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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1   Gambaran Umum Objek Penelitian 

Objek penelitian ini merupakan perusahaan property, real estate dan 

konstruksi bangunan yang terdaftar sejak tahun 2014 sampai dengan 2018 berturut-

turut. Total populasi adalah 51 perusahaan sektor property, real estate dan 

konstruksi bangunan. Namun 7 perusahaan tidak dapat di akses annual report dan 

laporan keuangan / financial statement dan 5 perusahaan yang tidak memiliki data 

yang dibutuhkan. Maka, sampel yang diperoleh yaitu 39 perusahaan. 

Uji yang dilakukan pada penelitian ini merupakan analisis regresi linear 

berganda. Sebelum melakukan uji regresi perlu dilakukan uji statistik deskriptif 

untuk mengetahui gambaran umum dari sebuah data, uji asumsi klasik yang 

bertujuan untuk mengetahui apakah data dapat digunakan dan memenuhi syarat 

untuk dilakukan regresi linear. Uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji 

autokorelasi, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedasitas. Setelah data diuji dan 

memenuhi syarat maka dapat dilakukan uji regresi linear berganda untuk 

mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Seluruh 

pengujian dilakukan menggunakan software IBM SPSS Statistic versi 15. 
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4.2 Analisis Data 

4.2.1 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian 

Uji statistik deskriptif bertujuan untuk mengetahui gambaran secara 

umum mengenai data dari sebuah penelitian. Informasi yang dapat 

diberikan berupa nilai minimum, maximum, mean, dan standar deviation. 

Hasil dari uji statistik deskriptif sebagai berikut : 

Berdasarkan 39 sampel perusahaan didapatkan N sebanyak 195. Saat 

dilakukan input data dalam SPSS, ditemukan bahwa PT. Acset Indonusa 

Tbk tahun 2014, PT. Bhuwanatala Indah Permai 2014-2018,  PT. Nusa 

Konstruksi Enjiniring Tbk tahun 2016 dan 2017, PT. Perdana Gapura Prima 

2014, PT. Nusa Raya Cipta 2014-2018 tidak memiliki hasi nilai X3, maka 

dihilangkan dari sampel penelitian lalu didapatkan N sebanyak 181. 

  

Tabel 4.1 

Statistik Deskriptif  

 
        Sumber : Data Sekunder yang diolah (2019) 

Berdasarkan tabel statistik deskriptif diatas, dengan total 181 

pengamatan pada perusahaan menunjukan nilai minimum perputaran kas 

(CTO) sebesar 0,207 dimiliki oleh PT. City Retail Development Tbk (2018). 

Descriptive Statistics

181 .207 90.574 4.93211 8.735769

181 .984 267.871 16.07048 24.446159

181 .025 671.233 18.35247 66.940907

181 -.689 .359 .04367 .084163

181

CTO

RTO

ITO

ROA

Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
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Nilai maksimum pada perputaran kas sebesar 90,574 dimiliki oleh PT. 

Fortune Mate Indonesia Tbk (2016). Mean atau rata-rata dari rasio 

perputaran kas sebesar 4,93211. Standar deviasi dari perputaran kas sebesar 

8,735769. Hal ini menunjukan bahwa rata-rata nilai perputaran kas belum 

mampu sepenuhnya menjelaskan keseluruhan data dikarenakan nilai 

standar deviasi lebih besar daripada mean. 

Berdasarkan tabel statistik deskriptif diatas, dengan total 181 

pengamatan pada perusahaan menunjukan nilai minimum perputaran 

piutang (RTO) sebesar 0,984 dimiliki oleh PT. Sentul City Tbk (2015). Nilai 

maksimum pada perputaran piutang sebesar 267,871 dimiliki oleh PT. 

Fortune Mate Indonesia Tbk (2018). Mean atau rata-rata dari rasio 

perputaran piutang sebesar 16,07048. Standar deviasi dari perputaran 

piutang sebesar 24,446159. Hal ini menunjukan bahwa rata-rata nilai 

perputaran piutang belum mampu sepenuhnya menjelaskan keseluruhan 

data dikarenakan nilai standar deviasi lebih besar daripada mean. 

Berdasarkan tabel statistik deskriptif diatas, dengan total 181 

pengamatan pada perusahaan menunjukan nilai minimum perputaran 

persediaan (ITO) sebesar 0,025 yang dimiliki oleh PT. Greenwood 

SejahteraTbk (2015). Nilai maksimum pada perputaran persediaan sebesar 

671,233 yang dimiliki oleh PT. Acset Indonusa Tbk (2017). Mean atau rata-

rata dari rasio perputaran persediaan sebesar 18,35247. Standar deviasi dari 

perputaran persediaan sebesar 66,940907. Hal ini menunjukan bahwa rata-

rata nilai perputaran persediaan belum mampu sepenuhnya menjelaskan 
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keseluruhan data dikarenakan nilai standar deviasi lebih besar daripada 

mean. 

