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ABSTRAK 

 

Rahayu Japar. 2019. Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap 
Kinerja Keuangan Perusahaan Manufaktur Yang Listing di LQ45 Bursa 
Efek Indonesia Periode 2012-2016. Pembimbing oleh Muryani Arsal, 
dan Andi Rustam. 

 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh rasio likuiditas, 

rasio solvabilitas, dan rasio aktifitas terhadap kinerja keuangan pada 
perusahaan manufaktur yang listing di LQ45 Bursa Efek Indonesia 
periode 2012-2016 

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Populasi 
dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang 
terdaftar listing di LQ45 Bursa Efek Indonesia periode 2012-2014. 
Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah teknik purposive 
sampling. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
kuesioner kemudian diolah menggunakan program SPSS 21.0 dengan 
cara analisis deskriptif, uji validasi dan reliability data, dan uji regresi 
berganda yang meliputi pada uji parsial (uji t) dan uji simultan (uji F). 

 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio likuiditas berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan, rasio solvabilitas 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan, rasio 
aktifitas berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja 
keuangan. 
 

Kata Kunci : Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas, Rasio Aktivitas, Kinerja 

Keuangan 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan salah satu negara yang kondisi 

perekonomiannya berkembang lebih baik. Hal ini terlihat dari 

banyaknya pembangunan di segala bidang, salah satunya di bidang 

ekonomi. Pada bidang ekonomi terkhusus pada dunia usaha 

perkembangannya saat ini menuntut para pengusaha untuk tanggap 

pada setiap perubahan perekonomian kedepannya. Perusahaan yang 

mampu bersaing yang akan bertahan menghadapi arus persaingan 

yang begitu ketat. 

Perusahaan harus memiliki kinerja keuangan yang sehat dan 

efisien untuk mendapatkan laba dan meningkatkan prestasi 

perusahaan. Oleh sebab itu, kinerja keuangan merupakan hal penting 

bagi setiap perusahaan di dalam persaingan bisnis untuk 

mempertahankan kelangsungan perusahaannya. Kinerja perusahaan 

adalah prestasi yang dicapai perusahaan dalam periode tertentu 

sebagai hasil dari proses kerja selama periode tersebut.  

Salah satu cara untuk dapat memenangkan persaingan adalah 

perusahaan harus mempunyai kinerja keuangan yang baik. 

Pengukuran kinerja digunakan perusahaan untuk melakukan 
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perbaikan atas kegiatan operasionalnya agar dapat bersaing dengan 

perusahaan lain. Kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

keuntungan adalah kunci keberhasilan perusahaan untuk dapat 

dikatakan mempunyai kinerja perusahaan yang baik. Untuk menilai 

kinerja keuangan perusahaan, diperlukan suatu informasi yang 

relevan yang berkaitan dengan aktivitas perusahaan pada jangka 

waktu tertentu terhadap pihak-pihak yang berkepentingan serta salah 

satu faktor yang dapat menunjukkan bagaimana kinerja perusahaan 

itu baik atau tidak yaitu dengan analisis laporan keuangan. 

Analisis laporan keuangan (financial statement analysis) terdiri 

dari dua kata yaitu analisis dan laporan keuangan. Kata analisis 

adalah memecahkan atau menguraikan sesuatu unit menjadi 

berbagai unit terkecil. Sedangkan laporan keuangan adalah neraca, 

laba rugi, perubahan ekuitas, dan arus kas. Jika dua pengertian 

tersebut digabungkan maka analisis laporan keuangan adalah 

menguraikan pos-pos laporan keuangan menjadi unit informasi yang 

lebih kecil dan melihat hubungannya yang bersifat signifikan atau 

yang mempunyai makna antara satu dengan yang lain baik antara 

data kuantitatif maupun data non kuantitatif dengan tujuan untuk 

mengetahui kondisi keuangan lebih dalam yang sangat pentingdalam 

proses menghasilkan keputusan yang tepat (Sofyan Syafri, 

2002:200).  
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Tujuan Analisis Laporan Keuangan pada dasarnya untuk 

menilai keadaan keuangan perusahaan di masa lalu, saat ini, dan 

kemungkinan di masa yang akan datang. Informasi posisi keuangan 

di masa lalu sering kali di jadikan dasar untuk memprediksi posisi 

keuangan di masa yang akan datang. Selain itu, tujuan laporan 

keuangan juga memberikan informasi keuangan sebagai salah satu 

sumber untuk mendukung penguatan dalam pengambilan keputusan, 

khususnya dari sisi keuangan perusahaan. 

Ada beberapa  cara yang dapat digunakan di dalam 

menganalisis keadaan keuangan perusahaan, tetapi analisis dengan 

menggunakan rasio-rasio merupakan hal yang paling umum 

dilakukan, di mana hasilnya akan memberikan pengukuran relative 

dari operasi perusahaan. Analisis Rasio adalah analisis yang 

bersumber dari laporan keuangan perusahaan. Melalui analisis rasio 

dapat dilihat perkembangan kinerja perusahaan dari segi financial 

perusahaan dari tahun ketahun serta dapat melakukan tindakan 

preventif untuk menghindari kegagalan usaha. 

Kinerja keuangan tersebut dapat diukur dengan menggunakan 

rasio keuangan yang telah ditetapkan perusahaan, karena rasio 

keuangan yang merupakan suatu informasi dapat menggambarkan 

hubungan antara berbagai macam akun (account) dari laporan 

keuangan dan juga dapat mencerminkan keadaan keuangan serta 
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hasil operasional perusahaan yang akan berpengaruh terhadap 

tingkat kenaikan return saham. 

Analisis rasio keuangan sendiri dimulai dengan laporan 

keuangan dasar yaitu dari neraca, perhitungan laba rugi dan laporan 

arus kas. Rasio keuangan dan kinerja perusahaan mempunyai 

hubungan yang erat. 

Rasio keuangan ada banyak jumlahnya dan setiap rasio itu 

mempunyai kegunaannya masing-masing. Bagi investor, dia akan 

melihat rasio dengan penggunaan yang paling sesuai dengan 

analisis yang akan dia lakukan, Jika rasio tersebut tidak 

mempresentasikan tujuan dari analisis yang akan dia lakukan maka 

rasio tersebut tidak akan di pergunakan. Dan rasio-rasio yang di 

gunakan dalam penelitian ini adalah (1) Rasio Likuiditas, yaitu rasio 

yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi 

kewajiban hutang jangka pendeknya secara tepat waktu; (2) Rasio 

Solvabilitas, yaitu rasio yang mengukur kemampuan perusahaan 

dalam memenuhi kewajiban hutang jangka panjangnya; (3) Rasio 

Aktivitas, yaitu rasio yang menggambarkan sejauh mana perusahan 

mempergunakan sumber daya yang dimilikinya guna menunjang 

aktivitas  perusahaan untuk memperoleh hasil yang maksimal.  

Penelitian yang dilakukan oleh Prajanto dan Pratiwi (2017) 

menunjukkan bahwa variabel profitabilitas mempengaruhi nilai 

perusahaan, sementara variabel solvabilitas dan aktivitas tidak 
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mempengaruhi nilai perusahaan manufaktur yang terdapat di bursa 

efek indonesia. 

Tjandrakirana dan Monika (2014) juga mendapati kinerja 

keuangan (ROA dan ROE) mempengaruhi nilai perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, tetapi secara 

parsial hanya ROE yang mempengaruhi nilai perusahaan. Penelitian 

ini berbeda dengan peneliti terdahulu dalam hal , jumlah sampel yang 

lebih banyak dan tahun penelitian yang lebih panjang. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah di atas, 

maka permasalahan dalam penelitian ini adalah :  

1. Apakah rasio likuiditas berpengaruh terhadap kinerja keuangan? 

2. Apakah rasio solvabilitas berpengaruh terhadap kinerja 

keuangan? 

3. Apakah rasio aktivitas berpengaruh terhadap kinerja keuangan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui apakah rasio likuiditas berpengaruh terhadap 

kinerja keuangan 

2. Untuk mengetahui apakah rasio solvabilitas berpengaruh terhadap 

kinerja keuangan 
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3. Untuk mengetahui apakah rasio aktifitas berpengaruh terhadap 

kinerja keuangan? 

 

D. Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

dan untuk menambah khazanah pengetahuan mengenai ilmu 

keuangan dalam hal kinerja keuangan. 

2. Manfaat Metodologis 

Untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan perusahaan 

melalui rasio-rasio keuangan. 

3. Manfaat Kebijakan 

Sebagai masukan kepada perusahaan manufaktur dalam 

meningkatkan kinerja  keuangan perusahan. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teoritis 

1. Definisi Laporan Keuangan 

Menurut Harnanto (2007:31), definisi laporan keuangan 

adalah hasil akhir dari proses akuntansi, yang terdiri dari dua 

laporan utama yaitu neraca dan laporan perhitungan laba rugi dan 

berupa laporan yang sifatnya sebagai pelengkap seperti: (a) 

Laporan laba yang ditahan, dan (b) laporan sumber dan 

penggunaan dana atau laporan perubahan posisi keuangan. 

Menurut Endang (2008), laporan keuangan adalah hasil 

akhir dari sebuah siklus pada setiap akhir periodenya, yang dimulai 

dari proses pengidentifikasian dan pengukuran data yang relevan. 

Pencatatan transaksi dengan mengklasifikasikan setiap data 

sampai pemprosesan data yang menghasilkan laporan keuangan 

sebagai informasi akuntansi. Menurut Kasmir (2011:7), laporan 

keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan 

perusahaan pada saat ini atau dalam suatu priode tertentu. 

Irham fahmi dalam analisis laporan keuangan (2013:2) 

mengatakan bahwa laporan keuangan merupakan suatu informasi 

yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, dan 
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lebih jauh informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran 

kinerja keuangan perusahaan tersebut.  

Berdasarkan beberapa definisi laporan keuangan di atas, 

dapat disimpulkan bahwa  laporan keuangan adalah hasil akhir dari 

seluruh aktivitas keuangan dalam jangka waktu tertentu. 

2. Tujuan Laporan Keuangan 

Laporan keuangan memiliki tujuan yang penting untuk 

diketahui oleh pihak internal perusahaan itu sendiri dan pihak 

eksternal perusahaan guna mengetahui sejauh mana perusahaan 

itu berkembang dari tahun ke tahun atau dari periode ke periode. 

Irfan fahmi (2013:`5) mengatakan bahwa tujuan laporan 

keuangan adalah untuk memberikan informasi kepada pihak yang 

membutuhkan tentang kondisi suatu perusahaan dari sudut angka-

angka dalam satuan moneter. 

Beberapa tujuan pembuatan dan penyusunan laporan 

keuangan menurut Kasmir (2011:10) yaitu: 

1. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) 

yang dimiliki perusahaan saat ini. 

2. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan 

modal yang dimiliki perusahaan saat ini. 
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3. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan 

yang diperoleh pada suatu periode tertentu 

4. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya 

yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu. 

5. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang 

terjadi terhadap aktiva, pasiva, dan modal perusahaan. 

6. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan 

dalam suatu periode. 

7. Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan 

keuangan. 

8. Informasi keuangan lainnya. 

Secara rinci menurut Fraser dan Ormiston (2009:4) bahwa 

tujuan laporan keuangan adalah sebagai berikut:  

1. Untuk mengetahui hasil investasi;  

2. Untuk mengetahui seberapa besar resiko dalam investasi; 

3. Untuk mengetahui seberapa besar arus kas membayar bunga 

dan pokok pinjaman;  

4. Untuk mengetahui daya saing perusahaan dalam lingkungan 

operasional; dan  

5. Untuk mengetahui apakah perusahaan memiliki prospek yang 

baik terhadap pelanggan. 

Tujuan laporan keuangan menurut APB Statement No. 

4 dalam irham fahmi (2013:7) yaitu: 
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1. Tujuan khusus  

Menyajikan laporan 

a. Posisi keuangan 

b. Hasil usaha 

c. Perubahan posisi keuangan secara wajar sesuai 

dengan GAAP 

2. Tujuan Umum 

Memberikan Informasi 

a. Sumber ekonomi 

b. Kewajiban 

c. Kekayaan bersih 

d. Proyeksi laba 

e. Perubahan harta dan kewajiban 

f. Informasi relevan 

3. Tujuan Kualitatif 

a. Relevance 

b. Understandability 

c. Verifiability 

d. Neutrality 

e. Timeliness 

f. Comparability 

g. Completeness 

 



11 
 

 

 

3. Komponen Laporan Keuangan dan Pengguna laporan 

Keuangan 

Menurut kasmir (2011:28), secara umum, ada lima macam 

laporan keuangan yang biasa di susun, yaitu: 

a. Neraca (balance sheet) merupakan laporan yang 

menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada tanggal 

tertentu. 

b. Laporan laba rugi (income statement) merupakan laporan 

keuangan yang menggambarkan hasil usaha perusahaan 

dalam suatu periode tertentu. 

c. Laporan perubahan modal merupakan laporan yang  berisi 

jumlah dan jenis modal yang dimiliki pada saat ini. 

d. Laporan arus kas merupakan laporan yan menunjukkan 

semua aspek yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan, 

baik yang berpengaruh langsung atau tidak langsung terhadap 

kas. 

e. Laporan catatan atas laporan keuangan merupakan laporan 

yang memberikan informasi apabila ada laporan keuangan 

yang memerlukan penjelasan tertentu. 

