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ANALISIS PENGARUH FIXED ASSETS TURN OVER DAN
RETURN ON ASSET TERHADAP PROFITABILITAS

PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI
BURSA EFEK INDONESIA

Juliana
Widya Sari

Universitas Prima Indonesia

Perusahaan didirikan dengan tujuan untuk memperoleh laba yang optimal dan untuk
mencapai tujuan tersebut, perusahaan memerlukan elemen-elemen pendukung usaha seperti
modal yang cukup, tenaga kerja yang berkualitas, dan faktor-faktor produksi lainnya.
Adanya ketidakstabilan antara aset tetap dan profitabilitas perusahaan, dimana terdapat
peningkatan dan penurunan nilai aset tetap yang tidak searah dengan nilai profitabilitas.
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar pengaruh FATO dan ROA terhadap
profitabilitas (Return On Equity) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia pada periode tahun 2008-2010.  Metode yang digunakan adalah metode deskriptif
analisis dengan pendekatan kuantitatif, yaitu hasil penelitian yang kemudian diolah dan
dianalisis untuk diambil kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 222
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan yang menjadi sampel
sebanyak 40 perusahaan.Dari hasil pengujian dapat diketahui bahwa terdapat hubungan
yang kuat antara FATO dan ROA dengan profitabilitas yang berarti bahwa variabel bebas
tersebut secara simultan mampu menerangkan perubahan yang terjadi pada profitabilitas
sebesar 58,51% dan sisanya 41,49% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak di amati.
Sedangkan secara parsial FATO berpengaruh 5,3% terhadap profitabilitas dan ROA
berpengaruh 83,8% terhadap profitabilitas.

Kata Kunci : FATO, ROA, Profitabilitas, ROE

Pendahuluan
Perusahaan didirikan dengan

beberapa tujuan yang ingin dicapai seperti,
memperoleh laba yang optimal,
pertumbuhan terus-menerus (growth), dan
kelangsungan hidup perusahaan (survival).
Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut,
suatu perusahaan memerlukan elemen-
elemen pendukung usaha seperti modal
yang cukup, tenaga kerja yang berkualitas,
dan faktor-faktor produksi lainnya.

Perkembangan dunia bisnis yang
semakin cepat menuntut pengelolaan
perusahaan yang lebih baik atas faktor-
faktor produksi yang dimilikinya melalui
suatu proses produksi. Diantara faktor-
faktor produksi tersebut adalah faktor
modal berupa aset tetap (fixed assets),
yang memegang peranan cukup penting

dalam mendukung kegiatan operasional
perusahaan. Aset tetap berfungsi untuk
mendukung menjalankan kegiatan
perusahaan, yaitu kegiatan yang dilakukan
perusahaan dalam memperoleh dana.

Investasi yang tertanam dalam aset
tetap cukup besar nilainya, sehingga
mutlak diperlukan pengelolaan yang baik.
Manajemen sebagai pihak pengelola aset
tetap harus mampu mengeluarkan
kebijakan-kebijakan yang diharapkan
mampu memberikan dampak positif bagi
perusahaan dalam mencapai tujuannya.
Penggunaan setiap sumber daya
perusahaan termasuk  aset tetap haruslah
efisien agar diperoleh manfaat yang
optimal. Kebijakan yang dimaksud
berkaitan dengan permasalahan akuntansi
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aset tetap mulai dari perolehan sampai
penarikan kembali aset tetap dari operasi
perusahaan.
Pengawasan terhadap aset tetap didasarkan
kepada perencanaan yang telah diatur
dalam bentuk anggaran mengenai
pengadaan, perbaikan ataupun
penghapusan aset tetap. Pengawasan
dilakukan dengan mengevaluasi realisasi
dari anggaran yang telah dibuat guna
membatasi pengeluaran-pengeluaran
terhadap aset tetap, selain itu juga untuk
mengamankan aset tetap. Perusahaan
manufaktur merupakan perusahaan padat
modal yang dalam menjalankan kegiatan

