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PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menguji pengaruh dari Likuiditas,
Solvabilitas, dan Aktivitas terhadap Profitabilitas pada perusahaan telekomunikasi yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2014. Penelitian ini merupakan penelitian
kuantitatif dengan menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan yang
ada di BEI tahun 2009-2014. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive
sampling dengan kriteria yang telah ditentukan oleh penulis. Metode pengolahan data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, koefisisen
determinasi, uji t dan uji F. Variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari Likuiditas
(X1) diproyeksikan dengan current ratio, Solvabilitas (X2) yang diproyeksikan dengan debt to
total assets ratio, aktivitas (X3) yang diproyeksikan dengan total assets turnover, sedangkan
untuk variabel dependen yaitu profitabilitas (Y) yang diproyeksikan dengan return on asset
(ROA). Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Likuiditas dan Aktivitas
berpengaruh terhadap Profitabilitas sedangkan Solvabilitas tidak berpengaruh terhadap
Profitabilitas,
Likuiditas, Solvabilitas dan Aktivitas secara simultan berpengaruh terhadap Profitabilitas.

Kata kunci: Likuiditas, Solvabilitas, Aktivitas dan Profitabilitas.
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PENDAHULUAN
Setiap perusahaan memiliki tujuan untuk meningkatkan profitabilitas. Profitabilitas
adalah menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan, baik yang
berhubungan dengan penjualan maupun yang berhubungan dengan modal sendiri (Anoraga,
1997:300). Profitabilitas ini akan memberikan gambaran tentang tingkat efektifitas
pengelolaan perusahaan. Semakin besar profitabilitas berarti semakin baik, karena
kemakmuran pemilik perusahaan meningkat dengan semakin besarnya profitabilitas
Selain bagi perusahaan, analisis profitabilitas dibutuhkan juga oleh pihak eksternal
terutama investor ekuitas dan investor kreditur. Bagi investor ekuitas, laba merupakan faktor
penentu perubahan nilai efek (sekuritas). Perubahan nilai efek sangat penting untuk investor,
jika laba yang diperoleh perusahaan menurun, akan berdampak pada nilai efek yang rendah.
Hal ini akan merugikan investor ekuitas. Bagi investor kreditur, laba dan arus kas operasi
umumnya merupakan sumber pembayaran bunga dan pokok. Pendapat lain menyebutkan
bahwa profitabilitas perusahaan merupakan salah satu indikator yang tercakup dalam
informasi mengenai kinerja keuangan perusahaan. Kinerja keuangan tersebut dapat dilihat
melalui analisis laporan keuangan.
Penjelasan di atas memberikan gambaran tentang arti pentingnya profitabilitas bagi
perusahaan, untuk itu perusahaan harus mengetahui faktor-faktor apa saja yang
mempengaruhi profitabilitas perusahaan. Banyak variabel yang dapat mempengaruhi
profitabilitas perusahaan diantaranyatingkat likuiditas, solvabilitas dan aktivitas, yang
selanjutnya akan menjadi topik utama dalamskripsi ini.
Likuiditas mencerminkan kemampuan perusahaan dalam membayar semua kewajiban
jangka pendek (hutang lancar) pada saat jatuh tempo dengan menggunakan aktiva lancar
yang tersedia. Menurut James C. Van Horne dan John M. Machowicz (2005:
313),kemampuan memperoleh laba berbanding terbalik dengan likuiditas. Bila mana
perusahaan menetapkan asset yang besar, kemungkinan yang terjadi pada tingkat likuiditas
akan aman, akan tetapi harapan untuk mendapatkan laba yang besar akan turun yang
kemudian akan berdampak pada profitabilitas perusahaan ataupun sebaliknya.
Solvabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya
apabila perusahaan tersebut dilikuidasi, baik kewajiban jangka pendek maupun jangka
panjang (Munawir, 2002). Menurut John J Wild (2005) yang menyatakan bahwa semakin
1
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besar proporsi hutang pada struktur modal suatu perusahaan, semakin tinggi pula beban tetap
dan komitmen pembayaran kembali yang ditimbulkan sehingga akan menurunkan
profitabilitas perusahaan.
Aktivitas adalah mengukur sejauh mana efektivitas perusahaan dalam menggunakan
sumberdayanya (Agus Sartono 1997: 63). Semakin tinggi aktivitas usaha (omset penjualan)
yang dilakukan oleh perusahaan maka semakin tinggi pula profitabilitas perusahaan
(Yudhiatira, Giyatno dan Tohir (2012). Termasuk dalam rasio aktivitas adalah Total Assets
Turnover (perputaran aktiva), Working Capital Turnover (perputaran modal kerja), Fixed
Assets Turnover (perputaran aktiva tetap) dan Inventory Turnover (perputaran persediaan).
Bagaimana likuiditas, solvabilitas dan aktivitas mempengaruhi profitabilitas telah
dijelaskan oleh beberapa peneliti terdahulu antara lain penelitian yang dilakukan oleh Zuni
(2014) yang menunjukkan bahwa leverageberpengaruh negatif dan signifikan terhadap
profitabilitas, likuiditas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas dan
aktivitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas.
Penelitian lainnya yaitu dilakukan oleh Nidya (2014) menunjukkan hasil bahwa Current
Ratio berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA, Cash Ratio berpengaruh negatif
namun tidak signifikan terhadap ROA, Quick Ratio berpengaruh positif dan signifikan
terhadap ROA, Debt to Total Assets Ratio (DAR) dan Debt to Equity Ratio (DER)
berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap ROA sedangkan Long Term to Debt
Equity Ratio (LDER) berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. Secara simultan
Current Ratio, Cash Ratiom Quick Ratio, Debt to Total Assets Ratio (DAR), Debt to Equity
Ratio (DER) dan Long Term to Debt Equity Ratio (LDER) berpengaruh signifikan terhadap
profitabilitas.

