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SARI 

Yunita Retno W. 2009. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Return on 
Investment (ROI) pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia (BEI) 2004-2006. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas 
Negeri Semarang. Pembimbing Drs. Heriyanto, MBA dan Dra. Margunani, MP. 

Kata Kunci : ROI, Penjualan, Biaya Operasi, Perputaran Kas, Perputaran      
Persediaan 

Analisis ROI merupakan analisis yang mampu menguraikan secara rinci 
hal-hal yang berpengaruh terhadap efisiensi dan operasi perusahaan. 
Permasalahan  dalam penelitian ini adalah adakah pengaruh penjualan, biaya 
operasi, perputaran kas, dan perpurtaran persediaan terhadap Return on Investment 
(ROI) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia 
(BEI) 2004-2006? Faktor apa saja yang di antara faktor penjualan, operasi, 
perputaran kas, dan perputaran persediaan yang berpengaruh secara signifikan 
terhadap Return on Investment (ROI) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar 
pada Bursa Efek Indonesia (BEI) 2004-2006 ? 

Populasi dalam penelitian ini adalah data keuangan perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2004-2006 
yang mempunyai data lengkap sedangkan jumlah sampel sebanyak 36 perusahaan. 
Alat  analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi 
berganda, pengujian hipotesis, koefisien determinasi dan analisis asumsi klasik. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat dibuat kesimpulan 
sebagai berikut  Secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan penjualan 
(X1), biaya operasi (X2), perputaran kas (X3), perputaran persediaan (X4) 
terhadap Return on Investment (ROI), hal ini dibuktikan sig < 0,05, nilai koefisien 
determinasi (Adjusted R Square) adalah sebesar 0,189, hal ini berarti variasi 
perubahan Return on Investment (ROI) (Y) dipengaruhi oleh penjualan (X1), biaya 
operasi (X2), perputaran kas (X3), perputaran persediaan (X4), sebesar 18,9% 
sedangkan sisanya 81,1% dipengaruhi oleh faktor lain.dan faktor yang dominan 
mempengaruhi ROI adalah penjualan, hal ini ditunjukkan nilai t-hitung (4,489) > 
t-tabel (1,983) atau sig t (0,000) < (0,05). 

Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah untuk 
meningkatkan ROI hendaknya memperhatikan Total Assets, Liability Equity, 
Sales dan Net Income. Hal ini mengindikasikan keputusan-keputusan ekonomi 
yang akan diambil oleh para pemakai laporan keuangan, tentu saja membutuhkan 
evaluasi terlebih dulu atas kemampuan perusahaan dalam menghasilkan Total 
Assets, Liability Equity, Sales dan Net Income, serta kepastian dari hasil tersebut. 
Kemampuan ini akhirnya menentukan, misalnya kemampuan membayar kepada 
karyawan dan pemasok, kemampuan pembayaran bunga, pembayaran dividen dan 
tentu saja pembagian penghasilan kepada pemilik.  Perkembangan keuntungan 
investasi perlu diketahui investor karena keduanya merupakan parameter 
keberhasilan pengelolaan perusahaan. Pertumbuhan Total Assets, Liability Equity, 
Sales dan Net Income tersebut merupakan pendorong kepuasan investor atas 
penetapan kebijakan deviden. 
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1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 
1.1 Latar Belakang 

 
Kemajuan teknologi dan informasi di masa sekarang ini, menciptakan 

persaingan yang tajam diantara perusahaan. Persaingan tersebut tidak hanya 

dengan perusahaan di dalam negeri tetapi juga dengan perusahaan di luar 

negeri. Pada umumnya tiap-tiap perusahaan mempunyai tujuan pokok yaitu 

dapat memaksimumkan nilai perusahaan demi kelangsungan usahanya. 

Tujuan memaksimumkan nilai perusahaan berkaitan dengan keuntungan 

jangka panjang dari perusahaan. Untuk itu perusahaan membutuhkan modal 

yang cukup besar untuk mempunyai kegiatan operasionalnya. Usaha 

peningkatan modal dapat dilakukan salah satunya dengan cara menarik dana 

dari luar yaitu melalui pasar modal. 

Melalui pasar modal, pembentukan modal dan akumulasi dana 

diarahkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Keberadaan institusi ini 

bukan cuma sebagai wadah sumber pembiayaan, tetapi juga sebagai sumber 

investasi. Jadi sarana investasi ini bukan hanya permodalan lokal tetapi juga 

permodalan asing, baik swasta maupun pemerintah. 

Informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan 

tidak akan memberikan makna apa-apa tanpa dianalisis lebih dahulu. Analisis 

ROI merupakan salah satu analisis yang mampu menguraikan secara rinci hal-

hal yang mempengaruhi terhadap efisiensial dan operasi perusahaan. 
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Return On Investment (ROI) atau sering disebut Return on total assets 

merupakan salah satu rasio profitabilitas. ROI sendiri adalah salah satu bentuk 

dari rasio profitabilitas yang dimaksudkan untuk dapat mengukur kemampuan 

perusahaan dengan keseluruhan dana yang ditanamkan dalam aktiva yang 

digunakan untuk operasinya perusahaan dalam menghasilkan keuntungan 

(Munawir, 2004:89). Ada beberapa pengukuran terhadap profitabilitas 

perusahaan dimana masing-masing pengukuran dihubungkan dengan volume 

penjualan, total aktiva dan modal sendiri. Secara keseluruhan ketiga 

pengukuran tersebut akan memungkinkan seorang analis untuk mengevaluasi 

tingkat earning dalam hubungannya dengan volume penjualan, jumlah aktiva 

dan investasi tertentu dari pemilik perusahaan. Di sini perhatian ditekankan 

pada profitabilitas karena untuk berlangsungnya hidup perusahaan haruslah 

berada dalam keadaan yang menguntungkan atau profitabel. 

Menurut Wasis (2000:71) Rentabilitas (ROI) dapat dipengaruhi oleh 

beberapa faktor antara lain volume penjualan, efisiensi penggunaan biaya, 

profit margin dan struktur modal. Sedangkan Riyanto (1998:91-93) 

menyebutkan bahwa earning power (ROI) dapat ditentukan oleh dua faktor 

yaitu profit margin dan turnover operating assets. Dari berbagai faktor 

tersebut, ROI dapat dihitung dengan mengalikan antara profit margin dan 

perputaran aktiva (Husnan 1998:569). Metode ini dikenal dengan nama 

analisis sistem Du Pont.  

Salah satu analisis yang dapat diuraikan dengan skema analisis “Du 

Pont “ adalah analisa ROI (Soediyono, 1999:146). Pada dasarnya ROI 
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merupakan angka banding atau rasio antara laba yang diperoleh perusahaan 

dengan besarnya total aktiva perusahaan. Sedangkan ROI dalam skema 

analisis Du Pont merupakan hasil perkalian antara margin laba bersih (profit 

margin) dengan perputaran total aktiva. Lebih lanjut profit margin 

didefinisikan sebagai rasio antara laba bersih dengan hasil penjualan, 

sedangkan perputaran aktiva total didefinisikan sebagai hasil bagi dari hasil 

penjualan dengan aktiva total.  

Keputusan Menteri Keuangan No 740/KMKOO/1989 menetapkan 

tentang stándar ROI untuk perusahaan go public yaitu perusahaan sehat sekali 

(ROI >12%), perusahaan sehat (ROI 8% - 12%), perusahaan kurang sehat 

(ROI 5% - 8%), dan perusahaan tidak sehat (ROI < 5%). 

Berdasarkan survey awal data dari Indonesian Capital Market 

Directory (ICMD) tahun 2006 dapat diketahui bahwa rata-rata ROI 

perusahaan manufaktur di BEI selama tahun 2004-2006 mengalami 

penurunan. Penurunan nilai ROI jika terus berlangsung terus tiap tahun akan 

mengganggu eksistensi perusahaan di masa yang akan mendatang. Untuk itu, 

perusahaan perlu mengambil berbagai kebijakan di bidang keuangan.  

Kebijakan yang diambil adalah dengan memaksimumkan ROI yang 

diharapkan perusahaan dapat didasarkan dalam persamaan ROI yaitu hasil kali 

antara profit margin dengan perputaran aktiva total. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa ROI dapat dinaikkan dengan cara menaikkan tingkat profit 

margin dan atau menaikkan tingkat perputaran aktiva. Masalah yang timbul 

yang berkaitan dengan ROI adalah bagaimana menaikkan tingkat profit 
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margin dan perputaran aktiva. Besar kecilnya profit margin pada setiap 

transaksi penjualan ditentukan oleh dua faktor yaitu penjualan dan laba. 

Tinggi rendahnya laba tergantung pada pendapatan dari penjualan dan 

besarnya biaya usaha (Operating Assets). Besar kecilnya perputaran aktiva 

selama periode tertentu ditentukan oleh dua faktor yaitu penjualan dan total 

assets. Sedangkan total assets dipengaruhi oleh perputaran kas sdan perputaran 

persediaan. 

Secara umum ROI dapat dihitung dengan membagi laba bersih yang 

diperoleh perusahaan dengan aktiva total perusahaan. Menurut Harahap (2002 

:335) ROI dapat dihitung dengan mengalikan persentasi laba bersih dengan 

Assets Turnover. Hal serupa juga diungkapkan oleh Husnan (1998 :569) yang 

menghitung ROI dengan cara mengalikan Net Profit Margin dengan 

perputaran aktiva. Metode tersebut dikenal dengan nama analisis sistem Du 

Pont. 

Penjualan dapat tercipta dari suatu proses penukaran barang dan jasa 

antara penjual dan pembeli. Melalui proses inilah laba atau keuntungan dapat 

diperoleh. Dalam lingkup lebih luas, di dalam perusahaan fungsi pemasaran 

sangat berperan penting dalam peningkatan penjualan. Oleh karena itu, 

diperlukan suatu alat yang mampu mengefektifkan pengelolaan perusahaan. 

Apabila laba yang diperoleh tinggi maka profit margin akan meningkat, 

sehingga mengakibatkan semakin besar ROI yang diperoleh. Oleh karena itu, 

penjualan memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan tinggi 

rendahnya ROI.  
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Dengan kenaikan penjualan relatif lebih besar dari pada kenaikan biaya 

usaha akan memperoleh keuntungan yang jauh lebih besar. Hal ini secara 

tidak langsung akan mengakibatkan peningkatan nilai profit margin. Namun, 

akan berlaku sebaliknya menurunnya profit margin menyebabkan menurunnya 

omzet penjualan yang akan berpengaruh terhadap perolehan laba perusahaan 

yang ditandai dengan rendahnya nilai ROI. Oleh karena itu, menigkatkan ROI 

dapat dilakukan dengan mengurangi pendapatan dari penjualan sampai tingkat 

tertentu yang juga di usahakan adanya pengurangan biaya operasi yang 

sebesar-besarnya. 

ROI merupakan alat ukur finansial yang lazim digunakan untuk 

mengukur tingkat laba perusahaan, atau dengan kata lain ROI merupakan rasio 

yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

keuntungan. ROI umumnya digunakan investor sebagai pedoman dalam 

membuat keputusan investasi. ROI yang semakin tinggi menandakan semakin 

baik kinerja perusahaan, karena meningkatnya kemampuan dalam 

menghasilkan keuntungan yang digunakan untuk menutup investasi yang telah 

dikeluarkan. Hal ini tentu dapat meningkatkan tingkat pengembalian saham 

pada investor artinya  jika ROI besar hal ini menunjukkan kinerja perusahaan 

bagus sehingga perusahaan memiliki tingkat efisiensi yang baik pula, maka 

harga saham akan mengalami kenaikan pula, dan akan meningkatkan return. 

ROI bukan semata-mata mengukur kemampuan perusahaan saja akan 

tetapi kemampuan yang terkait dengan modal yang diinvestasikan (Wasis, 

2000:77), sehingga rendahnya modal dapat menentukan jumlah laba yang 
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diperoleh perusahaan. Dari beberapa golongan jenis modal, modal yang 

menunjukkan bentuknya disebut dengan modal aktif yang terdiri dari aktiva 

lancar (modal kerja). Adanya modal kerja (aktiva lancar) yang cukup 

memungkinkan perusahan dapat beroperasi secara ekonomis dan efisien agar 

tidak mengalami insolvency (tidak mampu membayar kewajiban-kewajiban 

yang jatuh tempo). Aktiva lancar mutlak diperlukan agar perusahaan dapat 

beroperasi secara efektif. Oleh karena itu, maka total aktiva secara tidak 

langsung merupakan penentu pencapaian laba perusahaan. 

Unsur-unsur yang terkandung dalam modal kerja adalah aktiva lancar 

yang terdiri dari atas kas, dan persediaan. Kas merupakan salah satu unsur 

modal kerja yang paling tinggi tingkat likuiditasnya. Semakin besar jumlah 

kas yang dimiliki oleh perusahaan semakin tinggi pula tingkat likuiditasnya. 

Namun bukan berarti perusahaan harus mempertahankan jumlah kas yang 

sangat besar karena semakin besar jumlah kas yang melebihi hutang lancarnya 

mencerminkan adanya over investment atau banyak uang yang menganggur 

sehingga akan memperkecil profitabilitas. Untuk mengukur efisiensi kas perlu 

diketahui tingkat perputarannya. Tingkat perputaran kas diperoleh dengan 

membandingkan antara penjualan dengan kas. 

Komponen kedua dari modal kerja adalah perputaran persediaan 

(inventory turnover) yang menunjukan berapa kali modal kerja yang tertanam 

dalam bentuk persediaan dapat berputar dalam satu periode produksi. Dengan 

menilai tingkat perputaran persediaan dapat diketahui apakah terdapat 

“overstocking” (persediaan barang secara berlebihan) atau tidak. Adanya 



 

 

7

“overstocking” persediaan barang dapat menyebabkan kerugian karena 

barangnya menjadi rusak dan kurang laku karena perubahan mode, perubahan 

permintaan dan perubahan harga (Tunggal, 1995:162). 

Apsari (2007) dengan penelitian analisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi Return on Investment (ROI) pada perusahaan perbankan di 

Bursa Efek Indonesia periode penelitian 2002-2004. Untuk menganalisis 

digunakan regresi linier berganda, sedangkan untuk mengetahui signifikansi 

dari hasil penelitian maka perlu dilakukan uji t dan uji F.Hasil penelitian 

terdapat pengaruh yang signifikan penjualan dan biaya operasi terhadap 

Return on Investment (ROI). Sedangkan perputaran kas dan Perputaran 

Persediaan tidak berpengaruh terhadap Return on Investment (ROI). 

