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ABSTRAK 

Sipa Nurhasanah : Pengaruh Debt to Equity Ratio terhadap Return On Asset 

Pada PT. Astra Internasional. 

 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk (1) mengetahui dan 

menganalisa perkembangan Debt to Equity Ratio pada PT. Astra internasional, (2) 

mengetahui dan menganalisa perkembangan Return On Asset pada PT. Astra 

Internasional, (3) mengetahui dan menganalisa seberapa besar pengaruh Debt to 

Equity Ratio terhadap Return On Asset pada PT. Astra Internasional. 

Semakin meningkatnya Debt to Equity Ratio berdampak terhadap menurunnya 

profitabilitas yang diperoleh perusahaan karena sebagian digunakan untuk 

membayar bunga pinjaman. Perusahaan memiliki tingkat pengembalian investasi 

(profitabilitas) yang tinggi cenderung memiliki hutang dalam jumlah kecil. Salah 

satu cara penting untuk menilai perusahaan di masa yang akan datang salah 

satunya adalah dengan melihat sejauh mana pertumbuhan profitabilitas 

perusahaan tersebut. 

Profitabilitas sendiri merupakan kemampuan manajemen dalam 

memaksimalkan aktiva guna memperoleh keuntungan. Profitabilitas menunjukkan 

besarnya bagi hasil yang diperoleh investor sehingga akan mempengaruhi tingkat 

loyalitas investor dan kemampuan perusahaan dalam menjalankan perannya. 

Tinggi rendahnya Debt to Equity Ratio akan mempengaruhi tinggi rendahnya 

Return On Asset.  

Metode penelitian ini menggunakan analisis deskriptif verifikatif dengan 

pendekatan kuantitatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dari 

laporan tahunan 2005–2014. Tehnik pengumpulan data yaitu kepustakaan, 

browser, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan metode deskriptif, analisis 

regresi (sederhana), analisis korelasi, analisis determinasi, analisis uji hipotesis 

(uji t parsial). Adapun pengolahan data menggunakan SPSS for windows versi 

16.0 dan microsoft excel 2007 sebagai penunjang pengolahan data awal.   

Hasil penelitian menunjukan secara parsial nilai koefisien determinasi (R 

square) pengaruh sebesar 0,522 atau 52,2% merupakan koefisien penentu atau 

determinasi yang mengartikan bahwa Debt to Equity Ratio berpengaruh terhadap 

Return On Asset sebesar 52,2% sisanya sebesar 47,5%. Maka diperoleh nilai uji t 

sebesar -2,957 dengan tingkat signifikan 0,018%. Hal ini memenuhi syarat thitung < 

ttabel yaitu        < 2,306 dengan nilai signifikan 0,018%. Dapat disimpulkan 

bahwa H1 ditolak dan H0 diterima yang artinya tidak terdapat pengaruh dan 

kontribusi yang signifikan antara Debt to Equity Ratio terhadap Return On Asset 

pada PT. Astra Internasional.  
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