Berdasarkan tabel statistik deskriptif diatas, dengan total 181 

pengamatan pada perusahaan menunjukan nilai minimum return on asset 

(ROA) sebesar -0,689 yang dimiliki oleh PT. Rimo Internasional Lestari 

(2014). Nilai maksimum pada return on asset sebesar 0,359 yang dimiliki 

oleh PT. Fortune Mate Indonesia (2016). Mean atau rata-rata dari rasio 

return on asset sebesar 0,04367. Standar deviasi dari return on asset sebesar 

0,084163. Hal ini menunjukan bahwa rata-rata return on asset belum 

mampu sepenuhnya menjelaskan keseluruhan data dikarenakan nilai 

standar deviasi lebih besar daripada mean. 

 

4.2.2 Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Pengujian normalitas digunakan untuk melihat apakah didalam model 

regresi terdapat variabel pengganggu atau tidak. Uji normalitas pada 

penelitian ini dilakukan dengan Uji Kolmogorov-Smirnov (K-S). Angka 

yang dihasilkan adalah sebagai berikut : 
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Tabel 4.2 

Uji Kolmogorov-Smirnov 

 
            Sumber : Data sekunder yang diolah (2019) 

Dapat dilihat bahwa nilai Asymp.Sig (2-tailed) sebesar 0,000. Nilai ini 

tidak memenuhi uji normalitas dikarenakan nilai sig 0,000 < 0,05. Williams, 

Grajalea & Kurkiewicz (2013) menyatakan bahwa dalam pengujian perlu 

memperhatikan uji normalitas apabila sampel yang dimiliki kecil, jika 

sampel yang dimiliki besar maka normalitas bukan menjadi focus utama 

dalam uji asumsi klasik. Total sampel dalam penelitian ini cukup besar 

sehingga data yang tidak berdistribusi normal tidak berpengaruh pada hasil 

penelitian. 

b. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi digunakan untuk melihat model regresi linear apakah 

terdapat hubngan antara kesalahan pengganggu dari periode saat ini (t=0) 

dengan kesalahan pengganggu dari periode sebelumnya (t-1). Model regresi 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

181

.0000000

.07984751

.166

.093

-.166

2.232

.000

N

Mean

Std. Deviation

Normal Parametersa,b

Absolute

Positive

Negative

Most Extreme

Differences

Kolmogorov-Smirnov Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

Unstandardiz

ed Residual

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 
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dapat dikatakan baik apabila model tersebut bebas dari korelasi. Untuk 

menguji autokorelasi dapat digunakan uji Durbin Watson. Setelah 

dilakukan DW test didapatkan hasil sebagai berikut : 

 

Tabel 4.3 

Uji Durbin Watson 

 
  Sumber : Data sekunder yang diolah (2019) 

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa nilai DW sebesar 2,137. 

Pada tabel Durbin Watson dengan jumlah sampel 181 dan K=3. Didapatkan 

nilai DU=1,7906. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 

autokorelasi karena nilai DW 2,137 terletak diantara 1,7956 (DU) dan 

2,2094 (4-DU). 

 

c. Uji Multikolinearitas 

Uji ini bertujuan untuk mendeteksi apakah dalam model regresi 

terdapat korelasi antara variabel independennya. Data dapat dikatakan baik 

apabila tidak terdapat korelasi antara variabel independent.  

 

 

 

Model Summaryb

.316a .100 .085 .080521 2.137

Model
1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Durbin-

Watson

Predictors: (Constant), ITO, CTO, RTOa. 

Dependent Variable: ROAb. 
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Tabel 4.4 

Uji Multikolinearitas 

 
 Sumber : Data sekunder yang diolah (2019) 

Berdasarkan tabel diatas didapatkan hasil bahwa nilai tolerance selalu 

diatas 0,1 dan nilai VIF selalu dibawah 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

tidak terdapat multikolinearitas dalam model regresi pada penelitian ini. 

d. Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk mendeteksi apakah dalam 

model regresi terdapat ketidaksamaan variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi dianggap baik apabila tidak 

terdapat heteroskedastisitas atau dapat dikatakan bersifat 

homoskedastisitas. Uji ini dilakukan dengan menggunakan uji Glejser. 

 

 

 

 

 

 

 

Coefficientsa

.029 .008 3.674 .000

.003 .001 .301 4.092 .000 .941 1.062

.000 .000 .055 .751 .453 .964 1.038

.000 .000 -.095 -1.321 .188 .974 1.027

(Constant)

CTO

RTO

ITO

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coefficients

Beta

Standardized

Coefficients

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: ROAa. 
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Tabel 4.5 

Uji Heteroskedastisitas 

 
  Sumber : Data sekunder yang diolah (2019) 

 

Dalam tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil dari uji glejser 

menunjukan bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas dikarenakan nilai 

signifikansi selalu lebih besar dari pada 0,05. Maka dikatakan sampel lolos 

dalam uji heteroskedastisitas. 

