkan untuk nilai rata-

ratanya selama empat tahun yaitu sebesar 1,02765 dan memiliki standar deviasi 

sebesar 0,664685. Artinya rata-rata perbandingan total hutang dengan modal yang 

dimiliki perusahaan sebesar 1.02765 atau 103%  

Inventory Turnover atau rasio perputaran persediaan memiliki nilai minimum 

sebesar 1,317 dicapai oleh PT Multi Prima Sejahtera Tbk tahun 2014 dan nilai 

maksimumnya sebesar 13,433 dicapai oleh PT Astra Internasional Tbk tahun 2013. 

Pada inventory turnover memiliki nilai rata-rata sebesar 5,29948 dan standar 

deviasinya sebesar 2,720027. Artinya dalam satu tahun terjadi kurang lebih 5 kali 

perputaran persediaan barang dagang dalam 12 sampel perusahaan tersebut. 

Pada variabel rasio Retun On Equity memiliki nilai minimum sebesar -0,156 

dicapai oleh PT Multi Prima Sejahtera Tbk tahun 2015, dikarenakan terjadi penurunan 

pada laba bersih setelah pajak untuk setiap tahunnya dan memiliki nilai laba bersih 

negatif pada tahun 2015 sebesar Rp 18.173.655.308 serta memiliki nilai maksimum 

sebesar 0,375 dicapai oleh PT Selamat Sempurna Tbk tahun 2014, sedangkan untuk 

nilai rata-ratanya selama empat tahun sebesar 0,08898 dan standar deviasinya yaitu 

sebesar 0,110172. Dari 12 sampel terdapat 6 perusahaan yang memiliki nilai ROE 

negatif, artinya bahwa sebagian besar perusahaan kurang dalam mengelola modalnya 

karena memiliki nilai rata-rata yang negatif atau merugi. 

Variabel Price Earning Ratio memiliki nilai minimum sebesar -661,761 dicapai 

oleh PT Goodyear Indonesia Tbk pada tahun 2015 dikarenakan terdapat penurunan 
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laba per lembar sahamnya dan bernilai negatif. Nilai maksimumnya sebesar 243,056 

dicapai oleh PT Indospring Tbk tahun 2015, sedangkan untuk rata-rata pada price 

earning ratio memiliki nilai rata-rata sebesar -2,54919 dan standar deviasinya yaitu 

sebesar 106,729233. Artinya dalam 12 sampel perusahaan memiliki rata-rata saham 

kurang lebih 2 kali. 
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4.3. Analisis Data 

4.3.1. Pengujian Asumsi Klasik 

Pengujian asumsi klasik digunakan untuk menghindari adanya bias pada 

variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian asumsi klasik dapat 

dilakukan dengan Uji Normalitas, Uji Multikolonieritas, Uji Heteroskedastisitas 

dan Uji Autokorelasi. 

4.3.1.1. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui apakah 

variabel bebas dan variabel terikat berdistribusi normal atau tidak. 

Pengujian normalitas ini menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dengan 

melihat signifikansi residualnya, oleh sebab itu hasilnya adalah sebagai 

berikut : 

Tabel 4.2. 

Hasil Uji Normalitas Awal 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 48 

Normal Parametersa,b 
Mean 0E-7 

Std. Deviation 102,68022172 

Most Extreme Differences 

Absolute ,277 

Positive ,276 

Negative -,277 

Kolmogorov-Smirnov Z 1,921 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,001 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

    Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2017 

Dari tabel 4.2. diatas menunjukkan hasil normalitas dengan 

menggunakan pengujian Kolmogorov-Smirnov dengan jumlah data 



 

56 
 

sebanyak 48. Hasil normalitas menunjukkan bahwa nilai kolmogorov 

smirnov sebesar 1,921 dan nilai signifikansi residualnya sebesar 0,001. Hal 

tersebut berarti nilai data pada penelitian ini berdistribusi tidak normal 

karena nilai signifikansi residualnya < dari 0,05. Oleh sebab itu, perlu 

dilakukan penghilangan data sampel yang tidak normal (outlier) dan 

dilakukan pengujian normalitas data kembali. Dibawah ini merupakan hasil 

normalitas setelah dilakukan penghilangan data tidak normal (outlier) 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.3. 

