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ABSTRAK 

 

Dani Ramdani, 2019. Pengaruh Debt to Equity Ratio terhadap Return 

On Assets di PT Indomobil Sukses Internasional Tbk periode 2011 - 2018, 

Skripsi Program Sarjana Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi 

Universitas Winaya Mukti. Di bawah bimbingan Meita Candra Devi, SE., 

M.Ak. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Debt to Equity Ratio 

terhadap Return On Assets di PT Indomobil Sukses Internasional Tbk periode 2011 

- 2018. Setiap perusahaan berusaha mendapatkan laba sebesar-besarnya beban 

serendah-rendahnya salahsatunya dengan cara mengelola dana jangka pendek 

maupun jangka panjang untuk membiayai operasinya dan memenuhi kewajiban 

jangka pendeknya maupun kewajiban jangka panjang. 

Peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif. Teknik yang 

digunakan dalam pengambilan sampel yaitu Nonprobability Purposive Sampling. 

Nonprobability Purposive Sampling yaitu teknik penentuan sampel dengan 

pertimbangan tertentu. Untuk mengumpulkan data, menggunakan dokumentasi. 

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier 

sederhana. Pengaruh Debt to Equity Ratio terhadap Return On Assets diperoleh 

hasil dan dapat dibuat kesimpulan dari  hasil perhitungan yaitu nilai signifikasi 

untuk debt  to equity  ratio dengan return  on  asset adalah  0,001 <  0,05. Dengan  

demikian  hipotesis diterima. artinya debt  to  equity  ratio  berpengaruh  terhadap 

return  on  asset. besarnya nilai R sebesar 0,551 yang berarti variabilitas variabel 

dependen yang dapat dijelaskan oleh variabilitas variabel independen sebesar 

55,1% sedangkan sisanya 44,9 % dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak 

dimasukkan dalam model regresi. 

 

Kata Kunci : Debt To Equty Ratio, Return On Asset, Universitas Winayamukti. 



   

 

 

 

ABTRACT 

 

 Dani Ramdani, 2019. The Effect of Debt to Equity Ratio on Return On 

Assets in PT Indomobil Sukses Internasional Tbk in the period 2011 - 2018, 

Thesis of the Bachelor Program in the Faculty of Economics, Accounting Study 

Program, Winaya Mukti University. Under the guidance of Meita Candra Devi, 

SE., M.Ak. 

 

This study aims to determine the effect of Debt to Equity Ratio on Return On Assets 

in PT Indomobil Sukses Internasional Tbk in the period 2011 - 2018. Every 

company is trying to get the maximum profit as low as possible by managing its 

short-term and long-term funds to finance its operations and fulfill short-term 

obligations and long-term obligations. 

 

Researchers use quantitative research methods. The technique used in sampling is 

Nonprobability Purposive Sampling. Nonprobability Purposive Sampling is a 

sampling technique with certain considerations. To collect data, use 

documentation. The analysis technique used in this study is simple linear regression 

analysis. The influence of Debt to Equity Ratio on Return On Assets results and can 

be concluded from the calculation results, the significance value for debt to equity 

ratio with return on assets is 0.001 <0.05. Thus the hypothesis is accepted. This 

means that the debt to equity ratio affects the return on assets. the magnitude of R 

value is 0.551 which means that the variability of the dependent variable that can 

be explained by the variability of the independent variable is 55.1% while the 

remaining 44.9% is explained by other variables not included in the regression 

model. 

 

Keywords: Debt To Equty Ratio, Return On Assets, Winayamukti University. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Perkembangan era globalisasi yang sangat cepat pada beberapa dekade 

belakangan ini membuat persaingan antar perusahaan semakin ketat dan 

inovatif, tidak hanya perusahaan dalam negeri tetapi persaingan telah mencakup 

dalam skala global. Perusahaan dituntut untuk terus berinovasi dan 

meningkatkan kualitas baik produk maupun jasa yang dihasilkannya kepada 

konsumen untuk terus dapat bertahan di pasar karena tidak dapat dipungkiri 

banyak perusahaan yang pada akhirnya harus mundur dari persaingan karena 

telah gagal dalam menerapkan strategi yang tepat untuk bersaing di pasar. 

Perusahaan harus mampu mengambil langkah strategis dan konkrit yang 

mampu membuat perusahaan dapat bertahan dan bahkan memenangkan 

persaingan. Salah satu faktor penting yang harus mampu dikelola dengan baik 

karena merupakan “jantung” perusahaan adalah mengenai fungsi pengelolaan 

keuangan yang digunakan untuk membiayai aktivitas operasional perusahaan. 

Kinerja keuangan merupakan gambaran kondisi keuangan perusahaan 

pada suatu periode tertentu yang melibatkan aspek dana serta diukur dengan 

indikator kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas. Informasi kinerja 

keuangan diperlukan untuk menilai perubahan potensial sumber daya ekonomi, 

yang mungkin dikendalikan di masa depan dan untuk memprediksi kapasitas 

produksi dari sumber daya yang ada. Sedangkan laporan keuangan yang telah 

dianalisis sangat diperlukan pemimpin perusahaan atau manajemen untuk 

https://www.kompasiana.com/tag/ekonomi
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dijadikan sebagai alat pengambilan keputusan lebih lanjut untuk masa yang 

akan datang. Evaluasi kineja keuangan dapat dilakukan menggunakan analisis 

laporan keuangan. Dimana analisis laporan keuangan dapat dilakukan 

menggunakan rasio keuangan. Rasio keuangan merupakan alat analisis 

keuangan yang paling sering digunakan. Rasio keuangan menghubungkan 

berbagai perkiraan yang terdapat pada laporan keuangan sehingga kondisi 

keuangan dan hasil operasi suatu perusahaan dapat diinterpretasikan.  

Debt to Equity Ratio merupakan salah satu rasio keuangan yang 

tergolong kelompok rasio solvabilitas. Debt to Equity Ratio adalah rasio yang 

menggunakan hutang dan modal untuk mengukur besarnya rasio. Debt to Equity 

Ratio merupakan rasio yang dipergunakan untuk mengukur tingkat penggunaan 

utang terhadap total shareholder’s equity yang dimiliki perusahaan. Debt to 

Equity Ratio menunjukan persentase penyediaan dana oleh pemegang saham 

terhadap pemberi pinjaman. Semakin tinggi rasio, semakin rendah pendanaan 

perusahaan yang disediakan oleh pemegang saham. Dari perspektif kemampuan 

membayar kewajiban jangka panjang, semakin rendah rasio akan semakin baik 

kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka panjangnya. 

Semakin tinggi DER menunjukkan komposisi total hutang (jangka pendek dan 

jangka panjang) semakin besar dibanding dengan total modal sendiri, sehingga 

berdampak semakin besar beban perusahaan terhadap pihak luar (kreditur). 

Meningkatnya beban terhadap kreditur menunjukkan sumber modal perusahaan 

sangat tergantung dengan pihak luar. Selain itu besarnnya beban hutang yang 
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ditanggung perusahaan dapat mengurangi jumlah laba yang diterima 

perusahaan. 

Retun On Assets menggambarkan kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba melalui semua kemampuan dan sumber daya aktiva yang 

ada. Rasio Return on Assets mengukur efektivitas manajemen secara 

keseluruhan yang ditunjukan dengan besar kecilnya tingkat keuntungan yang 

diperoleh dalam hubunganya dengan penjualan maupun investasi. Maka dari itu 

manajemen perusahaan harus dapat mengambil keputusan dan kebijakan yang 

tepat dalam hal penggunaan dana yang berasal dari luar perusahaan yaitu 

hutang. Agar perusahaan dapat tetap berada dalam keadaan menguntungkan. 

Rasio profitabilitas suatu perusahaan disini tentu saja dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, salah satunya adalah tingkat hutang (debt level). Hutang 

merupakan salah satu faktor pendanaan eksternal yang digunakan perusahaan 

untuk membiayai kegiatan operasionalnya. 

PT Indomobil Sukses Internasional Tbk adalah grup bisnis otomotif 

terintegrasi di Indonesia. Lini bisnis utamanya meliputi agen pemegang merek, 

distribusi penjualan kendaraan, layanan purna jual, pembiayaan kepemilikan 

kendaraan, distribusi suku cadang dengan merek “IndoParts”, perakitan 

kendaraan, pembuatan komponen / otomotif dan layanan pendukung terkait 

lainnya. Indomobil mengelola merek internasional terkenal, seperti Audi, 

Foton, Hino, Kalmar, Manitou, Nissan, Renault, Renault Trucks, Suzuki, 

Volkswagen, Volvo, Volvo Trucks, dan Mack Trucks. Perusahaan ini didirikan 

pada tahun 1976 sebagai PT Indomobil Investment Corporation dan bergabung 
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dengan PT Indomulti Inti Industri Tbk pada tahun 1997. Kemudian, berganti 

nama menjadi PT Indomobil Sukses Internasional Tbk. 

PT Indomobil Sukses Internasional Tbk. berhasil membukukan laba pada 

2018 setelah pada 2017 mencatatkan rugi. Berdasarkan laporan keuangan yang 

dipublikasikan pada Rabu (27/2/2019), emiten berkode saham IMAS itu 

mencatatkan pendapatan Rp17,52 triliun secara tahunan 2018 atau meningkat 

14,13% dari 2017 Rp15,35 triliun. Namun, beban pokok perseroan mengalami 

peningkatan yang lebih besar dibandingkan dengan pendapatannya. Pada 2018 

tercatat kenaikkan beban sebesar 14,90% dari Rp12,28 triliun pada 2017 

menjadi Rp14,11 triliun. 

Adapun, beban keuangan perseroan meningkat cukup tajam pada 2018 

yakni sebesar 29% dari 2017 yang sebesar Rp872,59 miliar menjadi Rp1,13 

triliun pada 2018. Meski demikian, IMAS mengatongi laba kotor Rp3,40 triliun 

pada 2018, meningkat 11,11% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 

Rp3,06 triliun. Perseroan berhasil mencatatkan laba Rp108,13 miliar setelah 

tahun sebelumnya mencatatkan rugi Rp109,62 miliar. 

Berikut adalah grafik Debt to Equity dan Return On Assets PT Indomobil 

Sukses Internasional Tbk : 
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Sumber : Laporan Keuangan IMAS 2013-2018 

 

Sumber : Laporan Keuangan IMAS 2013-2018 

Berdasarkan gambar 1.1 dan 1.2 diatas dapat dilihat kondisi kedua rasio 

keuangan PT Indomobil Sukses Makmur Tbk mengalami fluktuasi. 

Hasil penelitian sebelumnya seperti Laksono (2018), Irdha Yusra (2016) 

menunjukkan bahwa Debt To Equity Ratio berpengaruh positif terhadap Return 

On Assets. Namun menurut penelitian yang dilakukan Setyo Budi Nugroho 
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(2012), Prakoso (2016) menunjukkan bahwa Debt To Equity Ratio tidak 

berpengaruh terhadap profitabilitas. Dengan adanya perbedaan hasil dari 

beberapa penelitian sebelumnya mengenai Return On Assets, maka perlu 

dilakukan kembali penelitian mengenai pengaruh Debt To Equity terhadap 

Return On Assets.  