4.2.3 Hasil Uji dari Hipotesis 

a. Koefisien Determinasi 

Ketepatan fungsi regresi didalam menaksir suatu nilai actual dapat 

dilihat dengan melihat nilai goodness of fitnya. Secara statistik, dapat diukur 

dengan nilai koefisien determinasi, dan nilai statistik T. 

              Tabel 4.6 

Koefisien Determinasi 

 

Coefficientsa

.042 .006 6.799 .000

.000 .001 -.038 -.491 .624

.000 .000 .123 1.617 .108

3.30E-005 .000 .034 .452 .652

(Constant)

CTO

RTO

ITO

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coefficients

Beta

Standardized

Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: ABSRESa. 

Model Summaryb

.316a .100 .085 .080521 2.137

Model
1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Durbin-

Watson

Predictors: (Constant), ITO, CTO, RTOa. 

Dependent Variable: ROAb. 
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  Sumber : Data sekunder yang diolah (2019) 

Berdasarkan tabel diatas didapatkan nilai dari Adjusted R Square 

sebesar 0,085. Hal ini menunjukan bahwa sebesar 8,5% variabel return on 

asset dapat diterangkan dengan variabel perputaran persediaan, perputaran 

kas dan perpuataran piutang.  

b. Uji Statistik T 

Uji parsial ini berfungsi untuk meihat pengaruh masing-masing 

variabel independent terhadap variabel dependen. Hasil yang didapatkan 

dari uji statistik T adalah sebagai berikut : 

        Tabel 4.7 

Hasil Uji Statistik T 

 
                      Sumber : Data sekunder yang diolah (2019) 

 ROA = 0,029 + 0,003CTO + 0,000RTO + 0,000ITO + e 

H1 : Perputaran kas berpengaruh terhadap return on asset 

Variabel perputaran kas (CTO) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 < 

0,05. Jadi, perputaran kas berpengaruh terhadap return on asset dan H1 diterima.  

H2 : Perputaran piutang berpengaruh terhadap return on asset 

Coefficientsa

.029 .008 3.674 .000

.003 .001 .301 4.092 .000

.000 .000 .055 .751 .453

.000 .000 -.095 -1.321 .188

(Constant)

CTO

RTO

ITO

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coefficients

Beta

Standardized

Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: ROAa. 
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Variabel perputaran piutang (RTO) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,453 

> 0,05. Jadi, perputaran piutang tidak berpengaruh terhadap return on asset dan H2 

ditolak.  

H3 : Perputaran persediaan berpengaruh terhadap return on asset 

Variabel perputaran persediaan (ITO) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,188 > 

0,05. Jadi, perputaran persediaan tidak berpengaruh terhadap return on asset dan 

H3 ditolak. 

4.3   Pembahasan 

4.3.1 Pengaruh perputaran kas terhadap return on asset 

Hasil dari pengujian variabel independen pertama yaitu perputaran kas 

berpengaruh terhadap return on asset perusahaan. Temuan yang didapatkan ini 

mendukung penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Putri dan Musmini 

(2013), Santhi dan Dewi (2014), Utami dan Dewi (2015) yang menunjukan bahwa 

perputaran kas berpengaruh terhadap return on asset. Rasio perputaran kas 

didapatkan dari perbandingan nilai penjulan dengan rata-rata kas perusahaan. 

Perputaran kas merupakan salah satu rasio yang digunakan dalam manajemen 

modal kerja. Secara teori menurut Kasmir, semakin tinggi nilai perputaran kas akan 

mengakibatkan keuntungan yang diperoleh perusahaan semakin besar karena kas 

digunakan secara terus menerus dan efisien dalam operasional perusahaan atau 

terdapat sangat kecil nominal kas menganggur tetapi likuiditas perusahaan akan 

rendah karena ada kemungkinan tidak dapat membayar kewajiban jangka pendek 

sewaktu-waktu. Secara statistika, pada penelitian ini didapatkan nilai signifikan 

variabel X1 sebesar 0,000 < 0,05 dimana artinya bahwa nilai perputaran kas 
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memiliki pengaruh terhadap return on asset perusahaan. Oleh karena itu, dapat 

dikatakan bahwa memang nilai perputaran kas akan berpengaruh pada penjualan 

perusahaan. Semakin rendah nilai perputaran kas akan menghasilkan penjualan 

yang rendah juga dan akan terdapat banyak nominal kas menganggur sehingga 

keuntungan yang didapatkan akan rendah dan berakibat pada nilai rasio return on 

asset yang rendah.  