Hasil Uji Normalitas Akhir 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 44 

Normal Parametersa,b 
Mean 0E-7 

Std. Deviation 9,32965936 

Most Extreme Differences 

Absolute ,089 

Positive ,089 

Negative -,077 

Kolmogorov-Smirnov Z ,591 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,876 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2017 

Pada tabel 4.3 diatas merupakan hasil normalitas akhir setelah 

dilakukan penghilangan data tidak normal (outlier) yang berjumlah 44 data. 

Dapat dilihat untuk kolmogorov smirnov sebesar 0,591 sedangkan nilai 

signifikansi residualnya sebesar 0,876. Hal tersebut menandakan data 
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sampel pada penelitian ini menunjukkan bahwa berdistribusi normal karena 

nilai signifikansi residualnya lebih dari 0,05. 

4.3.1.2. Uji Multikolonieritas  

Uji Multikolonieritas digunakan untuk menguji ada atau tidaknya 

korelasi antar variabel independen. Uji Multikolonieritas yang baik yaitu 

jika tidak terjadi korelasi, untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi 

diantara variabel independen dengan melihat nilai VIF (Variance Inflation 

Factor) dan nilai tolerance >, dengan kriteria jika nilai VIF < 10 dan nilai 

tolerance > 0,1 maka tidak terjadi multikolonieritas. Dibawah ini 

merupakan hasil dari uji Multikolonieritas : 

                           Tabel 4.4. 

                               Uji Multikolonieritas 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 3,849 7,196  ,535 ,596   

CR 1,043 2,743 ,068 ,380 ,706 ,706 1,417 

DER 1,561 2,901 ,093 ,538 ,594 ,754 1,326 

ITO ,518 ,645 ,146 ,803 ,427 ,677 1,476 

ROE 22,285 16,450 ,249 1,355 ,183 ,665 1,503 

a. Dependent Variable: PER 

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2017 

Hasil dari uji Multikolonieritas pada tabel 4.4 menunjukkan bahwa 

semua variabel independen yaitu Current Ratio, Debt to Equity Ratio, 

Inventory Turnover, dan Return On Equity memiliki nilai tolerance > 0,1 

dan memiliki nilai VIF < 10. Hal tersebut berarti bahwa tidak terjadi 

multikolonieritas dalam penelitian ini. 
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4.3.1.3. Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ketidaksamaan 

atau perbedaan varians residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. 

Dalam menguji Heteroskedastisitas ini uji glejser  dengan ketentuan 

memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Namun sebaliknya jika nilai signifikansinya kurang dari 

0,05 maka terjadi heteroskedastisitas. Hasil dari uji Heteroskedastisitas 

dibawah ini adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.5. 

Uji Heteroskedastisitas dengan Uji Glejser 

Coefficientsa  

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients T Sig. Kesimpulan 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) -2,383 3,832  -,622 ,538  

CR 2,704 1,460 ,272 1,852 ,072 Tidak Terjadi Heteroskedastisitas 

DER 4,185 1,544 ,386 2,710 ,010 Terjadi Heteroskedastisitas 

ITO ,761 ,343 ,333 2,218 ,032 Terjadi Heteroskedastisitas 

ROE -35,262 8,759 -,610 -4,026 ,000 Terjadi Heteroskedastisitas 

a. Dependent Variable: uji_glejser  

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2017 

Dari hasil uji Heteroskedastisitas dengan menggunakan uji glejser pada 

tabel 4.5 diatas menunjukkan bahwa variabel independen yaitu Current 

Ratio memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05, sedangkan variabel Debt to 

Equity Ratio, Inventory Turnover dan Return On Equity memiliki nilai 

signifikansinya kurang dari 0,05 yang berarti terjadi heteroskedastisitas. 