usahanya menggunakan banyak aset tetap
seperti lahan, pabrik, gedung perkantoran,
mesin-mesin, alat pengakutan, dan
berbagai aset tetap pendukung lainnya.
Aset tetap seperti mesin pabrik merupakan
aset tetap yang berkaitan langsung dengan
penghasilan usaha perusahaan dimana alat-
alat tersebut digunakan untuk mengolah
bahan mentah maupun setengah jadi
menjadi produk hasil. Pengunaan mesin-
mesin pabrik haruslah dilakukan seefisien
mungkin agar dapat menghasilkan produk
dalam kapasitas dan kualitas yang
diharapkan.

Tabel I.1
Aset Tetap dan Laba Bersih Sebelum Pajak (EBIT)

Periode Tahun 2008 – 2010
(Juta Rupiah)

Kode Aset  Tetap EBIT
Perusahaan 2008 2009 2010 2008 2009 2010

AISA 217.596 207.028 177.231 139 -125 1.195
AQUA 290.365 287.735 259.610 133.477 91.363 79.794
LTLS 442.133 475.495 527.490 86.024 83.289 62.991
PBRX 19.503 61.089 125.050 11.873 14.760 15.166
VOKS 121.715 113.856 105.961 -64.515 2.686 53.979

Dari data di atas dapat dilihat
bahwa ada perusahaan yang nilai aset
tetapnya menurun tetapi memiliki EBIT
yang tiap tahunnya meningkat. Pada PT
Aqua Golden Mississi Tbk (AQUA) dapat
dilihat bahwa penurunan aset tetap sejalan
dengan menurunnya EBIT sedangkan pada
PT Voksel Electric Tbk (VOKS) nilai
EBIT tidak sejalan dengan nilai aset tetap,
dimana EBIT mengalami peningkatan
sedangkan nilai aset tetap mengalami
penurunan. Berdasarkan data tersebut
dapat disimpulkan bahwa EBIT
perusahaan tidak searah dengan nilai aset
tetap perusahaan dimana nilai aset tetap
menurun tetapi EBIT perusahaan
meningkat.

Besar atau kecilnya investasi suatu
perusahaan pada aset tetap yang
dimilikinya tidak dapat mencerminkan
bahwa perusahaan tersebut telah

mengelola aset tetap secara efisien.
Investasi dalam aset tetap yang merupakan
harta kekayaan berwujud yang dimiliki
dan digunakan perusahaan untuk
menghasilkan pendapatan haruslah dijaga
kestabilannya. Penambahan maupun
pengadaan aset tetap yang dilakukan
belum tentu meningkatkan laba
perusahaan, akan tetapi dapat saja
menggambarkan investasi yang berlebihan
atas aset tetap. Menurut Jumingan (2006 :
163), “Kelebihan investasi pada aset tetap
berkaitan dengan tingginya cost seperti
biaya pemeliharaan, pajak, bunga, dan
biaya tetap lainnya. Ini akan memberikan
beban berat bagi perusahaan”. Sedangkan
kecilnya jumlah aset tetap perusahaan
mungkin saja menggambarkan kurangnya
perhatian perusahaan dalam perencanaan
aset tetap.
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Rasio yang dapat mengukur
efisiensi pengelolaan aset tetap yaitu rasio
tingkat perputaran aset tetap atau Fixed
Asset Turn Over (FATO), dimana menurut
Sawir (2003 : 16), “Rasio ini
menggambarkan kemampuan perusahaan
dalam menggunakan aset tetap yang
dimilikinya untuk menghasilkan
pendapatan”. Rasio ini merupakan ukuran
tentang sampai seberapa jauh aset tetap
telah dipergunakan di dalam kegiatan
perusahaan atau menunjukan berapa kali
aset tetap berputar dalam satu periode
tertentu. Wild (2007 : 39) menegaskan
bahwa dengan melihat rasio ini kita bisa
menilai efektivitas dan intensitas aset
dalam menghasilkan pendapatan.

