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Persaingan dalam dunia usaha semakin ketat, khususnya pada industri 

manufaktur yang terdapat di sektor otomotif, dimana perkembangan ekonomi 

masyarakat Indonesia yang pesat menempatkan negara dengan penduduk ke-4 

terbesar di dunia ini sebagai salah satu negara dengan basis industri otomotif kelas 

dunia. Dalam hal ini, perusahaan perlu meningkatkan kinerjanya agar tujuan 

perusahaan tercapai dengan meningkatkan nilai perusahaan. Salah satu upaya 

untuk mencapai tujuannya dengan melihat kemampuan perusahaan untuk 

memperoleh laba yang maksimal. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan bukti empiris dan 

menganalisis pengaruh faktor internal perusahaan berupa Debt To Equity Ratio, 

Current Ratio dan Total Assets Turnover pada PT Astra International, Tbk 

Periode 2013-2016 baik secara parsial maupun simultan. 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode deskriptif 

verifikatif dan sampel diambil menggunakan teknik purosive sampling dengan 

jumlah data 64 buah. Teknik analisis data yang digunakan adalah statistic 

deskriptif, analisis linier berganda, uji-t, uji-F dan uji koefisien determinasi 

dengan metode pendekatan data time series menggunakan SPSS 20 for windows. 

Hasil penelitian ini berdasarkan uji hipotesis dapat disimpulkan bahwa (1) 

terdapat pengaruh pada variabel Debt To Equity Ratio terhadap Return On Equity 

dengan thitung  2,839 dan ttabel 2,178 (2) tidak terdapat pengaruh signifikan pada 

variabel Current Ratio Total terhadap Return On Equity dengan thitung -1,347 dan 

ttabel 2,178 (3) terdapat pengaruh signifikan pada variabel Total Assets Turnover 

terhadap Return On Equity dengan thitung 16,211dan ttabel 2,17 (4) terdapat 

pengaruh signifikan pada variabel Debt To Equity Ratio, Current Ratio dan Total 

Assets Turnover dengan Fhitung 134,930 dan Ftabel 3,49. Dengan hasil Koefisien 

Determinasi (R
2
) 97,1% dari variabel Debt To Equity Ratio, Current Ratio dan 

Total Assets Turnover pada PT Astra International, Tbk Periode 2013-2016 
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