4. Jenis laporan keuangan yang terdiri dari:  

Menurut Kieso dan Weygandt (2009: 10) menjabarkan jenis 

laporan keuangan yang terdiri dari:  
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a. Neraca, merupakan laporan posisi keuangan yang 

menggambarkan asset, kewajiban, dan modal suatu 

perusahaan dalam periode tertentu;  

b. Laporan laba rugi, merupakan laporan operasi perusahaan 

selama periode akuntansi yang menyajikan seluruh hasil dan 

biaya untuk mendapatkan laba;  

c. Laporan arus kas, merupakan laporan yang menyajikan 

informasi yang relevan mengenai penerimaan kas dan 

penggunaan kas suatu perusahaan selama periode tertentu 

d. Laporan perubahan modal, merupakan laporan yang 

menyajikan peningkatan dan penurunan aktiva bersih atau 

kekayaan perusahaan selama periode tertentu.  

Wiagustini (2010: 37) isi laporan keuangan yang disusun 

oleh suatu perusahaan meliputi:  

a. Neraca, merupakan suatu ikhtisar yang menggambarkan 

posisi harta, utang, dan modal sendiri suatu perusahaan pada 

saat tertentu;  

b. Laporan laba rugi, merupakan ikhtisar yang memuat rincian 

pendapat dan biaya dalam rangka perhitungan laba atau rugi 

untuk suatu periode tertentu; dan 

c. Catatan atas laporan keuangan, merupakan laporan yang 

berisi informasi tambahan atas apa yang disajikan dalam 

laporan posisi keuangan, laporan pendapatan komprehensif, 



13 
 

 

 

laporan laba rugi terpisah (jika disajikan), laporan perubahan 

ekuitasdan laporan arus kas. 

 

5. Analisis Laporan Keuangan dan Tujuan Analisis Laporan 

Keuangan 

Wiratna (2017:91) menyatakan bahwa analisis laporan 

keuangan adalah suatu analisis yng dilakukan untuk melihat pada 

suatu keadaan keuangan perusahaan, bagaimana pencapaian 

keberhasilan perusahaan masa lalu, saat ini dan prediksi di masa 

mendatang, analisis laporan keuangan tersebut akan digunakan 

dasar pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang 

berkepentigan. 

Analisis laporan ini memiliki sifat-sifat sebagai berikut. 

a. Fokus laporan adalah laporan laba rugi, neraca, arus kas yang 

merupakan akumulasi transaksi dari kejadian historis dan 

penyebab terjadinya dalam suatu perusahaan.  

b. Prediksi, analis harus mengkaji implikasi kejadian yang sudah 

berlalu terhadap dampak dan prospek perkembangan keuangan 

perusahaan di masa yang akan datang.  

c. Dasar analisis adalah laporan keuangan yang memiliki sifat dan 

prinsip tersendiri sehingga hasil analisis sangat tergantung pada 

kualitas laporan ini.  
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Menurut Kasmir (2011:68), tujuan dari analisis laporan 

keuangan adalah: 

a. Untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam suatu 

periode tertentu, baik asset, kewajiban, ekuitas, maupun hasil 

usaha yang telah dicapai untuk beberapa periode. 

b. Untuk mengetahui kelemahan-kelemahan apa saja yang 

menjadi kekurangan perusahaan. 

c. Untuk mengetahui kekuatan-kekuatan yang dimiliki 

d. Untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan apa saja yang 

perlu dilakukan kedepan berkaitan dengan posisi perusahaan 

saat ini. 

e. Untuk melakukan penilaian kinerja manajemen kedepan apakah 

perlu penyegaran atau tidak karena sudah di anggap berhasil 

atau gagal 

f. Dapat juga digunakan sebagai pembanding dengan perusahaan 

sejenis tentang hasil yang mereka capai. 

Tujuan laporan keuangan menurut Irham fahmi ( 2013:5) 

adalah untuk memberikan informasi kepada pihak yang 

membutuhkan tentang kondisi suatu perusahaan dari sudut 

angka-angka dalam satuan moneter.  

Irham fahmi berpendapat bahwa dengan adanya laporan 

keuangan yang disediakan oleh pihak manajemen perusahaan 
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maka sangat membantu pihak pemegang saham dalam proses 

pengambilan keputusan.  

 

6. Rasio Keuangan 

Rasio merupakan alat ukur yang digunakan perusahaan 

untuk menganalisis laporan keuangan. Rasio menggambarkan 

suatu hubungan atau pertimbangan antara suatu jumlah tertentu 

dengan jumlah yang lain. Dengan menggunakan alat analisis 

berupa rasio keuangan dapat menjelaskan dan memberikan 

gambaran penganalisis tentang baik atau buruknya keadaan atau 

posisi keuangan suatu perusahaan dari suatu periode ke periode 

berikutnya. 

Menurut Wiratna (2017:109),analisis rasio keuangan 

merupakan aktivitas untuk menganalisis laporan keuangan dengan 

cara membandingkan satu akun dengan akun lainnya yang ada 

dalam laporan keuangan, perbandingan tersebut bisa antar akun 

dalam laporan keuangan baik dalam neraca maupun rugi laba. 

Menurut Soepardi (2006:123), analisis rasio keuangan 

adalah menyajikan hubungan antara perkiraan tertentu dari laporan 

keuangan dan membandingkan dengan perkiraan lain untuk 

kemudian diinterprestasikan arti dari hasil perhitungannya. Dengan 

menganalisis laporan keuangan yang menggunakan alat-alat ukur 
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melalui rasio keuangan, maka seorang manajer dapat mengambil 

keputusan mengenai keuangan perusahaan untuk masa yang akan 

datang. 

Secara sederhana irham fahmi (2013 : 107) mengartikan 

rasio (ratio) sebagai perbandingan jumlah, dari satu jumlah dengan 

jumlah lainnya itulah dilihat perbandingan dengan harapan nantinya 

akan ditemukan jawaban yang selanjutnya itu dijadikan bahan 

kajian untuk di analisis dan di putuskan. 

7. Manfaat Analisis Rasio Keuangan 

Adapun manfaat yang bisa di ambil dengan 

dipergunakannya rasio keuangan menurut irham fahmi (2013: 109) 

antara lain: 

a. Analisis rasio keuangan sangat bermanfaat untuk dijadikan 

sebagai alat menilai kinerja keuangan dan prestasi perusahaan 

b. Analisis rasio keuangan sangat bermanfaat bagi pihak 

manajemen sebagai rujukan untuk membuat perencanaan 

c. Analisis rasio keuangan dapat dijadikan sebagai alat untuk 

mengevaluasi kondisi suatu perusahaan dari perspektif 

keuangan 

d. Analisis rasio keuangan juga bermanfaat bagi para kreditor 

dapat digunakan untuk memperkirakan potensi resiko yang 
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akan dihadapi dikaitkan dengan adanya jaminan kelangsungan 

pembayaran bunga dan pengembalian pokok pinjaman. 

e. Analisis rasio keuangan dapat dijadikan sebagai penilaian bagi 

pihak stakholder organisasi. 

 

8. Kinerja Keuangan  

Kinerja keuangan menurut Mahsun (2006:146) 

menjelaskan bahwa kinerja merupakan suatu manajemen yang 

digunakan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan 

akuntabilitas. Dapat disimpulkan bahwa kinerja yang di ukur 

dengan cara : (a) menentukan tujuan, sasaran dan strategi 

organisasi, (b) merumuskan indikator dan ukuran kinerja, (c) 

mengukur tingkat ketercapaian tujuan dan sasaran-sasaran 

organisasi, (d) evaluasi kinerja. 

Standar Akuntansi Keuangan (2007) mengartikan 

kinerja perusahaan terkait dengan tujuan laporan keuangan, 

yaitu : “Penghasilan bersih (laba) seringkali digunakan sebagai 

ukuran kinerja atau sebagai dasar bagi ukuran yang lain seperti 

imbalan investasi (return of investment) atau penghasilan per 

saham.  

Munawir (2010:30) mengatakan bahwa kinerja 

keuangan perusahaan merupakan satu diantara dasar penelian 
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mengenai kondisi keuangan perusahaan yang di lakukan 

berdasarkan analisis terhadap rasio keuangan perusahaan.  

Menurut Aditya Putra Dewa (2015), kinerja keuangan 

adalah suatu usaha formal yang dilaksanakan perusahaan 

untuk mengevaluasi efisien dan efektivitas dari aktivitas 

perusahaan yang telah dilaksanakan pada periode waktu 

tertentu. 

Menurut Irfan Fahmi (2013:239), Kinerja keuangan 

adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh 

mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan 

menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara 

baik dan benar. 

Menurut Subramanyam dan Wild (2010:101) kinerja 

keuangan merupakan pengakuan pendapatan dan pengaitan 

biaya yang menghasilkan laba yang lebih unggul dibandingkan 

arus kas untuk mengevaluasi kinerja keuangan. Menurut Agnes 

Sawir (2003:1) kinerja keuangan adalah “suatu kondisi yang 

mencerminkan keadaan keuangan suatu perusahaan 

berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang telah 

ditetapkan”. 

9. Klasifikasi Rasio Keuangan 
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Secara umum ada empat jenis rasio yang dapat 

digunakan untuk menilai kinerja keuangan perusahaan.Keempat 

jenis rasio tersebut dijelaskan menurut Martono dan Harjito 

(2010: 53) sebagai berikut:  

1. Rasio likuiditas, rasio yang menunjukkan hubungan antara 

kas perusahaan dan aktiva lancar lainnya dengan hutang 

lancar;  

2. Rasio aktivitas, rasio ini juga dikenal sebagai rasio efisiensi 

yaitu rasio yang mengukur efisiensi perusahaan dalam 

menggunakan asset-assetnya;  

3. Rasio leverage, rasio yang mengukur seberapa banyak 

perusahaan menggunakan dana dari hutang (pinjaman); 

dan  

4. Rasio profitabilitas, rasio yang menunjukkan kemampuan 

perusahaan untuk memperoleh keuntungan dari 

penggunaan modalnya. 

Menurut Wiratna (2017:110) bentuk-bentuk rasio 

keuangan berdasarkan sumbernya, maka rasio-rasio dapat 

digolongkan dalam 3 golongan, yaitu: 

1. Rasio–rasio Neraca, yaitu rasio-rasio yang bersumber dari 

akun-akun neraca. 
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2. Rasio-rasio Laporan Laba-Rugi, yaitu rasio yang 

bersumber dari income statement. 

3. Rasio-rasio antar laporan, yaitu rasio-rasio yang berasal 

baik bersumber dari income statement/laporan laba rugi. 

Bentuk-bentuk rasio keuangan berdasarkan akunnya menurut 

wiratna (2017:110), rasio-rasio dapat di golongkan, yakni: 

10. Rasio Likuiditas  

Menurut Irham Fahmi (2013:121), rasio likuiditas adalah 

kemampuan suatu perusahaan memenuhi jangka pendeknya 

secara tepat waktu. Contohnya membayar listrik, telefon, air 

PDAM, gaji, karyawan, gaji teknisi, gaji lembur, tagihan ,telepon, 

dan sebagainya. 

Wiratna (2017:110) menyatakan bahwa rasio likuiditas 

adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan 

perusahan dalam memenuhi kewajiban keuangan jangka 

pendek yang berupa hutang-hutang jangka pendek. Rasio ini 

ditunjukkan dari besar kecilnya aktiva lancar. Seberapa cepat 

(Liquid) perusahaan memenuhi kinerja keuangannya, umumnya 

kewajiban jangka pendek (kewajiban kurang dari satu 

periode/tahun). 

 Rasio likuiditas terdiri dari: 
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a. Curent Rasio (Rasio Lancar) merupakan rasio yang 

digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam 

membayar kewajiban jangkapendeknya dengan 

menggunakan aktiva lancar yang dimiliki, curent ratio dapat 

dihitung dengan rumus: 

Current Ratio = 

b. Quick ratio ( Rasio Cepat )  

Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka 

pendeknya dengan menggunakan aktiva yang lebih liquid. 

Quick ratio dapat dihitung dengan rumus yaitu: 

Quick Ratio =   

 

c. Cash Ratio ( Rasio Lambat ) 

Merupakan rasio yang di gunakan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka 

pendek dengan kas yang tersedia dan yang disimpan di 

bank. Cash ratio dapat dihitung dengan rumus yaitu: 

Cash Ratio =  

 

d. Working Capital to total Aseets ratio  

  Aktiva Lancar 

 Hutang Lancar 

Aktiva Lancar – Persediaan 

Hutang Lancar 

Cash + Efek 

Hutang Lancar 
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Likuiditas dari total aktiva dan posisi modal kerja 

(neto). Ratio dapat dihitung dengan rumus yaitu: 

Working Capital to total Aseets ratio =  

 

 

Adapun Rasio likuiditas yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah current ratio. 