Penelitian

yang

dilakukan

oleh

Yudhistira,

Giyatno

dan

Tohir

(2012)menunjukkan bahwa likuiditas, solvabilitas (debt equity ratio dan debt to total assets)
dan aktivitas (total asset turnover) secara bersama-sama berpengaruh terhadap profitabilitas
(ROI)
Perusahaan telekomunikasi merupakan salah satu yang perlu mengetahui tentang
pengaruh likuiditas, solvabilitas dan aktivitas terhadap profitabilitas, hal ini disebabkan
karena industri telekomunikasi ini dari tahun ke tahun menunjukkan trend meningkat yang
kemungkinan besar akan mempengaruhi kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba. Selain
itu perkembangan teknologi seluler yang semakin hari semakin pesat akan berdampak pada
pengguna jasa layanan telekomunikasi yang semakin meningkat. Hal ini dapat di lihat dari
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grafik di bawah ini yang menunjukkan jumlah pelanggan pengguna jasa telekomunikasi dari
tahun 2009 hingga tahun 2013 mengalami peningkatan mencapai 213.440.000 pelanggan.
Grafik 1.1

Perkembangan Jumlah Pelanggan Industri
Telekomunikasi Tahun 2009-2013
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(Sumber: http://digilib.unila.ac.id/7074/13/BAB%20I.pdf, data diolah)

Peningkatan ini secara langsung akan diikuti dengan meningkatnya penjualan dan
performa pada perusahaan penyedia jasa telekomunikasi. Oleh karena itu peneliti tertarik
untuk memilih subsektor telekomunikasi. Di Industri telekomunikasi terdapat 5 emiten
subsektor di Bursa Efek Indonesia yang menjadi sampel antara lain: PT Bakrie Telecom Tbk,
PT XL Axiata Tbk, PT Smartfren Telecom Tbk, PT Indosat Tbk dan PT Telekomunikasi
Indonesia Tbk.
Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, penulis tertarik untuk mengambil judul:
“Pengaruh Likuiditas, Solvabilitas dan Aktivitas Terhadap Profitabilitas pada
Perusahaan Telekomunikasi yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode (20092014).
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RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan masalah dalam
penelitian ini antara lain:
1. Apakah

Likuiditas

berpengaruh

terhadap

Profitabilitas

pada

perusahaan

pada

perusahaan

telekomunikasi yang terdaftar di BEI periode 2009-2014?
2. Apakah

Solvabilitas

berpengaruh

terhadap

Profitabilitas

telekomunikasi yang terdaftar di BEI periode 2009-2014?
3. Apakah Aktivitas berpengaruh terhadap Profitabilitas pada perusahaan telekomunikasi
yang terdaftar di BEI periode 2009-2014?
4. Apakah Likuiditas, Solvabilitas dan Aktivitas secara bersama-samamempengaruhi
Profitabilitas pada perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di BEI periode 20092014?
TUJUAN PENELITIAN
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Likuiditas, Solvabilitas dan
Aktivitas terhadap Profitabilitas dan seberapa besar pengaruh Likuiditas, Solvabilitas dan
Aktivitas terhadap Profitabilitas pada perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di BEI
periode 2009-2014.

TINJAUAN PUSTAKA
Laporan Keuangan
Laporan keuangan adalah media yang dapat dipakai untuk meneliti kondisi kesehatan
perusahaan yang terdiri dari neraca, perhitungan laba-rugi, ikhtisar laba ditahan dan laporan
posisi keuangan (Sawir, 2005). Laporan keuangan ini menampilkan sejarah perusahaan yang
dikuantifikasi dalam nilai moneter. Laporan keuangan yang sering disajikan adalah neraca,
laporan laba-rugi, laporan arus kas dan laporan ekuitas pemilik atau pemegang saham.
Tujuan dari adanya laporan keuangan menurut adalah (Sawir, 2005):
1.

Menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan
posisi keuangan suatu perusahaan.
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2.

Laporan keuangan disusun untuk memenuhi kebutuhan bersama atau sebagian besar
pemakainya yang secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian masa
lalu.

3.

Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang dilakukan manajemen atau pertanggung
jawaban atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Analisis Laporan Keuangan
Analisis laporan keuangan adalah menguraikan pos-pos laporan keuangan menjadi unit
informasi yang lebih kecil dan melihat hubungannya yang bersifat signifikan atau yang
mempunyai makna antara satu dengan yang lainnya baik antara data kuantitatif maunpun data
yang non-kuantitatif dengan tujuan untuk mengetahui kondisi keuangan yang lebih dalam
yang sangat penting dalam proses menghasilkan keputusan yang tepat (Harahap, 2001)..
Tujuan dilakukan analisis terhadap laporan keuangan suatu perusahaan pada dasarnya
untuk mengetahui tingkat profitabilitas (keuntungan) dan tingkat risiko atau tingkat kesehatan
suatu perusahaan yang dipergunakan oleh para pengambil keputusan. Beberapa indikator
yang dapat menggambarkan kondisi tersebut adalah (M Khafidz, 2015):
a)

Posisi keuangan (Aset, Neraca dan Modal)

b) Hasil usaha perusahaan (Hasil dan Biaya)
c)

Likuiditas

d) Solvabilitas
e)

Aktivitas

f)

Rentabilitas atau Profitabilitas

g) Indikator Pasar Modal
Indikator Analisis Laporan Keuangan
1.

Likuiditas
Likuiditas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka

pendek.Indikator yang digunakan untuk mengetahui likuiditas adalah:
a. Current Ratio
୩୲୧୴ୟ ୟ୬ୡୟ୰

Current ratio = ୣ୵ ୟ୨୧ୠୟ୬ ୟ୬ୡୟ୰  ݔ100%
5
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b. Quick Ratio
Quick Ratio = -

୩୲୧୴ୟ ୬ୡୟ୰ିୣ୰ୱୣୢ୧ୟୟ୬
ୌ ୳୲ୟ୬ ୟ୬ୡୟ୰

c. Cash Ratio

X 100%

ୟୱ

Cash Ratio = ୌ ୳୲ୟ୬ ୟ୬ୡୟ୰ X 100%

Dari ketiga alat ukur tersebut, rasio likuiditas yang digunakan pada penelitian ini ialah
menggunakan current ratio, karena lebih relevan dalam memenuhi kewajiban jangka
pendeknya.

2.

Solvabilitas
Solvabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya apabila

perusahaan tersebut dilikuidasi, baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang
(Nidya, dikutip dalam Munawir, 2002:32). Rumus untuk menghitung rasio solvabilitas
adalah:
୭୲ୟ୪ୌ ୳୲ୟ୬

Total Debt to Asset Ratio = ୭୲ୟ୪୩୲୧୴ୟ X 100%
3.

Aktivitas

Aktivitas adalah rasio untuk mengukur seberapa efektif perusahaan mengelola aktivanya.
Di dalam buku Agus Sartono yang berjudul “Manajemen Keuangan” (1997) yang termasuk
dalam rasio aktivitas antara lain:
a.

Inventory Turnover
Inventory Turnover =

b.

ୌ ୟ୰ୟ ୭୩୭୩ ୣ୬୨୳ୟ୪ୟ୬
ୖୟ୲ୟି୰ୟ୲ୟ ୣ୰ୱୣୢ୧ୟୟ୬

Rata-rata Periode Pengumpulan Piutang
Perputaran Piutang =

ୣ୬୨୳ୟ୪ୟ୬
୧୳୲ୟ୬

ଷହ

Rata-rata Periode Pengumpulan Piutang = ୣ୰୮୳୲ୟ୰ୟ୬ ୧୳୲ୟ୬
6
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c.

Fixed Asset Turnover
ୣ୬୨୳ୟ୪ୟ୬

Fixed Asset Turnover = ୭୲ୟ୪୩୲୧୴ୟ ୣ୲ୟ୮
d.

Total Assets Turnover
ୣ୬୨୳ୟ୪ୟ୬

Total asset turnover = ୭୲ୟ୪ୱୱୣ୲ୱ

Alat ukur dari rasio aktivitas yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Total
Assets Turnover karena dapat mengetahui efektivitas penggunaan aktiva secara keseluruhan.
4.

Profitabilitas
Profitabilitas adalah menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan

keuntungan, baik yang berhubungan dengan penjualan maupun yang berhubungan dengan
modal sendiri (Anoraga, 1997: 300). Adapun indikator untuk mengetahui profitabilitas
perusahaan adalah sebgai berikut:
1) Profit Margin
Profit margin =
2) Return on Asset

୪ୟୠୟ ୣ୰ୱ୧୦
ୣ୬୨୳ୟ୪ୟ୬

Return on asset (ROA) =
3) Retun on Equity

ܺ 100%

ୟୠୟ ୣ୰ୱ୧୦

୭୲ୟ୪ୱୱୣ୲

ܺ 100%

ୟୠୟ ୣ୰ୱ୧୦

Return on equity (ROE) =  ୭ୢୟ୪ୗୟ୦ୟ୫ ܺ 100%

Pengukuran pada profitabilitas pada penelitian ini menggunakan Return on Asset (ROA),
yang diharapkan dengan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba berdasarkan
tingkat aset tertentu. Semakin tinggi rasio ini, maka efektivitas dalam menggunakan total aset
untuk mengahasilkan laba semakin besar.

7
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KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS
Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran Teoritis

Likuiditas (X1)
Current Ratio
Profitabilitas (Y)

Solvabilitas (X2)
Debt to Total Assets Ratio

Return on Assets

Aktivitas (X3)
Total Asstes Turn Over

Keterangan:
: Pengaruh variabel X terhadap Y secara sendiri/parsial
: Pengaruh variabel X terhadap Y secara simultan

HIPOTESIS PENELITIAN
Berdasarkan pada rumusan masalah dan hasil penelitian terdahulu yang telah diuraikan,
maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
a.