Berdasarkan kondisi di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

lebih lanjut mengenai “PENGARUH DEBT TO EQUITY RATIO 

TERHADAP RETURN ON ASSETS DI PT INDOMOBIL SUKSES 

INTERNASIONAL TBK. PERIODE 2011-2018 ”. 

1.2 Identifikasi Dan Rumusan Malasah 

1.2.1 Identifikasi Masalah 

1. Mengidentifikasi perusahaan memiliki nilai Debt to Equity Ratio yang 

fluktuatif. 

2. Mengidentifikasi perusahaan memiliki Return On Assets yang 

fluktuatif. 

3. Mengidentifikasi hasil penelitian sebelumnya mengenai Debt to Equity 

Ratio dan Return On Assets yang beragam. 

1.2.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Debt To Equity Ratio di PT Indomobil Sukses Internasional 

Tbk Periode 2011-2018 ? 

2. Bagaimana Return On Assets di PT Indomobil Sukses Internasional 

Tbk Periode 2011-2018 ? 
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3. Apakah Debt to Equity Ratio Berpengaruh terhadap Return On Assets 

di PT Indomobil Sukses Internasional Tbk Periode 2011-2018 ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui Debt to Equity Ratio di PT Indomobil Sukses 

Internasional Tbk Periode 2011-2018. 

2. Untuk mengetahui Return On Assets di PT Indomobil Sukses 

Internasional Tbk Periode 2011-2018. 

3. Untuk mengetahui pengaruh Debt to Equity Ratio Berpengaruh terhadap 

Return On Assets di PT Indomobil Sukses Internasional Tbk Periode 

2011-2018. 

1.1 Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat Teoritis  

1.  Bagi penulis 

Meningkatkan kemampuan peneliti dalam menganalisis fenomena 

ekonomi dan keuangan khususnya menyangkut manajemen keuangan. Juga 

memberikan pemahaman mengenai Debt to Equity Ratio dan Return On 

Assets. 

2. Bagi Praktisi 

Penelitian ini mampu memberikan kontribusi mengenai pentingnya 

pemanfaatan hutang yang diidentiffikasi dengan Debt to Equity Ratio 

dalam meningkatkan laba perusahaan yang diidentifikasi dengan Return 

On Assets. 
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3. Bagi perusahaan 

Diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam rangka meningkatkan 

laba perusahaan. Juga menambah informasi dan pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan pengelolaan sumber serta penetapan kebijakan 

demi kemajuan dan perkembangan perusahaan. 

4. Bagi Universitas Winayamukti 

Penulis berharap penelitian ini bisa menjadi referensi penelitian dan 

pembanding bagi mahasiswa terutama yang akan menyusun skripsi 

mengenai rasio keuangan.  

1.4.2. Manfaat Praktis 

Secara praktis hasil penelitian ini akan berguna bagi :  

1.  Bagi Penulis 

Dapat memenuhi persyaratan sidang skripsi guna memperoleh 

gelar Sarjana Ekonomi. 

2. Bagi perusahaan 

penelitian ini memberikan kontribusi mengenai pentingnya 

pemanfaatan Debt to Equity Ratio dalam meningkatkan Return On Assets 

perusahaan. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 

2.1 Kajian Pustaka 

2.1.1 Akuntansi 

2.1.1.1 Pengertian Akuntansi 

Berikut beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian akuntansi. 

Menurut Kieso, et al. (2016:2) pengertian akuntansi adalah : 

“Accounting consist of the three basic activities it identifies, 

records,and communicates the economic events of an organization 

to interestusers. A company identifies the economic events relevant 

to itsbusiness and then records those events in order to provide a 

history offinancial activities. Recording consists of keeping a 

systematic,chronological diary of events, measured in dollar and 

cents. Finally,communicates the collected information to interest 

user by meansaccounting reports are called financial statement”. 

 

Penjelasan diatas dapat diartikan Akuntansi terdiri dari tiga kegiatan 

yang mendasar yaitu identifikasi, pencatatan dan pengkomunikasian peristiwa 

ekonomi suatu organisasi kepada pihak yang berkepentingan. Perusahaan 

mengidentifikasi peristiwa ekonomi sesuai dengan kegiatan usahanya dan 

mencatat peristiwa tersebut untuk menyediakan catatan kegiatan keuangan. 

Pencatatan dilaksanakan secara sistematis, kronologis setiap peristiwa, dalam 

satuan mata uang. Akhirnya pada pengkomunikasian kumpulan informasi 

tersebut kepada pihak yang berkepentingan dalam bentuk laporan akuntansi 

atau dikenal dengan laporan keuangan. 

Menurut Hans Kartikahadi, dkk. (2016:3) pengertian akuntansi 

adalah : “Akuntansi adalah suatu sistem informasi keuangan, 

yang bertujuan untuk menghasilkan dan melaporkan informasi 

yang relevan bagi berbagai pihak yang berkepentingan”.  
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Dari definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah 

proses identifikasi, pencatatan, dan pengkomunikasian hasil akhir berupa 

laporan keuangan yang mencerminkan keadaan perusahaan kepada pihak-

pihak yang berkepentingan. Informasi akuntansi diharapkan dapat menjadi 

masukan dalam proses pegambilan keputusan ekonomik dan rasional pihak 

yang berkentingan. Berikut  merupakan beberapa contoh keputusan ekonomik 

: 

Menerima  atau  menolak  permintaan  kredit  (bagi  bank  atau  lembaga 

keuangan lain yang sedang mempertimbangkan permintaan kredit dari nasabah 

atau colon nasabahnya). 

1. Melepas kembali atau mempertahankan saham (surat tanda 

pemikiran padapersero terbatas) yang sekarang dimiliki. 

2. Mengeluarkan    saham    atau    obligasi    untuk    menarik    dana    

dari masyarakat.  

Akuntansi terdiri dari tiga komponen utama yaitu : 

1. Input (masukan) : berupa transaksi, yaitu peristiwa bisnis yang 

bersifat keuangan. 

2. Proses     (prosedur)     :     meliputi     berbagai     fungsi     mulai 

dari pengidentifikasi    transaksi    sampai    dengan    penyajian 

informasi keuangan.  Proses  utama  akuntansi  adalah  pencatatan 

yang  terdiri  dari dua fungsi yaitu penjumlahan dan 

pemindahbukuan. 
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3. Outuput  (keluaran)  :  berupa  informasi  keuangan  seperti  laporan  

laba rugi,  laporan  perubahan  ekuitas,  perubahan  posisi  keuangan,  

dan laporan arus kas.  

Akuntansi  juga  merupakan  suatu  ilmu  yang  di  dalamnya  berisi 

bagaimana proses pemikiran  sehingga dihasilkan suatu  kerangka  

konseptual  yang  mencakup prinsip, standar,  metode, dan teknik, serta 

prosedur yang akan dijadikan landasan dalam pelaporan keuangan dan 

informasi-informasi lainnya untuk  melaporkan keadaan keuangan dari 

suatu kesatuan usaha. 

2.1.2 Manjemen Keuangan 

2.1.2.1 Pengertian Manajemen Keuangan  

Manajemen Keuangan merupakan suatu proses dalam kegiatan 

keuangan perusahaan yang berhubungan dengan upaya untuk 

mendapatkan dana perusahaan serta meminimalkan biaya perusahaan dan 

juga upaya pengelolaan keuangan suatu badan usaha atau organisasi untuk 

dapat mencapai tujuan keuangan yang telah ditetapkan.  

Pengertian  Manajemen  Keuangan  Menurut  Horne  dan  

Wachowicz  Jr. (2012:2)   dalam   bukunya   yang   berjudul   Fundamentals   

of   Financial Management    yang    telah    di    alih bahasa menjadi 

Prinsip-prinsip Manajemen Keuangan mengemukakan bahwa:  

“Manajemen keuangan berkaitan dengan perolehan aset, pendanaan, dan 

manajemen aset dengan didasari beberapa tujuan umum”. 

Sedangkan menurut Irham Fahmi (2015:2), mengemukakan bahwa: 
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“Manajemen  Keuangan  merupakan  penggabungan  dari ilmu 

dan seni yang membahas, mengkaji dan menganalisis tentang 

bagaimana seorang   manajer keuangan  dengan  

mempergunakan  seluruh  sumberdaya  perusahaan  untuk  

mencari dana,  mengelola  dana  dan  membagi  dana  dengan  

tujuan  memberikan profit atau kemakmuran  bagi  para  

pemegang  saham  dan suistainability (keberlanjutan)  usaha 

bagi perusahaan.” 

 

Teori  tersebut  menyatakan  bahwa  manajemen  keuangan  

merupakan suatu   kajian   dan   perencanaan   analisis   untuk   mengetahui   

mengenai keadaan   keuangan   yang   terjadi   pada   perusahaan,   baik   

itu   mengenai keputusan  inventasi,  pendanaan  bahkan  aktiva  

perusahaan  dengan  tujuan memberikan profit bagi   para   pemegang   

saham   dan suistainability (keberlanjutan) usaha bagi perusahaan. 

2.1.2.2 Fungsi Manajemen Keuangan 

Ukuran  dan  penting  fungsi  manajemen  keuangan  tergantung  dari 

besarnya  perusahaan.  Pada  perusahaan  kecil,  fungsi  keuangan  

umumnya dilakukan  oleh  departemen  akuntansi.  Setelah  perusahaan  

berkembang, lambat  laun  menjadi  departemen.  Fungsi  manajemen  

keuangan   yang utama  adalah  dalam  hal  keputusan  investasi,  

pembiayaan  dan  deviden untuk  suatu  perusahaan  atau  organisasi  

bahkan  koperasi  atau  bahkan instansi-instansi lain. 

Menurut James  C,  Van  Horne  &  John  M,  Wachowicz,  JR.  

(2012:3), menyatakan  bahwa  fungsi  manajemen  keuangan  terdiri  dari  

tiga  keputusan  utama yang harus dilakukan oleh suatu perusahaan yaitu: 

a. Keputusan investasi adalah hal  yang paling penting dari ketiga 

keputusan  ketika perusahaan  ingin  menciptakan  nilai.  Dan  
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bagaimana  manajer  keuangan  harus mengalokasikan   dana   ke   

dalam   bentuk-bentuk   investasi   yang   akan   dapat mendatangkan  

keuntungan  di  masa  yang  akan  datang.  Bentuk,  macam  dan 

komposisi dari investasi. 

b. Keputusan  pendanaan  adalah  menyangkut  beberapa  hal.  Pertama,  

keputusan mengenai  penetapan  sumber  dana  yang  diperlukan  

untuk  membiayai  investasi. Sumber  dana  yang  akan  digunakan    

untuk  membiayai  investasi  tersebut  dapat berupa hutang jangka 

pendek, hutang jangka panjang atau modal sendiri.  Kedua, penetapan 

tentang pertimbangan hutang jangka panjang dan modal sendiri 

dengan biaya modal rata-rata minimal. 

c. Keputusan  pengelolaan  aktiva atau  keputusan  kebijakan  deviden 

adalah  bahwa manajer   keuangan   bersama   manajer   lain   di   

perusahaan   bertanggung   jawab terhadap  berbagai  tingkatan    

operasi  dari asset-asset  yang  ada.  Pengalokasian dana  yang  

digunakan  untuk  pengadaan  dan  pemanfaatan  asset  menjadi  

tanggung jawab  manajer  keuangan.  Tanggung  jawab  tersebut  

menuntut  manajer  keuangan lebih memperhatikan pengeloalaan 

aktiva lancar daripada aktiva tetap.   