 

 

11. Rasio Solvabilitas / Leverage 

Rasio ini digunakan mengukur kemampuan perusahaan 

untuk memenuhi seluruh kewajibannya baik jangka pendek 

maupun jangka panjang.Seberapa efektif perusahaan 

menggunakan sumber daya yang dimiliki, sumber daya yang 

dimaksud seperti piutang dan modal maupun aktiva (Wiratna 

2017: 111).Rasio Solvabilitas/leverage terdiri dari : 

a. Total debt to equity ratio (Rasio Hutang terhadap ekuitas)  

Merupakan perbandingan antara hutang-hutang dan 

ekuitas dalam pendanaan perusahaan dan menunjukkan 

kemampuan modal sendiri, perusahaan untuk memenuhi 

Aktiva Lancar – Utang Lancar 

    Total Aktiva 
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seluruh kewajibannya. Rasio ini dapat dihitung dengan  

rumus yaitu : 

 

Total debt to equity ratio = 

 

b. Total Debt to Total Assets Ratio ( Rasio hutang terhadap 

total aktiva),  

Merupakan perbandingan antara hutang lancar dan 

hutang jangka panjang dan jumlah seluruh aktiva diketahui. 

Rasio ini dapat dihitung dengan rumus yaitu: 

Total Debt to Total Assets Ratio =  

c. Long Term debt to Equity ratio 

Bagian dari setiap modal sendiri yang dijadikan 

jaminan untuk utang jangka panjang. Ratio ini dapat 

dihitung dengan menggunakan rumus: 

Long Term debt to Equity ratio =  

 

d. Tangible Assets Debt Coverage 

Total Hutang 

Ekuitas Pemegang saham 

Hutang Jangka Panjang 

Modal Saham 

Total Hutang 

Total Aktiva 
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Besarnya aktiva tetap tangible yang digunakan 

untuk menjamin utang jangka panjang setiap rupiahnya. 

Rasio ini dapat dihitung dengan rumus yaitu: 

 

 

Tangible Assets Debt Coverage = 

 

 

e. Times interest earned ratio 

Besarnya jaminan keuntungan untuk membayar 

bunga utang jangka panjang. Rasio ini dapat dihitung 

dengan rumus yaitu:  

Times interest earned ratio =  

 

 

Adapun rasio solvabilitas/leverage yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah total debt to equity ratio (rasio 

hutang terhadap ekuitas) 

12. Rasio Aktifitas  

Jml Aktiva – Intangible – Utang Lancar 

Hutang Jangka Panjang 

Laba sebelum pajak dan beban bunga 

Beban Bunga 
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Irham Fahmi (2013:132) mengatakan bahwa rasio 

aktivitas adalah rasio yang menggambarkan sejauh mana 

suatu perusahaan mempergunakan sumber daya yang 

dimilikinya guna menunjang aktivitas perusahaan, dimana 

penggunaan aktivitas ini dilakukan secara sangat maksimal 

dengan maksud memperoleh hasil yang maksimal. Rasio ini 

bagi banyak praktisi dan analis bisnis menyebutnya sebagai 

rasio pengelolaan aset. 

Irham Fahmi (2013: 132) menyatakan rumus rasio 

aktivitas secara umum terbagi atas empat, yaitu inventory 

turn over (perputaran persediaan), rata-rata periode 

pengumpulan piutang, fixed asset turn over (perputaran 

aktiva tetap), dan total asset turnover (perputaran total aset).  

 

a. Inventory turn over 

Rasio inventory turn over ini melihat sejauh mana 

tingkat perputaran persediaan yang dimiliki oleh suatu 

perusahaan. Adapun rumus inventory turnover yaitu: 

Inventory turnover =  

b. Day sales Outstanding 

Harga Pokok Produk 

Inventory rata-rata 
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Rasio Day Sales Outstanding diebut juga dengan 

rata-rata periode pengumpulan piutang. Rasio ini 

mengkaji tentang bagaimana sesuatu perusahaan 

melihat periode pengumpulan piutang yang akan terlihat. 

Adapun rumus Day Sales Outstanding yaitu: 

Days sales Outstanding =  

c. Fixed Assets Turnover 

Rasio Fixed Assets Turnover disebut juga dengan 

perputaran aktiva tetap. Rasio ini melihat sejauh mana 

aktiva tetap yang dimiliki oleh suatu perusahaan 

memiliki tingkat perputarannya secara efektif, dan 

memeberikan dampak pada keuangan perusahaan. 

Adapun rumus dari fixed aseets Turnover yaitu: 

 

Fixed Assets turnover = 

 

d. Total Assets Turnover 

Total Assets turnover disebut juga dengan 

perputaran total assets, rasio ini melihat sejauh mana 

keseluruhan aset yang dimiliki oleh perusahaan terjadi 

perputaran secara efektif. Adapun rumus total assets 

turnover yaitu, 

Receivable 

Credit  Sales/360 

Sales 

Total Asset 

Salles 

Fixed Assets-Net 
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Total Assets Turnover = 

 

e. Long Term Asset Turnover 

Rasio Long Term Asset Turnover disebut juga 

dengan rasio perputaran aset jangka panjang. Adapun 

rumus dari long term asset turnover adalah: 

Long Term Asset Turnover =  

 

Adapun rasio yang digunakan dalam rasio 

aktivitas ini adalah rasio inventory turn over. 

13. Tujuan Penilaian Kinerja Keuangan 

Tujuan penilaian kinerja keuangan menurut Jumingan 

(2009: 239), yaitu sebagai berikut:  

a. Untuk mengetahui keberhasilan pengelolaan keuangan 

perusahaan terutama kondisi likuiditas, kecukupan 

modal, dan profitabiitas yang di capai dalam tahun 

berjalan maupun tahun sebelumnya; dan 

b. Untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam 

mendayagunakan semua aset yang dimiliki dalam 

menghasilkan profit secara efisien. 

Sales 

Long Term Asset 
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Menurut Mulyadi (2009: 416), pengukuran kinerja 

keuangan dimanfaatkan oleh manajemen untuk:  

a. Mengelola operasi secara efektif dan efisien melalui 

pemotivasian karyawan secara umum;  

b. Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan danpengembangan 

karyawan serta untuk menyediakan kriteria seleksi dan 

evaluasi progam pelatihan karyawan; dan 

c. Menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai 

bagaimana atasan mereka menilai kinerja mereka. 

14. Hubungan Rasio Keuangan dan Kinerja Keuangan 

Kinerja perusahaan dapat dinilai melalui berbagai 

macam variabel atau indikator. Sumber utama variabel yang 

dijadikan dasar penilaian adalah laporan keuangan perusahaan 

yang bersangkutan. Berdasarkan laporan ini, dapat dihitung 

sejumlah rasio keuangan  yang lazim dijadikan dasar penilaian 

kinerja perusahaan  

Irham fahmi (2013:108) mengatakan bahwa rasio 

keuangan dan kinerja perusahaan mempunyai hubungan yang 

erat. Rasio keuangan ada banyak jumlahnya dan setiap rasio 

itu mempunyai kegunaan masing-masing.  

B. Kajian Penelitian yang Relevan 
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1. Pengaruh kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia 

oleh Rina Tjandrakirana dan Meva Monika (2014) dan hasil 

penelitiannya adalah ROA tidak berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. Rasio keuangan yang dipakai yaitu ROA dan ROE 

secara simultan berpengaruh terhadap nilai perusahaan 

manufaktur di BEI. Terdapat faktor-faktor lain sebesar 86,5% 

yang di gunakan secara bersamaan dan memiliki potensi yang 

lebih besar dalam memengaruhi nilai perusahaan. 

2. Analisis laporan keuangan untuk menilai kinerja keuangan pada 

PT. Astra International TBK Periode 2007-2009 oleh Fredrik 

Natan dan Sinta Setiana (2010) dan hasil penelitiannya 

menyimpulkan analisis laporan keuangan yaitu rasio likuiditas, 

rasio solvabilitas, rasio aktivitas dan rasio profitabilitas dapat 

digunakan untuk menilai kinerja perusahaan, 

3. Pengaruh kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan pada 

perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia oleh Alfredo 

Mahendra, Luh Gede Sri Artini dan A.A Gede Suarjaya (2012), 

dan hasil penelitiannya adalah rasio likuiditas berpengaruh 

positif tidak signifikan terhadap nilai perusahaan, kebijakan 

deviden tidak mampu secara signifikan memoderasi pengaruh 

likuiditas terhadap nilai perusahaan, leverage berpengaruh 

negatif tidak signifikan terhadap nilai perusahaan, kebijakan 
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dividen tidak mampu secara signifikan memoderasi pengaruh 

leverage terhadap nilai perusahaan, profitabilitas berpengaruh 

positif signifikan terhadap nilai perusahaan, kebijakan dividen 

tidak mampu secara signifikan memoderasi pengaruh 

profitabiltas terhadap nilai perusahaan. 

4. Penilaian kinerja keuangan dengan menggunakan analisis rasio 

oleh Endang Afriyeni (2008), dan hasil penelitiannya adalah jika 

dilihat secara sepintas analisis rasio sangat teknis dan mekanis. 

Namun jika dilakukan dengan cara yang benar, justru yang 

terjadi sebaliknya analisis rasio memerlukan pemikiran dan 

investigasi yang menarik. Analisis rasio yang dapat digunakan 

untuk melihat kinerja perusahaan dalam jangka pendek adalah 

rasio liquiditas (modal kerja), termasuk kedalam rasio ini adalah 

current rasio, acid test rasio, receivable turn over, inventory turn 

over, tingkat tersedianya uang kas untuk membelanjai 

operasional perusahaan, working turn over dan current aset turn 

over. 

5. Analisis Kinerja keuangan pada PT. Indofood Sukses Makmur 

Tbk di Bursa Efek Indonesia oleh Aditya Putra Dewa dan 

Sonang Sitohang (2015), dan hasil perhitungan yang telah 

dilakukan dengan menggunakan instrumen analisis mendapati 

bahwa (1). Rasio likuiditas yang telah di ukur dengan 

menggunakan CR adalah IL Liquid sedangkan QR adalah liquid. 
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(2) Solvabilitas yang telah di ukur dengan menggunakan DAR 

dan DER dipecahkan. 3. Kegiatan yang telah diukur dengan 

menggunakan RTO dan ITO efisien. Sementara itu, TATO yang 

tidak efisien. 4. Profitabilitas yang telah diukur dengan 

menggunakan GPM, NPM, dan ROA efisien, sementara ROE 

tidak efisien. 

6. Analisis pengaruh CAR, FDR, NPF, BOPO dan SIZE terhadap 

profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia (Studi 

Kasus pada Bank Umum Syariah diIndonesia periode 2011-

2014) oleh Ridhlo Ilham Putra Wardana dan Endang Tri Widyarti 

(2015). Hasil penelitiannya adalah CAR  berpengaruh signifikan 

negatif terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah yang di 

proksikan dengan ROA, Financing to Deposit Ratio (FDR) tidak 

berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas Bank 

Umum Syariah yang di proksikan dengan ROA, Non Performing 

Financing (NPF) tidak berpengaruh signifikan positif terhadap 

profitabilitas Bank Umum Syariah yang di proksikan dengan 

ROA, biaya operasional terhadap pendapatan operasional 

berpengaruh signifikan negatif terhadap profitabilitas bank 

umum syariah yang diproksikan dengan ROA, dan Size 

berpengaruh signifikan negatif terhadap profitabilitas Bank 

Umum Syariah yang di proksikan dengan ROA. 
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7. Analisis Nilai Perusahaan Manufakatur di Indonesia dari 

perspektif Kinerja Keuangan oleh Agung Prajanto dan Ririh Diah 

Pratiwi (2017) dan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 

hanya variable profitabilitas yang di ukur dengan menggunakan 

ROE yang berpengaruh terhadap nilai perusahaan yang di ukur 

dengan PBV. Sedangkan kedua variable independen lainnya 

yaitu solvabilitas (DER) dan rasio aktivitas (ITO) tidak 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

8. Pengaruh rasio keuangan atas return saham pada perusahaan 

industri manufaktur di Bursa Efek Indonesia oleh Jullie 

Sondakh, Winston Ponoh, dan Sam Ratulangi (2014) , dan hasil 

penelitiannya adalah secara parsial , NPM, ROA, DTA, DER, 

EPS, tidak berpengaruh terhadap total return. Hubungan 

variable independen dengan variable dependen adalah lemah. 

Kontribusi variable independen  untuk menjelaskan model 

variable dependen adalah sebesar 8,4%. 