H1 : Likuiditas berpengaruh terhadap Profitabilitas pada perusahaan telekomunikasi
yang terdaftar di BEI periode 2009-2014.

b.

H2 : Solvabilitas berpengaruh terhadap Profitabilitas pada perusahaan telekomunikasi
yang terdaftar di BEI periode 2009-2014.

c.

H3 : Aktivitas berpengaruh terhadap Profitabilitas pada perusahaan telekomunikasi yang
terdaftar di BEI periode 2009-2014.

d.

H4 : Likuiditas, Solvabilitas dan Aktivitas secara simultan berpengaruh terhadap
Profitabilitas pada perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di BEI periode 20092014.

8
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METODE PENELITIAN
Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia (BEI). Pengambilan sampel dalam penelitian ini akan dilakukan dengan
metode purposive sampling dengan kriteria sebagai berikut:
1.

Perusahaan yang digunakan adalah perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia (BEI) selama periode (2009-2014).

2.

Perusahaan telekomunikasi yang digunakan telah menerbitkan laporan keuangan tahunan
yang telah diedit selama periode penelitian (2009-2014).

3.

Perusahaan telekomunikasi yang diteliti memiliki kelengkapan data, yang sesuai dengan
variabel penelitian. Kelengkapan data tersebut antara lain: neraca, laporan laba-rugi dan
laporan keuangan lainnya.
Bersadarkan analisis kerangka sampel maka sampel penelitian dapat ditentukan sebagai

berikut:
1.

Perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di BEI pada tahun 2009-2014 berjumlah 6
perusahaan.

2.

Perusahaan telekomunikasi yang menerbitkan laporan keuangan tahunan yang telah
diedit selama periode 2009-2014 berjumlah 5 perusahaan.

3.

Data perusahaan yang memiliki kelengkapan dan sesuai dengan variabel yang diteliti
berjumlah 5 perusahaan dan data masing-masing perusahaan untuk periode penelitian
dari tahun 2009-2014.
Jenis data yang diperlukan dan dikumpulkan dalam penelitian ini ialah data kuantitatif.

Data kuantitaif berupa laporan keuangan perusahaan. Sumber data yang digunakan dalam
penelitian ini ialah dengan menggunakan data sekunder yaitu yang diperoleh dari Indonesia
Index Exchange (IDX) melalui situs resminya www.idx.co.id Metode pengumpulan data
yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Variabel terdiri dari
variabel dependen yaitu Profitabilitas (ROA), variabel independen yaitu Likuiditas (current
ratio), Solvabilitas (debt to total assets ratio) dan Aktivitas (totals assets turnover).
Alat pengolahan data menggunakan program SPSS 20. Analisis data dalam penelitian ini
menggunakan teknik analisis regresi linier sederhana digunakan untuk uji hipotesis pertama,
kedua dan ketiga dan regresi linier berganda digunakan untuk uji hipotesis keempat.
Sebelumnya dilakukan uji kelayakan data menggunaka uji asumsi klasik meliputi uji
9
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heteroskedatisitas, uji autokorelasi, uji multikolinearitas dan uji normalitas. Untuk uji
hipotesis menggunakan uji koefisien determinasi, uji t dan uji F.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Statistik Deskriptif
Berikut hasil dari stastistik deskriptif untuk masing-masing variabel yang digunakan
dalam penelitian ini

N
Likuiditas
Solvabilitas
Aktivitas
Profitabilitas
Valid N
(listwise)

Tabel 4.1
Descriptive Statistics
Minimum Maximum
30
30
30
30

,03
,08
,08
-,38

Mean

1,16 ,5537
,95 ,6048
,90 ,4239
,17 -,0281

Std.
Deviation
,29353
,19970
,23206
,15562

30

(Sumber: Data sekunder diolah)

Uji Asumsi Klasik

Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi
ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain atau tidak.
Model regresi yang baik adalah homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.
Grafik. 4.1
Hasil Uji Hereroskedastisitas Grafik Scatterplot

10
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(Sumber: Data sekunder diolah)

Pada grafik 4.1 di atas terlihat bahwa tidak berbentuk pola tertentu dan sebaran data ada
disekitar angka nol pada sumbu Y. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi
gejala Heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi
Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokolerasi. Pengujian
autokorelasi pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Uji Durbin-Watson.

Tabel 4.2
Hasil Uji Autokorelasi
Mode
R
R Square Adjusted R Std. Error of
l
Square
the Estimate
a
1
,898
,807
,785
,07221
a. Predictors: (Constant), Aktivitas, Solvabilitas, Likuiditas
b. Dependent Variable: Profitabilitas

DurbinWatson
1,742

(Sumber: Data sekunder diolah)

Berdasarkan tabel 4.2 diatas dengan tingkat signifikansi 5% dengan N = 30 dan k = 3
diketahui bahwa dL sebesar 1,214, dU sebesar 1,650 dan 4-dU (4-1,650) sebesar 2,350 nilai
DW adalah 1,742. Hal ini berarti nilai DW berada pada daerah 1,650<1,742< 2,350 yang
menunjukkan bahwa tidak terdapat autokorelasi pada model regresi.

