
 

 

ABSTRAK 

 

NURHASANAH. Judul Skripsi : “Pengaruh Fixed Asset Turnover dan Debt 

to Equity Ratio terhadap Return On Equity (ROE) pada PT Semen Gresik 

(Persero) Tbk tahun 2000- 2011”. Dibawah bimbingan Herry Sutanto, SE., 

MM. (Pembimbing 1) dan Muhammad Zaky, SE., M.Si. (Pembimbing 2). 

 
Salah satu rasio keuangan yang digunakan oleh perusahaan untuk 

meningkatkan efisiensi dan efektifitas penjualan adalah Fixed Asset Turnover. Hal  

ini berdasarkan pada seberapa besar perusahaan menggunakan sumber dana 
internal dan eksternal serta berapa besarnya proporsi masing-masing sumber dana 

tersebut sebagai pembiayaan operasi perusahaan yang tercermin dalam Debt to 
Equity Ratio. Baik buruknya pengelolaan Fixed Asset Tutnover dan Debt to Equity 
Ratio akan mempengaruhi laba perusahaan. Laba tersebut dapat dianalisis dengan 

menggunakan rasio profitabilitas yaitu rasio Return On Equity (ROE). 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh fixed asset turnover 

dan debt to equity ratio terhadap Return On Equity (ROE) pada PT Semen Gresik 
(Persero) Tbk. Penelitian ini diamati secara time-series, dengan menggunakan 
data periode tahun 2000 sampai dengan tahun 2011. Data yang digunakan dalam 

penelitian ini diperoleh berdasarkan publikasi Indonesian Capital Market 
Directory (ICMD) tahun 2000-2011. Teknik analisis yang digunakan adalah 

analisis regresi berganda,uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji 
multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Sedangkan uji 
hipotesis menggunakan t-statistik untuk menguji koefisien regresi parsial serta f-

statistik untuk menguji keberartian pengaruh secara simultan dengan level of 
significance 5%. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial tidak semua variabel 
independen berpengaruh pada  variabel dependen . Hasil uji-t menunjukkan 
bahwa variabel fixed asset turnover tidak berpengaruh terhadap ROE dengan nilai 

thitung sebesar 1,241 dengan taraf signifikansi 0,246 (>0,05), sedangkan variabel 
debt to equity ratio berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROE dengan nilai 

thitung sebesar 2,817 denga taraf signifikansi 0,020 (<0,05).   Secara simultan , hasil 
Uji F menunjukkan bahwa semua variabel independen berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap Return On Equity (ROE) dengan Fhitung sebesar 18,348 dengan 

taraf sinifikasi 0,001(<0,05). Dengan angka koefisien determinasi yang dihasilkan 
sebesar 0,803 yang berarti bahwa kemampuan model regresi untuk memprediksi 

adalah sebesar 80,3%. 
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