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Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Current Ratio (CR), Debt to Equity
Ratio (DER) dan Total Asset Turnover (TATO) terhadap Return on Equity(ROE) baik secara
simultan maupun parsial pada PT. Hutama Karya, Persero, Tbk. Penelitian ini menggunakan sampel
sebanyak 5 tahun yaitu laporan keuangan tahunan periode 2014-2018. Analisis data yang digunakan
yaitu analisis regresi linier berganda dengan menggunakan software SPSS ver.24for windows. Uji
hipotesis menggunakan uji F, uji t dan uji determinasi. Hasil penelitian menunjukkan secara simultan
variabel CR, DER dan TATO berpengaruh tidak signifikan terhadap ROE. Hasil penelitian secara
parsial CR berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ROE.DER berpengaruh negatif dan
tidak signifikan terhadap ROE. Sedangkan TATO berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap
ROE pada PT. Hutama Karya, Persero, Tbk.
Kata Kunci: Current Ratio (CR), DER, TATO, ROE.

Pendahuluan
Perkembangan suatu bangsa salah satunya tidak lepas dari peran berbagai perusahaan, baik
perusahaan swasta maupun perusahaan milik negara atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Sejalan dengan kemajuan perekonomian bangsa tersebut, perkembangan perusahaan juga semakin
cepat, namun tidak sedikit juga berbagai perusahaan yang gulung tikar/bangkrut, karena tidak dapat
lagi menjalankan usahanya yang disebabkan oleh krisis yang berkepanjangan. Cepatnya
perkembangan perusahaan tersebut, semakin banyak mendapat perhatian dari berbagai kalangan yang
serius seperti masyarakat dan pemerintah. Kemampuan perusahaan dalam menghadapi persaingan
dipengaruhi oleh kondisi masing-masing perusahaan.
Perusahaan yang sehat akan mampu bersaing dengan perusahaan lain, sedangkan perusahaan
yang kondisinya tidak sehat akan kalah dalam persaingan. Kondisi keuangan suatu perusahaan dapat
diketahui dari laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan, yang terdiri dari dua laporan utama
yaitu neraca dan laporan rugi laba. Setiap perusahaan, baik perusahaan swasta atau perusahaan
BUMN harus memiliki kinerja keuangan yang baik, sebagai peranan dalam mewujudkan
pembangunan. Pencapaian hasil kinerja yang maksimal dapat dilihat melalui penyusunan dan
penyajian laporan keuangan yang diharapkan mampu mempertahankan kelangsungan hidup
perusahaan tersebut.
Laporan keuangan merupakan sumber informasi keuangan yang utama disusun oleh
perusahaan berdasarkan pada prinsip-prinsip akuntansi. Dalam praktiknya dikenal beberapa macam
laporan keuangan seperti laporan neraca, laba rugi, arus kas, perubahan modal dan catatan atas
laporan keuangan. Semua laporan keuangan tersebut diatas secara garis besar menggambarkan
kondisi perusahaan yang memudahkan berbagai pihak yang berkepentingan dalam menilai kinerja
perusahaan. Pemilik perusahaan, manajer, keditur, investor dan pemerintah berkepentingan terhadap
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laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan merupakan penyedia informasi yang menyangkut
posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar
perubahan posisi pengambilan keputusan ekonomi. Keputusan yang akan diambil oleh para pemakai
laporan keuangan tentu saja membutuhkan evaluasi terlebih dahulu atas kemampuan pemakai dalam
perusahaan dalam menghasilkan laba (Harahap 2008:121).
