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ABSTRAK 

 

M Aji Ramdani: Pengaruh Current Ratio (CR) dan Debt to Asset Ratio (DAR) 

terhadap Return On Asset (ROA) pada Perusahaan yang 

Terdaftar di Index Saham Syariah Indonesia (ISSI) (Studi 

Kasus pada PT. XL AXSIA Tbk. Periode 2014-2016) 

 

Return On Asset (ROA) adalah rasio digunakan untuk mengukur 

kemempuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang berasal dari aktivitas 

investasi. Salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat Return On Asset (ROA) 

adalah Current Ratio (CR) dan Debt to Asset Ratio (DAR). Kedua rasio tersebut 

mampu mengukur kemampuan dalam membayar kewajiban. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) pengaruh Current 

Ratio (CR)  secara parsial terhadap Return On Asset (ROA), (2) pengaruh Debt to 

Asset Ratio (DAR). parsial terhadap Return On Asset (ROA), serta (3) pengaruh  

Current Ratio (CR) dan Debt to Asset Ratio (DAR) secara simultan terhadap 

Return On Asset (ROA) pada PT. XL AXSIA Tbk. Periode 2014-2016. 

Penelitian ini diolah menggunakan metode deskriptif verifikatif dengan 

pendekatan kuantitatif yang menguraikan secara sistemastis semua fakta serta 

hubungan antar variabel dengan menganalisis data berupa angka menggunakan uji 

statistik. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari company report 

PT. XL AXSIA Tbk. di website www.idx.co.id. Teknik analisis yang digunakan 

adalah regresi linier sederhana maupun berganda, korelasi Pearson Product 

Moment (PPM) serta korelasi berganda, koefisien determinasi, dan analisis 

hipotesis yaitu uji signifikansi parsial (uji t) dan uji simultan (uji F). 

Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) hasil pengujian hipotesis Current 

Ratio (CR)  menunjukkan hasil sebesar 52,0% dengan hasil perbandingan thitung < 

ttabel sebesar -3,293 < 2,228 yang artinya secara parsial variabel independen 

Current Ratio (CR) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap variabel 

dependen Return On Asset (ROA), (2) hasil pengujian hipotesis Debt to Asset 

Ratio (DAR)  menunjukkan hasil sebesar 50,1% dengan hasil perbandingan thitung 

< ttabel sebesar -3,170 < 2,228 yang artinya secara parsial variabel independen Debt 

to Asset Ratio (DAR) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap variabel 

dependen Return On Asset (ROA), (3) hasil pengujian hipotesis Current Ratio 

(CR), Debt to Asset Ratio (DAR)  menunjukkan hasil sebesar 66,5% dengan hasil 

perbandingan Fhitung > Ftabel, yaitu 8,932 > 4,26 yang artinya secara simultan 

variabel independen Current Ratio (CR), Debt to Asset Ratio (DAR) berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap variabel dependen Return On Asset (ROA) pada 

PT. XL AXSIA Tbk. Periode 2014-2016.. 
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