Manajemen  keuangan  memiliki  kesempatan  kerja  yang  luas  

karena  setiap perusahaan  pasti  membutuhkan  seorang  manajer  

keuangan  yang  menangani  fungsi-fungsi  keuangan.  Fungsi  manajemen  

keuangan  adalah  salah  satu  fungsi  utama  yang sangat  penting  di  dalam  
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perusahaan,  disamping  fungsi-fungsi  lainnya  yaitu  fungsi pemasaran, 

sumber daya manusia dan operasional. Walaupun dalam pelaksanaannya 

keempat fungsi-fungsi tersebut saling berhubungan satu sama lainnya. 

2.1.3 Debt to Equity Ratio 

2.1.3.1 Pengertian Debt to Equity Ratio 

Pengeritan Debt to Equity Ratio menurut para ahli adalah sebagai 

berikut : 

Menurut (Kasmir (2013:151))  : “Debt To Equity Ratio (DER) 

merupakan rasio yang dipakai untuk mengukur utang dengan 

ekuitas. Rasio ini dihitung dengan cara membandingkan antara 

seluruh utang, termasuk utang lancar, dengan seluruh ekuitas 

perusahaan.” 

 

Joel G. Siegel dan Jae K. Shim mendefinisikan Debt to Equity 

Ratio sebagai “Ukuran yang dipakai dalam menganalisis 

laporan laporan keuangan untuk  

memperlihatkan besarnya jaminan yang tersedia untuk 

kreditor”. 

 

Debt to Equity Ratio merupakan salah satu rasio keuangan yang 

tergolong kelompok rasio solvabilitas. Debt to Equity Ratio adalah rasio 

yang menggunakan hutang dan modal untuk mengukur besarnya rasio. Debt 

to Equity Ratio merupakan rasio yang dipergunakan untuk mengukur 

tingkat penggunaan utang terhadap total shareholder’s equity yang dimiliki 

perusahaan. Debt to Equity Ratio menunjukan persentase penyediaan dana 

oleh pemegang saham terhadap pemberi pinjaman. 

Semakin tinggi rasio, semakin rendah pendanaan perusahaan yang 

disediakan oleh pemegang saham. Dari perspektif kemampuan membayar 

kewajiban jangka panjang, semakin rendah rasio akan semakin baik 
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kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka panjangnya. 

Semakin tinggi DER menunjukkan komposisi total hutang (jangka pendek 

dan jangka panjang) semakin besar dibanding dengan total modal sendiri, 

sehingga berdampak semakin besar beban perusahaan terhadap pihak luar 

(kreditur). Meningkatnya beban terhadap kreditur menunjukkan sumber 

modal perusahaan sangat tergantung dengan pihak luar. Selain itu besarnnya 

beban hutang yang ditanggung perusahaan dapat mengurangi jumlah laba 

yang diterima perusahaan. 

2.1.3.2 Tujuan dan Manfaat Debt to Equity Ratio 

Untuk memilih menggunakan modal sendiri atau modal pinjaman 

haruslah menggunakan beberapa perhitungan. Seperti diketahui bahwa 

penggunaan modal sendiri atau dari modal pinjaman akan memberikan 

dampak tertentu bagi perusahaan. Pihak manajemen harus pandai 

mengatur rasio kedua modal tersebut. Pengaturan rasio yang baik akan 

memberikan banyak manfaat bagi perusahaan guna menghadapi segala 

kemungkinan yang akan terjadi. Namun semua kebijakan ini tergantung 

dari tujuan perusahaan secara keseluruhan. Menurut Kasmir (2013:153) 

beberapa tujuan perusahaan dengan menggunakan debt to equity ratio 

yakni: 

1. “Untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada 

pihak lainnya (kreditor).  

2. Untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban 

yang bersifat tetap. 
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3. Untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva 

tetap dengan modal. 

4. Untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang; 

5. Untuk menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap 

pengelolaan aktiva. 

6. Untuk menilai atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah 

modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang;  

7. Untuk menilai berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih, 

terdapat sekian kalinya modal sendiri yang dimiliki; dan 

8. Tujuan lainnya”. 

Sementara itu, manfaat debt to equity ratio ratio adalah: 

1. “Untuk menganalisis kemampuan posisi perusahaan terhadap 

kewajiban kepada pihak lainnya; 

2. Untuk menganalisis kemampuan posisi perusahaan terhadap 

kewajiban kepada pihak lainnya; 

3. Untuk menganalisis keseimbangan anatar nilai hutang dengan 

modal; 

4. Untuk menganalisis seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh 

utang; 

5. Untuk menganalisis seberapa besar utang perusahaan berpengaruh 

terhadap pengelolaan aktiva; 

6. Untuk menganalisis atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah 

modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang; 
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7. Untuk menganalisis berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih 

ada terdapat sekian kalinya modal sendiri; dan 

8. Manfaat lainnya. 

Intinya adalah dengan analisis debt to equity ratio, perusahaan akan 

mengetahui beberapa hal berkaitan dengan penggunaan modal sendiri dan 

modal pinjaman serta mengetahui rasio kemampuan perusahaan untuk 

memenuhi kewajibannya. Setelah diketahui, manajer keuangan dapat 

mengambil kebijakan yang dianggap perlu guna menyeimbangkan 

penggunaan modal. Akhirnya, dari rasio ini kinerja manajemen selama ini 

akan terlihat apakah sesuai tujuan perusahaan atau tidak. 

2.1.3.3 Rumus DER 

Rasio Utang Terhadap Modal/Debt to Equity Ratio (DER) dihitung 

dengan rumus : 

 

𝐷𝑒𝑏𝑡 𝑡𝑜 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐻𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔

𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙
 𝑥 100% 

(Kasmir (2013:151)) 

 

Debt to Equity Ratio (DER) dengan angka dibawah 1.00, 

mengindikasikan bahwa perusahaan memiliki hutang yang lebih kecil dari 

modal (ekuitas) yang dimilikinya. Tetapi sebagai investor kita juga harus 

jeli dalam menganalisis DER ini, sebab jika total hutangnya lebih besar dari 

pada ekuitas, maka kita harus melihat lebih lanjut apakah hutang lancar atau 

hutang jangka panjang yang lebih besar :  
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1. Jika jumlah hutang lancar lebih besar dari pada hutang jangka panjang, hal 

ini masih bisa diterima, karena besarnya hutang lancar sering disebabkan 

oleh hutang operasi yang bersifat jangka pendek. 

2. Jika hutang jangka panjang yang lebih besar, maka dikuatirkan perusahaan 

akan mengalami gangguan likuiditas dimasa yang akan datang. Selain itu 

laba perusahaan juga semakin tertekan akibat harus membiayai bunga 

pinjaman tersebut. 

3. Beberapa perusahaan yang memiliki DER di atas 1.00, menggnggu 

pertumbuhan kinerja perusahaanya juga menganggu pertumbuhan harga 

sahamnya. Karena itu sebagian besar para investor menghindari perusahaan 

yang memiliki angka DER lebih dari 2. 

2.1.4 Return On Assets 

2.1.4.1 Pengertian Return On Assets 

 

Daya tarik utama bagi pemilik perusahaan (pemegang saham) dalam 

suatu perseroan adalah laba. Dalam konteks ini laba berarti hasil yang 

diperoleh melalui usaha manajemen atas dana yang diinvestasikan pemilik 

perusahaan. Laba bisa diukur dengan Retun On Assets Ratio yang 

merupakan salah satu pengukuran bagi kinerja suatu perusahaan yang 

menggambarkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba 

selama periode tertentu pada tingkat asset tertentu. 

Menurut Kasmir (2013; 201), Pengertian ROA adalah “rasio yang 

menunjukkan hasil (return) atas jumlah aktiva yang di gunakan di dalam 

perusahaan”. 
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Menurut Munawir (2010;89), Pengertian ROA adalah “ROA salah 

satu bentuk rasio profitabilitas yang di tujukan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan dengan seluruh dana yang digunakan untuk 

operasional perusahaan untuk menghasilkan laba”. 

 

Menurut Fahmi (2012:98),“Return On Assets melihat sejauh mana 

investasi yang telah ditanamkan mampu memberikan pengembalian 

keuntungan sesuai dengan yang diharapkan dan investasi tersebut 

sebenarnya sama dengan aset perusahaan yang ditanamkan atau 

ditempatkan”. 

 

Return On Assets (ROA) merupakan salah satu rasio profitabilitas 

yang dapat mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba 

dari aktiva yang digunakan. ROA mampu mengukur kemampuan 

perusahaan menghasilkan keuntungan pada masa lampau untuk kemudian 

diproyeksikan di masa yang akan datang. Assets atau aktiva yang dimaksud 

adalah keseluruhan harta perusahaan, yang diperoleh dari modal sendiri 

maupun dari modal asing yang telah diubah perusahaan menjadi aktiva-

aktiva perusahaan yang digunakan untuk kelangsungan hidup perusahaan 

2.1.2.1 Tujuan dan Manfaat Rasio Return On Assets 

 Rasio Return On Assets memiliki tujuan dan manfaat tidak hanya bagi 

pihak internal, tetapi juga bagi pihak ekternal atau diluar perusahaan, 

terutama pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan perusahaan. Tujuan 

penggunaan rasio ini menurut Kasmir (2013:197), adalah:  

1. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam 

satu periode tertentu. 

2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun 

sekarang. 
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3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu. 

4. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan total aktiva. 

5. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan. 

6. Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang 

digunakan baik modal sendiri. 

Manfaat yang diperoleh menurut Kasmir (2013:198), yaitu: 

a. Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam 

satu periode.  

b.  Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun 

sekarang. 

c. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu. 

d. Mengtahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan aktiva yang 

dimiliki. 

e. Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang 

digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri. 

2.1.2.2 Pengukuran Return On Assets Ratio 

Hasil pengembalian Investasi atau lebih dikenal dengan nama Return 

on Investment (ROI) atau Return on Assets, merupakan rasio yang 

menunjukkan hasil (return) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam 

perusahaan. Return on Assets juga merupakan suatu ukuran tentang 

efektifitas manajemen dalam mengelola investasinya. Rumusnya sebagai 

berikut: 
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𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑜𝑛 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 =
𝐸𝑒𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 𝐴𝑓𝑡𝑒𝑟 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡 𝑎𝑛𝑑 𝑇𝑎𝑥

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠
 

(Kasmir 2016:136) 

2.2 Kerangka Pemikiran 

Laba adalah hal yang paling utama ditargetkan kenaikannya dalam setiap 

periode akuntansi dalam sebuah perusahaan, karena melalui inilah kinerja 

perusahaan dapat diukur kemampuannya dalam menjalankan perusahaan. 