Evaluasi kineja keuangan dapat dilakukan menggunakan analisis laporan keuangan. Dimana
analisis laporan keuangan dapat dilakukan menggunakan rasio keuangan. Rasio-rasio yang
digunakan untuk menilai kinerja keuangan perusahaan seperti current ratio (CR), debt to equity ratio
(DER), total asset turnover (TATO) dan return on equity (ROE). Analisis rasio memungkinkan
manajer keuangan dan pihak yang berkepentingan untuk mengevaluasi kondisi keuangan dan pihak
yang berkepentingan untuk mengevaluasi kondisi keuangan akan menunjukkan kondisi sehat
tidaknya suatu perusahaan. Analisis rasio juga menghubungkan unsur-unsur rencana dan perhitungan
laba rugi sehingga dapat menilai efektivitas dan efisiensi peusahaan.
Menurut Sutrisno (2009) pada dasarnya ada beberapa rasio keuangan yang biasa digunakan
yaitu rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio keuntungan/profitabilitas, rasio leverage, rasio aktivitas
dan rasio penilaian. Suatu perusahaan jika pendapatan atau laba perusahaannya mengalami
peningkatan dari tahun ke tahun, dapat dikatakan bahwa perusahaan tersebut mempunyai kinerja yang
baik. Namun, pendapatan atau laba yang besar bukan merupakan suatu ukuran mutlak kinerja
keuangan perusahaan. Oleh karena itu, perlu dan penting untuk dianalisis dengan menggunakan rasio
likuiditas, rasio profitabilitas dan rasio solvabilitas untuk mengukur kinerja perusahaan sehingga
diperoleh hasil yang lebih akurat.
Profitabilitas dalam hal ini return on equity merupakan ukuran perusahaan dalam
menghasilkan laba (lebih besar lebih baik). Besarnya laba digunakan untuk mengukur kinerja
perusahaan (Agrianto, 2014:6). Analisis rasio profitabilitas sangat penting bagi semua pengguna,
khususnya investor ekuitas dan investor kreditor. Bagi investor ekuitas, laba merupakan satu-satunya
faktor penentu perubahan nilai efek (sekuritas). Dan bagi investor kreditor, laba serta arus kas operasi
umumnya merupakan sumber pembayaran bunga dan pokok (Wild, 2005: 110). Wiagustini
(2010:76), profitabilitas merupakan suatu kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba bagi
perusahaan atau merupakan suatu pengukuran akan efektivitas pengelolaan perusahaan dalam
mengelola manjemennya. Dalam rasio ini terdiri atas gross profit margin (GPM), operating income
ratio, operating ratio, return on investment (ROI), nett profit margin (NPM), return on assets (ROA),
dan return on equity (ROE). Dari indikator di dalam rasio profitabilitas tersebut, dimana return on
assets (ROE) yang menjadi indikator dalam menunjukkan tingkat profitabilitas (Mardiyanto, 2009:
196). Untuk menilai kinerja keuangan perusahaan umumnya digunakan 4 aspek penilaian yaitu
likuiditas, solvabilitas dan aktivitas.
Rasio
Aktivitas
dapat
diukur
dengan
Total
Assets
Turnover.
Total
Assets Turnover menunjukkan besarnya efektivitas manajemen perusahaan dalam menggunakan
asetnya untuk menghasilkan pendapatan atau laba ditunjukkan melalui TATO (Syamsuddin,
2011:62). Menurut Syafitri dan Wibowo (2016) menyebutkan pengertian Total Assets Turnover dapat
diartikan sebagai rasio perputaran total aset yang merupakan rasio untuk mengetahui seberapa banyak
aset yang dapat berputar untuk menghasilkan laba. Semakin tinggi tingkat perputaran aset
menunjukkan bahwa nilai penjualan perusahaan sedang mengalami peningkatan, keadaan tersebut
mendorong pemanfaatan aset dilakukan secara lebih banyak untuk mengantisipasi permintaan pasar.
Peningkatan perputaran aset juga menunjukkan bahwa produk yang dijual dapat diminati masyarakat
sehingga mendorong meningkatnya nilai penjualan produk (Husna, 2015). Hasil penelitian
sebelumnya seperti Supardi (2016), Syafitri dan Wibowo (2016), Mujtahidah dan Laily (2016), Husna
(2016) menunjukkan bahwa Total Asset Turn Over berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.