Uji Multikolinearitas
11
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Uji gejala multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah terdapat korelasi antar
variabel independen pada model regresi. Metode yang digunakan untuk mendeteksi adanya
multi-kolinearitas adalah dengan menggunakan nilai Variance Inflation Factor (VIF), nilai ≤
10 dan Tolerance ≥ Sig. = 0,05 menunjukkan tidak dijumpainya gejala multikolinearitas pada
model regresi. Model regresi yang baik jika tidak terjadi korelasi antar satu variabel
independen.
Tabel 4.3
Hasil Uji Multikolineritas
Model
Unstandardize Standar
t
d Coefficients dized
Coeffici
ents
B
Std.
Beta
Error
(Constant)
-,274 ,061
-4,515
Likuiditas
,244 ,058
,459 4,200
1
Solvabilitas
-,064 ,071
-,082 -,894
Aktivitas
,353 ,070
,526 5,048
a. Dependent Variable: Profitabilitas

Sig.

Collinearity
Statistics

Tolerance
,000
,000
,379
,000

,621
,882
,683

VIF

1,611
1,134
1,464

(Sumber: Data sekunder diolah)

Berdasarkan tabel 4.2 semua variabel independen mempunyai nilai VIF < 10 dan nilai
Tolerance ≥ 0,05. Hal ini berarti tidak terdapat multikolinearitas antar variabel.
Uji Normalitas
Uji normalitas untuk menguji apakah dalam model regresi variabel independen dan
variabel dependen berdistribusi normal atau tidak. Cara untuk menguji normalitas adalah
dengan uji Kolmogorov-Smirnov.

12

repository.stieykpn.ac.id

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Tabel 4.4
Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov
Unstandardize
d Residual
N
30
Mean
0E-7
Normal Parametersa,b
Std.
,06837112
Deviation
Absolute
,096
Most Extreme
Positive
,096
Differences
Negative
-,065
Kolmogorov-Smirnov Z
,527
Asymp. Sig. (2-tailed)
,944
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
(Sumber: Data sekunder diolah)

Berdasarkan tabel 4.3 di atas nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,944 lebih besar dari α
= 0,05. Hal ini berarti pada model regresi, pengujian memiliki pola distribusi data yang
normal. Keputusan ini diperkuat oleh hasil pengujian dengan menggunakan grafik plot pada
grafik 4.2 berikut
Grafik 4.2
Hasil Uji Normalitas

(Sumber: Data sekunder diolah)

Hasil pengujian dengan analisis grafik plot yang terlihat pada grafik 4.2 menunjukkan
sebaran data mendekati garis diagonal dan arahnya mengikuti garis diagonal. Hal tersebut
mengindikasikan bahwa data berdistribusi normal.

Hasil Uji Hipotesis Penelitian
1.

Uji Hipotesis Pertama
13
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Hasil analisis diperoleh koefisien determinasi (r2) sebesar 0,614, hal ini menunjukkan
bahwa 61,4% perubahan yang terjadi pada Profitabilitas dipengaruhi oleh Likuiditas dan
sisinya 38,6% dipengaruhi oleh faktor lain. Hasil dari uji t diperoleh thitung sebesar 6,670 lebih
besar dari ttabel pada taraf signifikan 5% dengan df = 29sebesar 2,045 dan pada tingkat
signifikansi 0,000 < 0,05. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Likuiditas berpengaruh
dan signifikan terhadap Profitabilitas. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis
pertama, diterima. Perhitungan analisis regresi linier sederhana adalah sebagai berikut:
Tabel 4.5
Hasil Uji Analisis Regresi Sederhana
(Likuiditas)
Variabel
Konstanta
Likuiditas
R2

Koefisien
-0,258
0,415
0,614

thitung

6,670

ttabel
Sig.

2,045
0,000

(Sumber: Data sekunder diolah)

Dari hasil tersebut dapat disusun persamaan regresi linier sederhana sebagai berikut:
Y = -0,258 + 0,415X1
Dari persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan bahwa nilai konstanta sebesar -0,258
menunjukkan bahwa ketika nilai Likuiditas nol, maka Profitabilitas sebesar -0,258. Koefisien
regresi sebesar 0,415 bernilai positif yang mengandung arti bahwa kenaikan Likuditas 1%,
maka akan terjadi perubahan Profitabilitas sebesar 0,415. Hal ini mengindikasikan bahwa
Likuiditas dan Profitabilitas memiliki hubungan positif yang berarti kenaikan Likuiditas akan
meningkatkan Profitabilitas.
2.

Uji Hipotesis Kedua
Hasil analisis diperoleh koefisien determinasi (r2) sebesar 0,108, hal ini menunjukkan

bahwa 10,8% perubahan pada Profitabilitas dipengaruhi oleh Solvabilitas dan sisanya 89,2%
dipengaruhi oleh faktor oleh faktor lain. Hasil uji t diperoleh thitung sebesar -1,838 lebih kecil
dari ttabel pada taraf signifikan 5% dengan df = 29 sebesar 2,045 dan pada tingkat signifikansi
0,077 > 0,05. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Solvabilitas tidak memiliki pengaruh
14
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yang signifikan terhadap Profitabilitas. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis
kedua, ditolak. Hasil perhitungan analisis regresi linier sederhana adalah sebagai berikut:
Tabel 4.6
Hasil Uji Analisis Regresi Sederhana
(Solvabilitas)
Variabel
Konstanta
Solvabilitas
R2

Koefisien
0,127
-0,256
0,108

thitung

-1,838

ttabel
Sig.