Jika tingkat laba perusahaan terus meningkat dalam setiap periode 

akuntansinya maka dapat dikatakan bahwa perusahaan berjalan dengan 

sangat baik, namun sebaliknya jika laba dalam perusahaan menurun dapat 

disimpulkan pula bahwa perusahaan tidak berjalan dengan baik, maka 

manajemen harus mengganti strategi perusahaannya karena jika tidak dirubah 

dan laba perusahaan terus menerus menurun setiap periodenya maka dapat 

dipastikan bahwa perusahaan tersebut akan mengalami kebangkrutan. 

Hutang berperan sebagai penambah modal yang digunakan perusahaan 

untuk mendanai kegiatan perusahaannya. Seperti yang dikutip penulis dari M. 

Nafarin (2007:334): “Menambah hutang jangka pendek maupun jangka 

panjang dan modal sendiri dimaksudkan untuk ekspansi, yaitu memperluas 

kegiatan perusahaan, memperluas kegiatan produksi, memperluas kegiatan 

pemasaran dengan tujuan memperoleh laba sebesar-besarnya. Dengan 

peningkatan kegiatan produksi dan pemasaran (ekspansi) sebagai akibat 

peningkatan pembelanjaan dengan hutang dan modal sendiri dapat 

memperbesar laba”. Hutang dapat digunakan perusahaan untuk menambah 
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modal perusahaannya, semakin besar modal yang dimiliki semakin baik pula 

perusahaan dapat mendanai kegiatan atau aktivitas perusahaannya. Ketika 

perusahaan sudah berjalan dengan baik maka perusahaan dapat 

mengembangkan dan memperluas perusahaannya menjadi perusahaan yang 

lebih besar dengan tingkat laba yang besar pula.  

Dalam penelitian ini Hutang diidentifkasi dengan Debt To Equity Ratio 

yaitu rasio yang dipakai untuk mengukur utang dengan ekuitas. Rasio ini 

dihitung dengan cara membandingkan antara seluruh utang, termasuk utang 

lancar, dengan seluruh ekuitas perusahaan. (Kasmir (2013:151)). Sedangkan 

indikator untuk pengukuran laba penulis menggunakan rasio Return On 

Assets yang digunakan untuk suatu ukuran tentang efektivitas manajemen 

dalam mendapatkan laba dengan mengelola investasinya. 

Penelitian mengenai Debt To Equity Ratio dan Return On Assets  telah 

dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya seperti Laksono (2013) dan Irdha 

Yusra (2016) menunjukkan bahwa Debt To Equity Ratio berpengaruh positif 

terhadap Return On Assets. Namun menurut penelitian yang dilakukan Setyo 

Budi Nugroho (2012), Prakoso (2017) menunjukkan bahwa Debt To Equity 

Ratio tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Dengan adanya perbedaan hasil 

dari beberapa penelitian sebelumnya mengenai Return On Assets, maka perlu 

dilakukan kembali penelitian mengenai pengaruh Debt To Equity terhadap 

Return On Assets. Berikut adalah kerangka penelitian yang dilakukan penulis : 
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Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

  

 

 

2.3 Hipotesis Penelitian 

H1 : Debt To Equity Ratio berpengaruh terhadap Return On Assets 

Debt To Equity Ratio Return On Assets 
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BAB III 

METODE PENELITAN 

3.1 Metode yan Digunakan 

Dalam melakukan penelitian perlu adanya suatu metode, cara atau 

taktik sebagai langkah-langkah yang harus ditempuh oleh peneliti dalam 

memecahkan suatu permasalahan untuk mencapai tujuan tertentu. Untuk 

mencapai tujuan tersebut diperlukan suatu metode yang relevan dengan 

tujuan yang ingin dicapai. 

Menurut Sugiyono (2016:2) pengertian metode penelitian adalah 

sebagai berikut : “Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan 

data dengan tujuan dan kegunaan tertentu”. Dalam penelitian ini penulis 

menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan 

verifikatif.  

 

Menurut Sugiyono (2016:35) : “Metode penelitian deskriptif adalah 

Suatu rumusan masalah yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap 

keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau 

lebih (variabel yang berdiri sendiri). Jadi dalam penelitian ini 

peneliti tida membuat perbandingan variabel itu pada sampel yang 

lain, dan mencari hubungan variabel itu dengan variabel lain”. 

 

Menurut Sugiyono (2015:13)  : “Metode penelitian kuantitatif adalah 

Metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivism, 

digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik 

pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, 

pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data 

bersifat kuantitatif/statistic dengan tujuan untuk menguji hipotesis 

yang telah ditetapkan”. 

 

 

Dalam penelitian ini metode deskriptif akan dipakai untuk menjelaskan 

tentang variabel-variabel Debt To Equity Ratio dan Return On Assets Ratio. 
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Menurut Sugiyono (2016:21) : “Penelitian verifikatif pada dasarnya 

untuk menguji teori dengan pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis 

dilakukan dengan menggunakan perhitungan statistik yang 

digunakan untuk menguji pengaruh variabel dan terhadap Y. 

Verifikatif menguji teori dengan pengujian suatu hipotesis apakah 

diterima atau ditolak”. 

 

Penelitian verifikatif dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya 

pengaruh secara parsial antara Debt To Equity Ratio terhadap Return On 

Assets Ratio. Metode ini digunakan untuk menjawab tujuan penelitian 

mengenai pengaruh Debt To Equity Ratio terhadap Return On Assets Ratio  

dan dapat mengetahui pengaruh atau bentuk hubungan kausal antara Debt 

To Equity Ratio terhadap Return On Assets Ratio pada PT Indomobil Sukses 

International Tbk. Tahun 2011-2018. 

3.2 Oprasionalisasi Variabel 

Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk 

apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh 

informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. 

Menurut Sugiyono (2016:38) variabel penelitian adalah 

sebagai berikut : “Variabel penelitian adalah suatu atribut atau 

sifat atau nilai dari orang, obyek, atau kegiatan yang 

mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”. 

 

3.2.1 Variabel Independen 

Menurut Sugiyono (2016:39), variabel bebas adalah : 

“Variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab 

perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). 

Variabel ini sering disebut sebagai variabel stimulus, 

prediktor, antecedent”. 

 

Variabel independen (X) adalah variabel bebas, dimana variabel ini 

merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab timbulnya 
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variabel dependen (terikat) yang menjadi varibael independen dalam 

penelitian ini adalah Debt to Equity Ratio. 

Debt to Equity Ratio merupakan salah satu rasio keuangan yang 

tergolong kelompok rasio solvabilitas. Debt to Equity Ratio adalah rasio 

yang menggunakan hutang dan modal untuk mengukur besarnya rasio. Debt 

to Equity Ratio merupakan rasio yang dipergunakan untuk mengukur 

tingkat penggunaan utang terhadap total shareholder’s equity yang dimiliki 

perusahaan. Debt to Equity Ratio menunjukan persentase penyediaan dana 

oleh pemegang saham terhadap pemberi pinjaman. 

Semakin tinggi rasio, semakin rendah pendanaan perusahaan yang 

disediakan oleh pemegang saham. Dari perspektif kemampuan membayar 

kewajiban jangka panjang, semakin rendah rasio akan semakin baik 

kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka panjangnya. 

Semakin tinggi DER menunjukkan komposisi total hutang (jangka pendek 

dan jangka panjang) semakin besar dibanding dengan total modal sendiri, 

sehingga berdampak semakin besar beban perusahaan terhadap pihak luar 

(kreditur). Meningkatnya beban terhadap kreditur menunjukkan sumber 

modal perusahaan sangat tergantung dengan pihak luar. Selain itu besarnnya 

beban hutang yang ditanggung perusahaan dapat mengurangi jumlah laba 

yang diterima perusahaan. 

3.2.2 Variabel dependen 

Menurut Sugiyono (2016:39) variabel terikat adalah : 

“Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau 

yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel 
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ini sering disebut sebagai variabel output, kriteria, 

konsekuen”. 

 

Variabel dependen (Y) adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel 

independen. Yang menjadi variabel dependen dalam penelitian ini adalah 

Return On Assets. 

Laba adalah hal yang paling utama ditargetkan kenaikannya dalam setiap 

periode akuntansi dalam sebuah perusahaan, karena melalui inilah kinerja 

perusahaan dapat diukur kemampuannya dalam menjalankan perusahaan. 

Jika tingkat laba perusahaan terus meningkat dalam setiap periode 

akuntansinya maka dapat dikatakan bahwa perusahaan berjalan dengan 

sangat baik, namun sebaliknya jika laba dalam perusahaan menurun dapat 

disimpulkan pula bahwa perusahaan tidak berjalan dengan baik, maka 

manajemen harus mengganti strategi perusahaannya karena jika tidak dirubah 

dan laba perusahaan terus menerus menurun setiap periodenya maka dapat 

dipastikan bahwa perusahaan tersebut akan mengalami kebangkrutan. 

Daya tarik utama bagi pemilik perusahaan (pemegang saham) dalam 

suatu perseroan adalah laba. Dalam konteks ini laba berarti hasil yang 

diperoleh melalui usaha manajemen atas dana yang diinvestasikan pemilik 

perusahaan. Laba bisa diukur dengan Retun On Assets Ratio yang 

merupakan salah satu pengukuran bagi kinerja suatu perusahaan yang 

menggambarkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba 

selama periode tertentu pada tingkat asset tertentu. 
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3.2.3 Tabel Oprasionalisasi Variabel 

Berdasarkan judul skripsi yang telah dikemukakan di atas yaitu “ 

Pengaruh  Debt to Equity Ratio Terhadap Return On Assets di  PT Indomobil 

Sukses Internasional Tbk Periode 2011 - 2018”, maka operasionalisasi 

variabel dalam penelitian ini dapat dijabarkan berikut : 

Tabel 3.1 

  Operasionalisasi Variabel 

 

  Variabel Definisi Operasional Indikator Skala 

Debt To 

Equity Ratio 

(X) 

 

Debt To Equity Ratio (DER) 

merupakan rasio yang dipakai 

untuk mengukur utang dengan 

ekuitas. Rasio ini dihitung dengan 

cara membandingkan antara 

seluruh utang, termasuk utang 

lancar, dengan seluruh ekuitas 

perusahaan. 

 

Menurut (Kasmir 2016:151)   

DER

=
Total Utang

Modal 
 

 

Kasmir 

(2016:151) 

Rasio 

Return On 

Assets (Y) 

Return On Assets Ratio 

merupakan rasio untuk menilai 

kemampuan perusahaan dalam 

mencari keuntungan atau laba 

dalam suatu periode tertentu. 

Rasio ini juga memberikan 

ukuran tingkat efektivitas 

manajemen suatu perusahaan 

yang ditunjukkan dari laba yang 

dihasilkan dari penjualan atau 

dari pendapatan investasi.  