Namun menurut penelitian yang dilakukan (Sanjaya, et al 2015) bahwa Total Asset Turnover tidak
berpengaruh signifikan terhadap ROA. Dengan adanya perbedaan hasil dari beberapa penelitian
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sebelumnya mengenai Total Assets Turnover, maka perlu dilakukan kembali penelitian mengenai
pengaruh Total Assets Turnover terhadap ROA.
PT Hutama Karya adalah suatu Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang kontruksi
bangunan. Perusahaan dalam menjalankan usahanya memerlukan dana yang cukup banyak dimana
dalam penggunaan dan pengelolaannya diperlukan pelaporan data yang akurat. Rasio keuangan
merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan melalui
penganalisisan laporan keuangan yang telah disusun oleh manajerial perusahaan.
Namun terdapat permasalahan yang menarik, yaitu adanya fluktuasi kinerja keuangan
perusahaan yang dilihat dari Return On Equity (ROE) pada PT. Hutama Karya 5 tahun terakhir,
sebagaimana yang terlihat pada tabel berikut:
Tabel 1. Return On Equity (ROE) pada PT Hutama Karya Tahun 2014-2018
No
Tahun
ROE
(%)
1
2014
14,5
2
2015
4,78
3
2016
4,00
4
2017
12,54
5
2018
21,44
Berdasarkan tabel 1 di atas dapat dilihat bahwa PT Hutama Karya ROE mengalami fluktuasi
atau perubahan yang tidak konsisten, ada penurunan dan kenaikan. Pada tahun 2015 mengalami
penurunan dari 14,5% menjadi 4,78%, kemudian pada tahun 2016 ROE kembali mengalami
penurunan sebesar 4,00% dan tahun 2017 ROE mengalami kenaikan sebesar 12,54%. Demikian juga
pada tahun 2018 ROE mengalami kenaikan sebesar 21, 44%.
Adanya fluktuasi ROE belum bisa dikatakan dalam tingkatan yang baik karena masih sering
mengalami penurunan dan peningkatan. Dari seluruh periode ROE mengalami fluktuasi yang dapat
dikatakan tidak stabil dan perbedaan yang cukup jauh. ROE dianggap penting bagi setiap perusahaan
karena dengan rasio tersebut akan terlihat efektivitas penggunaan dana oleh PT. Hutama Karya,
Persero, Tbk.

Metode Penelitian
Penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yakni meneliti dan berusaha
mendapatkan data yang akurat dan benar. Data tersebut dibahas dan diuraikan secara kuantitatif yang
disusun secara sistematis. Lokasi penelitian akan dilakasanakan pada PT Hutama Karya. Sedangkan
waktu penelitian selama 2 bulan yaitu September - Oktober 2019.
Jenis data untuk kepentingan penelitian ini penulis menggunakan data sekunder yang bersifat
kuantitatif berupa laporan keuangan yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia pada periode tahun
2014 -2018. Data sekunder yang bersumber dari www.idx.co.id berupa laporan keuangan perusahaan
PT Hutama Karya dan juga dapat diperoleh dari kajian pustaka, baik berupa buku-buku teks ataupun
dari jurnal dan artikel yang diperoleh dari berbagai media.
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah teknik observasi
langsung yaitu dengan melakukan survei langsung ke kantor Pusat Informasi Pasar Modal ( PIPM )
Perwakilan Makassar serta melakukan observasi tidak langsung dengan membuka website dari objek
yang diteliti, sehingga dapat diperoleh data-data yang dapat digunakan dalam penelitian ini. Situs
yang digunakan adalah www.idx.co.id. Serta teknik dokumentasi dengan mencari data-data penelitian
yang telah dilakukan sebelumnya dan literatur-literatur yang relevan dengan penelitian ini.