Penelitian yang mengkaji masalah yang serupa telah dilakukan 

sebelumnya yaitu penelitian Apsari (2007),  peneliti ingin menguji kembali 

faktor-faktor yang mempengaruhi ROI pada perusahaan manufaktur periode 

tahun 2004-2006 untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan hasil penelitian 

periode saat ini dengan periode sebelumnya. Dipilih perusahaan kelompok 

manufaktur didasarkan pada alasan bahwa kelompok perusahaan ini 

merupakan jumlah perusahaan yang paling banyak terdaftar di BEI dibanding 

dengan kelompok industri yang lain. Penulis tertarik mengadakan penelitian 

yang memfokuskan pada “FAKTOR- FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 

RETURN ON INVESTMENT (ROI) PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR 

YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) 2004 - 2006”. 
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1.2 Rumusan Masalah 
 

Atas dasar uraian dalam latar belakang di atas maka permasalahan 

yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah : 

1. Adakah pengaruh penjualan, biaya operasi, perputaran kas, dan 

perpurtaran persediaan terhadap Return on Investment (ROI) pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) 

2004-2006? 

2. Di antara faktor penjualan, biaya operasi, perputaran kas, dan perputaran 

persediaan manakah yang berpengaruh paling signifikan terhadap Return 

on Investment (ROI) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar pada 

Bursa Efek Indonesia (BEI) 2004-2006 ? 

1.3 Penegasan Istilah 
 

Untuk mewujudkan suatu kesatuan pikiran dan untuk menghindari 

bermacam-macam interprestasi, maka perlu di tegaskan istilah-istilah yang 

berhubungan dengan judul. 

1. Penjualan           

Penjualan adalah angka yang menunjukkan besarnya hasil pengurang 

penjualan (sale deducation) terhadap hasil penjualan kotor (gross sale). 

(Soediyono, 1999: 27). Dalam penelitian ini penjualan adalah penjualan 

bersih pada laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

BEI. 

2. Biaya            

Biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi uyang diukur dalam satuan 
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uang yang telah terjadi atau kemungkinan akan terjadi untuk kejadian 

tertentu (Mulyadi, 1999 : 8). Dalam penelitian ini biaya adalah biaya yang 

nampak pada laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

BEI.  

3. Perputaran kas          

Perputaran kas adalah merupakan ratio antara jumlah aktiva yang 

digunakan dalam operasi (operating assets) terhadap jumlah penjualan 

yang diperoleh selama periode tersebut (Munawir, 2004 : 88). Dalam 

penelitian ini perputaran kas adalah perputaran kas pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI. 

4. Perputaran persediaan         

Perputaran persediaan adalah merupakan rasio antara jumlah harga pokok 

barang yang dijual dengan nilai rata-rata persediaan yang dimiliki oleh 

perusahaan (Munawir, 2004 : 77). Dalam penelitian ini perputaran 

persediaan adalah perputaran persediaan pada laporan keuangan 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.  

5. Return on Investment         

Return on Investment (ROI) adalah pengukuran kemampuan perusahaan 

secara keseluruhan dalam menghasilkan keuntungan dengan jumlah 

keseluruhan aktiva yang tersedia di dalam perusahaan (Syamsudin, 1998 : 

56). Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan ROI adalah besarnya ROI 

dalam perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. 
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6. Bursa Efek Indonesia         

Bursa Efek Indonesia adalah suatu tempat pertemuan termasuk suatu 

system elektronik tanpa tempat pertemuan yang di organisasi dan 

digunakan untuk menyelenggarakan pertemuan penawaran jual beli 

perdagangan efek (Riyanto, 1998 : 222). Dalam penelitian ini bursa efek 

yang dimaksud adalah Bursa Efek Indonesia. 

  
1.4 Tujuan Penelitian 

 
Tujuan dalam penelitian ini adalah : 

 
1. Untuk mengetahui apakah penjualan, biaya operasi, perputaran kas, dan 

perputaran persediaan berpengaruh terhadap Return on Investment (ROI) 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia 

(BEI). 

2. Untuk mengetahui diantara faktor penjualan, biaya operasi, perputaran kas, 

dan perputaran persediaan manakah yang berpengaruh paling signifikan 

terhadap Return on Investment (ROI) pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar pada Bursa Efek indonesia (BEI). 

1.5 Manfaat Penelitian 
 

Manfaat dalam penelitian ini adalah : 

1. Manfaat Teoritis        

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti 

selanjutnya yang tertarik untuk mengkaji tentang beberapa faktor yang 

mempengaruhi Return On Investment (ROI) dengan menghubungkan 

variabel-variabel yang lebih luas daripada bidang yang sama. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi peneliti          

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam menambah 

wawasan pengetahuan dalam bidang ekonomi khususnya akuntansi. 

b. Bagi fakultas / jurusan        

Hasil penelitian ini untuk menambah referensi yang dapat memberikan 

informasi kemungkinan adanya penelitian lebih lanjut di 

fakultas/jurusan. 
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BAB II 
 

LANDASAN TEORI  

 

2.1 Laporan Keuangan 

Laporan keuangan tahunan suatu perusahaan merupakan sumber informasi 

yang mempunyai ranking tertinggi dibandingkan dengan sumber-sumber 

informasi lainnya, seperti laporan keuangan intern, informasi dari pialang, media 

massa, prospektus, maupun pemberitahuan dari pihak manajemen. Dalam rangka 

penentuan kebijakan penanaman modal, para investor sangat memerlukan 

informasi yang bisa diperoleh dari laporan keuangan yang diterbitkan perusahaan 

kepada publik. Bagi investor perusahaan hanya bisa melakukan analisis 

fundamental yang terbatas data-datanya, yang hanya didasarkan pada laporan 

keuangan yang diterbitkan perusahaan tersebut (Riyanto, 2001 : 43). 

Laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi. Sebagai hasil 

akhir dari proses akuntansi, laporan keuangan menyajikan informasi yang berguna 

untuk pengambilan keputusan berbagai pihak (misal pemilik atau kreditor) 

(Baridwan, 2004 : 17). 

Laporan keuangan tidak mencatat transaksi yang tidak dapat diukur 

dengan nilai uang. Karena itu, hal-hal yang belum terjadi dan masih berupa 

potensi, tidak tercatat dalam laporan keuangan. Dengan demikian laporan 

keuangan merupakan informasi historis. Tetapi guna melengkapi analisis untuk 

proyeksi masa depan perusahaan, informasi kualitatif dan informasi-informasi lain 

yang sejenis perlu ditambahkan..  
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2.1.1. Tujuan Laporan Keuangan  

Penyajian laporan keuangan pada dasarnya dimaksudkan untuk menye-

diakan informsi keuangan yang bermanfaat dan relevan bagi pihak-pihak 

yangberkepentingan. Informasi ini akan dipergunakan sebagai bahan 

pertimbangan untuk pengambilan keputusan ekonomi. Tujuan umum laporan 

keuangan dinyatakan oleh PSAK (2004 : 1.1) sebagai berikut : 

1. Untuk memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai aktiva 

dan kewajiban serta modal suatu perusahaan. 

2. Untuk memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai perubahan 

dalam aktiva netto (aktiva dikurangi kewajiban) suatu perusahaan yang timbul 

dari kegiatan usaha dalam rangka memperoleh laba. 

3. Untuk memberikan informasi keuangan yang membantu para pemakai laporan 

di dalam menaksir potensi perusahaan dalam menghasilkan laba. 

4. Untuk memberikan informasi penting lainnya mengenai perubahan dalam 

aktiva dan kewajiban suatu perusahaan, seperti informasi mengenai aktivitas 

pembiayaan dan investasi. 

5. Untuk mengungkapkan sejauh mungkin informasi lain yang berhubungan 

dengan laporan keuangan yang relevan untuk kebutuhan pemakai laporan, 

seperti informasi mengenai kebijakan akuntansi yang dianut perusahaan. 
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2.2. Return on Investment (ROI) 

2.2.1. Analisis Rentabilitas Ekonomi 

Menurut Riyanto (2001:36), rentabilitas ekonomi adalah perbandingan 

antara laba usaha dengan modal sendiri dari modal asing yang dipergunakan 

untuk menghasilkan laba tersebut dan dinyatakan dalam persentase. Dan 

menurut Husnan (1998:569) mendefinisikan rentabilitas ekonomi sebagai 

hasil bagi antara laba sebelum bunga dan pajak dengan total aktiva. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa rentabilitas ekonomi merupakan kemampuan perusahaan 

memperoleh laba, yang dapat diperoleh dari perbandingan antara laba usaha 

dengan total aktiva. Hal ini dapat dinyatakan dalam suatu rasio keuangan yaitu 

:ROI = Profit Margin x  perputaran aktiva 

Penjualan
pajak dan bunga  sebelumLaba  MarginProfit =  

AktivaTotal
PenjualanaktivaPerputaran =  

2.2.2. Analisis Keuangan Sistem Du Pont 

Menurut Sartono (1998 : 131), Return on Investment atau Return on 

Assets menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari aktiva 

yang dipergunakan. ROI dihitung dengan membagi laba setelah pajak dengan 

total aktiva, Sartono juga mengungkapka hubungan antara perputaran aktiva 

dengan net profit margin dapat dicari earning power atau return on assets 

ratio, earning power adalah hasil kali net profit margin dengan perputaran 

aktiva. Menurut Husnan (1998 : 569) mengemukakan bahwa análisis sistem 

Du Pont menghitung Return on Investment (ROI) yang didefinisikan sebagai 
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Penjualan Laba 
setelah 
pajak 

Penjualan

Penjualan 

Return On 
Investment (ROI) 

Laba Bersih 

Total Asset 
Turnover 

Total 
Assets 

Nilai buku aktiva tetap 

AKTIVA LANCAR 

= Kas + surat berharga + 

piutang dagang + persediaan 

TOTAL BIAYA 

= HPP + Biaya operasi + 

Beban bunga + Pajakpenghasilan 

perbandingan antara laba setelah pajak dengan total aktiva. Hal ini dapat 

dinyatakan dalam bentuk ratio keuangan yaitu : 

a. ROI = Net Profit Margin x Perputaran Aktiva 

b. 
Penjualan

pajak  sesudahLaba  MarginProfit Net =  

c. 
AktivaTotal

PenjualanAktivaPerputaran =  

Untuk memperjelas analisis ROI sistem Du Pont tersebut dapat 

diilustrasikan dengan menggunakan Gambar 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 
Bagan AnalisisROI “Du Pont” (Harahap, 2002:334) 
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Berdasarkan kedua bentuk analisis di atas ROI memusatkan perhatian 

pada laba setelah pajak sedangkan rentabilitas ekonomi pada laba operasi 

yaitu laba operasi bunga dan pajak. Dalam penelitian ini, analisis yang 

digunakan adalah ROI yang memusatkan laba setelah pajak atau Earning 

Before Tax (EBT). Hal ini didasarkan bahwa laba yang nyata atau riil adalah 

laba setelah dikurangi pajak artinya laba tersebut sudah benar – benar bersih 

yang dicapai perusahaan 

 

2.2.3. Faktor-faktor Penentu Return on Investment (ROI) 

Menurut Riyanto (1998 : 37), tingginya earning power ditentukan oleh 

2 faktor yaitu : 

a. Profit Margin, yaitu perbandingan antara “ Net Profit Margin” dengan 

“Net Sale” perbandingan dinyatakan dalam persentase.  

%100x
 SaleNet

Income Operating Net   MarginProfit =  

b.  Turnover of Operating Assets (Tingkat Perputaran Aktiva Usaha)  yaitu 

kecepatan berputarnya operating assets dalam suatu periode 

AssetsOperating
SaleNetOperatingTurnover =  

Rasio ini merupakan ukuran tentang sampai seberapa jauh aktiva telah 

digunakan di dalam kegiatan perusahaan atau menunjukkan berapa kali 

operating assets berputar dalam suatu periode tertentu, biasanya satu tahun. 
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2.2.4. Kegunaan dan Kelemahan Return on Investment (ROI) 

Menurut Munawir (2004 : 91-93) análisis ROI memiliki kegunaan dan 

kelemahan  

Kegunaan análisis ROI yaitu sebagai berikut : 

a. Sebagai salah satu kegunaan yang prinsipil ialah sifatnya yang 

menyeluruh. Apabila perusahaan sudah menjalankan praktek akuntansi 

dengan baik maka manajemen dengan menggunakan teknik análisis ROI 

dapat mengukur efisiensi penggunaan modal kerja, efisiensi produk dan 

efisiensi penjualan.  

b. Apabila perusahaan dapat mempunyai data industri sehingga dapat 

diperoleh ratio industri, maka dengan análisis ROI ini dapat dibandingkan 

efisiensi penggunaan modal pada perusahaannya dengan perusahaan lain 

yang sejenis., sehingga dapat diketahui apakah perusahaannya berada di 

bawah, sama, atau diatas rata-ratanya.  

c. Analisis ROI dapat digunakan untuk mengukur efisiensi tindakan-tindakan 

yang dilakukan oleh divisi atau bagian yaitu dengan mengalokasikan 

semua biaya dan modal ke dalam bagian yang bersangkutan. Artinya 

penting rate of return pada tingkat bagian adalah untuk dapat 

membandingkan efisiensi suatu bagian dengan bagian yang lain di dalam 

perusahaan yang bersangkutan. 

d. Analisa ROI digunakan untuk pengukuran profitabilitas dari masing-

masing produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Dengan menggunakan 

“product cost system” yang baik, modal dan biaya dapat dialokasikan 
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kepada berbagai produk yang dihasilkan oleh perusahaan yang 

bersangkutan sehingga akan dapat dihitung profitabilitas dari masing-

masing produk.  

e. ROI berguna untuk keperluan kontrol, juga berguna untuk perencanaan. 

Misalnya ROI digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan 

kalau perusahaan akan mengadakan ekspansi. 