Oleh sebab itu perlu dilakukan pengujian lain dengan menggunakan uji 

korelasi spearman. 
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Tabel 4.6. 

Uji Korelasi Spearman 

Correlations 

 CR DER ITO ROE Absres 

Spearman's rho 

CR 

Correlation Coefficient 1,000 -,634** -,060 ,185 -,271 

Sig. (2-tailed) . ,000 ,700 ,229 ,075 

N 44 44 44 44 44 

DER 

Correlation Coefficient -,634** 1,000 ,203 -,059 ,327* 

Sig. (2-tailed) ,000 . ,185 ,705 ,030 

N 44 44 44 44 44 

ITO 

Correlation Coefficient -,060 ,203 1,000 ,583** ,095 

Sig. (2-tailed) ,700 ,185 . ,000 ,538 

N 44 44 44 44 44 

ROE 

Correlation Coefficient ,185 -,059 ,583** 1,000 -,496** 

Sig. (2-tailed) ,229 ,705 ,000 . ,001 

N 44 44 44 44 44 

absres 

Correlation Coefficient -,271 ,327* ,095 -,496** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,075 ,030 ,538 ,001 . 

N 44 44 44 44 44 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2017 

Hasil uji korelasi spearman pada tabel 4.6 diatas menunjukkan bahwa 

pada variabel independen yaitu Current Ratio dan Inventory Turnover 

memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05, sedangkan untuk variabel Debt to 

Equity Ratio dan Return On Equity memiliki nilai signifikansinya kurang dari 

0,05 yang berarti terjadi heteroskedastisitas. 

Dari kedua uji yang telah dilakukan yaitu uji glejser maupun uji korelasi 

spearman bahwa beberapa variabel terjadi heteroskedastisitas. Oleh sebab itu, 
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perlu dilakukannya transformasi pada variabel yang terkena 

heteroskedastisitas tersebut dengan melakukkan inverse. Dibawah ini 

merupakan hasil dari transformasi heteroskedastisitas : 

Tabel 4.7. 

 Transformasi Heteroskedastisitas 

 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 11,328 2,939  3,855 ,000 

INVERSE_DER ,665 2,594 ,040 ,256 ,799 

a. Dependent Variable: PER 

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2017 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 9,169 1,925  4,763 ,000 

INVERSEROE 28,792 13,099 ,321 2,198 ,034 

a. Dependent Variable: PER 

 Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2017 

Dapat dilihat pada tabel 4.7 diatas merupakan transformasi variabel 

dengan menggunakan inverse, menunjukkan bahwa pada variabel Debt to 

Equity Ratio memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05 namun pada variabel 

Return on Equity memiliki nilai signifikansi kurang dari 0,05. Maka dapat 

disimpulkan bahwa penelitian ini terjadi heteroskedastisitas, walaupun 

sudah dilakukkan transformasi data. 

4.3.1.4. Uji Autokorelasi 
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Uji Autokorelasi digunakan untuk menguji ada atau tidaknya korelasi 

antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan penganggu 

pada periode sebelumnya (t-1) atau ada atau tidaknya korelasi kesalahan 

penganggu dari penelitian satu dengan penelitian yang lain. Untuk menguji 

Autokorelasi digunakan uji Durbin - Watson (DW), hasil pengujian yang 

baik jika tidak terdapat autokorelasi. Untuk mengetahui ada atau tidaknya 

autokorelasi, maka digunakan kriteria tersendiri.  

Tabel 4.8. 

Kriteria Uji Autokorelasi 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Ghozali, 2011 

Hipotesis Nol Keputusan Jika 

Tidak ada autokorelasi positif 

 

Tidak ada autokorelasi positif 

 

Tidak ada korelasi negatif 

 

Tidak ada korelasi negatif 

 

Tidak ada autokorelasi, Positif 

atau Negatif 

Tolak 

 

No Desicison 

 

Tolak 

 

No Desicion 

 

Tidak Ditolak 

0 < d < dl 

 

dl ≤ d ≤ du 

 

4 – dl < d < 4 

 

4 – du ≤ d ≤ 4 – dl 

 

du < d < 4 – du 
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Dibawah ini merupakan hasil dari pengujian autokorelasi adalah 

sebagai berikut : 

Tabel 4.9. 