 

Kasmir (2016:114) 

𝑅𝑂𝐴

=
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠
 

 

 

Kasmir 

(2016:114) 

Rasio 

  

3.3 Populasi dan Sampel 

3.3.1 Populasi 

Menurut Sugiyono (2016:80): “Populasi adalah wilayah generalisasi 

yang terdiri atas : obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 
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tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya”. 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa populasi bukan 

hanya orang, tetapi juga obek dan benda-benda alam yang lain. Populasi 

juga bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek/subyek ang dipelajari, 

tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subyek atau 

obyek itu. 

Maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

lapora keuangan PT Indomobil Sukses Internasional Tbk. Alasan mengapa 

PT Indomobil Sukses Internasional Tbk dijadikan populasi dalam penelitian 

ini adalah karena perusahaan ini mengalamai keuntungan dan kerugian yang 

sangat pluktiatif.  

3.3.2 Sampel 

Pengertian sampel menurut Sugiyono (2016:81) yaitu : “Sampel 

adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

tersebut”. Pengukuran sampel merupakan langkah untuk menentukan 

besarnya sampel yang akan diambil dalam melaksanakan penelitian dalam 

suatu obyek. 

Pengambilan sampel ini harus dilakukan sedemikian rupa sehingga 

diperoleh sampel yang benar-benar dapat berfungsi atau dapat 

menggambarkan keadaan populasi yang sebenarnya. Dengan istilah lain, 

sampel harus representatif. 
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3.3.3 Teknik Sampling 

Sampling dapat diartikan sebagai suatu cara untuk mengumpulkan 

data yang sifatnya tidak menyeluruh yaitu tidak mencakup seluruh objek 

penelitian (populasi) tetapi hanya sebagian dari populasi saja. 

Menurut Sugiyono (2016:81), “teknik Sampling adalah merupakan 

teknik pengambilan sampel”. Dalam penelitian ini teknik sampling yang 

digunakan adalah teknik nonprobability sampling.  

Pengertian nonprobability sampling menurut Sugiyono (2016:84) 

adalah sebagai berikut : “Nonprobability sampling adalah teknik 

pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi 

setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel”. 

Teknik nonprobability sampling yang digunakan dalam pengambilan 

sampel pada penelitian ini adalah teknik purposive sampling. Pengertian 

purposive sampling menurut Sugiyono (2016:85) adalah sebagai berikut : 

“Sampling purposive adalah teknik penentuan sampel dengan 

pertimbangan tertentu”. 

Alasan pemilihan sampel dengan menggunakan teknik purposive 

sampling adalah karena tidak semua sampel mempunyai kriteria sesuai 

dengan yang telah penulis tentukan, oleh karena itu penulis memilih 

purposive sampling dengan menetapkan pertimbangan-pertimbangan atau 

kriteria-kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh sampel-sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini, yaitu laporan keuangan PT Indomobil 
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Sukses Internasional Tbk tahun 2011-2018 karena ditahun ini laporan 

keuangan mengalami kerugian dan keuntungan yang pluktiatif. 

3.4 Sumber dan Cara Penentuan Data 

Sumber data penelitian adalah sumber data yang diperlukan sebagai 

penunjang terhadap keberhasilan suatu penelitian. 

 Menurut Suharsimi Arikunto (2010;107) menyatakan bahwa 

“sumber data adalah subjek dari mana data tersebut dapat 

diperoleh. Sumber data dipergunakan untuk menunjang 

terlaksananya penelitian dan sekaligus untuk menjamin 

keberhasilan dari penelitian tersebut.” 

 

Pengambilan data yang dihimpun secara langsung oleh peneliti 

disebut sumber data primer, sedangkan apabila melaui tangan kedua disebut 

data sekunder. Sumber data dalam penelitian ini merupakan sumber data 

sekunder karena peneliti tidak menghimpun data secara langsung dari 

perusahaan tempat peneliti melakukan penelitian. Sumber data dalam 

penelitian ini adalah Laporan Neraca Konsolidasi dan Laporan Laba Rugi 

PT Indomobil Sukses Internasional Tbk. Tahun 2011-2018. 

3.5 Teknik Pengumpulan data 

Sebagian besar tujuan penelitian adalah untuk memperoleh data yang 

relevan, dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam 

penyusunan skripsi ini penulis memperoleh data dari beberapa sumber yaitu 

: 

1. Data Sekunder  

Data dan informasi ini penulis peroleh dari studi kepustakaan 

yaitu dengan mempelajari literatur-literatur serta dari sumber lain 
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yang berhubungan dan relevan dengan masalah-masalah yang 

sedang diteliti. 

Menurut Sugiyono (2016:137) data sekunder adalah : “Sumber 

sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data 

kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat 

dokumen”. 

2. Penelitian kepustakaan (Library Research) 

Dilakukan untuk memperoleh data sekunder secara landasan 

teori yang digunakan sebagai pendukung dalam pembahasan 

penelitian kepustakaan dengan cara membaca literatur yang 

berhubungan dengan masalah yang akan diteliti oleh penulis. Pada 

tahap ini, penulis melakukan pengambilan data-data sekunder 

berupa laporan keuangan Laporan Neraca Konsolidasi dan Laporan 

Laba Rugi PT Indomobil Sukses Internasional Tbk. Tahun 2011-

2018 yang berasal dari web Bursa Efek Indonesia. 

3. Riset Internet (Online Reserach) 

Pada tahap ini, penulis berusaha untuk memperoleh berbagai 

data dan informasi dari situs-situs yang berhubungan dengan 

penelitian terkait. Sehingga memudahkan dalam bekerja, kemudian 

mempelajari data-data yang telah diperoleh dari berbagai sumber di 

halaman internet. 
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3.6 Rancangan Analisis dan Uji Hipotesis 

Analisis data dapat menggunakan software SPSS sebagai alat untuk 

regresi model sederhana. Untuk menghasilkan suatu model yang baik, hasil 

analisis regresi memerlukan pengujian Asumsi Klasik. 

3.6.1 Analisis Deskriptif 

Metode   yang   digunakan oleh   penulis   dalam   menganalisis   data   

dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif.  

Menurut Sugiyono (2016:206) analisis deskriptif adalah: 

“Statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara 

mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah 

terkumpul sebagaimana  adanya  tanpa  bermaksud membuat  

kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi”.  

 

Analisis  deskriptif  merupakan  penelitian  yang  dilakukan  untuk  

mengetahui nilai  variabel  independen  dan  variabel  dependen.  Dalam  

analisis  ini  dilakukan pembahasan  mengenai  bagaimana debt to equity 

ratio dan retrun on assets pada  PT Indomobil Sukses International Tbk.  

Pada tahun 2011-2018, yang dibantu dengan software SPSS Versi 25 

Analisis deskriptif dengan melihat nilai minimum dan nilai maksimum pada 

periode sampel penelitan kemudian membandingkan nilai mean dengan 

standar deviasi yang dihasilkan.  

3.6.2 Uji Asumsi Klasik 

Penggunaan uji asumsi klasik dilakukan untuk menguji kelayakan atas 

model regresi yang digunakan pada penelitian ini juga untuk memastikan 

bahwa di dalam model regresi yang diuji mempunyai data yang terdistribusi 

secara normal dan bebas dari heteroskedastisitas, multikolinieritas,. 
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Pengujian asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas 

(Ghozali, 2011: 103) 

1. Uji Normalitas 

 Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Uji 

t mengasumsikan bahwa nilai residu mengikuti distribusi normal. Apabila 

asumsi dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah 

sampel kecil. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi 

normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. Pengujian 

normalitas pada penelitian ini dengan menggunakan uji Kolmogorov-

Smirnov. Pedoman yang digunakan dalam pengambilan kesimpulan 

adalah sebagai berikut(Ghozali, 2011: 160) :  

a. Jika nilai sig (2-tailed) > 0,05 ; maka distribusi data normal;  

b. Jika nilai sig (2-tailed) < 0,05 ; maka distribusi data tidak normal. 

2. Uji Heteroskedastisitas  

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model 

regresi terjadi ketidaksamaan varian dan residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain. Jika varian dari residual satu pengamatan yang lain tetap, 

maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut 

heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas 

atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Imam Ghozali, 2011). 

Jika angka signifikansi t yang diperoleh dari persamaan regresi yang 

baru lebih besar dari alpha 5%, maka dikatakan tidak terdapat 
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heteroskedastisitas dalam data model. Sebaliknya, jika angka signifikansi 

yang diperoleh lebih kecil dari alpha 5%, maka dapat dikatakan terdapat 

heteroskedastisitas dalam data mode Regresi Linier Sederhana. 

3. Uji Autokorelasi  

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

linear ada korelasi antara kesalahan penganggu pada periode t dengan 

kesalahan penganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, 

maka dinamakan ada problem autokorelasi dan model regresi yang baik 

adalah regresi yang bebas dari autokorelasi (Ghozali, 2011: 110).  

Penelitian ini, pengujian untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi 

dapat dilihat dari nilai Durbin-Watson (DW). Uji Durbin-Watson hanya 

digunakan untuk autokorelasi tingkat satu dan mensyaratkan adanya 

intercept (konstanta) dalam model regresi dan tidak ada variabel 

independen. 

Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi : 

a. Bila nilai D-W terletak dibawah -2 berarti diindikasikan ada 

autokorelasi positif. 

b. Bila nilai D-W terletak diantara -2 sampai +2 berarti di indikasikan 

tidak ada autokorelasi. 

Bila nilai D-W diatas +2 berarti di indikasikan ada autokorelasi 

negatif. Run test merupakan bagian dari statistik non-parametik dapat pula 

digunakan untuk menguji apakah antar residual terdapat korelasi yang 

tinggi. Jika antar residual tidak terdapat hubungan korelasi maka dikatakan 
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bahwa residual adalah acak atau random. Run test digunakan untuk 

melihat apakah data residual terjadi secara random atau tidak (sistematis).  

Run test dilakukan dengan membuat hipotesis dasar, yaitu: 

H0: residual (res_1) random (acak) 

HA: residual (res_1) tidak random 

Dengan hipotesis dasar di atas, maka dasar pengambilan keputusan 

uji statistik dengan Run test adalah (Ghozali, 2011): 

1. Jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) kurang dari 0,05, maka H0 ditolak 

dan HA diterima. Hal ini berarti data residual terjadi secara tidak 

random (sistematis) atau terjadi autokorelasi antar nilai residual.  

2. Jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih dari 0,05, maka H0 diterima dan 

HA ditolak. Hal ini berarti data residual terjadi secara random(acak) 

atau tidak terjadi autokorelasi antar nilai residual 

3.6.3 Analisis Verifikatif 

Analisis verifikatif merupakan analisis model dan pembuktian yang 

berguna untuk mencari kebenaran dari hipotesis yang diajukan. Dalam 

penelitian ini, analisis verifikatif bermaksud untuk mengetahui hasil 

penelitian yang berkaitan dengan pengaruh Debt to Equity Ratio terhadap 

Return On Assets. Analisis ini digunakan untuk menunjukkan hubungan 

variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y).  