2,045
0,077

(Sumber: Data sekunder diolah)

Dari hasil tersebut dapat disusun persamaan regresi linier sederhana sebagai berikut:
Y = 0,127- 0,256X2
Dari persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan bahwa nilai konstanta sebesar 0,127
menunjukkan bahwa ketika nilai Solvabilitas nol, maka Profitabilitas sebesar 0,127.
Koefisien regresi sebesar -0,256 bernilai negatif yang mengandung arti bahwa kenaikan
Solvabilitas 1%, maka akan terjadi perubahan Profitabilitas sebesar -0,256. Hal ini
mengindikasikan bahwa Solvabilitas dan Profitabilitas memiliki hubungan negatif yang
berarti kenaikan Solvabilitas akan menurunkan Profitabilitas.
3.

Uji Hipotesis Ketiga
Hasil analisis maka diperoleh koefisien determinasi (r2) sebesar 0,638, hal ini

menunjukkan bahwa 63,8% perubahan yang terjadi pada Profitabilitas dipengaruhi oleh
Aktivitas dan 36,2% dipengaruhi oleh faktor lain. Hasil uji t diperoleh thitung sebesar 7,017
lebih besar dari ttabel pada taraf signifikan 5% dengan df = 29 sebesar 2,045 danpada tingkat
signifikansi 0,000 < 0,05. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Aktivitas berpengaruh dan
signifikan terhadap Profitabilitas. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis
ketiga, diterima. Perhitungan analisis regresi linier sederhana, hasil sebagai berikut:

15
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Tabel 4.7
Hasil Uji Regresi Sederhana
(Aktivitas)
Variabel
Konstanta
Aktivitas
R2

Koefisien
-0,255
0,535
0,638

thitung

7,017

ttabel
Sig.

2,045
0,000

(Sumber: Data sekunder diolah)

Dari hasil tersebut dapat disusun persamaan regresi linier sederhana sebagai berikut:
Y = -0,255+ 0,535X3
Dari persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan bahwa nilai konstanta sebesar 0,255
menunjukkan bahwa ketika nilai Aktivitas nol, maka Profitabilitas sebesar 0,255. Koefisien
regresi sebesar 0,535 bernilai positif yang mengandung arti bahwa kenaikan Aktivitas 1%,
maka akan terjadi perubahan Profitabilitas sebesar 0,535. Hal ini mengindikasikan bahwa
Aktivitas dan Profitabilitas memiliki hubungan positif yang berarti kenaikan Aktivitas akan
meningkatkan Profitabilitas.
4.

Uji Hipotesis Keempat
Hasil analisis diperoleh koefisien determinasi (R2) sebesar 0,807, hal ini menunjukkan

bahwa 80,7% perubahan yang terjadi pada Profitabilitas dapat dipengaruhi oleh Likuiditas,
Solvabilitas dan Aktivitas dan sisanya 19,3% dipengaruhi oleh faktor lain. Hasil uji F
diperoleh Fhitung sebesar 36,235 lebih besar dari Ftabel pada taraf signifikan 5% yaitu dengan
df1 = 3 dan df2 = 26 sebesar 2,98 dan tingkat signifikansi 0,000 < 0,05. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa Likuiditas, Solvabilitas dan Aktivitas secara bersama-sama (simultan)
berpengaruh terhadap Profitabilitas. Dengan demikian dapat dikatakan hipotesis keempat,
diterima. Berikut adalah hasil dari perhitungan analisis linier berganda:
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Tabel 4.8
Hasil Uji Regresi Berganda
Variabel
Konstanta
Likuiditas

Koefisien
-0,274
0,244

Solvabilitas
Aktivitas
R2

-0,064
0,353
0,807

Fhitung

36,235

Ftabel
Sig.

2,98
0,000

(Sumber: Data sekunder diolah)

Dari hasil perhitungan diperoleh koefisien variabel Likuiditas sebesar 0,244, Solvabilitas
sebesar -0,064, Aktivitas sebesar 0,353 dan konstanta sebesar -0,274. Berdasarkan tabel di
atas maka persamaan garis linier berganda adalah:
Y = -0,274 + 0,244X1 – 0,064X2 + 0,353X3
Berdasarkan persamaan tersebut nilai kostanta sebesar -0,274 yang menunjukkan bahwa
ketika Likuiditas, Solvabilitas dan Aktivitas nol, maka Profitabilitas sebesar -0,274. Koefisien
regresi pada Likuiditas sebesar 0,244 bernilai positif yang artinya Likuiditas dan Profitabilitas
memiliki hubungan positif. Apabila setiap kenaikan Likuiditas sebesar 1% maka akan
meningkatkan Profitabilitas sebesar 0,244 dengan asumsi Solvabilitas dan Aktivitas tetap.
Koefisien regresi pada Solvabilitas sebesar -0,064 bernilai negatif yang artinya Solvabilitas
dan Profitabilitas memiliki hubungan negatif. Apabila setiap kenaikan Solvabilitas sebesar
1% maka akan menurunkan Profitabilitas sebesar 0,064 dengan asumsi Likuiditas dan
Aktivitas tetap. Koefisien regresi pada Aktivitas sebesar 0,353 bernilai positif yang artinya
Aktivitas dan Profitabilitas memiliki hubungan positif. Apabila setiap kenaikan Aktivitas
sebesar 1% maka akan meningkatkan Profitabilitas sebesar 0,353 dengan asumsi Likuiditas
dan Solvabilitas tetap.
Pembahasan
1.