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Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah (1) Statistik deskriptif berhubungan
dengan pengumpulan dan peringkasan data serta penyajian hasil peringkasan tersebut, sehingga
mudah dipahami dan di interpretasikan. Statistik deskriptif biasanya digunakan untuk memberikan
informasi mengenai karakteristik variabel penelitian. Ukuran dalam deskripsi antara lain: rata-rata
(mean), median, modus, standar deviasi. (2) Analisis regresi linear berganda dalam penelitian ini
digunakan untuk mengetahui pengaruh likuiditas, solvabilitas dan aktivitas terhadap profitabilitas
pada PT Hutama Karya, dengan menggunakan rumus (Sugiyono, 2010) yakni:
Y = b0 + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e.
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tiga variabel independen yaitu Current Ratio
(X1), Debt to Equity Ratio (X2), Total Asset Turnover (X3) dan satu variabel dependen yaitu Return
on Equity (Y).

Hasil Penelitian dan Pembahasan
Pengaruh current ratio (CR) terhadap ROE
Rasio lancar atau current ratio merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan
dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih
keseluruhan. Dari hasil pengukuran rasio, apabila rasio lancar rendah, dapat dikatakan bahwa
perusahaan kurang modal untuk membayar utang. Namun, apabila hasil pengukuran rasio tinggi,
belum tentu kondisi perusahaan sedang baik. Hal ini dapat saja terjadi karena kas tidak digunakan
sebaik mungkin.
Current ratio (CR) merupakan perbandingan antara aktiva lancar yang dimiliki perusahaan
dengan hutang yang harus dibayarkan perusahaan. Rata-rata hasil CR pada periode 2014 hingga
periode 2018 secara umum menunjukkan hasil sebesar 132,866%. Hasil rata-rata CR ini dianggap
cukup baik karena di bawah rata-rata CR yang dianggap baik dan digunakan secara umum yaitu
sebesar 200%. Perhitungan rata-rata CR ini menunjukkan bahwa kemampuan rata-rata perusahaan
dalam melunasi segala hutang jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva yang dimiliki
perusahaan sudah cukup baik. Investor dan kreditur akan menganggap baik perusahaan yang memiliki
kemampuan dalam membayar kewajiban finansialnya, sehingga investor dan kreditur dapat
memberikan investasi dan kredit bagi perusahaan.
Pada tahun 2015 CR yang dimiliki oleh PT Hutama Karya, Persero, Tbk mengalami
mengalami peningkatan yaitu 185, 56%. Peningkatan CR ini terjadi karena adanya peningkatan aset
lancar perusahaan yang cukup signifikan. Pada tahun tahun 2016 nilai CR mengalami penurunan yaitu
137,74%. Penurunan ini terjadi karena adanya peningkatan hutang lancar yang cukup besar sedang
peningkatan aset lancar tidak terlalu besar. Pada tahun 2017 dan tahun 2018 nilai CR mengalami
penurunan masing-masing 108,22% dan 87,46%. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan aset
lancar dan adanya peningkatan hutang lancar.
Hasil pengujian hipotesis menyimpulkan bahwa CR berpengaruh secara negatif dan tidak
signifikan terhadap ROE pada PT. Hutama Karya, Persero, Tbk, tentunya hal ini tidak mendukung
hipotesis pertama mengenai Current ratio berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROE, sehingga
hipotesis pertama ditolak.
Adanya pengaruh negatif tidak signifikan CR terhadap ROE disebabkan oleh tingginya nilai
CR atau rata-rata berada di atas 100%. Jika CR suatu perusahaan terlalu likuid, maka perusahaan
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tersebut mempunyai kas yang menganggur dalam jumlah besar. Hal tersebut mengindikasikan tidak
efisiennya pengelolaan kas. Ketika CR perusahaan rendah artinya perusahaan dalam posisi kesulitan
keuangan karena pada suatu saat perusahaan harus membayar hutang jangka pendeknya. Sehingga
dengan batas umum perusahaan dengan CR yang dianggap aman maka akan mengakibatkan
perusahaan dalam posisi menjanjikan untuk para investor yang menanam modal karena perusahaan
dinggap mampu melunasi utang lancarnya.