Salah satu syarat untuk bisa menggunakan persamaan regresi adalah 

terpenuhinya uji asumsi klasik. Setelah model yang akan diuji memenuhi 

asumsi klasik, dan regresi, maka tahap selanjutnya dilakukan statistik. Uji 
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statistik yang dilakukan adalah uji linier sederhana . Maksud dari uji linier 

sederhana adalah pengujian untuk membuktikan adanya pengaruh dari 

masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. 

Analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Analisis Regresi Linier Sederhana 

Menurut Sugiyono (2014:261) menjelaskan analisis regresi linier 

sederhana adalah sebagai berikut: 

“Regresi sederhana didasarkan pada hubungan fungsional atau 

kausal satu variabel independen dengan satu variabel dependen”. 

Adapun analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah analisis regresi sederhana. Analisis regresi merupakan salah satu 

teknik statistik yang sering digunakan oleh peneliti pada berbagai bidang 

keilmuan. Dalam penelitian ini digunakan regresi linier sederhana. 

Adapun model persamaan regresi linier sederhana adalah sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

Keterangan : 

Y : Harga Saham  

X : Return On Equity (ROE) 

a : Konstanta 

b : Koefisien regresi 

Y = a + bX 
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3.6.4 Uji Hipotesis 

Hipotesis adalah asumsi atau dugaan mengenai suatu hal yang dibuat 

untuk menjelaskan suatu hal yang sering dituntut untuk melakukan 

pengecekannya. Uji signifikasi pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen secara parsial menggunakan uji t. Untuk mengetahui 

terdapat pengaruh Debt to Equity Ratio terhadap Return On Assets, beberapa 

tahap pengujian hipotesis sebagai berikut: 

1. Uji Parsial (t test) 

  

Uji parsial (t test) digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-

masing variabel independen terhadap variabel dependen. Adapun langkah-

langkah yang dilakukan adalah: 

a) Menentukan Hipotesis 

 

Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini berhubungan dengan 

ada atau tidaknya pengaruh yang signifikan antara variabel bebas atau 

independen yaitu Debt to Equity Ratio terhadap variabel tidak bebas atau 

dependen yaitu Return On Assets.. Apabila hipotesis penelitian tersebut 

dinyatakan ke dalam hipotesis adalah:  

H1 : Debt To Equity Ratio berpengaruh terhadap Return On Assets 

 

b) Menentukan tingkat signifikansi 

Tingkat signifikasi yang dipilih adalah 5% (α = 0,05) dan derajat bebas 

(db) = n-k-1 untuk memperoleh nilai ttabel sebagai batas daerah penerimaan 

dan penolakan hipotesis. 
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c) Menghitung nilai thitung 

Pengujian regresi secara parsial untuk mengetahui apakah individual 

variabel bebas berpengaruh signifikan atau tidak terhadap variabel terikat. 

Hipotesis parsial digunakan uji t, maka dapat dianalisis dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut: 

 

 

  

 

Sugiyono (2014:250) 

Keterangan: 

t = Uji t 

r = Nilai koefisien korelasi 

r2 = Koefisien determinasi 

n = Jumlah sampel yang diobservasi 

d) Kriteria pengujian hipotesis secara parsial, kriteria uji t yang digunakan adalah: 

a. Jika thitung > ttabel, maka Hipotesis diterima berarti variabel independen secara 

parsial mempengaruhi variabel dependen. 

b. Jika thitung < ttabel, maka Hipotesis ditolak, berarti variabel independen secara 

parsial tidak mempengaruhi variabel dependen 

3.6.5 Koefisien Determinasi 

Koefisien Determinasi digunakan untuk menguji goodness-fit dari 

model regresi. Besarnya nilai adjusted R2  yang berarti variabilitas variabel 

dependen yang dapat dijelaskan oleh variabilitas variabel independen. Jadi 

model cukup baik, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lainnya yang 
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tidak dimasukkan dalam model regresi (Imam Ghozali, 2013:177). Analisis 

ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen. 

Koefisien Determinasi (Kd) dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

 

Keterangan: 

Kd = Koefisien determinasi 

r2 = Koefisien kuadrat korelasi ganda 

 

Kd = r2 x 100% 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Singkat Perseroan 

PT lndomobil Sukses lnternasional Tbk. (Perseroan) merupakan induk 

dari suatu kelompok usaha otomotif terpadu yang memiliki beberapa anak 

perusahaan yang bergerak di bidang otomotif yang terkemuka di Indonesia. 

Perseroan merupakan hasil penggabungan usaha (merger) antara PT 

Indomobil Investment Corpora dengan PT lndomulti Inti lndustri Tbk, yang 

setelah penggabungan berubah namanya menjadi  PT lndomobil Sukses 

lnternasional Tbk. Perseroan berkantor pusat di Wisma lndomobil I, Lantai 

9, Jln. MT. Haryono Kav. 8, Jakarta Timur - 13330. Bidang usaha utama 

Perseroan dan anak perusahaan antara lain meliputi pemegang lisensi 

merek, distributor penjualan kendaraan, layanan purna jual, jasa 

pembiayaan kendaraan bermotor, distributor suku cadang, perakitan 

kendaraan bermotor, produsen komponen otomotif, jasa persewaan 

kendaraan, jual beli kendaraan bekas, jasa pengurusan transportasi, 

distribusi bahan bakar, jasa pendidikan nonformal, serta usaha pendukung 

lainnya. Semua produk dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan dan 

kepuasan pelanggan dengan standar kualitas yang dijamin oleh perusahaan 

prinsipal serta didukung oleh layanan purna jual yang prima melalui 
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jaringan 3S (Sales, Service, dan Spare parts) yang tersebar di seluruh 

Indonesia. 

 Perseroan melalui anak-anak perusahaannya memegang merek-

merek terkenal dengan reputasi internasional yang meliputi Audi, 

Bandit,Datsun, HIAB, Hino, John Deere, Kalmar, Manitou, Nissan, Renault 

Trucks, SDLG, Suzuki, Volkswagen, Volvo Bus, Volvo Construction 

Equipment, dan Volvo Trucks. Produk-produk yang ditawarkan meliputi 

jenis kendaraan bermotor roda dua, kendaraan bermotor roda empat, bus, 

truk, dan alat berat. Sinergi dari seluruh karyawan yang tersebar di seluruh 

anak perusahaannya di Indonesia telah mampu mengantarkan Perseroan 

menjadi salah satu perusahaan di bidang otomotif yang terkemuka. 

Perseroan berupaya secara terus-menerus mengembangkan kemampuan, 

pengetahuan dan ketrampilan para karyawannya serta pemahaman nilai-

nilai yang baik yang dapat memberikan kontribusi positif terhadap 

Perseroan melalui program pelatihan, dalam bentuk program konseling, 

pelatihan, seminar, dan praktek kerja lapangan (on the job training). 

Pengembangan kompetensi dan jenjang karier telah menjadi salah 

satu prioritas kegiatan Perseroan dan telah dikemas dalam suatu sistem yang 

dievaluasi secara terus-menerus.  

2. Visi dan Misi Perushaan 

Adapun visi dan misi perusahaan PT Indomobil Sukses Internasional 

Tbk adalah sebagai berikut : 
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Visi 

 Menjadi perusahaan otomotif terhandal dan terpercaya di dalam 

negeri. 

Misi 

1.  Mengembangkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara 

berkesinambungan untuk meningkatkan profesionalisme bagi kepuasan 

pelanggan. 

2. Memberikan konstribusi dan berupaya sepenuhnya bagi pengembangan 

usaha Indomobil. 

3. Memberikan komitmen dan nilai terbaik bagi seluruh pihak yang 

berkepentingan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat. 

3. Sistem Pemasaran 

Sistem pemasarannya  dari segi promotion, perusahaan melakukan 

iklan di berbagai media mulai dari media cetak sampai media elektronik. 

Selain itu juga dibuat spanduk dan dipasangkan di pinggir jalan. Selain itu 

Perusahaan juga bekerja sama dengan acara-acara lainnya yang dapat 

mempromosikan produk Suzuki ke masyarakat. Perusahaan juga 

memberikan layanan perbaikan gratis selama masa jaminan. 

Dari segi place, jalur pemasangan langsung di distribusikan kepada 

konsumen melalui main dealer dan dealer-dealer yang ada di setiap kota 

Indonesia. Pemasaran juga dilakukan di luar negeri dengan melalui Suzuki 

Group yang berada di negara tersebut. Selain itu untuk pemasaran juga 

dibuat website Suzuki Indomobil Motor. 
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4. Anak Perusahaan 

 PT Suzuki Indomobil Motor (Suzuki Indonesia) 

 PT Nissan Motor Indonesia (Nissan Indonesia) 

 PT Datsun Panca Nusantara (Datsun Indonesia) 

 PT Foton Mobilindo (Foton Indonesia) 

 PT Hino Motors Manufacturing Indonesia (Hino Indonesia) 

 PT Chery Mobil Indonesia (Chery Indonesia) 

 PT Garuda Mataram Motor Audi Center (Audi Indonesia) 

 PT Indotruck Utama (Volvo Indonesia) 

 PT Auto Euro Indonesia (Renault Indonesia) 

 PT Ssangyong Kontruksi Indonesia (SsangYong Indonesia) 

 PT Garuda Mataram Motor (Volkswagen Indonesia) 

 Indorent 

 Indomobil Finance 

 Shinhan Indo Finance 

(Sumber : https://id.wikipedia.org diaskes pada hari Minggu, 06 Oktober 

2019) 

5. Struktur Organisasi 

Adapun struktur organisasi PT Indomobil Sukses Internasional Tbk 

adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Suzuki
https://id.wikipedia.org/wiki/Nissan
https://id.wikipedia.org/wiki/Datsun
https://id.wikipedia.org/wiki/Foton
https://id.wikipedia.org/wiki/Hino
https://id.wikipedia.org/wiki/Chery
https://id.wikipedia.org/wiki/Audi
https://id.wikipedia.org/wiki/Volvo
https://id.wikipedia.org/wiki/Renault
https://id.wikipedia.org/wiki/SsangYong
https://id.wikipedia.org/wiki/Volkswagen
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Indorent&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Indomobil_Finance&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Shinhan_Indo_Finance&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/
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Gambar 4.1 

Struktur Organisasi PT Indomobil Sukses Internasional Tbk 

(Sumber : Annual Report tahun 2018 PT Indomobil Sukses Internasional Tbk.) 

6. Budaya Perusahaan 

Perseroan telah menerapkan dan memberikan pembekalan yang 

berkelanjutan pada karyawan tentang budaya kerja Perseroan yang berisi 

nilai-nilai yang diyakini dapat memberikan warna tersendiri. Melalui 

penerapan dan penghayatan budaya kerja inilah diharapkan para karyawan 



46 

 

 

 

dapat menjadi pribadi yang beretika, memiliki dedikasi yang tinggi, 

memiliki kemampuan yang sesuai dengan bidang tugasnya, memiliki 

kemauan dan semangat bekerja yang tinggi, dan mengutamakan kerja sama 

sehingga berhasil mencapai tujuan Perseroan. Di bawah ini uraian lengkap 

tentang nilai-nilai yang merupakan satu rangkaian budaya kerja Perseroan: 

a. Etika  

Tugas karyawan adalah untuk bekerja, tapi tidak sebagai budak. 