Hasil Uji Autokorelasi 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 
Durbin-Watson 

1 ,355a ,126 ,037 9,796427 1,779 

a. Predictors: (Constant), ROE, DER, CR, ITO 

b. Dependent Variable: PER 

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2017 

Hasil dari uji Autokorelasi pada tabel 4.9 menunjukkan bahwa nilai 

Durbin-Watson (DW) sebesar 1,779. Dalam penelitian dapat dikatakan tidak 

terdapat autokorelasi jika hasil Durbin-Watson > dari dU < dari 4 – du. Jika 

dibandingkan dengan nilai tabel dan n atau banyaknya pengamatan yaitu 44 

data serta k atau variabel independen yang digunakan, maka nilai dL = 

1,3263 sedangkan nilau dU = 1,7200. Oleh sebab itu, hasilnya adalah dU 

(1,7200) < dW (1,779) < 4-dU (4-1,7200=2,28) maka dapat disimpulkan 

bahwa tidak terdapat autokorelasi dalam penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2. Pengujian Hipotesis  
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Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan metode regresi linear 

berganda yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen 

(current ratio, debt to equity ratio, inventory turnover, return on equity, dan 

dividend payout ratio) terhadap variabel dependen (price earning ratio). 

Penelitian ini menggunakan uji t dengan hasil penelitian adalah sebagai berikut : 

                 Tabel 4.10. 

                    Hasil Uji Regresi Linear Berganda 

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. 

Error 

Beta 

1 (Constant) 3,849 7,196  ,535 ,596 

CR 1,043 2,743 ,068 ,380 ,706 

DER 1,561 2,901 ,093 ,538 ,594 

ITO ,518 ,645 ,146 ,803 ,427 

ROE 22,285 16,450 ,249 1,355 ,183 

a. Dependent Variable: PER 

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2017 

Dari tabel hasil uji regresi linear berganda diatas maka diperoleh persamaan 

sebagai berikut : 

PER = 3,849 + 1,043 CR + 1,561 DER + 0,518 ITO + 22,285 ROE 

 

 

 

 

 

4.4. Pembahasan 

Hasil hipotesis secara keseluruhan dapat disimpulkan sebagai berikut : 
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Tabel 4.11. 

Ringkasan Hasil Hipotesis 

 

Kode Hipotesis Kesimpulan 

H1 Current Ratio berpengaruh terhadap Price Earning Ratio Ditolak 

H2 Debt to Equity Ratio berpengaruh terhadap Price Earning 

Ratio 

Ditolak 

H3 Inventory Turnover berpengaruh terhadap Price Earning Ratio Ditolak 

H4 Return On Equity berpengaruh terhadap Price Earning Ratio Ditolak 

Sumber : Data Sekunder yang diolah,2017 

4.4.1. Pengaruh Current Ratio Terhadap Price Earning Ratio 

Hasil pada hipotesis pertama menunjukkan bahwa Current Ratio tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap Price Earning Ratio. Hal tersebut 

ditunjukkan pada t hitung sebesar 0,380 dan memiliki nilai koefisiensi sebesar 

1,043 serta nilai signifikansinya sebesar 0,706 yang lebih besar dari 0,05. Maka 

dapat dinyatakan bahwa hipotesis pertama (H1) ditolak. 