Disamping kegunaan dari analisis ROI terdapat kelemahan-kelemahan ROI 

yaitu sebagai berikut : 

a. Salah satu kelemahan yang prinsipil ialah kesukaran dalam 

membandingkan Rate of Return suatu perusahaan dengan perusahaan lain 

yang sejenis, mengingat bahwa praktek akuntansi yang digunakan masing-

masing perusahaan tersebut adalah berbeda-beda. Perbedaan metode 

dalam penilaian berbagai aktiva antara perusahaan yang satu dengan 

perusahaan yang lain, perbandingan tersebut akan memberikan gambaran 

yang salah.  

b. Kelemahan lain terletak adanya fluktuasi nilai dari uang (daya beli) suatu 

mesin atau perlengkapan tertentu yang dibeli dalam keadaan inflasi 

nilainya berbeda dengan kalau beli pada waktu tidak terjadi inflasi dan hal 

ini akan berpengaruh dalam menghitung investment dan profit margin. 

c. Analisa ROI tidak dapat digunakan untuk mengadakan perbandingan 

antara dua perusahaan atau lebih. ROI diperoleh dari dua ratio yang 

masing-masing mengandung unsur penjualan dimana penganalisa tidak 

mengetahui sebab terjadnya perubahan dalam pejualan tersebut. Dan 
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kelemahan lain bahwa ROI tidak dapat menunjukkan atau memberikan 

gambaran struktur modal maupun perubahan-perubahan yang terjadi 

dalam struktur modal (debt equity) yang digunakan untuk membiayai 

aktiva tersebut. 

 

2.3.  Penjualan 

Penghasilan dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan 

keuangan (PSAK, 2004 : 23.1) menyebutkan bahwa definisi penghasilan 

meliputi pendapatan (revenue) maupun keuntungan (gain). Pendapatan adalah 

penghasilan yang timbal dari aktivitas perusahaan yang biasa dan dikenal 

dengan debutan yang berbeda seperti penjualan, penghasilan jasa (fees), bunga 

deviden, royalti dan sewa. Penjualan sering disebut dengan hasil penjualan. 

Soediyono (1999 : 27) menyebutkan  istilah penjualan dengan gross sales 

revenue yaitu angka yang menunjukkan besarnya hasil penjualan kotor 

dagangan dan atau hasil penjualan barang dan jasa hasil produksi perusahaan. 

Sedangkan menurut Baridwan (2004 : 30) bahwa hasil penjualan adalah hasil 

jual kali kuantitatif yang dijual sehingga di dalamnya tidak termasuk pajak 

pertambahan nilai dan juga biaya lainnya tidak termasuk di dalam hasil 

penjualan. Sedangkan dilihat dari ruang lingkup pemasaran Swasta (2000 : 9) 

menyebutkan penjualan dapat tercipta dari suatu proses pertukaran barang dan 

jasa antara penjual dan pembeli dan pengertian tersebut dapat disimpulkan 

bahwa penjualan adalah hasil penjualan dari proses pertukaran barang dan jasa 
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dari penjual dan pembeli yang diperoleh dari hasil kali antara harga jual 

dengan kuantitas yang terjual. 

Dalam penelitian ini penjualan yang digunakan adalah penjualan 

bersih (net sale) yang tercantum di dalam laporan keuangan perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2004-2006.  

 

2.3.1. Hal-Hal yang Menimbulkan Penjualan 

Menurut PSAK (2004 : 23.3 - 23.11) di dalam akuntansi pendapatan 

timbul dari transaksi peristiwa ekonomi sebagai berikut : 

1. Penjualan Barang        

Pendapatan dari penjualan barang harus diakui bila seluruh kondisi berikut 

dipenuhi : 

a. Perusahaan telah memindahkan resiko secara signifikan dan telah 

memindahkan manfaat kepemilikan barang kepada pembeli. 

b. Perusahaan tidak lagi mengelola atau melakukan pengendalian 

efektifitas barang yang dijual. 

c. Jumlah pendapatan tersebut dapat diukur dengan baik. 

d. Besar kemungkinan manfaat ekonomi yang dihubungkan dengan 

transaksi akan mengalir kepada perusahaan tersebut. 

e. Biaya yang terjadi atau yang akan terjadi sehubungan dengan transaksi 

penjualan dapat diukur dengan baik. 

Penentuan kapan suatu perusahaan telah memindahkan resiko 

signifikan dan manfaat kepada pembeli memerlukan pengujian terhadap 
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transaksi tersebut. Jika perusahaan tersebut menahan resiko signifikan dari 

kepemilikan, transaksi tersebut bukanlah suatu penjualan dan pendapatan 

tidak diakui. Suatu perusahaan dapat menahan resiko kepemilikan yang 

signifikan dengan berbagai cara yaitu : 

a. Bila perusahaan menahan kewajiban sehubungan dengan pelaksanaan 

suatu hal yang tidak memuaskan yang tidak jamin sebagaimana 

lazimnya. 

b. Bila penerimaan pendapatan dari suatu penjualan tertentu tergantung 

pada pendapatan pembeli yang bersumber dari penjualan barang yang 

bersangkutan. 

c. Bila pengiriman barang tergantung pada instalasi dan instalasi tersebut 

merupakan bagian signifikan dari kontrak yang belum diselesaikan 

oleh perusahaan. 

d. Bila pembeli berhak untuk membatalkan pembelian berdasarkan alasan 

yang ditentukan dalam kontrak dan perusahaan tidak dapat 

memastikan apakah akan terjadi return. 

Jika perusahaan hanya menahan resiko tidak signifikan atas 

kepemilikan, transaksi tersebut adalah suatu penjualan dan pendapatan 

diakui. Misalnya, penjual mungkin menahan hak milik atas barang semata-

mata untuk melindungi kolektibilitas dari jumlah yang jatuh tempo. Dalam 

hal ini jika perusahaan telah memindahkan manfaat kepemilikan dan 

resiko yang signifikan, transaksi tersebut adalah suatu penjualan dan 
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pendapatan yang harus diakui. Contoh lain perusahaan yang hanya 

menahan resiko yang signifikan dari kepemilikan adalah dalam penjualan 

eceran dengan syarat dapat dikembalikan bila pelanggan tidak puas. 

Pendapatan dalam hal ini diakui pada waktu penjualan dilakukan jika 

penjual dapat mengestimasi secara baik yang akan terjadi dan mengakui 

suatu kewajiban berdasarkan pengalaman sebelumnya dan faktor-faktor 

lain yang relevan. 

2. Penjualan Jasa 

Bila hasil suatu transaksi yang meliputi penjualan jasa dapat 

diestimasi dengan baik, pendapatan sehubungan dengan transaksi tersebut 

harus diakui dengan acuan pada tingkat penyelesaian dari transaksi pada 

tanggal neraca. Hasil suatu transaksi dapat diestimasi dengan baik bila 

seluruh kondisi berikut ini terpenuhi, yaitu sebagai berikut: 

a. Jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal 

b. Besar kemungkinan manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi 

tersebut akan diperoleh perusahaan. 

c. Tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada tanggal neraca dapat 

diukur dengan andal. 

d. Biaya yang terjadi untuk transaksi tersebut dan biaya untuk 

menyelesaikan transaksi tersebut dapat diukur dengan andal. 

Pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi 

sehubungan dengan transaksi tersebut akan diperoleh perusahaan. Namun, 
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bila suatu ketidakpastian timbul mengenai kolektibilitas suatu jumlah yang 

telah termasuk dalam pendapatan, jumlah yang tidak tertagih, atau jumlah 

yang pemulihannya (recovery) tidak lagi besar kemungkinannya, diakui 

sebagai suatu beban dari pada penyesuaian jumlah pendapatan yang diakui 

semula. 

Tingkat penyelesaian suatu transaksi dapat ditentukan dengan 

berbagai metode. Suatu perusahaan menggunakan metode yang dapat 

megukur dengan andal jasa yang diberikan. Tergantung pada sifat 

transaksi, metode tersebut dapat meliputi : 

a. Survei pekerjaan yang telah dilaksanakan. 

b. Jasa yang dilakukan hinggá tanggal tertentu sebagai presentase dari 

total jasa yang harus dilakukan. 

c. Proporsi biaya yang terjadi hinggá tanggal tertentu dibagi dengan 

estimasi total biaya transaksi tersebut. Hanya biaya yang 

mencerminkan jasa yang dilakukan atau yang harus dilakukan 

dimasukkan ke dalam estimasi total biaya transaksi tersebut. 

Selama tahap awal suatu transaksi, seringkali terjadi bahwa hasil 

transaksi tersebut tidak dapat diestimasi dengan andal. Namun demikian, 

besar kemungkinan terjadi bahwa perusahaan tersebut akan memperoleh 

kembali biaya transaksi yang terjadi. Oleh karena itu, pendapatan yang 

diakui hanya yang berkaitan dengan biaya yang telah terjadi yang 



 

 

24

diharapkan dapat diperoleh kembali. Karena hasil transaksi tersebut tidak 

dapat diestimasi dengan andal, tidak ada laba yang diakui. 

Jika hasil dari suatu transaksi tidak dapat diestimasi dengan andal 

dan kecil kemungkinan biaya yang terjadi akan diperoleh kembali, 

pendapatan tidak diakui dan biaya yang diakui sebagai beban. 

3. Bunga, Royalti dan Deviden     

 Pendapatan yang ditimbulkan dari penggunaan aktiva perusahaan 

oleh pihak-pihak lain menghasilkan bunga, royalti dan deviden harus 

diakui atas dasar jika : 

a. Bunga harus diakui atas dasar proporsi waktu yang                  

memperhitungkan hasil efektif aktiva tersebut. 

b. Royalti harus diakui atas dasar akrual sesuai dengan substansi 

perjanjian yang relevan. 

c. Dalam metode biaya (cost method), dividen tunai harus diakui bila hak 

pemegang saham untuk menerima pembayaran ditetapkan. 

 Hasil efektif suatu aktiva merupakan tingkat bunga yang 

diperlukan untuk mendiskontokan aliran penerimaan kas di masa depan 

yang diharapkan selama hidup aktiva tersebut untuk menyamakan jumlah 

tercatat semula jumlah amortisasi setiap diskon, premium atau perbedaan 

lain antara jumlah tercatat semula dari suatu instrumen hutang dan 

jumlahnya pada saat jatuh tempo. 
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Royalty diakui sesuai dengan syarat perjanjian yang relevan kecuali, 

dengan memperhatikan hakekat perjanjian adalah lebih sesuai untuk 

mengakui pendapatan atas suatu dasar yang sistematik dan rasional lain. 

 Pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi 

sehubungan dengan transaksi tersebut akan diperoleh perusahaan tersebut. 

Namun, bila ketidakpastian timbul tentang kolektibilitas sejumlah yang 

telah termasuk dalam pendapatan, jumlah yang tidak dapat ditagih atau 

jumlah yang pemulihannya tidak lagi besar kemungkinannya, diakui 

sebagai beban, daripada penyesuaian jumlah pendapatan yang diakui 

semula.  

2.4. Biaya Operasi 

Menurut Mulyadi (1999:28) biaya adalah pengorbanan ekonomi, yang 

diukur dalam satuan uang, yang telah terjadi atau kemungkinan akan terjadi 

untuk tujuan tertentu. Sedangkan Agus Wahyudin (2000:28) mengutarakan 

bahwa beban usaha adalah beban yang dikeluarkan dalam rangka usaha pokok 

perusahaan yakni mendapatkan laba. Dan pengertian biaya atau beban usaha 

diatas dapat disimpulkan bahwa biaya usaha adalah pengorbanan sumber 

ekonomi yang diharapkan dalam rangka usaha-usaha pokok perusahaan yakni 

untuk mendapatkan laba. 

Dalam penelitian ini biaya yang digunakan adalah biaya operasi 

terdapat pada laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 

pada tahun 2004-2006. hal ini disebabkan karena laba yang tinggi dihasilkan 
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dari operasional perusahaan sehingga biaya operasi perusahaan memegang 

peranan penting. Selain itu hanya biaya operasi yang tercantum dalam laporan 

keuangan di BEI.  

a. Cara Penggolongan Biaya        

Menurut Mulyadi (1999: 14-17) biaya dapat digolongkan dengan berbagai 

macam cara. Umumnya penggolongan biaya ini ditentukan atas dasar 

tujuan yang hendak dicapai perusahaan. Penggolongan biaya meliputi : 

1) Penggolongan biaya menurut objek pengeluaran     

Dalam cara penggolongan ini, nama objek pengeluaran merupakan 

dasar penggolongan biaya. 

2) Penggolongan biaya menurut fungsi pokok dalam perusahaan   

Dalam perusahaan ada tiga fungsi pokok yaitu fungsi produksi, fungsi 

pemasaran, fungsi administrasi dan umum yang dapat dikelompokkan 

menjadi : 

a) Biaya produksi        

Merupakan biaya yang terjadi untuk mengelola bahan baku 

menjadi produksi jadi yang siap untuk dijual. Menurut objek 

pengeluaran biaya produksi dibagi menjadi tiga yaitu sebagai 

berikut : 

(1) Biaya bahan baku 

(2) Biaya tenaga kerja 

(3) Biaya overhead pabrik 
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b) Biaya pemasaran       

Merupakan biaya yang terjadi untuk melaksanakan kegiatan 

pemasaran produk. 

c) Biaya administrasi dan umum       

Merupakan biaya-biaya untuk mengkoordinasikan kegiatan 

produksi dan pemasaran produk. 

3) Penggolongan biaya menurut hubungan biaya dengan sesuatu yang 

dibiayai           

Sesuatu yang dibiayai dapat berupa produk atau departemen, oleh 

karena biaya dikelompokkan menjadi : 

a) Biaya Langsung (direct cost)       

Biaya Langsung (direct cost) adalah biaya yang terjadi, yang 

penyebab satu-satunya adalah karena adanya sesuatu yang dibiayai.  

b) Biaya Tidak Langsung       

Biaya tidak langsung adalah biaya yang tidak disebabkan oleh 

sesuatu yang dibiayai. 