Pekerjaan adalah sumber kebebasan. “Selalu lakukan tugas dengan baik, 

tanpa pamrih” (Bhagavad Gita). 

b. Dedikasi 

Inti dari filosofi Bhagavad Gita juga mendasari sikap kerja dengan 

peranan dan tindakan bila dilaksanakan secara moral, benar dan penuh 

perhatian akan memberikan kebebasan dan tidak takut atau menghindar. 

Adanya niat dari dalam diri sendiri untuk melaksanakan dan menyelesaikan 

setiap tugas akan memberikan rasa bebas dan nyaman dalam bekerja.  

c. Berdaya 

Berdaya adalah modal untuk melangkah, dalam arti kata mempunyai 

kemampuan. Kemampuan yang pada akhirnya diterjemahkan menjadi 

kemauan. 

d. Berupaya 

“Kemauan saja tidaklah cukup, kita harus juga mau melakukan” 

(Johan Wolfgang von Goethe). Ini menjelaskan bahwa kita tidak hanya 
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berkehendak saja, namun untuk mewujudkan rencana dan angan-angan, kita 

harus mewujudkannya dengan tindakan nyata. 

e. Kebersamaan 

Persaingan adalah baik adanya dan untuk memenangkan persaingan 

adalah dengan menggerakkan manusia/orang-orang. Sumber daya manusia 

harus dipupuk, dibina, dan senantiasa ditumbuhkembangkan 

kemampuannya, karena hanya bermodalkan ini kita dapat unggul dalam 

persaingan. 

f. Berhasil 

Bila kita lakukan tugas dan tanggung jawab kita terhadap perusahaan 

dengan landasan moral, dedikasi, segala daya dan upaya secara bersama-

sama niscaya kita akan mencapai hasil yang diinginkan dan kemungkinan 

bahkan di atas harapan kita. 

4.1.2 Analisis Deskiptif 

Hasil statitstik deskriptif dari varibel independen yaitu Debt to Equity 

Ratio dan varibel depeden yaitu Return On Assets dengan Sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini berjumlah 8 tahun perusahaan dari tahun 

2011-2018 yang dibagi perkuartal sehingga menghasilkan 32 observasi pada 

PT Indomobil Sukses Internasional Tbk.. dapat dilihat dalam tabel berikut : 

Tabel 4.1  

Analisis Deskriptif  

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Debt to Equiity Ratio 32 1,2701 3,9413 2,638374 ,5874150 

Return On Assets 32 -,0185 ,0752 ,012451 ,0234314 

Valid N (listwise) 32     

Sumber : Output SPSS 
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Berdasarkan tabel 4.1 maka dapat diketahui bahwa variabel independen 

dalam hal ini Debt to Equity Ratio (DER) memiliki nilai minimum sebesar 

1,2701 yaitu pada tahun quartal 3 tahun 2011. Nilai maksimum 3,9413 yaitu 

quartal 1 tahun 2013. Dari nilai minimum dan maksimum menunjukan nilai 

mean sebesar 2,638374 dengan standar deviasi sebesar 0,5874150 yang 

berarti nilai mean lebih tinggi daripada standar deviasi menunjukan bahwa 

tingkat Debt to Equity Ratio (DER) PT Indomobil Sukses Internasional Tbk. 

Periode 2011-2018 menunjukan dalam kondisi yang kurang baik, karena nilai 

mean lebih tinggi dari niai standar deviasi, rasio hutang yang lebih tinggi dari 

nilai modal bisa berbahaya bagi perusahaan. 

Return On Assets (ROA) memiliki nilai minimum sebesar -0,0185 yaitu 

pada tahun quartal 3 tahun 2016. Nilai maksimum 0,0752 yaitu quartal 4 

tahun 2011. Dari nilai minimum dan maksimum menunjukan nilai mean 

sebesar 0,012451 dengan standar deviasi sebesar 0,0234314 yang berarti nilai 

standar deviasi lebih tinggi daripada mean menunjukan bahwa tingkat Retun 

On Assets (ROA) PT Indomobil Sukses Internasional Tbk. Periode 2011-

2018 menunjukan dalam kondisi yang kurang baik. 

4.1.3 Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Uji t 

mengasumsikan bahwa nilai residu mengikuti distribusi normal. Apabila 

asumsi dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel 
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kecil. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal 

atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. Pengujian normalitas 

pada penelitian ini dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Pedoman 

yang digunakan dalam pengambilan kesimpulan adalah sebagai berikut 

(Ghozali, 2011: 160) :  

a. Jika nilai sig (2-tailed) > 0,05 ; maka distribusi data normal;  

b. Jika nilai sig (2-tailed) < 0,05 ; maka distribusi data tidak normal. 

Berikut hasil output uji normalitas melalui output SPSS versi 25 : 

Tabel 4.2 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov 

 

Unstandardized 

Residual 

N 32 

Normal Parametersa,b Mean ,0000000 

Std. Deviation ,00897711 

Most Extreme Differences Absolute ,161 

Positive ,161 

Negative -,093 

Test Statistic ,161 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,108c 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

Sumber :Olah Data Penulis 

Berdasarkan tabel 4.2 dapat dilihat nilai Asymp. Sig. (2-tailed) adalah 

0,108 atau lebih besar dari 0,05 maka sesuai dengan teori yang dikemukakan 

oleh  (Imam Ghozali, 2011) apabila nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih dari 0,05 

dapat dikatakan data residual memiliki berdistribusi normal dan data bisa 

diteruskan kedalam pengujian regresi. 
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2. Uji Heteroskedastisitas  

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

terjadi ketidaksamaan varian dan residual satu pengamatan ke pengamatan 

lain. Jika varian dari residual satu pengamatan yang lain tetap, maka disebut 

homokedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi 

yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas 

(Imam Ghozali, 2011). 

Gambar 4.3 

Hasil Uji Heteroktesidisitas 

 
 

Sumber : Olah Data Penulis 

Berdasarkan gambar 4.3 dapat dillihat penyebaran titik-titik tersebar 

secara tidak beraturan berada diatas dan dibawah garis nol (0), berdasarkan 

teori  (Imam Ghozali, 2011) apabila titik-titik tidak membentuk pola tertentu 

dan menyebar diatas dan dibawah garis nol data dikatakan tidak terjadi 

heteroskedatisitas. 

3. Uji autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi ada 

korelasi antara kesalahan penganggu antara periode t dengan kesalahan 
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penganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka 

dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi 

yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Pada penelitian 

ini pengujian autokorelasi yang digunakan adalah uji Run test. Run test 

sebagai bagian dari statistik non-parametrik digunakan untuk menguji apakah 

antar residual terdapat korelasi yang tinggi. Jika antar residual tidak terdapat 

hubungan korelasi maka dikatakan bahwa residual adalah acak atau random. 

Run test digunakan untuk melihat apakah data residual terjadi secara random 

atau tidak (sistematis). Pengambilan keputusan pada uji Run Test adalah 

sebagi berikut: 

1. Jika hasil uji Run Test menunjukkan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 

maka dapat disimpulkan bahwa residual tidak random atau terjadi 

autokorelasi antar nilai residual. 

2. Jika hasil uji Run Test menunjukkan nilai signifikan lebih besar dari 0,05 

dapat disimpulkan bahwa residual random atau tidak terjadi autokorelasi 

antar nilai residual. 

Berikut hasil output SPPS versi 25 data penelitain penulis : 
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Tabel 4.4 

Hasil Uji Runs Test 

 

Unstandardized 

Residual 

Test Valuea -,00784 

Cases < Test Value 16 

Cases >= Test Value 16 

Total Cases 32 

Number of Runs 13 

Z -1,258 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,208 

a. Median 

Sumber : Output SPSS Olah Data Penulis 
 

Berdasarkan tabel 4.4 diatas dapat dilihat nilai Asymp. Sig. (2-tailed) 

nya adalah sebesar 0,208 yang berarti diatas nilai 0,05 dapat disimpulkan 

bahwa penelitian ini memiliki residual random atau tidak terjadi autokorelasi 

antar nilai residual. 

4.1.4 Analisis Verivikatif  

Analisis verifikatif merupakan analisis model dan pembuktian yang 

berguna untuk mencari kebenaran dari hipotesis yang diajukan. Dalam 

penelitian ini, analisis verifikatif bermaksud untuk mengetahui hasil 

penelitian yang berkaitan dengan pengaruh Debt to Equity Ratio  terhadap 

Return On Assets. Analisis ini digunakan untuk menunjukkan hubungan 

variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y).  
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Tabel 4.5 

Uji Regresi Linier Sederhana 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,070 ,016  4,292 ,000 

Debt to Equiity 

Ratio 

-,022 ,006 -,551 -3,617 ,001 

a. Dependent Variable: Return On Assets 

Sumber : Output SPSS Olah Data Penulis 

 

Berdasarkan tabel 4.5 diatas Nilai constanta 0,070 menunjukan ketika 

variabel independen Debt to Equity Ratio (DER) bernilai 0, maka variabel 

dependen Retun On Assets (ROA) adalah 0,070. Koefisien  regresi  variable 

Debt to Equity Ratio (DER)  sebesar -0,022, dengan  tanda  negatif  yang 

mengandung   arti   bahwa   kenaikan   setiap   1%  unit  Debt to Equity Ratio  

(DER)   akibat  kenaikan hutang  modal  yang  relatif  lebih  besar  dari  modal  

sendiri  sehingga  efeknya Retun On Assets (ROA) menurun sebesar 0,022%. 

Sehingga persamaan regresinya Y = 0,070 – 0,022X. 

4.1.5 Uji Hipotesis 

Hipotesis adalah asumsi atau dugaan mengenai suatu hal yang dibuat 

untuk menjelaskan suatu hal yang sering dituntut untuk melakukan 

pengecekannya. Uji signifikasi pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen yaitu untuk mengetahui terdapat pengaruh Debt to Equity 

Ratio terhadap Retun On Assets, beberapa tahap pengujian hipotesis sebagai 

berikut: 
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1. Uji Hipotesis 

Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini berhubungan dengan 

ada atau tidaknya pengaruh yang signifikan antara variabel bebas atau 

independen yaitu Debt to Equity Ratio terhadap variabel tidak bebas atau 

dependen yaitu Return On Assets.. Apabila hipotesis penelitian tersebut 

dinyatakan ke dalam hipotesis adalah:  

H1 : Debt To Equity Ratio berpengaruh terhadap Return On Assets 

 

2. Menentukan tingkat signifikansi 

Tingkat signifikasi yang dipilih adalah 5% (α = 0,05) dan derajat bebas 

(db) = n-k-1 untuk memperoleh nilai ttabel sebagai batas daerah penerimaan 

dan penolakan hipotesis. 

Dilihat pada hasil output spps tabel 4.5 pemrosesan statistik diperoleh 

hasil nilai signifikansi sebesar 0,001 adalah lebih kecil dari kriteria 

signifikansi (0,05). Dengan demikian model regresi adalah signifikan. 

