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ABSTRAK 

 

Miftaqul Maqfiroh (1158020184): “Pengaruh Current Ratio dan Perputaran 

Persediaan terhadap Return on Assets (ROA) pada PT Hanjaya Mandala 

Sampoerna Tbk Periode 2009-2018”. 

 

Current Ratio dan perputaran persediaan mempunyai hubungan yang erat 

dengan struktur modal. Perusahaan yang likuid dan memiliki perputaran persediaan 

yang tinggi biasanya akan dipercaya oleh investor. Adanya penelitian ini berangkat 

dari permasalahan yaitu ketidaksesuaian antara teori dengan data laporan keuangan 

perusahaan serta terdapat perbedaan hasil penelitian yang telah dilakukan 

sebelumnya. Berbagai aktivitas dilakukan agar usaha yang dijalani dapat 

berkembang lebih baik dan lebih unggul dibandingkan dengan perusahaan lain 

terutama dengan perusahaan sejenis.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen 

yaitu Current Ratio dan Perputaran persediaan secara parsial dan simultan terhadap 

Return on Assets (ROA). 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif yang dianalisis 

berdasarkan data time series. Sumber data yang digunakan berupa data sekunder 

dengan teknik pengumpulan data berupa penelitian perpustakaan dan riset internet. 

Sampel yang digunakan yaitu dari tahun 2009-2018. Teknik analisis data yang 

digunakan adalah teknik analisis deskriptif, asumsi klasik, regresi linier berganda, 

analisis korelasi, pengujian hipotesis yang terdiri dari pengujian secara parsial (uji-

t), pengujian secara simultan (uji-f), dan koefisien determinasi (R2 ). 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa 

secara parsial Current Ratio berpengaruh negatif signifikan terhadap Return on 

Assets (ROA) dan Perputaran Persediaan tidak berpengaruh signifikan terhadap 

Return on Assets (ROA). Kemudian secara simultan Current Ratio dan perputaran 

persediaan memberikan pengaruh signifikan terhadap Return on Assets  (ROA). Hal 

ini dilihat dari hasil uji-f diperoleh Fhitung > Ftabel (5,332 > 4,74) dengan nilai 

signifikansi (0,039 < 0,05) maka Hipotesis diterima. Pengaruh antara variabel 

independen terhadap variabel dependen sebesar 60,4% yang ditunjukan oleh hasil 

dari koefisien determinasi (R2) sebesar 0,604. Sedangkan sisanya sebesar 39,6% 

dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 
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