4) Penggolongan biaya menurut perilaku dalam hubungannya dengan 

perubahan volume kegiatan       

Dalam hubungan dengan perubahan volume kegiatan biaya dapat 

digolongkan menjadi : 

a) Biaya variabel adalah biaya yang jumlah totalnya berubah 

sebanding dengan perubahan volume kegiatan 
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b) Biaya semi variabel adalah biaya yang berubahnya tidak sebanding 

dengan perubahan volume kegiatan 

c) Biaya semi tetap adalah biaya tetap untuk tingkat volume kegiatan 

tertentu dan berubah dengan jumlah yang konstan pada volume 

produksi tertentu 

d) Biaya tetap adalah biaya yang jumlah totalnya tetap dalam kisar 

volume kegiatan tertentu 

5) Penggolongan biaya atas dasar jangka waktu manfaatnya. 

a) Pengeluaran modal (Capital Expenditure) adalah biaya yang 

mempunyai manfaat lebih dari satu periode akuntansi. 

b) Pengeluaran pendapatan (Reveneu Expenditure) adalah biaya yang 

mempunyai manfaat dalam periode akuntansi terjadi pengeluaran 

tersebut. 

 

2.5. Perputaran Kas 

Setiap perusahaan dalam mengembangkan usahanya selalu 

membutuhkan kas. Menurut Munawir (2004 : 158) kas merupakan salah satu 

unsur modal kerja yang paling tinggi likuiditasnya. Sedangkan menurut 

Sartono (2001 : 415) kas adalah seluruh uang tunai yang ada ditangan (cash 

on hand) dan dana yang disimpan di bank dalam berbagai bentuk seperti 

deposito, rekening koran. 

Menurut Riyanto (1998 : 95) perputaran kas (Cash Turnover) dapat 

dihitung dengan membandingkan antara sales (penjualan) dengan jumlah kas. 
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Semakin tinggi tingkat perputaran kas semakin baik, karena hal tersebut 

berarti semakin tinggi efisiensi penggunaan kas. 

Kas oleh perusahaan digunakan untuk membiayai operasi perusahaan 

maupun untuk mengadakan investasi baru dalam aktiva tetap. Menurut 

Gitosudarmo (2004 : 61) kas dalam kegiatan operasional perusahaan 

digunakan untuk : 

a. Membelanjai seluruh kegiatan sehari-hari 

b. Mengadakan investasi baru dalam aktiva tetap 

c. Membayar deviden, pajak, bunga dan pembayaran lain-lain 

Dalam pengelolaannya, kas harus direncanakan dan diawasi baik 

penerimaan maupun penggunaannya sehingga tidak akan terjadi 

penyimpangan-penyimpangan terhadap kas tersebut. Menurut Munawir (1995 

: 159) sumber penerimaan kas dalam suatu perusahaan berasal dari : 

a. Hasil penjualan investasi jangka panjang, aktiva tetap baik yang berwujud 

(intangible assest) atau adanya penurunan aktiva tidak lancar yang 

diimbangi dengan penambahan kas. 

b. Penjualan atau adanya emisi saham maupun adanya penambahan modal 

oleh pemilik perusahaan dalam bentuk kas. 

c. Pengeluaran surat tanda bukti hutang baik jangka pendek (wesel) maupun 

hutang jangka panjang serta bertambahnya hutang yang diimbangi dengan 

penerimaan kas. 

d. Adanya penurunan atau berkurangnya aktiva lancar selain kas yang 

diimbangi dengan adanya penerimaan kas. 
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e. Adanya penerimaan kas karena sewa, bunga / deviden dari investasinya, 

sumbangan / hadiah maupun adanya pengembalian kelebihan pembayaran 

pajak pada periode-periode sebelumnya. 

Sedangkan penggunaan atau pengeluaran kas dapat disebabkan oleh 

transaksi-transaksi sebagai berikut :  

a. Pembelian saham atau obligasi sebagai investasi jangka pendek maupun 

jangka panjang serta adanya pembelian aktiva tetap lainnya. 

b. Penarikan kembali saham yang beredar maupun adanya pengmbilan kas 

perusahaan oleh pemilik perusahaan. 

c. Pelunasan atau pembayaran angsuran hutang jangka ppendek maupun 

hutang jangka panjang. 

d. Pembelian barang dagangan secara tunai dan adanya pembayaran biaya 

operasi. 

e. Pengeluaran kas untuk pembayaran deviden (bentuk pembagian laba lain-

lainnya secara tunai), pembayaran pajak, denda dan lain-lain. 

Di dalam perusahaan terdapat adanya aliran kas masuk (Cash Inflow) 

dan aliran kas keluar (Cash Outflow) (Riyanto, 1998 : 84). Apabila terjadi kas 

masuk lebih besar dari kas keluar pada suatu saat tertentu maka akan terjadi 

saldo kas yang akan tertahan di dalam perusahaan. Sebaliknya jika aliran kas 

masuk lebih kecil dari aliran kas keluar pada saat tertentu akan menimbulkan 

defisit kas atau kekurangan kas. Dengan demikian perlu adanya perimbangan 

antara aliran kas masuk dan aliran kas keluar dalam menentukan saldo kas 

perusahaan pada suatu saat tertentu. 
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Keynes dalam Sartono (2001 : 415-416) menjelaskan bahwa ada tiga 

motif untuk mempertahankan kas dalam pengertian luas baik uang tunai 

maupun uang yang ada di bank, yaitu : 

a. Kebutuhan untuk transaksi        

Karena aliran kas masuk tidak sama dengan aliran kas keluar, maka 

diperlukan adanya kas untuk melakukan transaksi usaha. 

b. Kebutuhan untuk berjaga-jaga        

Karena ketidakpastian aliran kas pada masa mendatang dan kemampuan 

meminjam perusahaan untuk menambah kebutuhan dana. 

c. Kebutuhan untuk spekulasi        

Kebutuhan kas untuk memperoleh keuntungan karena perubahan harga 

surat berharga. 

Menurut Riyanto (1998 : 95) perputaran kas (Cash Turnover) dapat 

dihitung dengan membandingkan antara sales (penjualan) dengan jumlah kas. 

Semakin tinggi tingkat perputaran kas semakin baik, karena hal tersebut 

berarti semakin tinggi efisiensi penggunaan kas. 

2.6.  Perputaran Persediaan 

Persediaan barang atau inventory merupakan elemen utama dari modal 

kerja dan merupakan aktiva yang selalu dalam keadaan berputar, dimana 

secara terus menerus mengalami perubahan (Riyanto, 1998 : 69). Persediaan 

pada umumnya merupakan salah satu jenis aktiva lancar yang jumlahnya 

cukup besar dalam suatu perusahaan. Hal tersebut mudah dipahami karena 
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persediaan merupakan faktor penting dalam menentukan kelancaran operasi 

perusahaan.  

Jenis persediaan yang ada dalam perusahaan akan tergantung dengan 

jenis perusahaan. Apabila persediaan dalam perusahaan terlalu besar 

dibandingkan dengan kebutuhan akan memperbesar beban bunga, 

memperbesar biaya penyimpanan dan pemeliharaan di gudang, memperbesar 

kemungkinan kerugian karena kerusakan, turunnya kualitas, keusangan 

sehingga pada akhirnya akan menurunkan profitabilitas perusahaan. 

Sebaliknya apabila persediaan terlalu kecil maka kegiatan operasi besar 

kemungkinannya akan mengalami penundaan atau perusahaan beroperasi pada 

kapasitas yang rendah. 

 Menurut Munawir (2004 : 77) untuk mengevaluasi posisi persediaan, 

perusahaan dapat menghitung turnover / tingkat perputaran dari persediaan. 

Perputaran persediaan adalah merupakan rasio antara jumlah harga pokok 

barang yang dijual dengan nilai rata-rata persediaan yang dimiliki oleh 

perusahaan.   

 

2.7.  Pengaruh Penjualan Terhadap Return on Investment (ROI) 

Sebagian besar masyarakat mengasumsikan bahwa penjualan yang 

terjadi di suatu tempat yaitu pasar (market), merupakan tempat berkumpulnya 

penjual dan pembeli yang mengadakan transaksi atau pertukaran barang dan 

jasa. Agar mampu bersaing di pasar seorang manajer khususnya manajer 

pemasaran harus memiliki strategi pemasaran yang tidak lain bertujuan untuk 
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dapat meningkatkan omzet penjualan yang ujung-ujungnya pencapaian laba 

perusahaan. 

Tinggi rendahnya laba tergantung pada pendapatan dari penjualan dan 

besarnya biaya usaha. Dengan menambah biaya usaha sampai tingkat tertentu 

diusahakan tercapainya tambahan penjualan yang sebesar-besarnya atau 

dengan kata lain tambahan penjualan harus lebih besar dari pada tambahan 

biaya usaha. Perubahan besarnya penjualan dapat disebabkan karena 

perubahan penjualan per unit apabila volume penjualan dalam unit sudah 

tertentu (tetap), dan disebabkan karena bertambahnya luas penjualan dalam 

unit jika tingkat harga penjualan per unit produk sudah tertentu. Dengan 

demikian dapat dikatakan untuk meningkatkan tingkat penjualan disini dapat 

berarti memperbesar pendapatan dari penjualan dengan cara memperbesar 

volume penjualan unit pada tingkat harga tertentu. Atau menaikkan harga 

penjualan per unit produk pada luas penjualan dalam unit tertentu. 

Peningkatan penjualan tersebut berarti memacu peningkatan profit margin. 

Dengan meningkatkan profit margin berarti ROI meningkat pula. 

 

2.8 Pengaruh Biaya Operasi Terhadap Return on Investment (ROI) 

Dalam usaha mengefektifkan kinerja penjualan, perusahaan juga perlu 

memperhatikan sektor biaya. Penggunaan biaya seefisien akan mampu 

menciptakan kondisi finansial perusahaan yang baik. Oleh karena itu manajer 

harus memiliki ketrampilan mengelola pengeluaran-pengeluaran atau 

pembiayaan-pembiayaan yang berkaitan dengan operasional perusahaan. 
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Berkaitan dengan hal ini banyak perusahaan menggunakan strategi-

strategi baru untuk mengelola biaya seefisien mungkin. Banyak perusahaan 

yang mengganti penggunaan metode penilaian biaya karena metode yang 

digunakan sudah tidak sesuai dengan kondisi perusahaan. Misalnya 

pendekatan biaya penuh (full cost approch) diganti dengan menggunakan 

akuntansi biaya berbasis aktivitas (activity based cost accounting atau ABC). 

Hal ini bertujuan untuk menginterprestasikan profitabilitas yang 

sesungguhnya dari berbagai aktivitas yang berbeda. Untuk meningkatkan 

profitabilitas, manajer dapat meneliti cara-cara untuk mengurangi sumber daya 

yang dibutuhkan untuk melaksanakan berbagai aktivitas, atau membuat 

sumber daya tersebut menjadi lebih produktif atau memperolehnya pada biaya 

yang lebih rendah.dengan berbagai usaha pengelolaan biaya seperti hal 

tersebut diatas tidak lain untuk memperoleh laba perusahaan, karena dengan 

menekan biaya serendah-rendahnya pada tingkat penjualan tertentu akan 

dicapai tingkat laba yang tinggi. Dengan laba yang tinggi profit margin 

mengalami peningkatan yang berarti juga perusahaan memiliki kemampuan 

memperoleh laba yang besar, dengan kata lain ROI juga meningkat. 

 

2.9 Pengaruh Perputaran Kas Terhadap Return on Investement (ROI) 

Untuk mencapai laba / profit yang diiinginkan, perusahaan hendaknya 

mengambil berbagai kebijakan keuangan. Salah satunya adalah kebijakan 

modal kerja. Pengelolaan modal kerja penting sekali dilakukan demi 

kelancaran kegiatan operasional perusahaan. Kas, dan persediaan merupakan 
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komponen modal kerja yang selalu berputar dalam keadaan tertentu sehingga 

perputaran kas, dan perputaran persediaan dapat mempengaruhi panjang 

pendeknya waktu terikatnya modal yang pada akhirnya akan mempengaruhi 

profitabilitas. 

Periode perputaran modal kerja dimulai saat kas diinvestasikan dalam 

komponen-komponen modal kerja sampai saat kembali lagi menjadi kas. 

Sebagai elemen dari modal kerja maka kas perlu diperhatikan perputarannya. 

Semakin cepat atau semakin tinggi tingkat perputaran kas berarti menandakan 

semakin pendek waktu terikatnya modal dalam kas. Hal tersebut menunjukkan 

efisiensi dalam penggunaan modal kerja yang nantinya akan menaikkan 

tingkat profitabilitas dan juga dapat menaikkan profit yang akan dicapai. 

Apabila profit naik ROI juga ikut naik.   

 

2.10 Pengaruh Perputaran Persediaan Terhadap Return on Investment 

(ROI) 

Efisiensi dari penggunaan modal kerja dapat dilihat dari periode 

perputaran modal kerja yang dipengaruhi oleh perputaran masing-masing 

komponen modal kerja. Selain kas, elemen modal kerja persediaan juga perlu 

diperhatikan perputarannya.  

Apabila persediaan dalam perusahaan terlalu besar dibandingkan 

dengan kebutuhan akan memperbesar beban bunga, memperbesar biaya 

penyimpanan dan pemeliharaan di gudang, memperbesar kemungkinan 

kerugian karena kerusakan, turunnya kualitas, keusangan sehingga pada 
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akhirnya akan menurunkan profitabilitas perusahaan. Sebaliknya apabila 

persediaan terlalu kecil maka kegiatan operasi besar kemungkinannya akan 

mengalami penundaan atau perusahaan beroperasi pada kapasitas yang 

rendah.Untuk dapat mencapai tingkat perputaran yang tinggi maka harus 

diadakan perencanaan dan pengawasan persediaan secara teratur dan efisien. 

Jika semakin cepat perputaran persediaan menandakan perusahaan tersebut 

dapat beroperasi secara optimal dengan full capacity sehingga akan 

memperbesar profit yang akan dicapai. Apabila profit tinggi ROI pun ikut 

tinggi. 

 

2.11 Kerangka Berpikir 

 Return On Investment (ROI) merupakan pengukuran kemampuan 

perusahaan secara menyeluruh di dalam menghasilkan keuntungan dengan 

jumlah keseluruhan aktiva  yang tersedia di dalam perusahaan yang dihitung 

dengan membandingkan antara laba yang diperoleh perusahaan dengan 

besarnya aktiva total perusahaan. Analisis Du Pont menghitung ROI dari 

perkalian antara profit margin dan perputaran aktiva. Tinggi rendahnya ROI 

dapat berubah sesuai dengan perubahan profit margin dan atau perputaran 

aktiva. Profit margin tinggi ditandai dengan meningkatnya laba, laba akan 

tinggi jika dapat meningkatkan penjualan dan menekan biaya serendah-

rendahnya. Semakin tinggi profit margin akan mempertinggi ROI. 
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Gambar 2.2 
Kerangka pemikiran 

 

2.12 Hipotesis 

 Hipotesis adalah jawaban yang bersifat sementara terhadap 

permasalahan penelitian (Arikunto, 2002:63). Hipotesis dalam penelitian ini 

adalah  

Ha1 : Terdapat pengaruh penjualan, biaya operasi, perputaran kas dan perputaran 

persediaan terhadap Return on Investment (ROI) pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) 2004-2006. 