Munawir (2004: 33) menyatakan
bahwa, “Tujuan yang paling mendasar dari
operasi perusahaan adalah perusahaan
harus memperoleh laba yang besar.
Profitabilitas adalah  kemampuan suatu
perusahaan untuk menghasilkan laba
selama periode tertentu”. Tingkat
profitabilitas yang konsisten akan menjadi
tolak ukur bagaimana perusahaan tersebut
mampu bertahan dalam bisnisnya. Ukuran
profitabilitas terdiri dari : Profit Margin,
ROA, ROE, dan lain-lain. Profitabilitas
perusahaan menunjukan suatu
perbandingan antara laba dan aset yang
digunakan.

Laba bersih erat kaitannya dengan
pendapatan usaha. Dimana, ketika
pendapatan usaha meningkat seharusnya
laba juga akan meningkat karena
pendapatan usaha merupakan faktor
penambah dari laba. Dikaitkan dengan
pengelolaan aset tetap menurut Sawir
(2003 : 17) perusahaan menggunakan
asetnya secara afektif untuk meningkatkan
pendapatan.

ROA memperhitungkan
kemampuan perusahaan menhasilkan suatu
laba terlepas dari pendanaan yang dipakai.
Sedangkan ROE secara eksplisit
memperhitungkan kemampuan perusahaan
menghasilkan suatu laba bagi pemegang
saham biasa setelah memperhitungkan

bunga (biaya hutang) dan dividen saham
preferen.

Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan

pendekatan kuantitatif dengan jenis
penelitian deskriptif kuantitatif yaitu suatu
bentuk penelitian yang ditujukan untuk
mendeskripsikan fenomena-fenomena
yang ada, baik fenomena alamiah maupun
fenomena buatan manusia. Fenomena itu
bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik,
perubahan, hubungan, kesamaan, dan
perbedaan antara fenomena yang satu
dengan fenomena lainnya

Populasi yang digunakan dalam
penelitian ini adalah perusahaan-
perusahaan manufaktur yang terdaftar
(listing) di Bursa Efek Indonesia (BEI)
selama periode 2008-2010 sebanyak 222
perusahaan. Sampel yang digunakan
dalam penelitian ini adalah perusahaan -
perusahaan manufaktur yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia sejumlah 40
perusahaan dengan beberapa kriteria
tertentu. Penentuan sampel dalam
penelitian ini dilakukan dengan metode
purposive sampling yaitu teknik penentuan
sampel dengan pertimbangan tertentu yang
disesuaikan dengan tujuan penelitian atau
masalah penelitian yang dikembangkan
(Sugiyono, 2008 :122).

Adapun yang menjadi kriteria dalam
pengambilan sampel adalah sebagai
berikut :
1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar

di BEI tahun 2008-2010 dan tidak
mengalami delisting selama periode
penelitian.

2. Melaporkan laporan keuangan secara
periodik dan lengkap kepada BEI
selama periode penelitian.

3. Tidak menggunakan mata uang asing.
4. Memiliki laporan keuangan yang

lengkap dan diaudit selama
periode tahun 2008-2010

5. Memiliki laba positif selama periode
tahun 2008-2010.
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Dari kriteria di atas maka dilakukanlah
proses purposive sampling sehingga
terdapat 40 perusahaan dari kelompok
perusahaan manufaktur yang menjadi
objek penelitian. Dari proses purposive
sampling diperoleh 40 sampel perusahaan

yang akan diolah untuk menguji apakah
terdapat hubungan antara FATO dan ROA
terhadap profitabilitas (ROE). Proses
purposive sampling dapat dilihat pada
tabel III.2 berikut ini:

Tabel III.2
Proses Purposive Sampling Penelitian

No Kriteria Jumlah
1 Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2008-

2010
222

2 Perusahaan manufaktur yang tidak listing mulai tahun 2006 (13)
3 Dikurangi perusahaan manufaktur yang delisting selama periode

penelitian
(21)

4 Perusahaan yang tidak memberikan laporan keuangan secara
periodik dan lengkap kepada BEI dari tahun 2008-2010

(28)

