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ABSTRAK 

 

Anin : Pengaruh Debt To Equuty Ratio dan Current Ratio Terhadap Return On 

Investment pada perusahaan yang terdaftar di Indeks Saham Syariah 

Indonesia (ISSI) Studi PT. Gajah Tunggal, Tbk Periode 2008-2017. 

  

Debt To Equuty Ratio Merupakan rasio yang menunjukan jumlah utang 

sama dengan ekuitas, semakin tinggi rasio ini maka semakin tinggi resiko 

kebangkrutan perusahaan. Current Ratio yaitu kemampuan perusahaan membayar 

hutang yang harus segara dipenuhi dengan aktiva lancar. Semakin besar 

perbandingan aktiva lancar dengan hutang lancar maka semakin tinggi 

kemampuan perusahaan menutupi kewajiban jangka pendek. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) pengaruh Debt To Equuty 

Ratio Terhadap Return On Investment, (2) pengaruh Debt To Equuty Terhadap 

Return On Investment, (3) Pengaruh Debt To Equuty Ratio dan Current Ratio 

Terhadap Return On Investment pada perusahaan yang terdaftar di INDEKS 

Saham Syariah Indonesia (ISSI) Studi PT.Gajah Tunggal, Tbk periode 2008-2017. 

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode analisis 

deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Adapun sumber data yang digunakan 

dalam penelitian ini yakni sumber data sekunder yang diambil dari laporan 

keuangan PT.Gajah Tunggal, Tbk, periode 2008-2017 melalui website resminya 

www.gt-tires.com. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, 

kepustakaan, dan browser. Sedangkan untuk analisis data menggunakan analisis 

uji asumsi klasik (uji normalitas, uji heteroskedasitas, uji multikolinearitas dan uji 

autokorelasi), analisis kuantitatif (analisis regresi linier sederhana dan ganda, 

analisis korelasi, dan analisis koefisien determinasi). Untuk analisis uji hipotesis 

menggunakan uji t dan uji f. pengolahan data dilakukan dengan menggunakan 

cara perhitungan secara manual dan menggunakan SPSS for Windows 20.0 untuk 

memperkuat hasil penelitian. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) hasil pengujian hipotesis Debt To 

Equuty Ratio menunjukan hasil sebesar 47,7% yang artinya secara parsial variabel 

independen Debt To Equuty Ratio berpengaruh secara signifikan terhadap Return 

On Investment, (2) hasil pengujian hipotesis Current Ratio 18,2%yang artinya 

secara parsial variabel independen Current Ratio tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap Return On Investment, (3) hasil pengujian hipotesis Debt To 

Equuty Ratio dan Current Ratio Terhadap Return On Investment menunjukan 

hasil sebesar 52,1% yang artinya secara simultan variabel independen Debt To 

Equuty Ratio dan Current Ratio tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

variabel dependen Return On Investment pada PT.Gajah Tunggal, Tbk Periode 

2008-2017. sedangkan sisanya 47,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak 

diteliti dalam penelitian ini. 
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