9.  Analisis rasio keuangan dalam memprediksi laba yang akan 

datang pada perusahaan manufaktur di bursa efek Indonesia 

oleh Sulistyo (2011), dan hasil analisis regresi linear 

bergandanya adalah tingkat signifikansi sebesar 5% 

menunjukkan bahwa variable PER secara parsial berpengaruh 

positif signifikan terhadap prediksi laba yang akan datang. 

Secara bersama-sama menunjukkan bahwa variable NPM, ROI, 
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ROE, dan PER berpengaruh signifikan terhadap prediksi laba 

yang akan datang. 

10. Penelitian mengenai kinerja keuangan pada industri gula di 

India yang dilakukan oleh S. Praveena, K. Mahendran dan T. 

Samsai (2015), dan mendapati hasilnya yaitu terdapat 

perbedaan yang siginifikan antara variabel return on equity dan 

Dupont dan mendapati tidak ada yang signifikan antara equity 

multiplier dan return on equity. Secara keseluruhan penelitian ini 

menyimpulkan rasio profitabilitas mempengaruhi efisiensi 

operasi perusahaan.  

11. Penelitian yang dilakukan oleh Dr. T. Muthu Pandian and Mr. 

Narendran (2015), mengenai pengaruh indikator kinerja 

keuangan terhadap profitabilitas pada industri garmen di India. 

Indikator yang digunakan adalah Current Ratio, Liquid Ratio, 

Debt/Equity Ratio (DER), Interset Coverage Ratio (ICR), 

Inventory Turnover Ratio (ITR), Debtors Turnovver Ratio (DTR), 

Net Profit to total Asset Ratio (NPTAR), Return on Investment 

Ratio (ROIR), Debt to Total Asset Ratio (DTAR), Debt to Net 

Worth Ratio (DNWR), dependent variabel Return on Investment 

ratio (ROI), Debt to Equity Ratio (DER), net profit to total asset 

ratio dan Return on investment ratio (ROI), hasil penelitian 

menyatakan bahwa rasio likuiditas berpengaruh terhadap 

profitabilitas, secara positif dan signifikan. Tetapi berpengaruh 
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secara negatif terhadap DER. Profit terhadap ICR, DTAR, 

DNWR. Kesimpulan dinyatakan indikator kinerja keuangan 

berpengaruh terhadap profitabilitas secara positif kecuali DER.  

12. Penelitian yang dilakukan oleh B. Batchimeg ( 2017 ), mengenai 

pengukuran kinerja keuangan dengan penggunaannya. 

Penenlitian ini menguji efisiensi 100 perusahaan publik 

Mongolia yang terdaftar di Bursa Efek Mongolia (MSE) yang 

dibagi menjadi 6 sektor utama. Penelitian ini melakukan kinerja 

perusahaan dalam hal profitabilitas dengan menggunakan tiga 

variabel output yang berbeda, yaitu pendapatan, laba sebelum 

pajak dan ROA (Pengembalian Aset). Di awal penelitian ini, 

sembilan variabel yaitu terhubung dengan profitabilitas dipilih 

sebagai variabel output, sedangkan 24 variabel 

mengekspresikan pertumbuhan keuangan, struktur solvabilitas, 

dan turnover bersama dengan beberapa data keuangan 

fundamental dipilih sebagai input variabel. 10 variabel dari 24 

variabel input yang menentukan struktur keuangan , solvabilitas 

dan profitabilitas dipilih sebagai variabel input berdasarkan 

perhitungan analisis regresi bertahap. Regresi bertahap, 

analisis multi colinearitas dibuat oleh SPSS dan DEA (Data 

Envelopment Analysis) di evaluasi dengan menggunakan paket 

dalam program statistik R excel yang mencakup periode 2012-

2015. Penelitian ini menggunakan versi DEA yang berorientasi 
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input berdasarkan pada rasio keuangan dan beberapa 

komponen penting dari suatu finansial pernyataan. Hasil DEA 

menunjukkan bahwa sektor makanan dan bahan makanan 

adalah yang paling efisien, dan sektor pertambangan berada 

ditempat kedua karena efisiensinya, sementara sektor pertanian 

dan jasa lebih buruk daripada sektor yang lain. 

13. Penelitian yang dilakukan oleh Kartal Demirgunes (2016) 

mengenai pengaruh likuiditas terhadap kinerja keuangan pada 

Industri Ritel di Turki. Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis pengaruh likuiditas terhadap kinerja keuangan 

dalam hal profitabilitas. Hasil uji menunjukkan bahwa terdapat 

hubungan positif antara likuiditas dan kinerja keuangan.   

14.  Penelitian yang dilakukan oleh Yahya Zakarea Al-Soub 

(2012). Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki faktor-

faktor yang paling mempengaruhi kinerja keuangan PT 

Asuransi Yordania. Populasi penelitian terdiri dari semua 

perusahaan asuransi terdaftar di Bursa Efek Amman selama 

periode (2002-2007) yang dihitung (25) perusahaan 

asuransi. Data yang dikumpulkan dianalisis dengan 

menggunakan sejumlah statistik dasar teknik seperti T-test 

dan Multiple-regression. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa berikut variabel (Leverage, likuiditas, Ukuran, Indeks 

kompetensi manajemen) memiliki efek positif statistik pada 
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kinerja keuangan Perusahaan Asuransi Yordania. Peneliti 

merekomendasikan bahwa pertimbangan tinggi untuk 

meningkatkan aset perusahaan akan mengarah untuk 

kinerja keuangan yang baik dan ada kebutuhan yang 

signifikan untuk memiliki kualifikasi tinggi karyawan di staf 

manajerial.  

Dari beberapa penelitian tersebut diketahui bahwa 

rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio aktivitas 

berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Kecuali 

penelitian yang dilakukan oleh Agung Prajanto dan Ririh 

Diah Pratiwi dimana hasil penelitian tersebut mengatakan 

bahwa rasio solvabilitas dan rasio aktifitas tidak 

mempengaruhi kinerja keuangan. Sementara itu dalam 

penelitian ini terdapat perbedaan dari penelitian-penelitian 

sebelumnya dimana dalam penelitian ini menemukan bahwa 

rasio aktifitas tidak mempengaruhi kinerja keuangan. 

Meskipun sebenarnya penelitian Agung hampir sama yaitu 

sama-sama menemukan bahwa rasio aktivitas tidak 

berpengaruh namun letak perbedaannya adalah dalam 

penelitian ini  yaitu pada rasio aktifitas Berdasarkan peneliti 

terdahulu, maka  penelitian ini mencoba untuk menguji 

pengaruh rasio likuiditas, solvabilitas, dan aktivitas terhadap 

kinerja keuangan perusahaan yang listing di LQ45 Bursa 
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Efek Indonesia untuk membuktikan apakah hasilnya sama 

atau berbeda.  

C. Kerangka Pikir 

 Gambar 2.1. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerangka pikir penelitian ini di dasari dari adanya laporan 

keuangan, dimana laporan keuangan menggambarkan keadaan 

keuangan perusahaan yang dapat digunakan oleh pengguna atau pihak 

yang berkepentingan. Dalam penelitian ini, laporan keuangan 

menggunakan indikator dari rasio likuiditas dengan proksi current ratio, 

solvabilitas dengan proksi total debt to equity ratio, dan aktivitas dengan 

proksi inventory turn over. 

Ratio Likuiditas (Current Ratio ) 

X1 

Ratio Aktivitas (Inventory Turn Over) 

X3 

 

Kinerja Keuangan 

(Y) 

Ratio Solvabilitas (Debt to equity ratio) 

X2 
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Sementara kinerja keuangan merupakan suatu aktivitas yang 

dilakukan oleh perusahaan, apakah dapat mempengaruhi laba pada 

periode dimana dihasilkan 

D. Hipotesis 

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran dari hasil penelitian 

terdahulu, maka hipotesis penelitian yang digunakan yaitu sebagai 

berikut : 

H1 : Diduga Rasio Likuiditas berpengaruh secara parsial terhadap 

kinerja keuangan 

H2 : Diduga Rasio Solvabilitas berpengaruh secara parsial terhadap 

kinerja keuangan 

H3 : Di duga Rasio Aktivitas berpengaruh secara parsial terhadap 

kinerja keuangan 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain Dan Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan 

menggunakan studi deskriptif. Sumber data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data sekunder yaitu laporan keuangan yang terdiri 

dari Neraca dan laporan Laba Rugi perusahaan manufaktur dari tahun 

2012 sampai dengan 2016 yang diambil di Bursa Efek Indonesia 

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini mengambil lokasi penelitian di Bursa Efek 

Indonesia. Penulis memilih tempat penelitian pada BEI karena data 

yang di perlukan penulis tersedia. Rencana pengambilan data dimulai 

bulan Juli - Agustus 2018. 

C. Populasi Dan Sampel 

1. Populasi  

Menurut Sugiyono (2012:81), populasi adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri atas : objek/subjek yang mempunyai 

kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 
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Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur 

yang listing di LQ45 Bursa Efek Indonesia periode 2014-2016 

sebanyak 141 perusahaan. 

2. Sampel  

Sampel menurut Sugiyono (2012:81) adalah bagian dari 

jumlah dan karakteristik yang dimilki oleh populasi tersebut. 

Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik 

purposive sampling yaitu suatu sampling dimana pemilihan sampel 

didasarkan pada kriteria tertentu sesuai dengan kebutuhan data 

atau informasi yang diperlukan. Adapun kriteria sampel dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Table 3.1 Kriteria Sampel 

No Kriteria Jumlah 

 

1 

Perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

BEI berturut-turut selama tahun 2014 sampai 

dengan 2016 

 

141 

 

2 

Perusahaan Manufaktur yang listing LQ45 di 

Bursa Efek Indonesia berturut-turutTahun 

2014-2016 

 

9 

 

3 

Perusahaan sampel mempublikasikan 

secara lengkap laporan keuangan selama 

periode penelitian 

9 

 

4 

Menggunakan mata uang rupiah dalam 

laporan keuangan 
9 

 

5 

Memliki kelengkapan informasi laporan 

keuangan yang dibutuhkan dalam penelitian. 
9 
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Berdasarkan kriteria diperoleh sample sebanyak 9 

perusahaan manufaktur antara lain:  

Table 3.2. sampel penelitian 

No Sektor 
Kode 

Perusahaan 
Nama Perusahaan 

1 Industri dan Kimia INTP 

Indocement 

Tunggal 

PrakasaTbk 

2 Industri dan Kimia SMGR Semen Gresik Tbk 

3 Industri dan Kimia CPIN 
Charoen Polphand 

Indonesia Tbk 

4 Aneka Industri ASII 
Astra International 

Tbk 

5 
Industri Barang 

Konsumsi 
ICBP 

Indofood CBP 

Sukses makmur 

Tbk 

6 
Industri Barang 

Konsumsi 
INDF 

Indofood Sukses 

makmur Tbk 

7 
Industri Barang 

Konsumsi 
GGRM Gudang Garam Tbk 

8 
Industri Barang 

Konsumsi 
KLBF Kalbe FarmaTbk 

9 
Industri Barang 

Konsumsi 
UNVR 

Unilever Indonesia 

Tbk 

 

D. Metode Pengumpulan Data 

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan penulis 

upaya melengkapi data dalam penulisan ini adalah sebagai berikut : 
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1. Jenis data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

sekunder, adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti 

secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder 

umumnya berupa bukti laporan keuangan suatu perusahaan yang 

tersusun dalam arsip yang dipublikasikan. Data sekunder dalam 

penelitian ini berupa data laporan keuangan perusahaan 

manufaktur, yang bersumber dari Bursa Efek Indonesia (BEI). 

2. Sumber Data 

Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini berupa 

laporan keuangan yang meliputi laporan neraca dan laporan laba 

rugi periode 2012-2016 perusahaan manufaktur, dimana data ini 

sudah tersedia diBursa Efek Indonesia (BEI) . 

3. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara 

peneliti melakukan pengamatan secara langsung di 

lapangan 

b. Dokumentasi yaitu menggunakan literatur-literatur yang ada, 

baik itu dari buku-buku maupun dari referensi yang ada di 

perpustakaan yang berkaitan dengan penulisan ini.   

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data 

dokumentasi, berupa data laporan keuangan perusahaan manufaktur 

yang listing di LQ 45 Bursa Efek Indonesia. 
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E. Definisi Operasional Dan Pengukuran Variabel Penelitian 

Rasio keuangan (x) yang merupakan variabel independent 

adalah hasil akhir dari suatu proses atau aktivitas keuangan 

perusahaan dalam satu periode. Rasio yang digunakan adalah rasio 

likuiditas, rasio leverage, rasio aktivitas dan rasio profitabilitas. 

Kinerja keuangan (y)  merupakan variabel dependent adalah 

suatu aktivitas yang dilaksanakan perusahaan untuk mengetahui 

apakah aktivitas perusahaan berjalan secara efektif dan efeisien dalam 

satu periode tertentu. 