Suatu perusahaan jika mengalami kesulitan dalam keuangannya kebanyakan 

dengan meminjam dari bank, dll. Sehingga akan mengakibatkan liabilitas 

lancarnya meningkat dari aset lancarnya. Hal tersebut dapat didasarkan pada rata-

rata current ratio selama 4 tahun pengamatan sebesar 1,59865 atau 160% dengan 

nilai tertinggi yaitu sebesar 3,856 atau 386%, sedangkan nilai terendah yaitu 

sebesar 0,790 atau 79% dikarenakan terjadi peningkatan pada utang lancarnya 

atau utang jangka pendeknya. Jika dilihat dari nilai rata-ratanya yang menandakan 

bahwa perusahaan memiliki nilai rata-rata CR pada perusahaan otomotif dan 

komponen yang cukup tinggi, namun dengan rata-rata yang cukup tinggi tersebut 

belum tentu mengindikasikan bahwa perusahaan memiliki kinerja yang baik, 

karena kemungkinan perusahaan memiliki dana yang menganggur ataupun nilai 
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persediaan yang bagian dari aset lancar mengalami peningkatan serta memiliki 

utang lancar yang mengalami peningkatan. Persediaan yang mengalami 

peningkatan menyebabkan penjualan perusahaan menjadi turun sehingga akan 

mengakibatkan laba perusahaan menjadi turun. Laba perusahaan yang mengalami 

penurunan mengakibatkan harga saham perusahaan mengalami penurunan, maka 

minat investor menjadi kurang untuk menginvestasikan sahamnya.  

Selain itu, menurut Kasmir (2011) bahwa rata-rata current ratio yang baik 

jika lebih dari 200%, namun perusahaan otomotif dan komponen memiliki nilai 

rata-rata sebesar 160%, hal tersebut menandakan bahwa perusahaan belum cukup 

mampu dalam membayar utang jangka pendeknya yang akan menyebabkan minat 

investor untuk menginvestasikan sahamnya menjadi kurang dan akan 

mempengaruhi laba bagi perusahaan yang menjadi rendah. Jika dilihat dalam 

perhitungan rasio CR masing-masing perusahaan otomotif dan komponen 

memiliki nilai CR yang mengalami ketidakstabilan, dengan ketidakstabilan 

tersebut membuat investor tidak menjadikan CR sebagai bahan pertimbangan 

untuk berinvestasi. 

Hasil penelitian ini sependapat dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Sunaryo (2011) maupun penelitian yang dilakukan oleh Linda dan Danta (2013), 

bahwa hasil penelitiannya menunjukkan Current Ratio tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap Price Earning Ratio.  

4.4.2. Pengaruh Debt to Equity Ratio Terhadap Price Earning Ratio 

Hasil hipotesis kedua menunjukkan bahwa Debt to Equity Ratio tidak 

berpengaruh signifikan terhadap Price Earning Ratio. Hal tersebut dapat 
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ditunjukkan bahwa nilai signifikansinya sebesar 0,594 yang lebih besar dari 0,05. 

Maka dinyatakan bahwa hipotesis kedua (H2) ditolak. 

Debt to Equity Ratio berfungsi untuk mengetahui setiap rupiah dari modal 

yang dimiliki perusahaan yang dijadikan sebagai jaminan utang.  DER berguna 

bagi para investor maupun calon investor untuk melihat tingkat risiko bagi 

perusahaan, tingkat pengembalian maupun pendapatan yang akan diterima oleh 

perusahaan atau sebagai pengukur seberapa baiknya struktur investasi suatu 

perusahaan.  

Jika dilihat pada rata-rata yang diperoleh dari statistik deskriptif memiliki 

rata-rata sebesar 1,02765 atau 103%, dengan nilai minimum sebesar 0,252 atau 

25% dan nilai maksimumnya sebesar 2,712 atau 271%. Hal tersebut menandakan 

bahwa perusahaan memiliki rata-rata DER yang cukup tinggi, menurut Kasmir 

(2011) perusahaan memiliki nilai rata-rata Debt to Equity Ratio yang baik jika 

kurang dari 100%. Debt to Equity Ratio yang tinggi tersebut disebabkan karena 

memiliki total hutang pada masing-masing perusahaan otomotif yang mengalami 

peningkatan. Namun disisi lain dengan adanya hutang yang mengalami 

peningkatan tidak mempengaruhi daya tawar perusahaan dimata investor. Karena 

investor tidak lagi memandang bahwa dengan perusahaan menambah hutangnya 

akan memiliki risiko yang besar, besar kecilnya hutang yang dimiliki perusahaan 

tidak diperhatikan oleh investor. Perusahaan pada saat menambah hutangnya, 

investor melihat bahwa perusahaan masih memiliki prospek pertumbuhan dimasa 

mendatang dan investor juga mengerti bahwa perusahaan dengan menambah 

hutangnya dengan tujuan sebagai perluasan usaha perusahaan. Investor hanya 
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melihat bahwa perusahaan dapat mengunakan dana secara efektif maupun efisien 