Pengaruh Variabel Likuiditas Terhadap Profitabilitas
Berdasarkan analisa data dan pengujian hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini,

maka dapat disimpulkan bahwa Likuiditas berpengaruh dan signifikan terhadap Profitabilitas
pada perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di BEI periode 2009-2014. Hal ini
17
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mengindikasikan bahwa perubahan pada Likuiditas akan diikuti dengan perubahan pada
Profitabilitas. Nilai koefisien positif pada Likuiditas menunjukkan bahwa kenaikan Likuiditas
akan diikuti dengan meningkatnya Profitabilitas.
Penelitian ini mempunyai kesamaan hasil dengan penelitian yang dilakukan oleh
Yudhistira, Giyatno dan Tohir (2012) yang menunjukkan Likuiditas berpengaruh terhadap
Profitabilitas perusahaan. Penelitian yang dilakukan Waqas Bin Khidmat (2012)
menunjukkan Likuiditas berpengaruh positf terhadap Profitabilitas.Hasil penelitian ini
bertentangan dengan hasil penelitian Zuni (2014) yang menyatakan bahwa Likuiditas
berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Profitabilitas.
Menurut James C Van Horne dan John M Machowicz (2005) menyatakan bahwa
kemampuan memperoleh laba berbanding terbalik dengan dengan likuiditas. Akan tetapi bila
disandingkan dengan hasil penelitian, teori ini tidak mendukung.
Rata-rata tingkat Likuiditas pada perusahaan telekomunikasi belum optimal yaitu sebesar
0,55. Hal ini menunjukkan aktiva lancar yang dimiliki oleh perusahaan belum mampu
memenuhi hutang jangka pendeknya. Jadi aktiva lancar yang tersedia harus cukup, tidak
boleh terlalu kecil karena dapat mengganggu kebutuhan operasional sehari-hari pada
perusahaan. Oleh karena perusahaan harus meningkatkan Likuiditasnya. Peningkatan
Likuiditas yang wajar dan dapat dikelola dengan baik akan meningkatkan Profitabilitas.
Hasil analisis menunjukkan adanya hubungan yang berbeda arah, untuk itu perlu
dilakukan penelitian yang lebih dalam tentang pengaruh Likuiditas terhadap Profitabilitas.
2.

Pengaruh Variabel Solvabilitas Terhadap Profitabilitas
Berdasarkan analisa data dan pengujian hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini,

maka dapat disimpulkan bahwa Solvabilitas tidak memiliki pengaruh yang signifikan
terhadap Profitabilitas pada perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di BEI periode 20092014. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan Solvabilitas tidak diikuti dengan perubahan
Profitabilitas. Nilai koefisien negatif pada Solvabilitas menunjukkan bahwa kenaikan
Solvabilitas akan menurunkan Profitabilitas perusahaan.
Hasil penelitian ini tidak sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh M Khafidz
(2015) yang menyatakan bahwa Solvabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap
Profitabilitas perusahaan.Penelitian ini sejalan dengan Nidya (2014) yang menyatakan bahwa
18
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Debt to Total Assets Ratio (DAR) dan Debt to Equity Ratio (DER) berpengaruh negatif
namun tidak signifikan terhadap ROA.
Hubungan negatif antara Solvabilitas dengan Profitabilitas ini sesuai dengan teori John J
Wild (2005) yang menyatakan semakin besar proporsi hutang pada struktur modal suatu
perusahaan, semakin tinggi pula beban tetap dan komitmen pembayaran kembali yang
ditimbulkan.
Tingginya rata-rata tingkat Solvabilitas pada perusahaan telekomunikasi yaitu sebesar
0,60 menunjukkan sebagian besar aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang, hal ini
mengindikasikan risiko yang akan ditanggung perusahaan juga semakin besar. Peningkatan
risiko ini yang dimaksud adalah risiko gagal bayar, karena biaya yang dikeluarkan
perusahaan yaitu berupa bunga pinjaman akan semakin besar dan berdampak pada
menurunnya Profitabilitas perusahaan.
Pengaruh yang tidak signifikan dapat diartikan bahwa di sisi lain tingginya Solvabilitas
yang mengindikasikan adanya dana yang besar yang bersumber dari hutang, dapat
dimanfaatkan untuk operasional perusahaan dalam meningkatkan Profitabilitas. Perusahaan
telekomunikasi memang memiliki hutang yang tinggi, namun perusahaan dapat
mengelolanya untuk menghasilkan penjualan. Penjualan meningkat karena konsumen pada
industri telekomunikasi yang terus meningkat, sehingga perusahaan bisa mendapatkan laba
yang tinggi yang dapat menutupi biaya bunga pinjaman dan pokoknya.
3.