Model penelitian ini adalah: 

Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3  + ε 

Dimana: 

Y = Kinerja Keuangan 

α = Konstanta 

β1= Koefisien Likuiditas 

β2= Koefisien Solvabilitas 

β3= Koefisien Aktivitas 

X1 = Rasio Likuiditas 

X2 = Rasio Solvabilitas 

X3 = Rasio Aktivitas 

F. Teknik Analisis Data 
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Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah 

analisis kuantitatif deskriptif yaitu yang digunakan menganalisis data 

dengan cara mendiskripsikan atau menggambarkan data yang telah 

terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat 

kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. 

Sebelum data dalam penelitian dilakukan terlebih dahulu 

dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi, uji normalitas data, uji 

heteroskedastisitas, uji autokorelasi, uji multikolinearitas. 

1. Pengujian Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini 

terdiri dari uji normalitas, uji multikoliniearitas, uji autokorelasi, 

dan uji heterokedastisitas. Pengujian ini dilakukan agar analisis 

regresi diperoleh model regresi yang bisa di 

pertanggungjawabkan.  

a. Uji Normalitas Data 

Tujuannya untuk ,mengetahui apakah dalam model 

regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi 

normal. Pengujian ini di perlukan karena untuk melakukan uji 

T dan Uji F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti 

distribusi normal ( Erlina: 2008:102). Normalitas dapat di 

deteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu 
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diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari 

residualnya. Kriteria yang di gunakan adalah : 

1) Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan 

mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya 

menunjukkan pola distribusi normal, maka model 

regresi memnuhi asumsi normalitas 

2) Jika data menyebar jauh dari diagonal dan atau tidak 

mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram 

tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model 

regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 

b. Uji Heteroskedastisitas 

Uji ini bertujuan untuk melihat apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variabel dari residual satu 

pengamatan  ke pengamatan lain (Erlina, 2008: 106). Model 

regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. 

Untuk melihat ada tidaknya heteroskedastisitas dilakukan 

dengan mengamati grafik plotantara nilai prediksi variabel 

terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya 

SRESID. Deteksi ada tidaknya pola tertentu pada grafik 

scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y 

adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual 

( Y Prediksi – Y sesungguhnya) yang telah di studentized. 

Dasar analisis: 
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1) Jika ada pola tertentu, seperti titk-titik yang ada 

membentuk pola tertentu  yang teratur ( bergelombang, 

melebar kemudian menyempit), maka mengindikasi telah 

terjadi heteroskedastisitas 

2) Jika tidak ada pola yang jelas, seperti titik yang menyebar 

diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka terjadi 

heteroskedastisitas (Ghozali, 2005: 105) 

c. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah 

didalam suatu model regresi linear terdapat korelasi antara 

kesalahan pengganggu pada periode  t-1 (sebelumnya). Jika 

terjadi korelasi maka dinamakan ada problem autokorelasi. 

Untuk menguji autocorrelation dalam penelitian ini digunakan 

metode Durbin-Watson test (Algifari : 2000) 

Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas 

dari autokorelasi. Agar dapat diketahui terdapat tidaknya 

autokorelasi dilihat dari nilai Durbin Watson. Jika nilainya 

kurang dari lima, maka bebas autokorelasi. 

d. Uji Multikolinearitas 

Pengujian multikolinearitas untuk mengetahui ada 

tidaknya hubungan linear yang sempurna diantara variabel – 

variabel independen. Akibat dari adanya multikolinearitas ini 
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adalah koefisien regresinya tidak tertentu atau kesalahan 

standarnya tidak terhingga. Multikolineraritas dapat dilihat 

dengan VIF (variance inflation factor) bila nilai VIF < 10 dan 

nilai tolerance di atas 0,10, maka tidak terdapat gejala 

multikolinearitas dan begitu pula sebaliknya.  

2. Pengujian Hipotesis 

a. Uji Signifikan Simultan (Uji-F) 

Uji-F dilakukan untuk menguji apakah semua variabel 

independen mempunyai pengaruh secara bersama-sama 

terhadap variabel dependen. Uji ini dilakukan dengan 

membandingkan F Hitung dengan F tabel dengan 

ketentuan : 

Ho diterima jika F Hitung < t table untuk α = 5% 

Ha diterima jika F Hitung > t table untuk α = 5 % 

Uji F dapat juga dilakukan dengan melihat nilai 

signifikansi F pada output hasil regresi menggunakan 

spss dengan significance level 0,05 (α=5%). Jika nilai 

signifikansi lebih besar dari αmaka hipotesis di tolak, 

yang berarti model regresi tidak fit. Jika nilai signifikan 

lebih kecil dari α maka hipotesis diterima, yang berarti 

bahwa model regresi fit. 

b. Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t ) 
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Uji-t  dilakukan untuk menguji pengaruh variabel 

independen dan variabel dependen secara parsial. Dasar 

keputusan : 

1. Jika t-hitung < t-tabel, maka variabel independent 

secara individual tidak berpengaruh terhadap variabel 

dependen (hipotesis ditolak) 

2. Jika t-hitung > t-tabel, maka variabel independent 

secara individual berpengaruh terhadap variabel 

dependen (hipotesis diterima).  

Uji t dapat juga dilakukan dengan melihat nilai 

signifikansi t masing-masing variabel pada output 

hasil regresi menggunakan SPSS dengan significance 

level 0,05 (α = 5%). Jika nilai signifikansi lebih besar 

dari α maka hipotesis di tolak (koefisien regresi tidak 

signifikan), yang berarti secara individual variabel 

independen tidak mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel dependen. Jika nilai 

signifikansi lebih kecil dari α maka hipotesis diterima 

(koefisien regresi signifikan), berarti secara individual 

variabel independen mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel dependen. 

 

3. Koefisien Determinasi (R2 )  
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Koefisien Korelasi (R2 ) menunjukkan seberapa dekat 

titik kombinasi antara variabel dependen atau variabel titik 

bebas dengan variabel independent atau bebas terhadap 

garis dugaannya (Suharyadi, 2004:515). 

Koefisien determinasi (R2) merupakan ukuran untuk 

mengetahui kesesuaian atau ketepatan hubungan antara 

variabel independen dengan variabel dependen dalam suatu 

persamaan regresi. Dengan kata lain, semakin besar nilai 

koefisien determinasi semakin baik kemampuan variabel X 

menerangkan atau menjelaskan variabel Y. 

Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu, 

nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel 

independen memberikan hampir semua informasi yang 

dibutuhkan dalam memprediksi variasi variabel dependen.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Deskripsi Lokasi Penelitian 

Objek yang di teliti dalam penelitian ini adalah perusahaan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang Listing berturut-turut 

dari tahun 2014-2016. Data keseluruhan didalam penelitian ini 

merupakan data sekunder yang di peroleh dari laporan keuangan 

yang di ambil dari Officila Website Bursa Efek Indonesia 

(www.idx.co.id). 

PT. Bursa Efek Indonesia (BEI) adalah lembaga pemerintah 

yang berperan sebagai penyelenggara bursa. Artinya, Bursa Efek 

Indonesia bertugas untuk memfasilitasi perdagangan efek 

indonesia. 

Bursa Efek Indonesia berpusat di Gedung Bursa Efek 

Indonesia, kawasan Niaga Sudirman, Tower 1 Lantai 6, Jalan 

Jenderal Sudirman kav 52-53, Senayan, Jakarta Selatan 12190, 

Indonesia. 

a. Sejarah dan Milestone PT Bursa Efek Indonesia 

Secara historis, Pasar Modal telah hadir jauh sebelum 

Indonesia merdeka.Pasar Modal atau Bursa Efek telah hadir 

http://www.idx.co.id/
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sejak jaman kolonial Belanda dan tepatnya pada tahun 1912 di 

Batavia. Pasar Modal ketika itu didirikan oleh pemerintah Hindia 

Belanda untuk kepentingan pemerintah kolonial atau VOC. 

Meskipun Pasar Modal telah ada sejak tahun 1912, 

perkembangan dan pertumbuhan Pasar Modal tidak berjalan 

seperti yang diharapkan, bahkan pada beberapa periode 

kegiatan pasar modal mengalami kevakuman.Hal tersebut 

disebabkan oleh beberapa faktor seperti perang dunia ke I dan 

II, perpindahan kekuasaan dari pemerintah kolonial kepada 

pemerintah Republik Indonesia, dan berbagai kondisi yang 

menyebabkan operasi Bursa Efek tidak dapat berjalan 

sebagimana mestinya. 

Pemerintah Republik Indonesia mengaktifkan kembali 

Pasar Modal pada tahun 1977, dan beberapa tahun kemudian 

pasar modal mengalami pertumbuhan seiring dengan berbagai 

insentif dan regulasi yang dikeluarkan pemerintah. 

Bursa Efek Jakarta pertama kali dibuka pada tanggal 14 

desember 1912, dengan bantuan pemerintah kolonial Belanda, 

didirikan di Batavia, pusat pemerintahan kolonial Belanda yang 

kita kenal sekarang dengan Jakarta. Bursa Efek Jakarta dulu 

disebut Call-Efek. Sistem perdagangannya seperti lelang, 

dimana tiap efek berturut-turut diserukan pemimpin “Call”, 

kemudian para pialang masing-masing mengajukan permintaan 
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beli atau penawaran jual sampai ditemukan kecocokan harga, 

maka transaksi terjadi. Pada saat itu terdiri dari 13 perantara 

pedagang efek (makelar). 

Bursa saat itu bersifat demand-following, karena para 

investor dan para perantara pedagang efek merasakan 

keperluan akan adanya suatu bursa efek di Jakarta. Bursa lahir 

karena permintaan akan jasanya sudah mendesak. Orang-

orang Belanda yang bekerja di Indonesia saat itu sudah lebih 

dari tiga ratus tahun mengenal akan investasi dalam efek, dan 

penghasilan serta hubungan mereka memungkinkan mereka 

menanamkan uangnya dalam aneka rupa efek. Baik efek dari 

perusahaan yang ada di Indonesia maupun efek dari luar 

negeri.Sekitar 30 sertifikat (sekarang disebut depository receipt) 

perusahaan Amerika, perusahaan Kanada, perusahaan 

Belanda, perusahaan Prancis dan perusahaan Belgia. 

Bursa Efek Jakarta pernah tutup selam periode perang 

dunia pertama, kemudian di buka lagi pada tahun 1925. Selain 

Bursa Efek Jakarta, pemerintah kolonial juga mengoperasikan 

bursa parallel di Surabaya dan Semarang. Namun kegiatan 

bursa ini di hentikan lagi ketika terjadi pendudukan tentara 

Jepang di Batavia. 

Aktivitas di bursa ini terhenti dari tahun 1940 sampai 

1951 di sebabkan perang dunia II yang kemudian disusul 



52 
 

 

 

dengan perang kemerdekaan. Baru pada tahun 1952 di buka 

kembali, dengan memperdagangkan saham dan obligasi yang 

diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan Belanda di 

nasionalisasikan pada tahun 1958.Meskipun pasar yang 

terdahulu belum mati karena sampai tahun 1975 masih 

ditemukan kurs resmi bursa efek yang dikelola Bank Indonesia. 

Bursa Efek Jakarta kembali dibuka pada tanggal 10 

Agustus 1977 dan ditangani oleh Badan Pelaksana Pasar 

Modal (BAPEPAM), institusi baru di bawah Departemen 

Keuangan. Kegiatan perdagangan dan kapitalisasi pasar 

saham pun mulai meningkat seiring dengan perkembangan 

pasar finansial dan sektor swasta yang puncak 

perkembangannya pada tahun 1990.Pada tahun 1991, bursa 

saham diswastanisasi menjadi PT. Bursa Efek Jakarta dan 

menjadi salah satu bursa saham yang dinamis di 

Asia.Swastanisasi bursa saham ini menjadi PT. Bursa Efek 

Jakarta mengakibatkan beralihnya fungsi BAPEPAM menjadi 

Badan Pengawas Pasar Modal. 

Bursa efek terdahulu bersifat demand-following, namun 

setelah tahun 1977 bersifat supplay-leading, artinya bursa 

dibuka saat pengertian mengenai bursa pada masyarakat 

sangat minim sehingga pihak BAPEPAM harus berperan aktif 

langsung dalam memperkenalkan bursa. Pada tahun 1977 
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hingga 1978 masyarakat umum tidak atau belum merasakan 

kebutuhan akan bursa efek. Perusahaan tidak antusias untuk 

menjual sahamnya kepada masyarakat. Tidak satupun 

perusahaan yang memasyarakatkan sahamnya pada periode 

ini. Baru pada tahun 1979 hingga 1984 dua puluh tiga 

perusahaan lain menyusul menawarkan sahamnya di Bursa 

Efek Jakarta. Namun sampai tahun 1988 tidak satu pun 

perusahaan baru menjual sahamnya melalui Bursa Efek 

Jakarta. 