Ha2  : Terdapat pengaruh penjualan terhadap Return on Investment (ROI) pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) 

2004-2006. 

Ha3 : Terdapat pengaruh biaya operasi terhadap Return on Investment (ROI) pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) 

2004-2006. 

Penjualan 

Biaya Operasi 

Perputaran Kas 

Perputaran Persediaan 

ROI 
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Ha4 : Tidak terdapat pengaruh perputaran kas terhadap Return on Investment 

(ROI) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek 

Indonesia (BEI) 2004-2006. 

Ha5 : Tidak terdapat pengaruh perputaran persediaan terhadap Return on 

Investment (ROI) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa 

Efek Indonesia (BEI) 2004-2006. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi penelitian merupakan keseluruhan objek yang akan diteliti 

(Arikunto, 2002:131). Populasi dalam penelitian ini secara keseluruhan adalah 

data keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) pada tahun 2004-2006 sebesar 155 perusahaan. 

Sampel adalah wakil dari populasi yang diteliti (Arikunto, 2002:117). 

Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan metode purposive sample dengan kriteria pemilihan sampel sebagai 

berikut :  

1. Perusahaan go publik yang listing di BEI selama tahun 2004-2006. 

2. Perusahaan telah menerbitkan atau mempublikasikan laporan keuangan 

per 31 Desember tahun 2004-2006 ke BEI. 

3. Tersedia data penjualan, biaya operasi, perputaran kas, dan perputaran 

persediaan dalam laporan keuangan selama tahun 2004-2006. 

Tabel 3.1 

Kriteria sampel penelitian 

Perusahaan go publik yang listing di BEI selama 
tahun 2004-2006 

155 

Perusahaan manufaktur yang menyampaikan 
laporan tahunan (2004-2006) 

155 

Tidak tersedia data lengkap (119) 

Jumlah sampel penelitian 36 
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3.2 Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah objek penelitian atau apa yang menjadi titik 

perhatian suatu penelitian (Arikunto, 2002:99). Variabel dalam penelitian ini 

adalah: 

a. Variabel independent (X) adalah : 

1) Penjualan (X1)         

Penjualan  yaitu angka yang menunjukkan besarnya hasil penjualan 

kotor dagangan dan atau hasil penjualan barang dan jasa hasil produksi 

perusahaan (Soediyono, 1999: 27). Dalam penelitian ini penjualan 

adalah rata-rata penjualan bersih (net sale) pada laporan perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2004-2006 dalam satuan 

rupiah.  

2) Biaya Operasi (X2)        

Biaya operasi adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diharapkan 

dalam rangka usaha-usaha pokok perusahaan yakni untuk 

mendapatkan laba. Dalam penelitian ini biaya adalah rata-rata biaya 

usaha (operating expenses) pada laporan keuangan perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2004-2006 dalam satuan 

rupiah.  

3) Perputaran Kas (X3)       

Tingkat perputaran kas (Cash Turnover) merupakan suatu rasio untuk 

mengukur perputaran kas dari kas yang dimiliki perusahaan. Adapun 
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rumusnya:        

Kas
PenjualanKasPerputaran =  

Perputaran kas diukur dalam satuan rupiah 

4) Perputaran Persediaan (X4)       

Tingkat perputaran persediaan (Inventory Turnover) mengukur 

perusahaan dalam memutarkan barang dagangannya dan menunjukkan 

hubungan antara barang yang diperlukan untuk menunjang dan 

mengimbangi tingkat penjualan yang ditentukan.    

Adapun rumusnya : 

 
persediaanrataRata

PenjualanPokokaHpersediaanPerputaran
−

=
arg  

 Adapun rumusnya : 

 Perputaran persediaan diukur dalam kali 

b. Variabel dependent (Y) adalah       

Return On Investment (ROI) adalah rasio perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI tahun 2004-2006. ROI dinyatakan dalam satuan 

persentase. 

AktivaTotal
LabaROI =  

 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

 Untuk memeperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini 

penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut : 
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1. Dokumentasi         

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel 

yang berupa catatan surat kabar, majalah, notulen, rapat, legenda dan 

sebagainya (Arikunto, 2002 : 236). Dalam penelitian ini metode 

dokumentasi yang digunakan untuk memperoleh data berupa data 

informasi laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

BEI selama tahun 2004-2006.  

2. Metode Kepustakaan 

Metode kepustakaan dilakukan dengan cara membaca buku-buku 

pustaka, referensi, Koran dan sebagainya agar diperoleh pengetahuan 

tentang yang diteliti sehingga dapat memecahkan masalah penelitian 

dengan cepat dan tepat. 

 

3.4 Metode Analisis Data 

Analisa data adalah cara-cara megolah data yang telah terkumpul 

kemudian dapat memberikan interprestasi. Hasil pengolahan data ini 

digunakan untuk menunjukkan masalah yang telah dirumuskan. 

1 Metode Analisa Statistik        

Untuk menunjukkan hubungan antara variabel dependen (Y) dengan 

variabel independent (X) menggunakan persamaan regresi berganda yaitu 

Y = a  +  b1X1 +  b2X2 +  b3X3 +  b4X4 +  ui      

Keterangan 

Y  = Variabel dependen yaitu ROI 

a  = Konstanta 
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X1  = Variabel Independen yaitu penjualan. 

X2  = Variabel Independen yaitu biaya operasi. 

X3  = Variabel Independen yaitu perputaran kas. 

X4  = Variabel Independen yaitu perputaran persediaan 

b1,b2,b3,b4 = Koefisien Variabel X1, X2, X3, dan X 4  

 ui  = Faktor gangguan   (Gujarati,1995:130) 

Pembuktian hipotesis dilakukan dengan : 

a. Uji F, yaitu untuk mengetahui sejauh mana variabel-variabel dependen 

secara simultan yang digunakan mampu menjelaskan variabel 

independent. Pembuktian dilakukan dengan cara membandingkan 

antara nilai kritis F (tabel) dengan nilai F (hitung) yang terdapat pada tabel 

analysis of variance. Jika F (hitung) lebih besar daripada F (tabel) maka 

keputusan menolak nol (Ho) den menerima hipotesis alternatif (Ha). 

Arti secara statistik data yang digunakan membuktikan bahwa semua 

variabel independen (X1, X2, dan X3) berpengaruh terhadap nilai 

variabel dependen (Y).  

b. Uji t, yaitu untuk menguji kemaknaan koefisien regresi partial (r2) 

masing-masing variabel independent. Pengambilan keputusan 

berdasarkan perbandingan nilai t(hitung) masing-masing koefisien regresi 

dengan nilai t(tabel) (nilai kritis) sesuai dengan tingkat signifikan yang 

digunakan. 

c. Koefisien Determinasi (R2)       

Dalam uji regresi linier berganda dianalisis pula besarnya koefisien 
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regresi R2 keseluruhan .R2 digunakan untuk mengukur ketepatan yang 

paling baik dari analisis regresi berganda. Jika R2.mendekati I (satu) 

maka dapat dikatakan semakin kuat model tersebut dalam 

menerangkan variasi variabel independen terhadap variabel dependen. 

Sebaiknya jika R2 mendekati 0 (nol) maka semakin lemah variabel 

independen menerangkan variabel dependen. 

2 Evaluasi Ekonometri 

Evaluasi ekonometri dimaksudkan untuk mengetahui apakah 

model linier berganda yang digunakan untuk menganalisa dalam penelitian 

memenuhi asumsi klasik atau tidak. 

a. Uji Normalitas 

 Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model 

regresi, variabel dependen, variabel independen atau keduanya 

mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik 

adalah distribusi data normal atau mendekati normal. Normalitas dapat 

dideteksi dengan melihat penyebaran data atau titik-titik pada sumbu 

diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya. 

b. Uji Multikolinieritas 

 Salah satu cara untuk mendeteksi kolonier dilakukan dengan 

mengkorelasikan antar variabel bebas dan apabila korelasinya 

signifikan maka antar variabel bebas tersebut terjadi multikolinieritas.  
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c. Uji Heterokedastisitas 

Uji heterokedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah terjadinya 

penyimpangan model karena varience gangguan berbeda antara satu 

observasi ke observasi lainnya dengan SPSS. 

d. Uji Autokorelasi 

 Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah terjadi korelasi 

antara anggota serangkaian observasi yang diurutkan, berdasarkan 

waktu (data time series). Untuk mendeteksi terjadinya otokorelasi atau 

tidak dalam suatu model regresi dilakukan dengan menggunakan 

Durbin Watson Test (Algifari, 2000 : 89). Cara pengujiannya dengan 

membandingkan nilai Durbin Watson Test (d) dengan d1 dan du 

tertentu atau dengan melihat tabel  Durbin Watson yang telah ada 

klasifikasinya untuk menilai perhitungan d yang diperoleh. Kriteria 

untuk nilai tersebut ada tidaknya dapat dilihat pada tabel Durbin 

Watson Test. 

Tabel 3.2 
Durbin Watson Test 

 
Hasil Perhitungan Klasifikasi 

< 1,206 Ada autokorelasi 
1,026 – 1,669 Tanpa kesimpulan 
1,669 – 2,331 Tidak ada auto korelasi 
2,331 – 5,026 Tanpa kesimpulan 
> 5,026 Ada autokorelasi 

 (Sumber : Algifari,2000 : 89) 

 



46 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1. Analisis Deskriptif 

Populasi penelitian ini adalah 155 perusahaan manufaktur yang 

tercatat di BEI tahun 2004 sampai dengan 2006. Teknik pengambilan 

purposive sample merupakan teknik pengambilan sampel dengan kriteria-

kriteria dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

BEI dan aktif dalam tahun 2004 sampai 2006 serta menyampaikan laporan 

keuangan pada lembaga yang berwenang BAPEPAM atau BEI, sehingga 

diperoleh sampel penelitian sebesar 36 perusahaan dari 155 perusahaan 

manufaktur yang tercatat di BEI, berikut nama-nama perusahaan di sektor 

manufaktur 

Tabel 4.1 

Klasifikasi Sampel Berdasarkan Sektor Industri 

 

No Bidang Usaha Jumlah % 
1 Food and beverage 9 25.0 
2 Tobacco manufactures 3 8.3 
3 Plastics and glass product 3 8.3 
4 Pharmaceuticals 5 13.9 
5 Apparel and Other Textile Product 3 8.3 
6 Textile mill product 2 5.6 
7 Automotive and allied product 7 19.4 
8 Metal and allied product 1 2.8 
9 Consumer good 2 5.6 
10 Stone, clay, glass and concrete product 1 2.8 

Jumlah 36 100.0 
    Sumber : JSX Statistik 2007 
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Dari tabel 4.1 dapat diketahui bahwa dari 36 perusahaan yang 

dijadikan sampel, paling banyak dalam bidang usaha Food and beverage 

yaitu  sebesar 9 perusahaan atau 25%, kemudian Automotive and allied 

product yaitu sebesar 7 perusahaan atau 19,4%. Urutan selanjutnya dari 

bidang usaha Pharmaceuticals yaitu sebesar 5 perusahaan atau 13,9%. 

Kemudian Tobacco manufactures, Plastic and Glass Products, Apparel and 

Other Textile Product  yaitu masing-masing sebesar 3 perusahaan atau 8,3%. 

Untuk sampel Textile mill product dan Consumer good yaitu masing-masing 

sebesar 2 perusahaan atau 5,6%. Untuk sampel yang paling sedikit adalah 

dalam bidang usaha Metal and Allied Products, dan Stone, Clay, Glass and 

Concrete Products  sebanyak 1 perusahaan atau 2,8%. 

 

4.1.1. Return on Investment (ROI) 

Return on Investment (ROI) adalah pengukuran kemampuan 

perusahaan secara keseluruhan dalam menghasilkan keuntungan dengan 

jumlah keseluruhan aktiva yang tersedia di dalam perusahaan (Syamsudin, 

1998 : 56). Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan ROI adalah besarnya 

ROI dalam perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Adapun data 

analisis deskriptif ROI adalah sebagai berikut : 
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Tabel 4.2 

Hasil Statistik Deskriptif Rata-rata Return on Investment 

Tahun 2004-2006 

 

Tahun Return on Investment (%) % (+/-) 
2004                66,55    
2005                65,92  -0,94% 
2006                64,98  -1,43% 

  Sumber : data yang telah diolah 
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Gambar 4.1  

Grafik Variabel Return on Investment 

 
Dari tabel 4.2 tersebut dapat diketahui bahwa prosentase rata-rata 

Return on Investment tertinggi tahun 2004-2005 adalah bernilai -0,94% dan 

rata-rata yang paling rendah tahun 2005-2006 adalah bernilai 1,43%, hal ini 

berarti perusahaan mempunyai kemampuan dari modal yang diinvestasikan 

dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan keuntungan neto sebesar Rp. 

1,43,-, Return on Investment tertinggi pada PT. Astra Internasional, Tbk (ASII) 

pada tahun 2005 yaitu sebesar 61.172.314 dan Return on Investment terendah 

pada PT. Pyridam Farma, Tbk (PFYA) pada tahun 2004 yaitu sebesar  33.969. 

Hal ini mengindikasikan tinggi rendahnya ROI dapat berubah sesuai dengan 

perubahan profit margin dan atau perputaran aktiva. Profit margin tinggi 
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ditandai dengan meningkatnya laba, laba akan tinggi jika dapat meningkatkan 

penjualan dan menekan biaya serendah-rendahnya. Semakin tinggi profit 

margin akan mempertinggi ROI. 