Artinya regressi linear memenuhi kriteria linearitas.  

3. Menghitung nilai thitung 

Pengujian regresi secara parsial untuk mengetahui apakah individual 

variabel bebas berpengaruh signifikan atau tidak terhadap variabel terikat. 

Hipotesis parsial digunakan uji t, penulis menggunakan nilai uji t dari olah 

data output SPSS versi 25.  

Berdasarkan tabel 4.5 dapat dilihat nilai thitung sebesar - 3,617, 

selanjutnya nilai ttabel dicari dengan rumus : (a/2;n-k1) = (0,05/2;32-2-1) = 

(0,025 : 30) = 2.04227. Karena nilai thitung sebesar 3,617 lebih besar dari ttabel 

2.04227, maka sesuai dengan kriteria  yang dijelaskan di bab 3 dapat 
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disimpulkan bahwa Hipotesis Diterima, nilai t hitung bertanda negativ yang 

berarti Debt to Equity Ratio berpengaruh terhadap Retrun On Assets yang 

berarti berpengaruh negativ.  

4.1.6 Koefisien Determinasi  

Koefisien Determinasi digunakan untuk menguji good ness-fit dari 

model regresi. Berikut adalah hasil uji koefisien determinasi : 

Tabel 4.6  

Hasil Uji Koefisien Determinasi 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate Durbin-Watson 

1 ,551a ,304 ,280 ,0198763 ,943 

a. Predictors: (Constant), Debt to Equiity Ratio 

b. Dependent Variable: Return On Assets 

Sumber : Output SPSS Olah Data Penulis 

 

Dari tabel 4.7 dapat dilihat besarnya nilai R  sebesar 0,551 yang berarti 

variabilitas variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabilitas 

variabel independen sebesar 55,1% sedangkan sisanya 44,9% dijelaskan 

oleh variabel lainnya yang tidak dimasukkan dalam model regresi (Imam 

Ghozali, 2013:177). 

4.2 Pembahasan (Interprestasi) 

1. Debt to Equity Ratio 

Debt to Equity Ratio (DER) memiliki nilai minimum sebesar 1,2701 

yaitu pada tahun quartal 3 tahun 2011. Nilai maksimum 3,9413 yaitu quartal 

1 tahun 2013. Dari nilai minimum dan maksimum menunjukan nilai mean 

sebesar 2,638374 dengan standar deviasi sebesar 0,5874150 yang berarti nilai 
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mean lebih tinggi daripada standar deviasi menunjukan bahwa tingkat Debt 

to Equity Ratio (DER) PT Indomobil Sukses Internasional Tbk. menunjukan 

dalam kondisi yang baik yang kurang baik, karena nilai mean lebih tinggi dari 

niai standar deviasi, rasio hutang yang lebih tinggi dari nilai modal bisa 

berbahaya bagi perusahaan.. 

2. Profitabilitas 

Return On Assets (ROA) memiliki nilai minimum sebesar -0,0185 yaitu 

pada tahun quartal 3 tahun 2016. Nilai maksimum 0,0752 yaitu quartal 4 

tahun 2011. Dari nilai minimum dan maksimum menunjukan nilai mean 

sebesar 0,012451 dengan standar deviasi sebesar 0,0234314 yang berarti nilai 

standar deviasi lebih tinggi daripada mean menunjukan bahwa tingkat Retun 

On Assets (ROA) PT Indomobil Sukses Internasional Tbk. Periode 2011-

2018 menunjukan dalam kondisi yang kurang baik. 

3. Pengaruh Debt to Equity Ratio terhadap Return On Assets 

Berdasarkan  analisis  data  dan  pengujian  hipotesis  yang  dilakukan  

dalam penelitian  ini  dari  hasil  perhitunganya diperoleh  nilai signifikasi  

untuk debt  to equity  ratio dengan return  on  asset adalah  0,001 <  0,05. 

artinya debt  to  equity  ratio   berpengaruh  terhadap return  on  asset. nilai 

thitung sebesar 3,617 lebih besar dari ttabel 2.04227, dapat disimpulkan bahwa 

Hipotesis Diterima, nilai t hitung bertanda negativ yang berarti Debt to Equity 

Ratio berpengaruh terhadap Retrun On Assets yang berarti berpengaruh 

negativ. Kenaikan debt  to  equity  ratio akan  mengakibatkan  penurunan 

profitabilitas perusahaan. Karena apabila semakin banyak hutang akan 
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menimbulkan beban bunga yang lebih tinggi sehingga mengurangi keuntungan 

perusahaan.   Penelitian   ini   mempunyai  kesamaan   hasil dengan penelitian 

yang  dilakukan  oleh Laksono (2013), Irdha Yusra (2016) menunjukkan bahwa 

Debt To Equity Ratio berpengaruh terhadap Return On Assets.
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan pada PT Indomobil Sukses 

Internasional pada tahun 2011 - 2018 yaitu pengaruh Debt to Equity Ratio 

terhadap Return On Assets diperoleh hasil sebagai berikut : 

1. Tingkat Debt to Equity Ratio  dalam kondisi kurang baik karena nilai mean 

lebih tinggi dari nilai standar deviasi rasio hutang yang tinggi dapat 

berbahaya bagi perusahaan. 

2. Tingkat Return On Assets dalam kondisi kurang baik karena nilai mean 

lebih rendah dari nilai standar deviasi. 

3. Debt  to  Equity  Ratio (DER) berpengaruh terhadap Return  On  Asset 

(ROA).  

5.2 Saran 

1. Bagi perusahaan  

Perusahaan diharapkan meningkatkan kualitas aktiva produktif yang 

dimilikinya serta berupaya lebih berhati-hati dalam mengelolanya, karena 

telah terbukti bahwa dengan semakin besar nya hutang yang dijelaskan 

memberikan pengaruh berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan.  
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2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Sebaiknya penelitian yang akan datang dapat menambah subjek 

penelitian, dan metode penelitian sebagai alat pengukurannya variabel lain, 

menambah sampel yang akan diteliti, dapat juga memperluas periode 

penelitian yang akan diteliti.
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LAMPIRAN 



 

 

 

 
Lampiran 1 Rekap laporan Keuangan Sampel Penelitian 

NAMA PERUSAHAAN  DER  ROA 

IMAS Q1 2011 3,941333 0,02084 

IMAS Q2 2011 3,416773 0,05826 

IMAS Q3 2011 1,270092 0,06067 

IMAS Q4 2011 1,540024 0,07518 

IMAS Q1 2012 1,590781 0,01893 

IMAS Q2 2012 2,024449 0,03109 

IMAS Q3 2012 2,134725 0,04194 

IMAS Q4 2012 2,079239 0,05115 

IMAS Q1 2013 2,186552 0,00857 

IMAS Q2 2013 2,2964 0,02083 

IMAS Q3 2013 2,288717 0,03174 

IMAS Q4 2013 2,350669 0,02784 

IMAS Q1 2014 2,519922 0,00346 

IMAS Q2 2014 2,659769 0,00207 

IMAS Q3 2014 2,694365 -0,0067 

IMAS Q4 2014 2,489121 -0,0029 

IMAS Q1 2015 2,693645 0,00121 

IMAS Q2 2015 2,749799 -0,0017 

IMAS Q3 2015 3,013154 -0,0061 

IMAS Q4 2015 2,712202 -0,0009 

IMAS Q1 2016 3,043124 0,00144 

IMAS Q2 2016 2,963557 -0,0031 

IMAS Q3 2016 3,282639 -0,0185 

IMAS Q4 2016 2,820274 -0,0122 

IMAS Q1 2017 3,165291 -0,0053 

IMAS Q2 2017 3,350814 -0,0117 

IMAS Q3 2017 3,52536 0,0029 

IMAS Q4 2017 2,380504 -0,002 

IMAS Q1 2018 2,618613 0,00248 

IMAS Q2 2018 2,763052 0,00245 

IMAS Q3 2018 2,895842 0,00423 

IMAS Q4 2018 2,967165 0,00241 

 
 
  



 

 

 

Lampiran 2. Output SPSS 
 
Regression 

 

Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

Return On Asset ,012451 ,0234314 32 

Debt to Equity Ratio 2,638374 ,5874150 32 

 

 

Correlations 

 Return On Asset 

Debt to Equity 

Ratio 

Pearson Correlation Return On Asset 1,000 -,551 

Debt to Equity Ratio -,551 1,000 

Sig. (1-tailed) Return On Asset . ,001 

Debt to Equity Ratio ,001 . 

N Return On Asset 32 32 

Debt to Equity Ratio 32 32 

 

 

Variables Entered/Removeda 

Model Variables Entered 

Variables 

Removed Method 

1 Debt to Equity 

Ratiob 

. Enter 

a. Dependent Variable: Return On Asset 

b. All requested variables entered. 

 

 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 ,551a ,304 ,280 ,0198763 ,943 

a. Predictors: (Constant), Debt to Equity Ratio 

b. Dependent Variable: Return On Asset 

 



 

 

 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression ,005 1 ,005 13,081 ,001b 

Residual ,012 30 ,000   

Total ,017 31    

a. Dependent Variable: Return On Asset 

b. Predictors: (Constant), Debt to Equity Ratio 

 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,070 ,016  4,292 ,000 

Debt to Equity Ratio -,022 ,006 -,551 -3,617 ,001 

a. Dependent Variable: Return On Asset 

 

 

Residuals Statisticsa 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value -,016188 ,042527 ,012451 ,0129115 32 

Std. Predicted Value -2,218 2,329 ,000 1,000 32 

Standard Error of 

Predicted Value 

,004 ,009 ,005 ,002 32 

Adjusted Predicted Value -,024871 ,038035 ,011851 ,0132782 32 

Residual -,0206591 ,0629226 ,0000000 ,0195531 32 

Std. Residual -1,039 3,166 ,000 ,984 32 

Stud. Residual -1,058 3,315 ,014 1,036 32 

Deleted Residual -,0213939 ,0689860 ,0006005 ,0217227 32 

Stud. Deleted Residual -1,060 4,094 ,049 1,137 32 

Mahal. Distance ,001 5,426 ,969 1,418 32 

Cook's Distance ,000 ,529 ,059 ,138 32 

Centered Leverage Value ,000 ,175 ,031 ,046 32 

a. Dependent Variable: Return On Asset 

 



 

 

 

 

 
Charts 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Descriptives 

 

Descriptive Statistics 



 

 

 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Debt to Equity Ratio 32 1,2701 3,9413 2,638374 ,5874150 

Return On Asset 32 -,0185 ,0752 ,012451 ,0234314 

Valid N (listwise) 32     

 
 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardized 

Residual 

N 32 

Normal Parametersa,b Mean ,0000000 

Std. Deviation ,00897711 

Most Extreme Differences Absolute ,161 

Positive ,161 

Negative -,093 

Test Statistic ,161 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,108c 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

 

 
 

Runs Test 

 

Unstandardized 

Residual 

Test Valuea -,00165 

Cases < Test Value 12 

Cases >= Test Value 12 

Total Cases 24 

Number of Runs 14 

Z ,209 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,835 

 