Untuk lebih mengairahkan kegiatan di Bursa Efek 

Jakarta, maka pemerintah telah melakukan berbagai paket 

deregulasi, antaralain seperti: paket Desember 1987, paket 

Oktober 1988, paket Desember 1988, paket Januarti 1990, 

yang prinsipnya merupakan langkah-langkah penyesuaian 

peraturan-peraturan yang bersifat mendorong tumbuhnya pasar 

modal secara umum dan khususnya Bursa Efek Jakarta. 

Setelah dilakukan paket-paket deregulasi tersebut Bursa 

Efek Jakarta mengalami kemajuan pesat.Harga saham 

bergerak naik cepat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya 

yang bersiafat tenang. Perusahaan-perusahaan pun akhirnya 

melihat bursa sebagai wahana yang menarik untuk mencari 

modal, sehingga dalam waktu relative singkat sampai akhir 
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tahun 1997 terdapat 283 emiten yang tercatat di Bursa Efek 

Jakarta. 

Tahun 1955 adalah tahun Bursa Efek Jakarta memasuki 

babak baru, karena pada tanggal 22 Mei 1995 Bursa Efek 

Jakarta meluncurkan Jakarta Automated Tradin System (JATS). 

JATS merupakan suatu sistim perdagangan 

manual.Sistim baru ini dapat memfasilitasi perdagangan saham 

dengan frekuensi yang lebih besar dan lebih menjamin kegiatan 

pasar yang fair dan transparan di banding sistim perdagangan 

manual. 

Pada bulan Juli 2000, Bursa Efek Jakarta merupakan 

perdagangan tanpa warkat (ckripess trading) dengan tujuan 

untuk meningkatkan likuiditas pasar dan menghindari peristiwa 

saham hilang dan pemalsuan saham, serta untuk mempercepat 

proses penyelesaian transaksi. Tahun 2001 Bursa Efek Jakarta 

mulai menerapkan perdagangan jarak jauh (Remote Trading), 

sebagai upaya meningkatkan akses pasar, efisiensi pasar, 

kecepatan dan frekuensi perdagangan. 

Tahun 2007 menjadi titik penting dalam sejarah 

perkembangan Pasar Modal Indonesia.Dengan persetujuan 

para pemegang saham kedua bursa, BES digabungkan ke 

dalam BEJ yang kemudian menjadi Bursa Efek Indonesia (BEI) 

dengan tujuan meningkatkan peran pasar modal dalam 
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perekonomian Indonesia. Pada tahun 2008, Pasar Modal 

Indonesia terkena imbas krisis keuangan dunia menyebabkan 

tanggal 8-10 Oktober 2008 terjadi penghentian sementara 

perdagangan di Bursa Efek Indonesia. IHSG, yang sempat 

menyentuh titik tertinggi 2.830,26 pada tanggal 9 Januari 2008, 

terperosok jatuh hingga 1.111,39 pada tanggal 28 Oktober 

2008 sebelum ditutup pada level 1.355,41 pada akhir tahun 

2008. Kemerosotan tersebut dipulihkan kembali dengan 

pertumbuhan 86,98% pada tahun 2009 dan 46,13% pada tahun 

2010. 

Pada tanggal 2 Maret 2009 Bursa Efek Indonesia 

meluncurkan sistim perdagangan baru yakni Jakarta Automated 

Trading System Next Generation (JATS Next-G), yang 

merupakan pengganti sistim JATS yang beroperasi sejak Mei 

1995. sistem semacam JATS Next-G telah diterapkan di 

beberapa bursa negara asing, seperti Singapura, Hong Kong, 

Swiss, Kolombia dan Inggris. JATS Next-G memiliki empat 

mesin (engine), yakni: mesin utama, back up mesin utama, 

disaster recovery centre (DRC), dan back up DRC. JATS Next-

G memiliki kapasitas hampir tiga kali lipat dari JATS generasi 

lama. 

Demi mendukung strategi dalam melaksanakan peran 

sebagai fasilitator dan regulator pasar modal, BEI selalu 
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mengembangkan diri dan siap berkompetisi dengan bursa-

bursa dunia lainnya, dengan memperhatikan tingkat risiko yang 

terkendali, instrument perdagangan yang lengkap, sistem yang 

andal dan tingkat likuiditas yang tinggi. Hal ini tercermin dengan 

keberhasilan BEI untuk kedua kalinya mendapat penghargaan 

sebagai “The Best Stock Exchange of the Year 2010 in 

Southeast Asia” 

b. Visi dan Misi Perusahaan Bursa Efek Indonesia 

1) Visi  

Menjadi bursa yang kompetitif dengan kredibilitas 

tingkat dunia. 

2) Misi  

Menyediakan infrastruktur untuk mendukung 

terselenggaranya perdagangan efek yang teratur, wajar, 

dan efisien serta mudah diakses oleh seluruh pemangku 

kepentingan (stakeholders) 

c. Struktur Organisasi  
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2. Gambaran Umum Objek Penelitian 

1) Perusahaan Manufaktur 

Perusahaan manufaktur adalah perusahaan atau 

badan usaha yang melakukan aktivitas pengolahan bahan 

mentah ataupun bahan setengah jadi. Bahan tersebut 

dilakukan proses tertentu sehingga menjadi barang jadi 

yang memiliki nilai jual lebih. Perusahaan manufaktur 

melakukan proses mengolah bahan menjadi produk jadi 

tersebut dalam skala besar, atau dalam skala industri.  

Manufaktur adalah proses yang menghasilkan 

produk dengan nilai ekonomis yang dapat dilihat atau nyata 

dalam bentuk produk, berbeda dengan sektor jasa yang 

tidak terlihat produknya. Proses ini juga menggunakan 

tenaga manusia dan mesian dalam skala besar. Pada 

pengerjaannya pun terdapat prosedur standar yang di atur. 

2) Karakteristik Perusahaan Manufaktur 
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a) Mengelola Bahan Mentah atau Bahan Baku Menjadi 

Produk Jadi  

Tentunya karakteristik yang utama dapat dilihat 

pada perusahaan manufaktur yakni dimana aktivitasnya 

mengolah bahan baku menjadi barang atau produk jadi 

dan siap dijual ke konsumen. 

b) Konsumen tidak ikut dalam proses produksi 

Konsumen hanya bisa menggunakan atau 

menikmati produk yang dihasilkan saja, tanpa ikut serta 

melakukan proses produksi 

c) Hasil produksi berwujud atau terlihat 

Hasil dari proses produksi perusahaan manufaktur 

hasilnya dapat dilihat pleh mata atau pproduknya 

memiliki wujud, berbeda dengan perusahaan jasa yang 

dimana produknya tidak berwujud dan hanya bisa 

dirasakan. 

d) Adanya ketergantungan  konsumen untuk mencari 

produk lagi 

Jika konsumen merasa senang dan puas dengan 

produk yang digunakannya, biasanya konsumen akan 

memiliki ketergantungan untuk menggunakan lagi produk 

tersebut.  

 

2 Hasil Analisis Data 
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a. Hasil Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui tingkat 

pengungkapan kinerja keuangan pada perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pengukuran yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah nilai minimum, 

maksimum, mean dan standar deviasi. 

Analisis deskriptif data penelitian meliputi gambaran 

deskriptif terhadap variabel-variabel Likuiditas (X1), Solvabilitas 

(X2), Aktivitas (X3), dan Kinerja Keuangan (Y). Uraian hasil 

analisis deskriptif terhadap variabel-variabel tersebut dapat 

dijelaskan di bawah ini. 

Tabel 4.1 Descriptive Statistics 

 

N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic 

Likuiditas 9 .66 5.16 2.3367 .44393 1.33180 

Solvabilitas 9 .42 2.19 1.1033 .17332 .51995 

Aktivitas 9 .01 1.24 .2733 .12277 .3683 

Kinerja Keuangan 9 1.55 9.71 5.3989 .92947 2.7884 

Valid N (listwise) 9      

Sumber data : Hasil olah Spss  

 Berdasarkan table diatas dapat diketahui bahwa variable 

independen yaitu Likuiditas yaitu current rasio dari rasio keuangan.rata-
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rata perusahaan yang dijadikan sampel sebesar 2,3367. Dengan  nilai 

minimum (terkecil) adalah 0,66, nilai maksimum (terbesar) 5.16, dan nilai 

standar deviasinya (simpangan baku) 1.33.  

Untuk variabel solvabilitas yaitu DER (Debt to Equity Ratio), rata-

rata perusahaan yang menjadi sampelsebesar 1.1033 dengan nilai 

minimum (terkecil) 0,42, nilai maksimum (terbesar) 2.19, dan nilai standar 

deviasinya (simpangan baku) 0.51. 

Untuk variable aktivitas yaitu Inventory Turn Over, selama periode 

pengamatan rata–rata perusahaan yang menjadi sampel memperoleh 

sebesar 0,273 dengan nilai minimum (terkecil) 0,01 nilai maksimum 

(terbesar) 1,24 dan nilai standar deviasinya (simpangan baku) 0,36 

Untuk variabel dependen yaitu kinerja keuangan (Laba) selama 

periode pengamatan memperoleh rata-rata sebesar 5.3989 dengan nilai 

minimum (terkecil) 1.55 nilai maksimum (terbesar) 9.71dan nilai standar 

deviasinya (simpangan baku) 2.7884. 

Dapat disimpulkan, secara rata-rata dari empat variable yang 

menjadi indicator penelitian, variable yang paling mempunyai nilai 

minimum yang paling rendah adalah rasio aktivitas yaitu 0,01 dan yang 

paling tinggi adalah variable kinerja keuangan yaitu 1,55 dan variable 

yang nilai maksimum nya paling rendah adalah 1,24 dan yang paling 

tinggi adalah kinerja keuangan yaitu 9,71.  

b. Hasil Asumsi Klasik  



61 
 

 

 

Salah satu uji statistic yang harus dilakukan untuk menentukan 

apakah data yang digunakan dalam penelitian ini memenuhi kriteria 

yaitu uji normalitas, multikoloniearitas, heterokedastisitas, autokorelasi 

dan uji asumsi klasik. 

 

1) Uji Normalitas 

Uji Normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan 

tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data 

atau variable, aoakah sebaran data tersebut terdistribusi normal 

ataukah tidak.Uji normalitas berguna untuk menentukan data 

yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari 

populasi normal. 

Dalam hal ini uji normalitas dilakukan dengan 

menggunakan analisis grafik normal P-P Plot of regression 

Standarized Residual dan Uji One-Sample Kolmogrov-Smimov. 

Hasil pengujian dengan pengujian menggunakan analisis grafik 

Normal P-Plot of regression Standarized Residual dapat dilihat 

pada gambar 4.1 sebagai berikut ini: 

Gambar 4.1 Hasil Uji Normal P-P Plot Of Regression 

Standarized Residual 
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Hasil pengujian dengan analisis grafik plot menunjukkan 

bahwa model regresi terdistribusi dengan normal, dikarenakan titik-

titik yang menyebar disekitar diagonal serta penyebarannya 

mengikuti arah diagonal. 

2) Uji Multikolonieritas  

Uji multikolonieritas ini bertujuan untuk mengetahui apakah 

dalam model regresi yang digunakan terdapat korelasi antar 

variable independen. Untuk mengetahui bahwa apakah terjadi 

multikoloniearitas pada suatu model dapat dilihat dari nilai 

Tolerance dan Variance Inflation factor (VIF). Suatu model regresi 

dapat dikatakan terbebas dari multikolononiearitas adalah apabila 

nilai Tolerance diatas 0,10 dan VIF dibawah dari 10. 

Tabel 4.2 Hasil Uji Multikoloniearitas 

Coefficientsa 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 

(Constant)   

Likuiditas ,456 2,195 

Solvabilitas ,427 2,340 

Aktivitas ,899 1,112 
  Sumber Data: Hasil Olah SPSS 
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Dari perhitungan hasil uji multikoloniearitas pada table di 

atas dapat dilihat bahwa ada variabel independen yang memiliki 

nilai Tolerance kurang dari 0,10 yaitu 0,456 (Likuiditas), 0,427 

(Solvabilitas), 0,899 (Aktivitas), dan hasil perhitungan Variance 

Inflation Factor (VIF) juga menunjukkan bahwa tidak ada satu 

variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10, yaitu 

2,915 (likuiditas), 2,340 (Solvabilitas), 1,112 (Aktivitas). Maka dapat 

disimpulkan bahwa persamaan model regresi yang di ajukan bebas 

dari Multikolonieritas. 

3) Uji Heterokedastisitas 

Untuk mendeteksi ada tidaknya heterokedastisitas pada 

suatu model dapat dilihat pada pola grafik scatterplot pada gambar 

4.2 berikut ini: 

Gambar 4.2 Hasil Grafik Scatterplot Heteroskedastisitas 
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Pada gambar 4.2 di atas dapat dilihat bahwa tidak terdapat 

pola yang jelas serta titik-titik hasil perhitungan analisa regresi 

menyebar di atas dan dibawah angka nol pada sumbu Y, dalam hal 

ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas pada 

model regresi tersebut.Untuk memperkuat grafik scatterplot maka 

perlu di uji dengan menggunakan uji glejser. 

