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ABSTRAK 

 
Euis Anisah: Pengaruh Debt to Equity Ratio (DER) terhadap Return on Asset 
(ROA) pada PT. Bank BRI Syari’ah Tbk  Periode 2013-2015. 

 

 Rasio keuangan merupakan alat analisis yang berfungsi untuk mengetahui 

keadaan keuangan suatu perusahaan. Rasio keuangan yang digunakan dalam 
penelitian ini yaitu rasio solvabiltas yang diukur dengan Debt to Equity Ratio 
(DER) dan rasio profitabilitas yang diukur dengan menggunakan Return on Asset 

(ROA). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya ketidaksesuaian antara teori 
dengan yang terjadi di lapangan, dimana yang seharusnya Debt to Equity Ratio 

(DER) meningkat maka Return on Asset (ROA) meningkat. Namun yang terjadi 
pada PT. Bank BRI Syari’ah Tbk, ketika Debt to Equity Ratio (DER) meningkat,  
Return on Asset (ROA) justru menurun, dan ketika Debt to Equity Ratio (DER) 

menurun, Return on Asset (ROA) justru meningkat. Oleh karena itu maka perlu 
dilakukan penelitian.  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan Debt to 
Equity Ratio (DER) dan Return on Asset (ROA), serta pengaruh Debt to Equity 
Ratio (DER) terhadap Return on Asset (ROA) pada PT. Bank BRI Syari’ah TBK 

Periode 2013-2015.  
Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif verifikatif dengan 

pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan merupakan data yang diambil dari 
laporan keuangan tahun 2013-2015 diperoleh dari website PT. Bank BRI Syari’ah 
Tbk. Adapun analisis data yang digunakan adalah adalah analisis regresi linier 

sederhana, korelasi pearson product moment, koefisien determinasi dan uji 
hipotesis (uji-t).   

 Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh kesimpulan bahwa: 1) 
perkembangan Debt to Equity Ratio (DER) cenderung fluktuatif dengan nilai rata-
rata 9,92%, angka tersebut tergolong baik karena berada di atas 8%; 2) 

perkembangan Return on Asset (ROA) secara garis besar cenderung mengalami 
kenaikan, perolehan rata-rata Return on Asset (ROA) adalah sebesar 0,42%, dan 

dikategorikan tidak sehat karena berada di bawah 0,77%; 3) pengaruh Debt to 
Equity Ratio (DER) terhadap Return on Asset (ROA) negatif tidak signifikan. 
Dilihat dari analisis regresi linier sederhana bertanda negatif, artinya berlawanan. 

Hubungan keduanya dilihat dari korelasi pearson product momen diperoleh -
0,454,  berada di interval -0,40-0,599, artinya kekuatan hubungannya sedang. 

Kemudian dilihat dari koefisien determinasi Debt to Equity Ratio (DER) 
memeberikan pengaruh terhadap Return on Asset (ROA) sebesar 20,6% dan 
sisanya sebesar 79,4% dipengaruhi oleh variabel lain, yaitu rasio likuiditas dan 

rasio aktivitas. Hasil pengujian hipotesis dengan uji-t diperoleh thitung sebesar -
1,610 dengan tingkat signifikansi 0,139 dan ttabel sebesar 2,228 dengan tingkat 

signifikansi 0,05,  sehingga hal ini menunjukkan tidak terdapat pengaruh 
signifikan antara Debt to Equity Ratio (DER) terhadap Return on Asset (ROA). 
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