5 Perusahaan yang tidak menggunakan mata uang rupiah dalam
laporan keuangannya

(9)

6 Data dalam Laporan Keuangan tidak lengkap (78)
7 Perusahaan yang memiliki laba negatif (33)
Total perusahaan yang menjadi sampel penelitian 40

Sumber : Data sekunder diolah

Teknik pengumpulan data
digunakan dengan metode dokumentasi
yaitu pengumpulan data dilakukan dengan
cara mempelajari catatan-catatan atau
dokumen-dokumen perusahaan. Untuk
penelitian ini, peneliti melakukan
pengumpulan data yang diperoleh melalui
media internet dengan cara mengunduh
laporan keuangan yang dibutuhkan melalui
situs resmi Bursa Efek Indonesia
www.idx.co.id.

Jenis data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah data sekunder, yaitu
berupa laporan keuangan perusahaan yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun

2008 – 2010. Data sekunder tersebut
diperoleh dari situs resmi Bursa Efek
Indonesia yaitu www.idx.co.id, database
JSX Public Financial Report Information
System tahun 2008 – 2010 dan Indonesian
Capital Market Directory (ICMD) tahun
2009 - 2010.

Variabel-variabel yang digunakan
dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut: Variabel terikat dalam penelitian
ini yaitu profitabilitas yang diukur dengan
ROE.  Pada penelitian ini variabel
independen yang digunakan ada dua yaitu :
FATO dan ROA.

Tabel III.3
Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel Definisi Operasional Indikator Pengukuran
FATO
(X1)

Kemampuan perusahaan
menghasilkan penjualan
berdasarkan aset tetap yang dimiliki
perusahaan

Rasio



51

ROA
(X2)

Kemampuan perusahaan
menghasilkan laba dengan
menggunakan total aset (kekayaan)
yang dimiliki perusahaan setelah
disesuaikan dengan  biaya-biaya
untuk mendanai aset tersebut.

Rasio

ROE (Y) Kemampuan perusahaan
menghasilkan laba berdasarkan
modal saham tertentu.

Rasio

Sumber : Peneliti, 2012

Seluruh data penelitian yang telah
dikumpulkan untuk diolah, kemudian akan
dianalisis untuk memperoleh jawaban atas
permasalahan yang timbul dalam
penelitian ini.  Dalam menganalisis data,
peneliti menggunakan program software
SPSS versi 16. Metode analisis yang
digunakan dalam penelitian ini adalah
metode analisis regresi linear berganda.

Hasil Penelitian dan Pembahasan
Koefisien determinasi (R2) pada intinya
mengukur seberapa jauh kemampuan
model dalam menerangkan variasi variabel
dependen. Nilai koefisien determinasi
adalah antara nol dan satu (0 < R < 1).
Semakin besar koefisien determinasinya
maka semakin besar variasi variabel
independennya mempengaruhi variabel
dependennya.

Tabel IV.8
Uji Koefisien Deteminasi

a. Predictors: (Constant), FATO, ROA

b. Dependent Variable: ROE

Berdasarkan tabel IV.8 di atas nilai
R Square (R2) atau koefisien determinasi
sebesar 0,495 atau 49,5%. Koefisien
determinasi menunjukkan angka yang
cukup tinggi. Hal itu menunjukkan bahwa
model regresi yang terbentuk adalah baik.

Berdasarkan tabel IV.8 di atas pada
kolom Adjusted R Square, diperoleh nilai
koefisien determinasi sebesar 0,487 yang
berarti 48,7% perubahan variasi ROE
dijelaskan oleh perubahan variabel FATO
dan ROA secara bersama-sama, sedangkan

sisanya 51,3 % dijelaskan oleh variabel
lain yang tidak termasuk dalam penelitian
ini.

Uji statistik F pada dasarnya
menunjukkan apakah semua variabel bebas
yang dimasukkan dalam model
mempunyai pengaruh secara simultan
terhadap variabel terikat atau dependen.
Dalam hipotesis disebutkan: FATO dan
ROA secara simultan berpengaruh
terhadap profitabilitas (ROE).