dalam menghasilkan laba bagi perusahaan. Oleh sebab itu, investor tidak 

menjadikan DER sebagai pertimbangan untuk berinvestasi dan tinggi rendahnya 

DER tidak mempengaruhi PER. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sunaryo (2011) 

maupun penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Irni (2013), bahwa hasil 

penelitiannya menunjukkan Debt to Equity Ratio tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap Price Earning Ratio. 

4.4.3. Pengaruh Inventory Turnover Terhadap Price Earning Ratio 

Hasil hipotesis ketiga menunjukkan bahwa Inventory Turnover tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap Price Earning Ratio. Hal tersebut dapat 

ditunjukkan bahwa nilai signifikansinya sebesar 0,427 yang lebih besar dari 0,05. 

Maka dinyatakan bahwa hipotesis ketiga  (H3) ditolak. 

Inventory Turnover atau rasio perputaran persediaan digunakan untuk 

mengetahui berapa kali persediaan berputar dalam satu tahun. Jika dilihat dari 

rata-rata yang diperoleh dari statistik deskriptifnya, memiliki rata-rata sebesar 

5,29948 atau kurang lebih 5 kali dan nilai maksimumnya sebesar 13,433 

sedangkan untuk nilai minimumnya sebesar 1,317. Hal tersebut berarti bahwa 

memiliki nilai rata-rata persediaan yang rendah yaitu barang atau persediaan 

hanya berputar sebanyak 5 kali dalam satu tahun.  

Perputaran persediaan yang rendah disebabkan karena perusahaan menahan 

persedian dalam jumlah yang berlebihan (tidak produktif). Sedangkan, sebaiknya 

persediaan perusahaan harus cepat dijual karena jika perusahaan menahan 



 

68 
 

persediaannya akan meningkatkan keusangan dan berarti perusahaan kurang 

efisien dalam melakukan manajemen inventory-nya. Persediaan yang tersimpan 

secara berlebihan juga akan mengakibatkan keuntungan atau laba perusahaan 

yang menurun yang disebabkan kas perusahaan yang berkurang, dan harga saham 

perusahaan juga menurun. Hal tersebut juga akan mengakibatkan para investor 

maupun calon investor tidak berminat dalam menanamkan modalnya atau 

investasinya, dikarenakan perusahaan yang memiliki keuntungan atau laba yang 

rendah. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri dan 

Irni (2013), hasil penelitiannya menunjukkan Inventory Turnover tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap Price Earning Ratio. 
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4.4.4. Pengaruh Return On Equity Terhadap Price Earning Ratio 

Hasil hipotesis keempat menunjukkan bahwa Return On Equity tidak 

berpengaruh signifikan terhadap Price Earning Ratio. Hal tersebut dapat 

ditunjukkan bahwa nilai signifikansinya sebesar 0,184 yang lebih besar dari 0,05. 

Oleh sebab itu, dinyatakan bahwa hipotesis ke empat  (H4) ditolak. 