 

4.1.2. Penjualan 

Penjualan adalah angka yang menunjukkan besarnya hasil pengurang 

penjualan (sale deducation) terhadap hasil penjualan kotor (gross sale). Dalam 

penelitian ini penjualan adalah penjualan bersih pada laporan keuangan 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Adapun data analisis deskriptif 

penjualan adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.3  

Hasil Statistik Deskriptif Rata-rata Penjualan 

Tahun 2004-2006 

 

Tahun Penjualan (Rp) % (+/-) 
2004         4.267.648    
2005         5.028.918  17,84% 
2006         5.214.263  3,69% 

  Sumber : data yang telah diolah 
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Gambar 4.2  

Grafik Variabel Penjualan 
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Dari tabel 4.3 tersebut dapat diketahui bahwa prosentase rata-rata 

penjualan tertinggi tahun 2004-2005 adalah bernilai 17,84% dan rata-rata yang 

paling rendah tahun 2005-2006 adalah bernilai 3,69%. Penjualan tertinggi pada 

PT. Astra Internasional, Tbk (ASII) pada tahun 2005 yaitu sebesar 61.172.314 

dan penjualan terendah pada PT. Pyridam Farma, Tbk (PFYA) pada tahun 

2004 yaitu sebesar  33.969. Peningkatan penjualan setiap tahunnya 

mengindikasikan perusahaan telah memindahkan risiko yang secara signifikan 

dan telah memindahkan manfaat kepemilikan barang kepada pembeli serta 

menunjukkan kinerja penjualan perusahaan semakin meningkat. Hal ini 

berdampak positif  terhadap para pemegang saham dalam memprediksi 

kemungkinan tingkat pembelian (return)  yang semakin besar. 

 

4.1.3. Biaya Operasi 

Biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan 

uang yang telah terjadi atau kemungkinan akan terjadi untuk kejadian tertentu. 

Dalam penelitian ini biaya adalah biaya yang nampak pada laporan keuangan 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Adapun data analisis deskriptif 

biaya operasi adalah sebagai berikut : 
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Tabel 4.4 

Hasil Statistik Deskriptif Rata-rata Biaya Operasi 

Tahun 2004-2006 

 

Tahun Biaya Operasi (Rp) % (+/-) 
2004            668.825    
2005            785.075  17,38% 
2006            792.465  0,94% 

Sumber : data yang telah diolah 
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Gambar 4.3  

Grafik Variabel Biaya Operasi 

 

 
Dari tabel 4.4 tersebut dapat diketahui bahwa prosentase rata-rata biaya 

operasi tertinggi tahun 2004-2005 adalah bernilai 17,38% dan rata-rata yang 

paling rendah tahun 2005-2006 adalah bernilai 0,94%. Biaya operasi tertinggi 

pada PT. Astra Internasional, Tbk (ASII) pada tahun 2005 yaitu sebesar 

7.308.902 dan biaya operasi terendah pada PT. Adhi Candra Auotomotive 

Product, Tbk (ACAP) pada tahun 2004 yaitu sebesar  12.277. Hal ini 

mengindikasikan perusahaan mampu menciptakan kondisi finansial perusahaan 

yang baik dan perusahaan memiliki ketrampilan mengelola pengeluaran-
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pengeluaran atau pembiayaan-pembiayaan yang berkaitan dengan operasional 

perusahaan.  

 

4.1.4. Perputaran Kas 

Perputaran kas adalah merupakan ratio antara jumlah aktiva yang 

digunakan dalam operasi (operating assets) terhadap jumlah penjualan yang 

diperoleh selama periode tersebut (Munawir, 2004 : 88). Dalam penelitian ini 

perputaran kas adalah perputaran kas pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI. Adapun data analisis deskriptif perputaran kas adalah sebagai 

berikut : 

Tabel 4.5 

Hasil Statistik Deskriptif Rata-rata Perputaran Kas 

Tahun 2004-2006 

 

Tahun Perputaran Kas (%) % (+/-) 
2004                96,10    
2005                98,35  2,35% 
2006                94,06  -4,37% 

  Sumber : data yang telah diolah 
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Gambar 4.4  

Grafik Variabel Perputaran Kas 
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Dari tabel 4.5 tersebut dapat diketahui bahwa prosentase rata-rata 

perputaran kas tertinggi tahun 2004-2005 adalah bernilai 2,35% dan rata-rata 

yang paling rendah tahun 2005-2006 adalah bernilai -4,37%. Perputaran kas 

tertinggi pada PT. Mandom Indonesia, Tbk (TCID) pada tahun 2005 yaitu 

sebesar 579,98 dan perputaran kas terendah pada PT. Sari Husada, Tbk 

(SHDA) pada tahun 2004 yaitu sebesar  2,17. Rata-rata perputaran kas setiap 

tahunnya mengalami kenaikan dan penurunan, hal ini mengindikasikan makin 

tinggi tingkat perputaran kas berarti makin tinggi tingkat efisiensinya (apabila 

perusahaan dalam keadaan normal tidak mengalami kesulitan finansial). 

Tetapi tingkat perputaran kas yang terlalu tinggi berarti jumlah kas yang 

tersedia (modal kerja) terlampau kecil untuk volume penjualan yang 

bersangkutan. Dan dikhawatirkan juga perusahaan akan mengalami kesulitan 

keuangan, apabila datang hal-hal yang tidak diinginkan (misalnya krisis 

ekonomi). 

 

4.1.5. Perputaran Persediaan 

Perputaran persediaan adalah merupakan rasio antara jumlah harga 

pokok barang yang dijual dengan nilai rata-rata persediaan yang dimiliki oleh 

perusahaan (Munawir, 2004 : 77). Dalam penelitian ini perputaran persediaan 

adalah perputaran persediaan pada laporan keuangan perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di BEI. Adapun data analisis deskriptif perputaran persediaan 

adalah sebagai berikut :  
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Tabel 4.6 

Hasil Statistik Deskriptif Rata-rata Perputaran Persediaan 

Tahun 2004-2006 

 

Tahun Perputaran Persediaan (X) % (+/-) 
2004                61,24    
2005                61,41  0,28% 
2006                61,98  0,92% 

  Sumber : data yang telah diolah 
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Gambar 4.5  

Grafik Variabel Perputaran Persediaan 
 

Dari tabel 4.6 tersebut dapat diketahui bahwa prosentase rata-rata 

perputaran persediaan tertinggi tahun 2005-2006 adalah bernilai 0,92% dan 

rata-rata yang paling rendah tahun 2004-2005 adalah bernilai 0,28%. 

Perputaran persediaan tertinggi pada PT. Aqua Golden Misisipi, Tbk (AQUA) 

pada tahun 2006 yaitu sebesar 66,05 dan perputaran persediaan terendah pada 

PT. Adhi Chandra Auotomotive Tbk (ACAP) pada tahun 2004 yaitu sebesar  

0,28. Hal ini mengindikasikan jumlah persediaan yang terlalu kecil dapat 

mengakibatkan kelancaran perusahaan terganggu sehingga keuntungan yang 

diperoleh berkurang. Oleh karena itu untuk mencapai efisiensi dalam 
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persediaan, maka sebaiknya manajemen menentukan jumlah persediaan yang 

tepat dan waktu pembelian yang sebaiknya dilakukan. Tinggi rendahnya 

perputaran persediaan akan mempengaruhi besar kecilnya modal kerja yang 

diinvestasikan dalam persediaan. Makin tinggi tingkat perputarannya dan 

makin kecil periode terikatnya modal kerja persediaan maka semakin efisien 

persediaan tersebut.  

 

4.2. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik bertujuan untuk mendapatkan  model regresi yang baik, dan 

harus terbebas dari Multikolinieritas, Autokorelasi, Heteroskedastisitas, serta 

data yang dihasilkan harus berdistribusi normal. Cara yang digunakan untuk 

menguji penyimpangan asumsi klasik adalah sebagai berikut : 

1. Uji Normalitas          

Uji Normalitas bertujuan apakah dalam suatu model regresi (variabel 

dependent, variabel independent atau keduanya mempunyai distribusi 

normal/tidak). Model regresi yang baik adalah distribusi yang mempunyai 

data normal atau mendekati normal. Berikut gambar normalitas pada 

model 
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Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: ROI
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Gambar 4.6 

Uji Normalitas 
 

Dengan melihat tampilan grafik histogram maupun grafik normal dapat 

disimpulkan bahwa grafik histogram memberikan pola distribusi yang 

mendekati normal. Sedangkan pada grafik normal plot terlihat titik-titik 

menyebar di sekitar diagonal, serta penyebarannya mengikuti garis 

diagonal sehingga menunjukkan bahwa model regresi layak dipakai karena 

memenuhi asumsi normalitas. 

2. Uji Multikolinieritas          

 Uji Multikolinieritas dengan menggunakan nilai VIF (Variance 

Inflation Factor) dan tolerance. Dari hasil pengujian model regresi 

diperoleh hasil untuk masing-masing variabel sebagai berikut : 

Tabel 4.7 

Hasil Output SPSS : Uji Multikolinearitas (VIF-Tolerance) 

Variabel Tolerance VIF 

Penjualan (X1) 0,116 8,599 

Biaya operasi (X2) 0,115 8,691 

Perputaran kas (X3) 0,967 1,034 

Perputaran persediaan (X4) 0,994 1,006 

Sumber : Data yang diolah 
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Dari tabel 4.7 di atas menunjukkan tidak ada variabel bebas yang memiliki 

nilai tolerance dibawah 0,1. Hasil perhitungan nilai VIF juga menunjukkan 

tidak ada variabel bebas yang memiliki nilai VIF di atas 10. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel bebas dalam 

model regresi. 

3. Uji Heteroskedastisitas        

Uji Heteroskedastisitas dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya 

heteroskedastisitas pada model regresi yaitu dengan Analisis Grafif Plot. 

Hasil grafik scatterplot sebagai berikut : 
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Gambar 4.7  
Grafik plot 

Uji Berdasarkan grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat dengan 

residualnya diperoleh hasil tidak adanya pola yang jelas, serta titik-titik 

menyebar di atas dan di bawah angka 0 (nol) pada sumbu Y, maka tidak 

terjadi heteroskedastisitas. Dengan demikian, model regresi layak dipakai 

untuk memprediksi Return on Investment (ROI) (Y) berdasarkan variebel 
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bebas yaitu penjualan (X1), biaya operasi (X2), perputaran kas (X3), 

perputaran persediaan (X4),   

4. Uji Autokorelasi          

Uji Autokorelasi dengan menggunakan uji statistik  dari Durbin Watson. 

Langkah awal pendeteksian ini adalah mencari nilai du dari analisis regresi 

dan selanjutnya mencari nilai d1 dan du pada tabel dengan kriteria. Untuk 

menguji apakah terhadap autokorelasi digunakan Durbin Waston Test, 

diketahui : 

Tabel 4.8 

Hasil Output SPSS : Uji Autokorelasi (Durbin Waston) 

Model Summaryb

,468a ,219 ,189 7,19930 1,893
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Durbin-W
atson

Predictors: (Constant), Perp Persediaan, Bi.Operasional, Perp Kas,
Penjualan

a. 

Dependent Variable: ROIb. 
 

Hasil uji Durbin Waston menunjukkan nilai sebesar 1,893 nilai tersebut 

jika dibandingkan dengan nilai tabel dengan menggunakan derajat 

kepercayaan 5%, jumlah sampel 108, Variabel bebas (k) = 4, Nilai Tabel 

Durbin Watson  dl= 1,728 dan du = 1,810 

Autokorelasi 

positif 

Uji No 
Autokorelasi 

Uji Autokorelasi 

Negatif  

0                 dl du        D W         2 4-du 4

                   1,728              1,810       1,893                           2,198  

Gambar 4.4 
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Kesimpulan 

Nilai DW terletak diantara batas atas du dan (4-du), 1,802 < 1,893 < 2,190 

maka hasilnya tidak  ada Autokorelasi. 

 

4.3. Analisis Regresi Linier Berganda 

Untuk mengetauhi pengaruh penjualan (X1), biaya operasi (X2), 

perputaran kas (X3), dan perputaran persediaan (X4), terhadap Return on 

Investment (ROI) (Y) menggunakan analisis stasistik yaitu model analisis 

regresi linier berganda.  

Dari hasil perhitungan dengan menggunakan komputer dengan 

program SPSS diperoleh hasil seperti pada tabel berikut ini 

Tabel 4.9 

Hasil Analisis Regresi 

Coefficientsa

7,921 1,033 7,667 ,000
8,724E-07 ,000 1,146 4,489 ,000 ,116 8,599
-8,01E-06 ,000 -1,342 -5,227 ,000 ,115 8,691
8,759E-03 ,010 ,081 ,916 ,362 ,967 1,034
1,215E-02 ,074 ,014 ,164 ,870 ,994 1,006

(Constant)
Penjualan
Bi.Operasional
Perp Kas
Perp Persediaan

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: ROIa. 
 

Sumber : data yang diolah 

Berdasarkan tabel 4.9 dapat dijelaskan analisis persamaan regresi linier 

berganda sebagai berikut : 

Y  =  7,921 +  8,724E-07X1 - 8,01E-06X2 + 8,759E-03X3 + 1,215E-02X4 

Berdasarkan hasil persamaan regresi berganda, maka dapat diinterprestasikan 

sebagai berikut : 
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1. Nilai konstanta (a) sebesar 0,174 mempunyai arti bahwa jika penjualan 

(X1), biaya operasi (X2), perputaran kas (X3), dan perputaran persediaan 

(X4), terhadap Return on Investment (Y) dianggap sama dengan nol atau 

konstan maka Return on Investment (ROI) (Y) adalah sebesar 7,921.  

2. Nilai koefisien regresi penjualan (b1) sebesar 8,724-E07 berarti  penjualan 

(X1) mempunyai pengaruh positif terhadap Return on Investment (Y) 

artinya jika penjualan semakin meningkat maka akan meningkatkan 

Return on Investment.  

3. Nilai koefisien regresi biaya operasi (b2) sebesar -8,01E-06 berarti biaya 

operasi (X2) mempunyai pengaruh negatif terhadap Return on Investment 

(ROI) (Y) artinya jika biaya operasi semakin meningkat maka akan 

menurunkan Return on Investment.  

4. Nilai koefisien regresi perputaran kas (b3) sebesar 8,759E-03 berarti 

perputaran kas (X3) mempunyai pengaruh positif terhadap Return on 

Investment (ROI) (Y) artinya jika perputaran kas semakin meningkat maka 

akan meningkatkan Return on Investment.  