Pengaruh Variabel Aktivitas Terhadap Profitabilitas
Berdasarkan analisa data dan pengujian hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini,

maka dapat disimpulkan bahwa Aktivitas berpengaruh dan signifikan terhadap Profitabilitas
pada perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di BEI periode 2009-2014. Hal ini
mengindikasikan perubahan Aktivitas akan diikuti

perubahan pada Profitabilitas. Nilai

koefisien positif pada Aktivitas menunjukkan hubungan positif antara Aktivitas dengan
Profitabilitas yang mempunyai arti, kenaikan Aktivitas akan diikuti pula dengan
meningkatnya Profitabilitas.
Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Zuni (2014) yang
menyatakan bahwa Aktivitas yang diproyeksikan oleh total aasets turnover berpengaruh
positif dan signifikan terhadap Profitabilitas (ROE). Penelitian yang dilakukan oleh
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Yudhistira, Giyatno dan Tohir (2012) juga menunjukkan bahwa Aktivitas berpengaruh
terhadap Profitabilitas.
Perusahaan telekomunikasi merupakan perusahaan yang harus mengoptimalkan aktivitas
perusahaan, karena dunia telekomukasi memiliki konsumen yang terus meningkat. Semakin
tinggi aktivitas, maka semakin efektifperusahaan dalam menggunakan seluruh aktiva untuk
menghasilkan penjualan, sehingga semakin tinggi aktivitasakan semakin tinggi laba yang
didapat.
4.

Pengaruh Variabel Likuiditas, Solvabilitas dan Aktivitas terhadapProfitabilitas
Berdasarkan analisa data dan pengujian hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini,

maka dapat disimpulkan bahwa Likuiditas, Solvabilitas dan Aktivitas secara simultan
berpengaruh terhadap Profitabilitas pada perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di BEI
periode 2009-2014. Hal ini menunjukkan jika Likuiditas, Solvabilitas dan Akitivitas
mengalami perubahan maka akan diikuti dengan perubahan pada Profitabilitas perusahaan.
Dengan terbuktinya hipotesis keempat ini, dapat memberikan informasi bagi perusahaan
telekomunikasi bahwa tingkat profitabilitas yang terjadi pada perusahaan dapat dipengaruhi
oleh Likuiditas, Solvabilitas dan Aktivitas. Untuk meningkatkan Profitabilitas, perusahaan
dapat meningkatkan likuiditasnya serta hati-hati dalam mengelolanya, mengelola hutang yang
dimiliki perusahaan untuk kegiatan operasioanal perusahaan dan meningkat aktivitas pada
perputaran aktiva yang dimiliki secara efektifuntuk menghasilkan penjualan. Dengan begitu
tingkat profitabilitas yang akan terjadi akan memberikan keuntungan bagi perusahaan.

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Berdasarkan data yang telah dianalisis dan hasil yang diperoleh, maka kesimpulan dari
peneliti ini adalah:
1.

Likuiditas berpengaruh dan signifikan terhadap Profitabilitas pada perusahaan
telekomunikasi yang terdaftar di BEI periode 2009-2014. Likuiditas memberikan
pengaruh sebesar 61,4% terhadap Profitabilitas dan memiliki hubungan positif dengan
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Profitabilitas yang berarti kenaikan pada Likuiditas akan diikuti dengan meningkatnya
Profitabilitas.
2.

Solvabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas pada perusahaan
telekomunikasi yang terdaftar di BEI periode 2009-2014. Solvabilitas memiliki
hubungan negatif dengan Profitabilitas yang berarti kenaikan Solvabilitas akan
menurunkan Profitabilitas.

3.

Aktivitas berpengaruh dan signifikan terhadap Profitabilitas pada perusahaan
telekomunikasi yang terdaftar di BEI periode 2009-2014.Aktivitas memberikan pengaruh
sebesar 63,8% terhadap Profitabilitas dan memiliki hubungan positif yang berarti
kenaikan Aktivitas akan meningkatkan Profitabilitas.

4.

Likuiditas, Solvabilitas dan Aktivitas secara simultan berpengaruh terhadap Profitabilitas
perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di BEI periode 2009-2014.
Likuiditas, Solvabilitas dan Aktivitas memberikan pengaruh sebesar 80,7% terhadap
Profitabilitas.

Saran
Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka penulis mengemukakan beberapa saran antara
lain:
1.

Bagi perusahaan:
Untuk mencapai tujuan perusahaan dalam meningkatkan Profitabilitas, perusahaan dapat
memperbaiki kinerja keuangannya dengan cara meningkatkan Likuiditas, mengelola
proporsi

hutang

dan

meningkatkan

Aktivitas.

Peningkatan

kinerja

keuangan

diprioritaskan pada Aktivitas karena terbukti memiliki pengaruh yang lebih besar jika
dibandingkan dengan variabel lainnya yaitu dengan cara menggunakan aktiva
perusahaan secara lebih efektif sehingga dapat meningkatkan omset penjualan yang akan
berdampak pada meningkatnya Profitabilitas.
2.

Bagi Peneliti Selanjutnya:
Penelitian selanjutnya sebaiknya dapat menggunakan atau menambahkan variabel lain
yang mempengaruhi Profitabilitas perusahaan diantaranya volume penjualan, total biaya
dan laba bersih. Objek pada penelitian selanjutnya sebaiknya dapat menggunakan objek
dari sub sektor lainnya yang terdaftar di BEI.
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