Model Summary

Model R R Square
Adjusted R

Square
Std. Error of
the Estimate

1 .704a .495 .487 .78517
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Tabel IV.9
Uji Statistik  F

ANOVAb

Model
Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

1 Regression 71.469 2 35.735 58.511 .000a

Residual 71.456 117 .611

Total 142.925 119

a. Predictors: (Constant), ROA, LNFATO

b. Dependent Variable: LNROE

Hasil uji F yang ditampilkan
dalam tabel IV.9 menunjukkan bahwa nilai
Fhitung adalah 58,511 dengan tingkat
signifikansi 0,00 (< 0,05). Dengan
mengunakan tabel F diperoleh nilai Ftabel

sebesar 3,070. Hal ini menunjukkan bahwa
nilai Fhitung > Ftabel yang berarti bahwa Ha

diterima dan H0 ditolak, artinya variabel

bebas FATO dan ROA secara simultan
berpengaruh secara signifikan terhadap
ROE pada perusahaan manufaktur yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
Uji t yaitu pengujian yang digunakan
untuk mengetahui apakah variabel
independen mempengaruhi variabel
dependen secara parsial.

Tabel IV.10
Uji Statistik t

Coefficientsa

Model

Unstandardized
Coefficients

Standardized
Coefficients

T Sig.B Std. Error Beta

1 (Constant) .961 .097 9.895 .000

LNFATO .053 .042 .052 3.275 .002

ROA .838 .039 .889 21.613 .000

a. Dependent Variable: LNROE

Dari tabel IV.10 diatas,
menyatakan bahwa:
1) Pengaruh FATO terhadap profitabilitas
(ROE)

 Nilai signifikansi = 0,002
menunjukkan bahwa nilai Sig.
untuk uji t individual (parsial) lebih
kecil dari (<) 0,05. Hal ini sesuai
dengan hasil pengujian statistik
yang membandingkan antara thitung

dengan ttabel yaitu FATO secara

parsial berpengaruh signifikan
terhadap ROE pada tingkat
kepercayaan 95 %.

 Variabel pengaruh FATO memiliki
thitung 3,275 dengan nilai signifikansi
0,02 (< 0,05). Dengan
menggunakan tabel t , diperoleh
ttabel sebesar 1,971. Hal ini
menunjukkan thitung > t tabel (3,275 >
1,971), yang berarti bahwa Ha

diterima dan H0 ditolak artinya
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FATO secara parsial mempunyai
pengaruh yang signifikan terhadap
ROE pada perusahaan manufaktur
yang terdaftar di BEI.

2) Pengaruh ROA terhadap profitabilitas
(ROE)

 Nilai signifikansi = 0,000
menunjukkan bahwa nilai Sig.
untuk uji t individual (parsial) lebih
kecil dari (<) 0,05. Hal ini sesuai
dengan hasil pengujian statistik
yang membandingkan antara thitung

dengan ttabel yaitu ROA secara
parsial berpengaruh signifikan
terhadap ROE pada tingkat
kepercayaan 95 %.

 Variabel pengaruh ROA memiliki
thitung 21,613 dengan nilai
signifikansi 0,000 (< 0,05). Dengan
menggunakan tabel t , diperoleh
ttabel sebesar 1,971. Hal ini
menunjukkan thitung > t tabel (21,613
> 1,971), yang berarti bahwa Ha

diterima dan H0 ditolak artinya
ROA secara parsial mempunyai
pengaruh yang signifikan terhadap
ROE pada perusahaan manufaktur
yang terdaftar di BEI.