Hasil penelitian sejala dengan pendapat Agnes Sawir (2003:8), current ratio (CR) yang tinggi
tersebut memang baik dari sudut pandang kreditur, tetapi dari sudut pandang pemegang saham kurang
menguntungkan karena aktiva lancar tidak dapat dipergunakan secara efektif. Sebaliknya current
ratio (CR) yang rendah lebih riskan, tetapi menunjukkan bahwa manajemen telah mengoperasikan
aktiva lancar secara efektif. Saldo kas dibuat minimum sesuai dengan kebutuhan dan tingkat
perputaran piutang dan persediaan diusahakan maksimum. Tidak signifikannya pengaruh CR
terhadap ROE juga disebabkan oleh kurang maksimalnya jumlah sampel yang digunakan dalam
penelitian ini.
Hal ini juga tidak sejalan dengan penelitan yang dilakukan oleh M. Khafidz Mansur (2015)
menemukan bahwa current ratio (CR) berpengaruh negative terhadap profitabilitas.
Pengaruh DER terhadap ROE
Debt to equity ratio menunjukkan perbandingan antara total hutang dengan total aktiva.
Semakin tinggi DER menunjukkan tingginya ketergantungan permodalan perusahaan terhadap pihak
luar sehingga beban perusahaan juga semakin berat. Tentunya hal ini akan mengurangi hak pemegang
saham. Perusahaan dengan tingkat DER yang tinggi menghadapi risiko rugi yang lebih tinggi, tetapi
tingkat pengembalian yang diharapkannya juga lebih tinggi. Sebaliknya, perusahaan dengan tingkat
DER yang lebih rendah tidak berisiko besar, tetapi peluang untuk melipatgandakan pengendalian atas
ekuitas juga kecil.
Debt to equity ratio (DER) merupakan perbandingan antara total hutang dengan total modal
sendiri perusahaan. Rata-rata hasil DER perusahaan pada periode 2014 hingga periode 2018 secara
umum menunjukkan hasil sebesar 75,092%. Hasil ini berarti rata-rata umum perusahaan dapat
dikatakan baik karena tidak melebihi nilai maksimal debt to equity ratio sebesar 100%.
DER PT. Hutama Karya, Persero, Tbk mengalami fluktuasi ditahun 2014-2018, ini terjadi
karena meningkatnya total hutang perusahaan yang berfluktuasi. Peningkatan total hutang dengan
peningkatan jumlah ekuitas perusahaan tidak sebanding. Sehingga, besarnya ekuitas yang menjamin
hutang perusahaan lebih berfluktuasi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Total DER yang
paling tinggi pada PT Hutama Karya tersebut terjadi pada tahun 2018, dengan persentase yang
mencapai angka 83,55%. Sedangkan DER terendah yaitu pada tahun 2015 dengan persentase 57,40%.
Hasil
pengujian
diketahui
bahwa
koefisien
regresi
Debt
to
Equity
Ratio(DER) berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap ROE pada PT. Hutama Karya, Persero,
Tbk. artinya setiap penurunan satu satuan unit DER akan menaikkan tingkat return on equity (ROE).
Dan begitu sebaliknya bila terdapat Kenaikan satu satuan unit DER akan menurunkan profitabilitas.
Rasio ini menunjukkan komposisi atau struktur modal dari total utang terhadap total modal
yang dimiliki perusahaan. Semakin tinggi debt to equity ratio menunjukkan komposisi total utang
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(jangka pendek dan jangka panjang) semakin besar dibanding dengan total modal sendiri, sehingga
berdampak semakin besar beban perusahaan terhadap pihak luar (kreditur).
Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat (Brigham &Houston, 2001) Hutang mempunyai
dampak yang buruk terhadap kinerja perusahaan, karena tingkat hutang yang semakin tinggi berarti
beban bunga akan semakin besar yang artinya mengurangi keuntungan. Semakin tinggi debt to equity
ratio (DER) menunjukkan semakin besar beban perusahaan terhadap pihak luar, hal ini sangat
memungkinkan menurunkan kinerja perusahaan.
Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Novita Sari Putri H, Ervita Safitri (2015)
bahwa DER berpengaruh negative terhadap profitabilitas (ROE)
Pengaruh TATO terhadap ROE
Rasio yang digunakan untuk menunjukkan besarnya efektivitas manajemen perusahaan
dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan pendapatan atau laba ditunjukkan melalui TATO.
Besarnya hasil perhitungan rasio ini akan semakin baik, karena hasil perhitungan tersebut
memperlihatkan bahwa aktiva yang dimiliki perusahaan dapat lebih cepat berputar sehingga akan
lebih cepat dalam memperoleh laba. Besarnya hasil perhitungan TATO juga akan menunjukkan
tingkat efesiensi perusahaan dalam menggunakan aktiva untuk menghasilkan penjualan.
Apabila perusahaan mampu meningkatkan penjualan atas total asetnya sehingga perputaran
aset semakin tinggi yang artinya perusahaan dalam kondisi baik dan dapat meningkatkan laba.
Namun dalam penelitian ini hipotesis yang diuji berpengaruh tidak signifikan antara TATO
terhadap ROE. Hal ini dapat diartikan bahwa TATO tidak dapat digunakan sebagai dasar dalam
menentukan besar kecilnya laba pada PT. Hutama Karya, Persero, Tbk.
Total asset turnover (TATO) merupakan perbandingan antara penjualan dengan total aktiva.
Rata-rata hasil TATO pada periode 2014 hingga periode 2018 secara umum menunjukkan hasil
sebesar 52,376. Hasil ini berarti perusahaan secara umum hanya mampu melakukan penjualan sebesar
52,376 dari keseluruhan aktiva yang dimiliki. Hasil rata-rata TATO yang kecil menunjukkan bahwa
perusahaan belum mampu untuk dapat memaksimalkan aktiva yang dimiliki dalam menghasilkan
penjualan.
TATO berpengaruh tidak signifikan terhadap ROE karena berdasarkan data perhitungan
TATO selama periode 2012-2018 pada PT. Hutama Karya mengalami penurunan, sedangkan
perhitungan data ROE mengalami fluktuatif.
Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Azhari (2014) yang menyebutkan bahwa
variabel Total Asset turnover tidak berpengaruh signifikan terhadap Return on Equity.

Kesimpulan dan Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa (1) Secara parsial
current ratio (CR) berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap return on equity (ROE) pada PT.
Hutama Karya, Persero, Tbk tahun 2014 – tahun 2018. (2) Secara parsial Debt to Equity Ratio (DER)
berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap return on equity (ROE) pada PT. Hutama Karya,
Persero, Tbk tahun 2014 – tahun 2018. (3) Secara parsial TATO berpengaruh positif dan tidak
signifikan terhadap return on equity (ROE) pada PT. Hutama Karya, Persero, Tbk tahun 2014 – tahun
2018.
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Saran
Berdasarkan hasil analisis pembahasan serta beberapa kesimpulan pada penelitian ini, adapun saransaran yang dapat diberikan melalui hasil penelitian ini agar mendapatkan hasil yang lebih baik, yaitu:
(1) Variabel TATO memiliki pengaruh positif terhadap return on equity, sehingga manajemen harus
dapat dipertahankan agar return on equity dapat lebih meningkat. (2) Variabel DER memiliki
pengaruh negative tidak signifikan terhadap return on equity, sehingga manajemen harus dapat
menurunkan agar return on equity dapat lebih meningkat. (3) Bagi peneliti selanjutnya diharapkan
dapat meneliti dengan variabel- variabel lain diluar variabel ini dan menambah sampel penelitian agar
memperoleh hasil yang lebih bervariatif yang dapat menggambarkan hal-hal apa saja yang dapat
berpengaruh terhadap return on equity.
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