5. Nilai koefisien regresi perputaran persediaan (b4) sebesar 1,215E-02 

berarti perputaran persediaan (X4) mempunyai pengaruh positif terhadap 

Return on Investment (ROI) (Y) artinya jika perputaran persediaan 

semakin meningkat maka akan meningkatkan Return on Investment. 
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4.4. Pengujian Hipotesis 

4.4.1. Uji F  

Uji F digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh penjualan 

(X1), biaya operasi (X2), perputaran kas (X3), perputaran persediaan (X4), 

secara bersama-sama terhadap Return on Investment (ROI) (Y) 

 

Tabel 4.10 

Hasil Uji F 

ANOVAb

1495,782 4 373,945 7,215 ,000a

5338,483 103 51,830
6834,265 107

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Perp Persediaan, Bi.Operasional, Perp Kas, Penjualana. 

Dependent Variable: ROIb. 
 

Dari hasil perhitungan F-hitung (7,215) > F-tabel (2,460) atau sig F (0,000) < 

0,05, dengan demikian Ha1 diterima. Maka dapat disimpulkan ada pengaruh 

positif dan signifikan antara penjualan (X1), biaya operasi (X2), perputaran 

kas (X3), dan perputaran persediaan (X4) terhadap Return on Investment 

(ROI) (Y) 

4.4.2. Uji t  

Uji t digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh penjualan (X1), biaya 

operasi (X2), perputaran kas (X3), dan perputaran persediaan (X4) secara 

parsial terhadap Return on Investment (ROI) (Y) 

1. Pengujian Hipotesis penjualan (X1) terhadap Return on Investment (ROI) 

(Y)  Dari hasil perhitungan t-hitung (4,489) > t-tabel (1,983) atau sig t 

(0,000) < 0,05, dengan demikian Ha2 diterima, hal ini berarti terdapat 



 

 

62

pengaruh positif dan signifikan antara penjualan terhadap Return on 

Investment 

2. Pengujian Hipotesis biaya operasi (X2) terhadap Return on Investment 

(ROI) (Y)            

Dari hasil perhitungan t-hitung (-5,227) < t-tabel (1,983) atau sig t (0,000) 

< 0,05, dengan demikian Ha3 diterima, hal ini berarti terdapat pengaruh 

negatif dan signifikan antara biaya operasi terhadap Return on Investment 

3. Pengujian Hipotesis perputaran kas (X3) terhadap Return on Investment 

(ROI) (Y)                        

Dari hasil perhitungan t-hitung (0,916) < t-tabel (1,983) atau sig t (0,362) 

> 0,05, dengan demikian Ha4 ditolak, hal ini berarti tidak terdapat 

pengaruh yang signifikan antara perputaran kas terhadap Return on 

Investment.  

4. Pengujian Hipotesis perputaran persediaan (X4) terhadap Return on 

Investment (ROI) (Y)                     

Dari hasil perhitungan t-hitung (0,164) < t-tabel (1,983) atau sig t (0,870) 

> 0,05, dengan demikian Ha5 ditolak, hal ini berarti tidak terdapat 

pengaruh yang signifikan antara perputaran persediaan terhadap Return 

on Investment 

 

4.5. Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi adalah salah satu nilai statistik yang dapat 

digunakan untuk mengetahui besarnya persentase pengaruh semua variabel 
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independen terhadap nilai variabel dependen. Berdasarkan hasil perhitungan 

diperoleh koefisien determinasi dapat dilihat pada table 4.11 berikut ini : 

Tabel 4.11 
Nilai Koefisien Determinasi 

Model Summaryb

,468a ,219 ,189 7,19930 1,893
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Durbin-W
atson

Predictors: (Constant), Perp Persediaan, Bi.Operasional, Perp Kas,
Penjualan

a. 

Dependent Variable: ROIb. 
 

               Sumber : Data yang diolah 
 

Nilai koefisien determinasi (Adjusted R Square) adalah sebesar 

0,189, hal ini berarti variasi perubahan Return on Investment (ROI) (Y) 

dipengaruhi oleh penjualan (X1), biaya operasi (X2), perputaran kas (X3), 

perputaran persediaan (X4), sebesar 18,9% sedangkan sisanya 81,1% 

dipengaruhi oleh factor lain. 

 

4.6. Pembahasan 
Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa secara simultan 

terdapat pengaruh penjualan (X1), biaya operasi (X2), perputaran kas (X3), 

perputaran persediaan (X4) terhadap Return on Investment (ROI), hal ini dapat 

diketahui nilai F-hitung yang memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 

Dari hasil penelitian diketahui bahwa terdapat pengaruh yang 

signifikan antara penjualan (X1) terhadap Return on Investment (ROI), hal ini 

mengindikasikan penjualan atau pendapatan perusahaan akan mempengaruhi 

kekuatan dari Return on Investment (ROI). Jika ROI suatu perusahaan semakin 
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meningkat menunjukkan semakin efesien perusahaan tersebut dalam 

memanfaatkan aktivanya, akan semakin besar keuntungan yang dapat dicapai 

perusahaan sehingga nilai perusahaan tersebut juga makin baik serta efisien 

pula dalam menghasilkan laba. Oleh karena itu, jika penjualan meningkat 

maka keuntungan yang akan dinikmati oleh pemegang saham semakin besar, 

konsekuensinya ROI yang meningkat akan meningkatkan Return saham. Hasil 

ini sejalan dengan penelitian Uji Karismaningtyas Apsari (2007) yaitu 

penjualan  mempunyai koefisien arah positif dan signifikan terhadap ROI 

yang berarti  semakin tinggi penjualan maka earning power semakin tinggi 

profit margin yang diperoleh oleh perusahaan dan implikasinya meningkatkan 

nilai perusahaan sehingga Return saham semakin besar. Hal ini 

mengindikasikan bahwa investor menggunakan penjualan sebagai dasar 

pertimbangan investasi di pasar modal.  

Dari hasil penelitian diketahui bahwa terdapat pengaruh yang 

signifikan antara biaya operasi (X2) terhadap Return on Investment (ROI), hal 

ini mengindikasikan adanya kemampuan internal perusahaan dalam aktivitas 

operasionaalnya yang semakin meningkat. Dengan meningkatnya kemampuan 

internal dalam membiayai aktivitas operasionalnya maka kondisi internal 

permodalan perusahaan semakin kuat dan membaik. Hal ini berdampak pada 

semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada perusahaan. Dengan 

meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kondisi interal permodalan 

perusahaan maka harga saham di pasar modal cenderung meningkat. Dengan 
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demikian ekuitas berhubungan positif dengan Return on Investment. Hasil 

penelitian ini sejalan dengan penelitian Uji Karismaningtyas Apsari (2007). 

Dari hasil penelitian diketahui bahwa tidak terdapat pengaruh yang 

signifikan antara perputaran kas (X3) terhadap Return on Investment (ROI), 

hal ini mengindikasikan perputaran kas tidak dipertimbangkan investor.  

Secara teori kas adalah unsur modal kerja yang paling tinggi tingkat 

likuiditasnya karena dengan tersedianya uang kas perusahaan, maka semua 

kewajiban finansial perusahaan segera dapat dengan mudah dipenuhi. Makin 

tinggi tingkat perputaran kas berarti makin tinggi tingkat efisiensinya (apabila 

perusahaan dalam keadaan normal tidak mengalami kesulitan finansial). 

Tetapi tingkat perputaran kas yang terlalu tinggi berarti jumlah kas yang 

tersedia (modal kerja) terlampau kecil untuk volume penjualan yang 

bersangkutan. Dan dikhawatirkan juga perusahaan akan mengalami kesulitan 

keuangan, apabila datang hal-hal yang tidak diinginkan (misalnya krisis 

ekonomi). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Uji Karismaningtyas 

Apsari (2007). 

Dari hasil penelitian diketahui bahwa tidak terdapat pengaruh yang 

signifikan antara perputaran persediaan (X4) terhadap Return on Investment 

(ROI), hal ini mengindikasikan perputaran persediaan tidak dipertimbangkan 

investor dan adanya perputaran yang secara terus menerus mengalami 

penurunn atau jumlah persediaan yang terlalu kecil dapat mengakibatkan 

kelancaran perusahaan terganggu sehingga keuntungan yang diperoleh 

berkurang. Tetapi persediaan yang terlampau besar juga akan menambah 
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biaya penyimpanan dan pemeliharaan di gudang, disamping adanya resiko 

penurunan harga yang akibatnya akan menekan keuntungan. Oleh karena itu 

untuk mencapai efisiensi dalam persediaan, maka sebaiknya manajemen 

menentukan jumlah persediaan yang tepat dan waktu pembelian yang 

sebaiknya dilakukan. Tinggi rendahnya perputaran persediaan akan 

mempengaruhi besar kecilnya modal kerja yang diinvestasikan dalam 

persediaan. Makin tinggi tingkat perputarannya dan makin kecil periode 

terikatnya modal kerja persediaan maka semakin efisien persediaan tersebut. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Uji Karismaningtyas Apsari 

(2007). 

Faktor yang dominan mempengaruhi ROI adalah penjualan, hal ini 

ditunjukkan nilai t-hitung (4,489) > t-tabel (1,983) atau sig t (0,000) < 0,05. 

hal ini mengindikasikan penjualan atau pendapatan perusahaan akan 

mempengaruhi kekuatan dari Return on Investment (ROI). Jika ROI suatu 

perusahaan semakin meningkat menunjukkan semakin efesien perusahaan 

tersebut dalam memanfaatkan aktivanya, akan semakin besar keuntungan yang 

dapat dicapai perusahaan sehingga nilai perusahaan tersebut juga makin baik 

serta efisien pula dalam menghasilkan laba. Oleh karena itu, jika penjualan 

meningkat maka keuntungan yang akan dinikmati oleh pemegang saham 

semakin besar, konsekuensinya ROI yang meningkat akan meningkatkan 

Return saham 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat dibuat kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan penjualan (X1), biaya 

operasi (X2), perputaran kas (X3), perputaran persediaan (X4) terhadap 

Return on Investment (ROI), hal ini dibuktikan sig < 0,05. 

2. Nilai koefisien determinasi (Adjusted R Square) adalah sebesar 0,189, hal 

ini berarti variasi perubahan Return on Investment (ROI) (Y) dipengaruhi 

oleh penjualan (X1), biaya operasi (X2), perputaran kas (X3), perputaran 

persediaan (X4), sebesar 18,9% sedangkan sisanya 81,1% dipengaruhi 

oleh faktor lain. 

3. Secara parsial dengan menggunakan Uji t menunjukkan bahwa penjualan 

merupakan faktor yang berpengaruh paling signifikan terhadap ROI 

dengan nilai t-hitung (4,489) > t-tabel (1,983) atau sig t (0,000) < 0,05. 

5.2. Saran 

1. Untuk meningkatkan ROI hendaknya memperhatikan Total Assets, 

Liability Equity, Sales dan Net Income. Hal ini mengindikasikan 

keputusan-keputusan ekonomi yang akan diambil oleh para pemakai 

laporan keuangan, tentu saja membutuhkan evaluasi terlebih dulu atas 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan Total Assets, Liability 
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Equity, Sales dan Net Income, serta kepastian dari hasil tersebut. 

Kemampuan ini akhirnya menentukan, misalnya kemampuan membayar 

kepada karyawan dan pemasok, kemampuan pembayaran bunga, 

pembayaran dividen dan tentu saja pembagian penghasilan kepada 

pemilik.  Perkembangan keuntungan investasi perlu diketahui investor 

karena keduanya merupakan parameter keberhasilan pengelolaan 

perusahaan. Pertumbuhan Total Assets, Liability Equity, Sales dan Net 

Income tersebut merupakan pendorong kepuasan investor atas penetapan 

kebijakan deviden.  . 

2. Keterbatasan Rasio keuangan yang digunakan pada penelitian terbatas 

pada rasio umum yang sering digunakan pada bidang pasar modal. 

Penggunaan raso-rasio lain yang masih banyak dan baru yang diharapkan 

akan lebih akurat dalam menjelaskan pengaruh terhadap rasio harga 

saham. Model regresi dalam analisis kemungkinan dipengaruhi oleh faktor 

lain yang tidak dapat dijelaskan oleh model tersebut sehingga dapat 

menyebabkan ketidaktepatan yang diperoleh.  

