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ABSTRAK 

 

Febriyani Falena Dzikri : Pengaruh Current Ratio (CR) dan Total Assets 

Turnover (TATO) terhadap Return On Asset 

(ROA) pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta 

Islamic Index (JII) (Studi di PT. Semen Indonesia, 

Tbk. Periode 2008-2017) 

 Penelitian ini berawal dari permasalahan yang diduga ada dalam laporan 

keuangan tahunan di PT. Semen Indonesia,Tbk. periode 2008-2017 yang  terkait 

dengan variabel independen dan dependen yang digunakan peneliti. Permasalahan 

tersebut muncul dikarenakan adanya beberapa fenomena dari data rasio keuangan 

PT. Semen Indonesia Tbk. Periode 2008-2017 yang selalu fluktuaktif diantara 

Current Ratio (CR) dan Total Aset Turnover (TATO) yang diikuti perubahan nilai 

Return On Asset (ROA). Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian untuk 

mengetahui seberapa besar pengaruh Current Ratio (CR) dan Total Assets 

Turnover (TATO) terhadap Return On Asset (ROA). 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya pengaruh Current 

Ratio (CR) dan Total Aset Turnover (TATO) secara parsial Return On Asset 

(ROA), dan untuk mengetahui pengaruh Current Ratio (CR) dan Total Aset 

Turnover (TATO) secara simultan terhadap Return On Asset (ROA) di PT. Semen 

Indonesia, Tbk. 

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dan verifikatif 

dengan pendekatan kuantitatif dan menggunakan sumber data penelitian sekunder 

yaitu data yang berasal dari laporan keuangan tahunan PT. Semen Indonesia Tbk. 

yang dianalisis secara parsial yaitu dengan analisis regresi sederhana, analisis 

koefisien korelasi, koefisin determinasi, dan uji t serta dianalisis secara simutan 

dengan analisis regresi berganda, korelasi berganda, dan uji F. Didukung oleh 

SPSS For Windows Versi 25 dimana data yang digunakan adalah data laporan 

keuangan PT. Semen Indonesia Tbk. periode 2008-2017.   
Melalui penelitian ini diperoleh kesimpulan: (1) Perhitungan uji t menunjukan 

besarnya 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 (4.536 > 2.306). Maka H0 ditolak dan Ha diterima, yang 

artinya secara parsial terdapat pengaruh positif yang signifikan antara Current 

Ratio (CR) terhadap Return On Assets (ROA) pada PT. Semen Indonesia Tbk. (2) 

Perhitungan uji t menunjukan besarnya 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 (6.076 > 2.306). Maka H0 

ditolak dan Ha diterima, yang artinya secara parsial terdapat pengaruh positif yang 

signifikan antara Total Aset Turnover (TATO) terhadap Return On Assets (ROA) 

pada PT. Semen Indonesia Tbk. (3) Berdasarkan uji F menunjukan bahwa Fhitung > 

Ftabel (16.316 > 4.74). Maka H0 ditolak dan Ha diterima, yang artinya secara 

simultan terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara Current Ratio (CR) 

dan Total Aset Turnover (TATO) terhadap Return On Assets (ROA) pada PT. 

Semen Indonesia Tbk. 

Kata Kunci: Current Ratio (CR), Total Aset Turnover (TATO), Return On Asset 

(ROA). 