Pada dasarnya uji glejser dilakukan dengan meregresikan 

semua variable independen dari model regresi dengan nilai mutlak 

residunya apabila tidak terdapat hasil yang signifikan dari variable 

independennya maka model regresi tersebut bebas dari masalah 

heterokedastisitas. Table 4.3 menunjukkan hasil pengujian 

heterokedastisitas dengan uji glejser diperoleh sebagai berikut: 

Tabel 4.3 Hasil Uji Glejser Heterokedastisitas 
 

ANOVA 

Model Sum of 
Squares 

Df Mean 
Square 

F Sig. 

1 

Regression 3,867 3 1,289 32,636 ,000b 

Residual 1,619 41 ,039   

Total 5,486 44    

a. Dependent Variable: kinerja keuangan 
b. Predictors: (Constant), aktivitas likuiditas, solvabilitas 
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Dari table 4.3 ini menunjukkan bahwa tidak ada satupun 

variable independen yang signifikan secara statistic mempengaruhi 

variable dependen nilai absolute residual.Hal ini terlihat dari 

probabilitas signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 5 persen.Jadi 

dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan tidak 

mengandung heterokedastisitas. 

4) Uji Autokorelasi 

Uji Asumsi autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah 

suatu model regresi liniear ada korelasi antara kesalahan 

pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada 

periode t-1 

Model regresi yang baik, tidak terjadi autokorelasi.Untuk 

mendiagnosis adanya autokorelasi dalam suatu model regresi, 

maka dilakukan pengujian terhadap nilai uji Durbin Watson.  

Tabel 4.4 Hasil Uji Autokorelasi 

Model Summaryb 

Model 

 
Change Statistics 

 
Durbin-
Watson 

R Square 
Change 

F Change df1 df2 Sig. F Change 

1 ,705 32,636 3 41 ,000 
 

,439 
 

a. Predictors: (Constant), aktivitas, likuiditas, solvabilitas 

b. Dependent Variable: kinerja keuangan 
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Pada table Uji Autokorelasi di atas terlihat angka D-W 

sebesar 0,439. Angka D-W tersebut diantara -2 sampai +2, hal ini 

berarti model regresi di atas tidak terdapat masalah autokorelasi. 

Berdasarkan hasil uji asumsi klasik, dengan empat kriteria 

pengujian yaitu uji normalitas, multikoloniearitas, heterokedastisitas 

dan autokorelasi, dapat dinyatakan secara keseluruhan data layak 

digunakan. 

c. Hasil Analisis Regresi Berganda 

Analisis regresi adalah analisis yang mengukur pengaruh 

variable bebas terhadap variable terikat. Analisis regresi linear 

berganda dimaksudkan untuk menguji sejauh mana dan arah 

pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel 

dependen.Variable independen dalam penelitian ini adalah rasio 

likuiditas (X1), rasio solvabilitas (X2), rasio aktivitas (X3), sedangkan 

variable dependennya pada penelitian ini adalah kinerja keuangan 

(Y). 

Tabel 4.5 Hasil Analisis Regresi 

Cofficient 

Model 

Unstandardized 
Coefficient Standardized 

Coefficient 
t Sig 

B Std Error Beta 

(Constant) -537 ,141 
 

-3,802 ,000 
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Likuiditas ,132 ,033 ,510 4,057 ,000 

Solvabilitas ,701 ,078 1,165 8,977 ,000 

Aktivitas ,011 ,012 ,083 -928 ,000 

 

Pembuatan persamaan regresi berganda dapat dilakukan dengan 

menginterpretasikan angka-angka yang ada didalam table dengan melihat 

nilai beta. Berdasarkan pehitungan yang dilakukan dengan menggunakan 

SPSS di atas maka didapat persamaan regresi linear berganda, model 

regresi sebagai berikut: 

Y = - 0,537 + 0,132 X1 + 0,701 X2 – 0,011 X3 

Berdasarkan persamaan regresi tersebut dapat di analisis 

pengaruh masing-masing variabel independen dalam hal ini rasio 

keuangan terhadap variabel dependen dalam hal ini kinerja keuangan, 

yaitu sebagai berikut : 

 Nilai koefisisen regresi 0,132 (X1) pada variabel rasio likuiditas 

terdapat hubungan yang positif dan searah dengan kinerja keuangan. Hal 

ini menunjukkan setiap kenaikan 1 persen dari rasio likuiditas  akan 

menyebabkan kenaikan kinerja keuangan  yang diterima sebesar nilai 

koefisiennya yaitu 0,132. 

 Nilai koefisien regresi 0,701 (X2) pada variabel rasio solvabilitas 

menunjukkan terdapat hubungan positif dan searah dengan kinerja 

keuangan. Hal ini menunjukkan setiap kali terjadi kenaikan 1 persen dari 
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rasio solvabilitas akan menyebabkan terjadinya kenaikan pada kinerja 

keuangan yang diterima sebesar nilai koefisiennya yaitu 0,701. 

 Nilai koefisien regresi 0,011 (X3) pada variabel rasio aktivitas dalam 

hal ini berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan. Hal ini 

menunjukkan bahwa setiap terjadi kenaikan 1 persen dari rasio aktivitas 

akan menyebabkan terjadi penurunan kinerja keuangan yang diterima 

sebesar nilai koefisiennya yaitu 0,011. 

 Berdasarkan hasil analisis regresi berganda dapat disimpulkan 2 

rasio yaitu rasio likuiditas dan rasio solvabilitas mempunyai hubungan 

positif.Sementara satu rasio yaitu rasio aktivitas mempunyai hubungan 

negative dan berlawanan arah dengan kinerja keuangan. 

d. Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis dilakukan untuk menguji hipotesis yang di 

ajukan dalam penelitian ini. 

1) Uji signifikansi parameter individual (Uji Statistik t) 

Uji t adalah pengujian yang digunakan untuk mengetahui 

apakah variabel independen mempengaruhi variable dependen. Hasil 

uji hipotesis secara parsial untuk setiap hipotesis yang digunakan 

Tabel 4.6 Hasil Uji Hipotesis 

Coefficientsa 
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Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t 

Sig. 

B Std. 
Error 

Beta  

1 

(Constant) -,537 ,141  -3,802 ,000 

Likuiditas ,132 ,033 ,510 4,057 ,000 

Solvabilitas ,701 ,078 1,165 8,977 ,000 

Aktifitas -,011 ,012 -,083 -,928 ,359 

a. Dependent Variable: kinerja keuangan 
 

 

Berdasarkan tabel 4.6 di atas dapat disimpulkan mengenai uji 

hipotesis dari masing-masing variabel independen terhadap variabel 

dependen dalam penelitian ini sebagai berikut : 

H1 : Diduga Rasio Likuiditas berpengaruh secara parsial 

terhadap kinerja keuangan 

Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa angka signifikansi 

pada variabel likuiditas adalah sebesar 0,000. Nilai yang dihasilkan 

lebih kecil dari tingkat angka signifikansi, yaitu 0,05. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa rasio likuiditas berpengaruh secara positif 

signifikan terhadap kinerja keuangan, dan dapat disimpulkan bahwa 

hipotesis 1 dapat diterima karena didukung oleh data dan sesuai 

dengan ekspektasi penelitian ini. Maka dari itu, temuan ini 

mengindikasi bahwa dalam menilai kinerja keuangan, maka dapat 

menggunakan informasi dari rasio likuiditas. 

H2 : Diduga Rasio Solvabilitas berpengaruh secara parsial 

terhadap kinerja keuangan 
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Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa angka signifikansi 

pada varibel solvabilitas adalah sebesar 0,000. Nilai yang dihasilkan 

lebih kecil dari tingkat angka signifikansi, yaitu 0,05. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa rasio solvabilitas berpengaruh secara positif 

signifikan terhadap kinerja keuangan, dan dapat disimpulkan bahwa 

hipotesis 2 dapat diterima karena didukung oleh data dan sesuai 

dengan ekspektasi penelitian ini. Maka dari itu, temuan ini 

mengindikasi bahwa dalam menilai kinerja keuangan, maka dapat 

menggunakan informasi dari rasio solvabilitas 

H3 : Di duga Rasio Aktivitas berpengaruh secara parsial 

terhadap kinerja keuangan 

Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa angka signifikansi 

pada variable aktivitas adalah sebesar 0,359. Nilai yang dihasilkan 

lebih besar dari tingkat signifikansi yaitu 0,05. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa hipotesis 3 tidak terdapat hubungan yang posistif 

dan tidak dapat diterima karena hasil uji T tidak sesuai dengan 

ekspektasi penelitian ini, dimana diperoleh hubungan negatif dan tidak 

signifikan. Maka dari itu informasi dari rasio aktivitas tidak mesti 

digunakan dalam menilai kinerja keuangan. 

e. Koefisien Determinasi (R2 )  

Koefisien determinasi (R2) merupakan ukuran untuk 

mengetahui kesesuaian atau ketepatan hubungan antara variabel 
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independen dengan variabel dependen dalam suatu persamaan 

regresi. Dengan kata lain, semakin besar nilai koefisien determinasi 

semakin baik kemampuan variabel X menerangkan atau menjelaskan 

variabel Y. 

Hasil pengujian koefisien determinasi, dapat ditunjukkan pada 

tabel 4.7. 

 

Tabel 4.7 Uji Koefisisen Determinasi 

Model Summaryb 

Model R R 

Square 

Adjusted 

R Square 

Std. Error 

of the 
Estimate 

Change Statistics Durbin-

Watson 

R 
Square 

Change 

F 
Change 

df1 df2 Sig. F 
Change 

1 ,840a ,705 ,683 ,19873 ,705 32,636 3 41 ,000 ,439 

a. Predictors: (Constant), ativitas, likuiditas, solvabilitas 

b. Dependent Variable: kinerja keuangan 

 

Berdasarkan table 4.7 di atas dapat diperoleh nilai R square 

sebesar 0,705. Hal ini berarti ada sebesar 0,705 atau 70,5 % informasi 

yang diberikan variable independen dalam memprediksi variable 

dependen. Dalam arti kata lain secara keseluruhan variabel 

independen (likuiditas, solvabilitas dan aktivitas), dapat digunakan 

untuk memprediksi variabel dependen (kinerja keuangan) sebesar 70,5 

%. Sementara sisanya 29,5% di prediksi/dipengaruhi oleh faktor lain 

yang tidak diteliti pada penelitian ini.  

B. Pembahasan 
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Dalam penelitian ini dilakukan pengujian pengaruh rasio 

keuangan terhadap kinerja keuangan terhadap perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia. Berdasarkan 

hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diperoleh bahwa: 

1. Pengaruh rasio likuiditas terhadap kinerja keuangan 

Rasio likuiditas merupakan salah satu ratio yang 

digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam 

mememenuhi kewajiban keuangan jangka pendek yang berupa 

hutang-hutang jangka pendek. Rasio ini ditunjukkan dari besar 

kecilnya aktiva lancar. Seberapa cepat (likuid) perusahaan 

memenuhi kinerja keuangannya, umumnya kewajiban jangka 

pendek, (kewajiban kurang dari satu periode/tahun. (Wiratna 

Sujarweni, 2017). 

Hasil analisis parsial menunjukkan bahwa rasio likuiditas 

memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kinerja 

keuangan. Hal ini berarti bahwa semakin besar tingkat likuiditas 

suatu perusahaan maka semakin meningkat kinerja 

keuangannya. 

Dalam penelitian ini rasio likuiditas diukur hanya dengan 

menggunakan satu indikator yaitu Current Ratio meskipun ada 

empat indikator yang bisa digunakan namun penulis hanya 

mengambil satu diantaranya karena penulis menganggap 



73 
 

 

 

bahwa indikator tersebut sudah mampu mewakili setiap 

indikator yang lainnya. Hasil ini terlihat pada nilai signifikansi 

pengujian sebesar 0,000 berada dibawah tingkat signifikansi 

0,05, sehingga variable rasio likuiditas dalam hal ini current 

rasio dapat dijadikan indicator dalam penilaian kinerja 

keuangan 

Berdasarkan analisis tersebut maka dapat disimpulkan 

bahwa rasio likuiditas berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja keuangan pada perusahaan manufaktur yang 

listing di LQ45 Bursa Efek Indonesia.  

Hasil temuan teori dari penelitian ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Endang Afriyeni (2008) yang 

menyatakan bahwa rasio likuiditas dapat digunakan untuk 

melihat kinerja keuangan dalam jangka pendek. Juga sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Pandian dan Narendran 

(2015) yang mendapati rasio likuiditas secara signifikan 

mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan textile di India. 

Hal ini membuktikan bahwa rasio likuiditas yang dijadikan 

indikator dapat memenuhi kewajiban jangka pendek  secara 

tepat waktu.   