3. Penelitian ini bersifat lanjutan, sehingga memerlukan kajian yang lebih 

dalam dan lebih luas. Beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan 

dalam mengembangkan, memperluas atau mengkonfirmasi hasil penelitian 

ini antara lain : Pertama periode amatan perlu diperpanjang. Kedua, 

pengujian pada industri yang lain perlu dilakukan untuk memperluas 

amatan hasil penelitian. Kedua hal ini dilakukan agar dapat meningkatkan 

generalisasi hasil. 
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Lampiran 1 : Daftar Nama Perusahaan Manufaktur Yang Dijadikan Sampel 
 
  Kode Nama Perusahaan Bidang usaha 

1 AQUA PT. Aqua Golden Misisipi, Tbk Food and beverage 
2 GGRM PT. Gudang Garam, Tbk Tobacco manufactures 
3 DLTA PT. Delta Djakarta, Tbk Food and beverage 
4 FAST PT. Fast Food Inodnesia, Tbk Food and beverage 
5 HMSP PT. Hanjaya Mandala Sampoerna, Tbk Tobacco manufactures 
6 INDF PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk Food and beverage 
7 MYOR PT. Mayora Indah, Tbk Food and beverage 
8 IGAR PT. Kageo Igar Jaya, Tbk Plastics and glass product 
9 KAEF PT. Kimia Farma (Persero), Tbk Pharmaceuticals 

10 MLBI PT. Multi Bintang Indonesia, Tbk Food and beverage 
11 BATA PT. Sepatu Bata, Tbk Apparel and Other Textile Product 
12 TSPC PT. Tempo Scan Pasific, Tbk Textile mill product 
13 DYNA PT. Dynaplast, Tbk Plastics and glass product 
14 HEXA PT. Hexindo Perkasa, Tbk Automotive and allied product 
15 SMSM PT. Selamat Sempurna, Tbk Automotive and allied product 
16 AUTO PT. Astra Otoparts, Tbk Automotive and allied product 
17 ASII PT. Astra Internasional, Tbk Automotive and allied product 
18 KLBF PT. Kalbe Farma, Tbk Pharmaceuticals 
19 LION PT. Lion Mental Works, Tbk Metal and allied product 
20 MERK PT. Merck Indonesia, Tbk Pharmaceuticals 
21 TCID PT. Mandom Indonesia, Tbk Consumer good 
22 PBRX PT. Pan Brothers Tex, Tbk Apparel and Other Textile Product 
23 PYFA PT. Pyridam Farma, Tbk Pharmaceuticals 
24 RDTX PT. Roda Vivatex Textile mill product 
25 RICY PT. Ricky Putra Globalindo, Tbk Apparel and Other Textile Product 
26 RMBA PT. Bentoel Internasional Investama Tobacco manufactures 
27 SHDA PT. Sari Husada, Tbk Food and beverage 
28 STTP PT. Siantar Top, Tbk Food and beverage 
29 GJTL PT. Gajah Tunggal, Tbk Automotive and allied product 
30 ULTJ PT. Ultrajaya Milk Industry & Trading Company, Tbk Food and beverage 
31 DVLA PT. Darya-Varia Labortories, Tbk Pharmaceuticals 
32 TOTO PT. Surya Toto Indonesia, Tbk Stone, clay, glass and concrete product
33 UNVR PT. Unilever Inmdonesia, Tbk Consumer good 
34 AMFG PT. Asahimas Glass, Tbk Plastics and glass product 
35 ACAP PT. Adhi Candra Automotive Product, Tbk Automotive and allied product 
36 BRAM PT. Branta Mulia, Tbk Automotive and allied product 
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Lampiran 2 :  
Penjualan   
     
   
No Kode 2004 2005 2006 
1 AQUA         1,333,147         1,563,156         1,665,615 
2 GGRM       24,291,692       24,847,345       26,339,297 
3 DLTA            353,481            432,729            396,733 
4 FAST            889,423         1,028,393         1,276,416 
5 HMSP       17,646,694       24,660,038       29,545,083 
6 INDF       17,918,528       18,764,650       21,941,558 
7 MYOR         1,378,127         1,706,184         1,971,513 
8 IGAR            357,207            439,234            411,579 
9 KAEF         1,925,990         1,816,433         2,189,715 

10 MLBI            710,911            852,613            891,001 
11 BATA            440,925            434,916            428,630 
12 TSPC         2,371,553         2,497,974         2,729,224 
13 DYNA            741,447            886,193         1,002,786 
14 HEXA            995,976         1,423,317         1,395,736 
15 SMSM            730,962            861,531            881,116 
16 AUTO         2,924,581         3,852,998         3,371,898 
17 ASII       44,923,909       61,172,314       55,508,135 
18 KLBF         5,042,818         5,870,939         6,071,550 
19 LION            111,114            128,842            143,272 
20 MERK            373,341            386,346            487,601 
21 TCID            800,612            904,764            951,630 
22 PBRX            307,709         1,101,503         1,426,609 
23 PYFA              33,969              39,640              61,337 
24 RDTX            178,585            158,360            140,672 
25 RICY            222,256            313,398            417,810 
26 RMBA         4,226,135         2,176,178         2,996,514 
27 SHDA         1,235,159         1,583,143         1,657,000 
28 STTP            712,558            641,698            555,208 
29 GJTL         6,807,579         4,834,003         5,470,730 
30 ULTJ            546,325            711,732            835,230 
31 DVLA            426,796            540,437            576,669 
32 TOTO            570,863            713,782            814,500 
33 UNVR         8,984,822         9,992,135         9,750,100 
34 AMFG         1,457,267         1,719,320         1,654,000 
35 ACAP            188,190            217,794            254,170 
36 BRAM         1,472,678         1,764,996         1,500,835 
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Lampiran 3 : Biaya Operasi  
     
   
No Kode 2004 2005 2006 
1 AQUA              25,276               31,591              30,575 
2 GGRM         1,916,005          1,993,948         2,529,343 
3 DLTA            163,127             207,309            136,952 
4 FAST            488,449             557,707            694,999 
5 HMSP         2,623,446          3,281,305         3,277,279 
6 INDF         2,507,098          2,760,608         3,205,467 
7 MYOR            211,867             283,411            336,026 
8 IGAR              24,657               24,459              26,755 
9 KAEF            521,941             492,405            533,832 

10 MLBI            203,828             248,389            293,209 
11 BATA            129,566             138,990            147,517 
12 TSPC            686,265             731,335            804,884 
13 DYNA              72,884               82,039              91,969 
14 HEXA            246,141             301,111            191,157 
15 SMSM              69,841               77,526              82,490 
16 AUTO            329,668             425,116            450,107 
17 ASII         5,337,966          7,308,902         7,130,716 
18 KLBF         2,448,711          3,009,600         2,027,371 
19 LION              23,641               29,094              34,196 
20 MERK            128,958             132,696            165,293 
21 TCID            193,221             207,252            233,289 
22 PBRX              44,161             112,279              98,912 
23 PYFA              18,308               20,611              36,202 
24 RDTX              16,698               14,076              14,090 
25 RICY              38,826               44,548              47,163 
26 RMBA            450,266             426,730            534,499 
27 SHDA            571,020             669,443            670,542 
28 STTP              73,471               67,344              72,040 
29 GJTL         1,124,385             738,155            366,312 
30 ULTJ              87,912             154,794            185,810 
31 DVLA            203,323             279,292            601,971 
32 TOTO              65,804               82,931              84,150 
33 UNVR         2,633,045          2,895,371         2,971,000 
34 AMFG            226,035             260,466            270,456 
35 ACAP              12,277               13,758              15,840 
36 BRAM            157,600             156,108            134,323 
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Lampiran 4 : Perputaran Kas 
 

No Kode Penjualan Kas Cash turnover 
2004 2005 2006 2004 2005 2006 2004 2005 2006 

1 AQUA 1333147 1563156 1665615 46994 58892 36557 28.37 26.54 45.56 
2 GGRM 24291692 24847345 26339297 540136 420471 439140 44.97 59.09 59.98 
3 DLTA 353481 432729 396733 119116 132172 117968 2.97 3.27 3.36 
4 FAST 889423 1028393 1276416 85008 82698 103636 10.46 12.44 12.32 
5 HMSP 17646694 24660038 29545083 2428218 1352844 1005445 7.27 18.23 29.39 
6 INDF 17918528 18764650 21941558 1394075 970911 1794451 12.85 19.33 12.23 
7 MYOR 1378127 1706184 1971513 61217 113158 54256 22.51 15.08 36.34 
8 IGAR 357207 439234 411579 18158 20023 32743 19.67 21.94 12.57 
9 KAEF 1925990 1816433 2189715 158755 132865 210381 12.13 13.67 10.41 
10 MLBI 710911 852613 891001 75485 10514 4759 9.42 81.09 187.22 
11 BATA 440925 434916 428630 3356 4984 4619 131.38 87.26 92.80 
12 TSPC 2371553 2497974 2729224 928790 832782 834753 2.55 3.00 3.27 
13 DYNA 741447 886193 1002786 16910 7865 12777 43.85 112.68 78.48 
14 HEXA 995976 1423317 1395736 77700 43476 78098 12.82 32.74 17.87 
15 SMSM 730962 861531 881116 5785 36237 7310 126.35 23.77 120.54 
16 AUTO 2924581 3852998 3371898 127413 202143 228024 22.95 19.06 14.79 
17 ASII 44923909 61172314 55508135 5326131 3938633 4729943 8.43 15.53 11.74 
18 KLBF 5042818 5870939 6071550 724935 917903 1261454 6.96 6.40 4.81 
19 LION 111114 128842 143272 33425 39820 59154 3.32 3.24 2.42 
20 MERK 373341 386346 487601 21185 24138 79189 17.62 16.01 6.16 
21 TCID 800612 904764 951630 2033 1560 33532 393.81 579.98 28.38 
22 PBRX 307709 1101503 1426609 4725 13144 14237 65.12 83.80 100.20 
23 PYFA 33969 39640 61337 335 723 349 101.40 54.83 175.75 
24 RDTX 178585 158360 140672 12893 14805 12364 13.85 10.70 11.38 
25 RICY 222256 313398 417810 13980 13365 11688 15.90 23.45 35.75 
26 RMBA 4226135 2176178 2996514 392153 466080 273691 10.78 4.67 10.95 
27 SHDA 1235159 1583143 1657000 569363 413021 545100 2.17 3.83 3.04 
28 STTP 712558 641698 555208 18537 14762 4251 38.44 43.47 130.61 
29 GJTL 6807579 4834003 5470730 103785 276749 240122 65.59 17.47 22.78 
30 ULTJ 546325 711732 835230 161136 46784 75214 3.39 15.21 11.10 
31 DVLA 426796 540437 576669 90484 166456 167709 4.72 3.25 3.44 
32 TOTO 570863 713782 814500 89046 53192 64820 6.41 13.42 12.57 
33 UNVR 8984822 9992135 9750100 784455 705369 757200 11.45 14.17 12.88 
34 AMFG 1457267 1719320 1654000 96279 61206 85140 15.14 28.09 19.43 
35 ACAP 188190 217794 254170 1247 6715 8410 150.91 32.43 30.22 
36 BRAM 1472678 1764996 1500835 155320 106487 159576 9.48 16.57 9.41 
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Lampiran 5 : Perputaran Persediaan 
 

 
No Kode 2004 2005 2006 
1 AQUA 50.79 59.94 66.05
2 GGRM 1.79 1.64 1.86
3 DLTA 4.75 4.82 4.52
4 FAST 12.5 12.14 10.6
5 HMSP 2.42 2.79 2.84
6 INDF 5.83 5.33 5.63
7 MYOR 1.08 1.17 6.35
8 IGAR 4.81 6.79 6.79
9 KAEF 2.36 2.03 2.42
10 MLBI 5.58 6.73 6.1
11 BATA 2.39 1.96 2.05
12 TSPC 5.02 4.04 4.27
13 DYNA 5.59 6.57 7.31
14 HEXA 3.05 1.92 2.5
15 SMSM 2.69 4.01 3.67
16 AUTO 5.82 6.26 6.74
17 ASII 10.38 9.27 10.84
18 KLBF 2.81 2.62 3.36
19 LION 1.2 1.27 1.41
20 MERK 3.14 2.72 3.2
21 TCID 3.87 3.63 3.41
22 PBRX 7.38 9.2 9.92
23 PYFA 2.18 2.08 2.31
24 RDTX 4.81 4.29 4.81
25 RICY 1.55 1.43 1.57
26 RMBA 5.26 2.93 2.72
27 SHDA 5.08 6.47 7.47
28 STTP 6.23 5.79 4.83
29 GJTL 8.27 4.08 4.47
30 ULTJ 2.48 2.93 3.95
31 DVLA 2.46 2.7 2.99
32 TOTO 2.96 3.31 4.21
33 UNVR 6.86 6.61 6.78
34 AMFG 2.96 2.64 2.85
35 ACAP 0.28 0.43 0.62
36 BRAM 4.11 3.28 3.72
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Lampiran 6 : ROI 
 

No Kode 2004 2005 2006 
1 AQUA 13.65 8.81 6.14
2 GGRM 8.69 8.54 4.64
3 DLTA 8.5 10.49 7.5
4 FAST 11.59 10.93 2.64
5 HMSP 17.03 19.79 27.89
6 INDF 2.47 0.84 4.1
7 MYOR 6.65 3.13 6.02
8 IGAR 9.27 5.02 3.43
9 KAEF 6.63 4.49 3.49
10 MLBI 15.79 15.12 12.05
11 BATA 13.54 8.2 7.43
12 TSPC 15.09 12.65 10.99
13 DYNA 4.77 1.92 -0.59
14 HEXA 14.37 9.14 3.27
15 SMSM 8.81 9.07 9.23
16 AUTO 9.16 9.21 9.31
17 ASII 13.81 11.61 6.41
18 KLBF 10.65 13.82 14.63
19 LION 16.05 11.53 11
20 MERK 28.55 26.46 30.61
21 TCID 17.46 17.02 14.89
22 PBRX 6.07 2.64 1.76
23 PYFA 2.03 1.74 2.08
24 RDTX 3.79 5.79 6.48
25 RICY 9.18 8.98 7.4
26 RMBA 4.14 5.87 6.2
27 SHDA 14.91 26.65 23.5
28 STTP 6.08 2.23 3.09
29 GJTL 7.54 6.64 1.63
30 ULTJ 0.34 0.36 1.18
31 DVLA 11.55 13 9.42
32 TOTO 3.65 7.41 8.55
33 UNVR 40.15 37.49 38.25
34 AMFG 13.22 13.58 14.25
35 ACAP 14.1 11.06 13.25
36 BRAM 2.48 6.99 1.2
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Lampiran 7 : Descriptives 
 

Descriptive Statistics

108 33969,00 61172314,00 4836887 10500787,69
108 12277,00 7308902,00 748732,6 1338963,137
108 2,17 579,98 40,4746 74,04112
108 ,28 66,05 5,8491 9,42479
108 -,59 40,15 10,1231 7,99197
108

Penjualan
Bi.Operasional
Perp Kas
Perp Persediaan
ROI
Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

 
 
Lampiran 8 : Regression 
 

Variables Entered/Removedb

Perp Persediaan, Bi.Operasional, Perp Kas, Penjualana , Enter
Model
1

Variables Entered
Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: ROIb. 
 

Model Summaryb

,468a ,219 ,189 7,19930 1,893
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Durbin-W
atson

Predictors: (Constant), Perp Persediaan, Bi.Operasional, Perp Kas,
Penjualan

a. 

Dependent Variable: ROIb. 
 

ANOVAb

1495,782 4 373,945 7,215 ,000a

5338,483 103 51,830
6834,265 107

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Perp Persediaan, Bi.Operasional, Perp Kas, Penjualana. 

Dependent Variable: ROIb. 
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Coefficientsa

7,921 1,033 7,667 ,000
8,724E-07 ,000 1,146 4,489 ,000 ,116 8,599
-8,01E-06 ,000 -1,342 -5,227 ,000 ,115 8,691
8,759E-03 ,010 ,081 ,916 ,362 ,967 1,034
1,215E-02 ,074 ,014 ,164 ,870 ,994 1,006

(Constant)
Penjualan
Bi.Operasional
Perp Kas
Perp Persediaan

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: ROIa. 

 
Lampiran 9 
 
Charts 
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Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual
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Scatterplot

Dependent Variable: ROI
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