Berdasarkan hasil analisis regresi
maka diketahui bahwa koefisien regresi
sebesar 0,053 untuk FATO dan 0,838
untuk ROA dan konstanta sebesar 0,961.
Dengan demikian persamaan regresi yang
mencerminkan bentuk hubungan kedua
variabel tersebut adalah :

Y = 0,961+ 0,053 (X1) + 0,838 (X2) + e.
Dimana : X1 = FATO

X2 = ROA
Y   = Profitabilitas (ROE)

Koefisien regresi sebesar 0, 053
berarti peningkatan setiap satu kali pada
variabel X1 (FATO) akan menyebabkan
kenaikan pada variabel Y (ROE) sebesar 0,
053 begitu juga sebaliknya. Koefisien
regresi sebesar 0, 838 berarti peningkatan

setiap satu persen pada variabel X2 (ROA)
akan menyebabkan kenaikan pada variabel
Y (ROE) sebesar 0, 838, Sedangkan nilai
sebesar 0,961 mencerminkan konstanta
yang berarti jika nilai FATO dan ROA
(variabel X) ada pada nilai nol (X=0) maka
nilai ROE (variabel Y) adalah sebesar
0,961.

Penelitian ini membahas pengaruh
Fixed Assets Turn Over (FATO) dan
Return On Assets (ROA) terhadap
profitabilitas (ROE). Sebelum melakukan
pengujian hipotesis, terlebih dahulu data
variabel independen dan dependen harus
memenuhi beberapa asumsi klasik agar
kesimpulan dari hasil regresi tersebut tidak
bias dan untuk mengetahui kesalahan yang
terdapat pada data. Uji asumsi klasik
terdiri atas uji normalitas, uji
multikolinieritas, uji autokorelasi dan uji
heteroskedastisitas.

Penelitian ini menghasilkan nilai R
Square (R2) atau koefisien determinasi
sebesar 0,500 atau 50,0%. Koefisien
determinasi menunjukkan angka yang
cukup tinggi. Hal itu menunjukkan bahwa
model regresi yang terbentuk adalah baik.

Hipotesis yang dikemukakan dalam
penelitian ini adalah bahwa ”FATO
berpengaruh terhadap profitabilitas
(ROE)”. FATO memiliki pengaruh yang
signifikan terhadap profitabilitas
perusahaan apabila diuji secara parsial.
Semakin tinggi nilai FATO maka semakin
efektif penggunaannya dalam
meningkatkan laba (Hanafi dan Halim,
2009). Pada beberapa perusahaan seperti
perusahaan manufaktur, proporsi aset tetap
sangat diutamakan, karena aset tetap
mempunyai peran penting dalam
meningkatkan produksi perusahaan. Oleh
karena itu perusahaan cenderung
memperhatikan perputaran aset tetap
perusahaan guna untuk meningkatkan laba
perusahaan.

Hipotesis yang dikemukakan
dalam penelitian ini adalah bahwa ”ROA
berpengaruh terhadap profitabilitas
(ROE)”. Variabel ROA secara parsial
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berpengaruh signifikan terhadap
profitabilitas (ROE). Besarnya ROE sangat
dipengaruhi oleh besarnya ROA yang
diperoleh perusahaan, semakin tinggi ROA
yang diperoleh maka akan semakin
meningkatkan ROE (Hanafi dan Halim,
2009). Jika dalam perusahaan nilai ROA
melebihi nilai ROE maka sisa kelebihan
ROA atas biaya modal hutang dan biaya
modal saham preferen akan menjadi
bagian pemegang saham biasa.

Hipotesis yang dikemukakan
dalam penelitian ini bahwa ”FATO dan
ROA berpengaruh terhadap profitabilitas
(ROE)”. Variabel FATO dan ROA secara
simultan berpengaruh secara signifikan
terhadap profitabilitas (ROE). Berdasarkan
hasil penelitian ini maka dapat
disimpulkan bahwa FATO dan ROA
berperan sangat penting dalam
meningkatkan profitabilitas perusahaan.
Oleh karena itu, perusahaan seharusnya
lebih memperhatikan nilai FATO dan
ROA, terlebih lagi bagi perusahaan
manufaktur yang memiliki proporsi aset
tetap yang cukup tinggi, guna untuk
meningkatkan profitabilitas (ROE).  Jika
dalam perusahaan nilai FATO dan ROA
semakin tinggi, maka nilai ROE juga akan
tinggi. Dengan begitu modal perusahaan
tentunya juga akan semakin meningkat.
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