2. Pengaruh rasio solvabilitas terhadap kinerja keuangan 
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Rasio solvabilitas ini digunakan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan untuk memenuhi seluruh 

kewajibannya baik jangka pendek maupun jangka panjang. 

Seberapa efektif perusahaan menggunakan sumberdaya yang 

dimiliki, sumber daya yang dimaksud seperti piutang dan modal 

maupun aktiva, (Wiratna Sujarweni, 2017). 

Hasil analisis parsial menunjukkan bahwa rasio 

solvabilitas memiliki pengaruh yang signifikan dan positif 

terhadap kinerja memiliki keuangan. Hal ini berarti bahwa 

semakin besar tingkat solvabilitas suatu perusahaan maka 

semakin meningkat kinerja keuangannya. 

Dalam penelitian ini rasio solvabilitas diukur hanya 

dengan menggunakan satu indikator yaitu Total Debt To Equity 

Ratio meskipun ada lima indikator yang bisa digunakan namun 

penulis hanya mengambil satu diantaranya karena penulis 

menganggap bahwa indikator tersebut sudah mampu mewakili 

setiap indikator yang lainnya. Hasil ini terlihat pada nilai 

signifikansi pengujian sebesar 0,000 berada dibawah tingkat 

signifikansi 0,05, sehingga variable rasio solvabilitas dalam hal 

ini total debt to equity ratio dapat dijadikan indicator penilaian 

kinerja keuangan. 
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Berdasarkan analisis tersebut maka dapat disimpulkan 

bahwa rasio solvabilitas berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja keuangan pada perusahaan manufaktur yang 

listing di LQ45 Bursa Efek Indonesia. 

Hasil temuan teori dari penelitian ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Fredrik Natan dan Sinta Setiana 

(2010) yang menyimpulkan bahwa rasio solvabilitas dapat 

digunakan untuk menilai kinerja perusahaan. Namun berbeda 

dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pandian dan 

Narendran (2015), yang mendapati rasio solvabilitas 

berhubungan secara negatif. Perbedaaan hasil ini terjadi 

mengingat rasio solvabilitas merupakan perbandingan antara 

hutang-hutang dan ekuitas dalam pendanaan perusahaan dan 

menunjukkan kemampuan modal sendiri perusahaan untuk 

memenuhi seluruh kewajibannya. Pada penelitian Pandian dan 

Narendran, jumlah pendapatan lebih besar dari modal sendiri. 

3. Pengaruh rasio aktivitas terhadap kinerja keuangan 

Ratio aktivitas merupakan rasio yang digunakan untuk 

mengukur tingkat efektifitas penggunaan aktiva atau kekayaan 

perusahaan, seberapa jauh aktiva perusahaan dibiayai dengan 

hutang atau dibiayai oleh pihak luar. Pihak luar yang dimaksud 

dapat berupa investor atau bank, (Wiratna Sujarweni, 2017). 
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Hasil analisis parsial menunjukkan bahwa rasio aktivitas 

memiliki pengaruh yang negatif terhadap kinerja keuangan. Hal 

ini berarti bahwa semakin kecil tingkat aktifitas suatu 

perusahaan maka semakin kecil kinerja keuangannya. 

Dalam penelitian ini rasio aktivitas  diukur hanya dengan 

menggunakan satu indikator yaitu Inventory Turnover  

meskipun ada enam indikator yang bisa digunakan namun 

penulis hanya mengambil satu diantaranya karena penulis 

menganggap bahwa indikator tersebut sudah mampu mewakili 

setiap indikator yang lainnya. Namun kenyataannya dari hasil 

olah data yang dilakukan oleh peneliti terlihat pada nilai 

signifikansi pengujian sebesar 0,359 berada di atas tingkat 

signifikansi 0,05 sehingga variable rasio aktifitas yang 

menggunakan indikator Inventory turnover tidak dapat dijadikan 

indicator dalam menilai kinerja keuangan. 

Berdasarkan analisis tersebut maka dapat disimpulkan 

bahwa rasio aktivitas berpengaruh negatif dan tidak signifikan 

terhadap kinerja keuangan pada perusahaan manufaktur yang 

listing di LQ45 Bursa Efek Indonesia. 

Hasil temuan penelitian ini sesuai dengan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Agung Prajanto dan Ririh Diah 

Pratiwi (2017) dan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 
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variabel solvabilitas (DER) dan rasio aktivitas (ITO) tidak 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian ini 

didukung juga oleh Praveena dkk (2015) yang menyimpulkan 

rasio aktifitas tidak signifikan mempengaruhi kinerja keuangan 

pada perusahaan gula di india. Hal ini dapat disebabkan karena 

rasio ini banyak di pengaruhi oleh inflasi yang apabila tidak 

dikelola dengan baik dapat mempengaruhi nilai asset. 

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa rasio 

likuiditas dan rasio solvabilitas mempengaruhi kinerja keuangan 

pada perusahaan manufaktur yang listing di LQ 45 Bursa Efek 

Indonesia secara positif dan signifikan, sementara rasio 

aktivitas tidak mempengaruhi secara signifikan dan mempunyai 

hubungan negatif terhadap kinerja keuangan yang listing di 

LQ45 Bursa Efek Indonesia. 

C. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini telah diusahakan dan dilaksanakan sesuai 

dengan kaidah penulisan dan penelitian ilmiah, namun masih 

mempunyai keterbatasan yaitu sebagai berikut: 

1. Metodologi yang penulis lakukan dalam penelitian ini terbatas 

pada teknik pengumpulan data yang hanya menggunakan data-

data sekunder dalam bentuk laporan keuangan perusahaan 

manufaktur yang listing, penulis luput umtuk melakukan 

wawancara sebagai data pendukung. 
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2. Indikator yang penulis masukkan dari masing-masing variabel 

masih terbatas hanya satu indikator saja, hal ini disebabkan 

karena keterbatasan waktu dan keterbatasan kemampuan 

penulis untuk memasukkan indikator lainnya. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah 

dijelaskan di bab sebelumnya, maka kesimpulan penelitian ini 

adalah: 

1. Rasio likuiditas berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan 

pada perusahaan manufaktur yang listing di LQ 45 Bursa Efek 

Indonesia (BEI) pada periode 2012-2016. Hal ini terlihat pada 

nilai signifikansi pengujian sebesar 0,000. Ini dibuktikan dengan 

tingkat signifikansi dibawah dari 0,05 atau 5 persen. 

2. Rasio solvabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja keuangan perusahaan manufaktur yang listing di LQ 45 

Bursa Efek Indonesia. Hasil ini terlihat pada nilai signifikansi 

pengujian sebesar 0,000. Ini dibuktikan dengan tingkat 

signifikansi dibawah dari 0,05 atau 5 persen. 

3. Rasio aktifitas tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan 

terhadap kinerja keuangan perusahaan manufaktur yang listing 

di LQ 45 Bursa Efek Indonesia. Hasil ini terlihat pada nilai 

signifikansi pengujian sebesar 0,359 berada di atas tingkat 

signifikansi 0,05.  
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B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan di atas maka adapun saran yang 

diharapkan penulis kepada perusahaan dan peneliti selanjutnya 

adalah: 

1. Sebaiknya rasio keuangan dalam hal ini rasio likuiditas dan 

rasio solvabilitas lebih  ditingkatkan untuk meningkatkan 

kinerja keuangan perusahaan manufaktur di Bursa Efek 

Indonesia 

2. a. Penelitian selanjutnya di harapkan untuk menggunakan  

periode penelitian yang lebih panjang, sehingga diharapkan 

dapat memperoleh hasil yang lebih komprehensif dari hasil 

penelitian yang telah dilakukan. 

b. Penelitian selanjutnya di harapkan dapat menambah 

sampel yang lebih banyak dengan sektor yang berbeda. 

c. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk menambah lebih 

banyak indikator rasio agar diperoleh hasil yang lebih 

komprehensif. 

d. Penelitian selanjutnya di harapkan dapat menggunakan 

alat analisa yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. 
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LAMPIRAN SPSS 

 

 
Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

VAR00004 ,2748 ,35311 45 

VAR00001 2,3979 1,36436 45 
VAR00002 ,7984 ,58664 45 
VAR00003 5,7563 2,61486 45 

 
Correlations 

 VAR00004 VAR00001 VAR00002 VAR00003 

Pearson Correlation 

VAR00004 1,000 -,332 ,763 ,182 

VAR00001 -,332 1,000 -,737 -,197 

VAR00002 ,763 -,737 1,000 ,314 

VAR00003 ,182 -,197 ,314 1,000 

Sig. (1-tailed) 

VAR00004 . ,013 ,000 ,115 
VAR00001 ,013 . ,000 ,098 

VAR00002 ,000 ,000 . ,018 
VAR00003 ,115 ,098 ,018 . 

N 

VAR00004 45 45 45 45 

VAR00001 45 45 45 45 

VAR00002 45 45 45 45 

VAR00003 45 45 45 45 

 
Variables Entered/Removeda 

Model Variables Entered Variables 

Removed 

Method 

1 

VAR00003, 

VAR00001, 
VAR00002b 

. Enter 

a. Dependent Variable: VAR00004 
b. All requested variables entered. 

 
Model Summaryb 

Model R R 

Square 

Adjusted 

R Square 

Std. Error 

of the 
Estimate 

Change Statistics Durbin-

Watson R 
Square 

Change 

F 
Change 

df1 df2 Sig. F 
Change 

1 ,840a ,705 ,683 ,19873 ,705 32,636 3 41 ,000 ,439 

a. Predictors: (Constant), VAR00003, VAR00001, VAR00002 
b. Dependent Variable: VAR00004 

 
ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 3,867 3 1,289 32,636 ,000b 

Residual 1,619 41 ,039   

Total 5,486 44    

a. Dependent Variable: VAR00004 

b. Predictors: (Constant), VAR00003, VAR00001, VAR00002 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 95,0% Confidence 
Interval for B 

Correlations Collinearity 
Statistics 

B Std. 
Error 

Beta Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Zero-
order 

Partial Part Toleran
ce 

VIF 

1 

(Constant) -,537 ,141  -3,802 ,000 -,822 -,252      

VAR00001 ,132 ,033 ,510 4,057 ,000 ,066 ,198 -,332 ,535 ,344 ,456 2,195 

VAR00002 ,701 ,078 1,165 8,977 ,000 ,544 ,859 ,763 ,814 ,762 ,427 2,340 

VAR00003 -,011 ,012 -,083 -,928 ,359 -,036 ,013 ,182 -,143 -,079 ,899 1,112 

a. Dependent Variable: VAR00004 

 
Collinearity Diagnosticsa 

Model Dimension Eigenvalue Condition Index Variance Proportions 

(Constant) VAR00001 VAR00002 VAR00003 

1 

1 3,341 1,000 ,00 ,01 ,01 ,01 

2 ,516 2,545 ,00 ,11 ,14 ,00 

3 ,114 5,418 ,02 ,06 ,23 ,94 

4 ,029 10,695 ,97 ,82 ,63 ,05 

a. Dependent Variable: VAR00004 

 
Residuals Statisticsa 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value -,1229 1,2430 ,2748 ,29645 45 

Std. Predicted Value -1,341 3,266 ,000 1,000 45 
Standard Error of Predicted 
Value 

,030 ,103 ,057 ,018 45 

Adjusted Predicted Value -,1552 1,2347 ,2731 ,29227 45 
Residual -,31542 ,39474 ,00000 ,19184 45 
Std. Residual -1,587 1,986 ,000 ,965 45 

Stud. Residual -1,613 2,115 ,004 1,012 45 
Deleted Residual -,33950 ,44760 ,00169 ,21093 45 
Stud. Deleted Residual -1,646 2,213 ,006 1,026 45 

Mahal. Distance ,020 10,788 2,933 2,519 45 
Cook's Distance ,000 ,150 ,025 ,034 45 
Centered Leverage Value ,000 ,245 ,067 ,057 45 

a. Dependent Variable: VAR00004 
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Matekko’ tahun 1997 dan lulus pada Tahun 2003, selanjutnya 

penulis melanjutkan Sekolah Menengah pertama di SMP Negeri 1 

Gangking pada tahun 2003 dan lulus Tahun 2006, kemudian 

melanjutkan jenjang Pendidikan Menengah atas di SMA Negeri 1 

Bulukumba pada tahun 2006 dan lulus pada Tahun 2009. Setelah 

tamat SMA lalu melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi yakni 

di Universitas Muhammadiyah Makassar pada tahun 2010 dan 

lulus pada Tahun 2014. Penulis aktif dalam berbagai organisasi 

diantaranya yaitu menjadi Sekretaris Bidang IMMawati Pikom IMM 

FEB Unismuh Makassar (2013-2014), Bendahara Umum PC IMM 

Kota Makassar (2016-2017), Bendahara 1 DPD IMM Sulsel (2018-

2020), Wakil Ketua Pimpinan Daerah Nasyiatul Aisyiyah Kota 

Makassar (2016-2020), Saat ini penulis sebagai Ekseskutif Lazismu 

Kota Makassar. 
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