 4.3.2 Pengaruh perputaran piutang terhadap return on asset 

 Hasil dari pengujian variabel independen kedua yaitu perputaran piutang 

tidak berpengaruh pada return on asset perusahaan. Temuan ini mendukung 

penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Rahayu (2013), Budiansyah (2016), 

dan Nawalani (2014) yang mengatakan bahwa perputaran piutang tidak memiliki 

pengaruh terhadap return on asset. Perputaran piutang merupakan salah satu rasio 

dalam manajemen modal kerja yang dapat diperoleh nilainya dari perbandingan 

antara penjualan dengan rata-rata piutang. Dalam uji statistik yang telah dilakukan, 

didapatkan nilai signifikansi X2 sebesar 0,453 < 0,05. Maka dengan nilai tersebut 

dapat dikatakan bahwa perputaran piutang tidak memiliki pengaruh terhadap return 

on asset perusahaan. Apabila perusahaan memiliki nilai perputaran piutang yang 

tinggi maka dapat terjadi indikasi bahwa perusahaan telah menjaga rata-rata piutang 

nya tetap rendah dan membuat peningkatan pada penjualan kredit sehingga terjadi 

peningkatan laba dan return on asset yang dihasilkan meningkat. Tetapi, apabila 

terjadi perputaran piutang yang sangat tinggi, akan menjadi hal buruk terhadap 

perusahaan karena dapat terjadi indikasi bahwa perusahaan memiliki nilai rata-rata 

piutang yang sangat rendah sehingga penjualan kreditnya juga rendah tetapi rasio 
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perputaran piutang yang dihasilkan tetap besar dan akan mengakibatkan laba yang 

didapatkan rendah dan akan mengakibatkan nilai return on asset yang dihasilkan 

rendah. Sebagai contoh dapat dilihat pada PT Cowell Development 2014 memiliki 

nilai RTO 26,521 relatif diatas rata-rata dan memiliki nilai ROA sebesar 0,045. PT 

Bumi Serpong Damai 2015 memiliki nilai RTO yang lebih besar yaitu 49,578 dan 

memiliki nilai ROA 0,065. Tetapi, jika nilai RTO sangat besar seperti pada PT 

Fortune Mate Indonesia 2018 267,871 memiliki nilai ROA lebih rendah yaitu 0,003 

karena penjualan yang dimiliki rendah.  

 4.3.3 Pengaruh perputaran persediaan terhadap return on asset 

Hasil dari pengujian variabel independen ketiga yaitu perputaran persediaan 

tidak berpengaruh terhadap return on asset. Temuan ini mendukung penelitian 

terdahulu dilakukan oleh Lestari (2016), Surya (2017), dan Septian (2017) yang 

mengatakan bahwa perputaran persedaan tidak memiliki pengaruh pada return on 

asset. Nilai dari perputaran persediaan didapatkan dari perbandingan dari HPP 

dengan rata-rata persediaan. Hasil dari uji t yang dilakukan, didapatkan nilai 

signifikansi sebesar 0,188 > 0,05. Maka dengan nilai tersebut dapat dikatakan 

bahwa tidak ada pengaruh pada perputaran persediaan terhadap return on asset. 

Secara umum, nilai perputaran persediaan yang rendah akan mengakibatkan 

persediaan yang menumpuk pada perusahaan dan menimbulkan nilai biaya simpan 

persediaan yang tinggi oleh karena itu dengan adanya peningkatan biaya simpan 

akan mengakibatkan laba yang dihasilkan juga menurun sehingga nilai return on 

asset yang didapatkan rendah. Tetapi berdasarkan hasil penelitian, terdapat juga 

indikasi bahwa perusahaan yang memiliki perputaran persediaan yang rendah bisa 
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saja memiliki return on asset yang tinggi. Karena nilai perputaran persediaan tidak 

berpengaruh pada return on asset. Sebagai contoh, pada PT Jaya Konstruksi 

Manggala Prata (2015) memiliki nilai ITO relatif rendah dari rata-rata yaitu 15,250 

dan ROA sebesar 0,062. PT Duta Anggada Reality (2016) memiliki nilai ITO 

sebesar 2,372 dan ROA lebih rendah yaitu 0,032. Tetapi pada PT Duta Pertiwi 

(2016) memiliki nilai ITO lebih rendah yaitu 0,223 dan memiliki nilai ROA yang 

lebih besar yaitu 0,087. Hal tersebut dapat terjadi karena perusahaan tetap menjaga 

penjualan tetap tinggi dapat dengan cara meningkatkan promosi. Walaupun beban 

penjualan yang timbul tinggi akibat peningkatan promosi, tetapi penjualan yang 

dihasilkan juga tetap tinggi dan return on asset yang dihasilkan relatif tidak rendah 

walaupun banyak persediaan yang disimpan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