Return On Equity digunakan oleh perusahaan untuk mengetahui tingkat 

keuntungan atas ekuitasnya. Rata-rata ROE yang diperoleh dari statistik desktiptif 

menunjukkan rata-rata sebesar 0,08898 atau 9% dengan nilai maksimum sebesar 

0,375 dan nilai minimum sebesar -0,156 yang disebabkan adanya penurunan pada 

laba bersih setelah pajak dan bernilai negatif, yang menandakan bahwa 

perusahaan mengalami kerugian. Rata-rata ROE menunjukkan nilai yang rendah 

yaitu sebesar 0,08982 atau 9%, dikarenakan terdapat penurunan laba bersih pada 

tahun 2015 serta terdapat beberapa perusahaan yang memiliki laba bersih bernilai 

negatif, yang menandakan bahwa perusahaan mengalami kerugian. Hal tersebut 

berarti bahwa perusahaan kurang efisien dalam mengelola modalnya untuk 

menghasilkan laba bersih bagi perusahaan, sehingga dapat dikatakan perusahaan 

memiliki kinerja yang kurang baik. Bagi para investor maupun calon investor, 

ROE menjadi tolak ukur untuk mengetahui tingkat keuntungan yang telah 

diinvestasikan dalam bentuk laba yang ditanam, maka ROE yang rendah akan 

mengakibatkan harga saham perusahaan menurun dikarenakan memiliki 

keuntungan atau laba yang rendah dan dapat dikatakan perusahaan mengalami 

kerugian. ROE yang rendah kemungkinan disebabkan adanya biaya-biaya yang 

harus dibayarkan mengalami peningkatan. Oleh sebab itu, akan mempengaruhi 
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para investor maupun calon investor untuk menanamkan modalnya ke perusahaan 

dikarenakan laba perusahaan yang menurun atau memiliki keuntungan yang 

rendah. Disisi lain, para investor juga tidak hanya berfokus pada satu industri saja 

melainkan investor berfokus terhadap seluruh sektor industri yang dapat 

memberikan keuntungan yang besar. Jika perusahaan memiliki kinerja yang 

kurang baik dan tidak dapat memberikan keuntungan yang besar dalam 

perusahaan tersebut, maka investor tidak akan berminat untuk menanamkan 

modalnya.  

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Irni (2013), 

hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Return On Equity tidak berpengaruh 

secara signifikan terhadap Price Earning Ratio.  
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Alasan lain yang kemungkinan menjadi penyebab variabel independen yaitu 

current ratio, debt to equity ratio, inventory turnover dan return on equity tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap price earning ratio adalah perekonomian 

Indonesia yang mengalami penurunan pada tahun 2012-2015. 

Pertumbuhan perekonomian Indonesia menunjukkan bahwa mengalami 

penurunan pada tahun 2012-2015 yang disebabkan beberapa faktor seperti 

naiknya BBM maupun anjloknya konsumsi rumah tangga. Dengan adanya 

perekonomian yang mengalami penurunan tersebut, maka akan berdampak pada 

perusahaan dikarenakan nilai rupiah yang melemah, tingkat suku bunga yang 

meningkat, adanya inflasi, dll. Oleh sebab itu, berpengaruh terhadap industri 

otomotif dan komponen dikarenakan industri otomotif mengimport barang 

persediaannya padahal nilai tukar rupiah melemah sehingga akan menyebabkan 

harga-harga barang dari industri otomotif mengalami kenaikan dan akan 

mempengaruhi daya beli para konsumen, namun disisi lain perusahaan otomotif 

dan komponen tidak hanya menjual mobil atau kendaraan bermotor saja, 

melainkan perusahaan menjual berbagai mesin-mesin yang dibutuhkan mobil 

maupun kendaraan bermotor. Oleh sebab itu, disini konsumen lebih memilih 

untuk mengutamakan perawatan mesin-mesin pada kendaraannya daripada 

membeli mesin-mesin yang baru. Perusahaan otomotif juga kurang efisien dalam 

mengelola kinerja perusahaannya ditunjukkan pada laporan keuangan yang 

mengalami penurunan pada laba bersihnya dan mengalami kerugian serta adanya 

hutang yang meningkat, dll. Sehingga akan mengakibatkan perusahaan memiliki 

keuntungan yang menurun. Dengan keuntungan yang menurun, maka akan 
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menyebabkan harga saham menjadi menurun dan para investor maupun calon 

investor tidak berminat untuk menginvestasikan saham atau menanamkan 

modalnya ke perusahaan.  




