
 

 

ABSTRAK 

Ria Dinda Fitriyani (1168020235) : Pengaruh Current Ratio, Debt to Equity 

Ratio, dan Total Assets Turn Over Terhadap Return on Assets (Studi pada PT. 

Unilever Indonesia Tbk Tahun 2005-2019).  
 

 Penelitian ini di latar belakangi dengan adanya Return on Assets (ROA) 

keuntungan dari laba bersih yang diperoleh perusahaan merupakan salah satu 

gambaran tentang kondisi keuangan suatu perusahaan. Laba yang dihasilkan oleh 

perusahaan dapat diketahui melalui alat pengukuran analisis laporan keuangan 

seperti current ratio,  debt to equity ratio, dan Total Assets Turn Over analisis 

keuangan ini dilakukan agar para pengguna infomasi keuangan dapat mengetahui 

baik buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan yang mencerminkan prestasi 

kerja dalam periode tertentu.  

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besarnya 

pengaruh dari current ratio, debt to equity ratio, dan total assets turn over 

terhadap return on assets baik secara parsial maupun secara simultan pada 

perusahaan sektor kontruksi.  

 Untuk current ratio, peneliti menggunakan teori dari Kasmir, Horne dan 

Wachowicz. Sedangkan untuk debt to equity ratio, peneliti menggunakan teori 

menurut Kasmir, total asset turn over mengunakan Fahmi dan Hery untuk return 

on assets peneliti menggunakan teori Subramanyam.  

 Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dan verifikatif, 

dengan pendekatan kuantitatif dan teknik pengumpulan data melalui studi 

kepustakaan dan laporan keuangan serta laporan tahunan (Annual Report) di 

www.idx.com. data yang digunakan data sekunder. Pemilihan sampel dalam 

penelitian ini dilakukan teknik purposive sampling. Berdasarkan kriteria yang 

ditetapkan jumlah sampel yang diteliti sebanyak 15 tahun. Sedangkan pengujian 

hipotesis menggunakan Uji T dan Uji F dengan program SPSS versi 25 untuk 

mengetahui ada atau tidaknya pengaruh current ratio, debt to equity ratio, dan 

total assets turn over terhadap return on assets.  

 Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hasil pengukuran 

current ratio, debt to equity ratio, dan total assets turn over terhadap return on 

assets tahun 2005-2019 dengan Uji T menunjukkan bahwa current ratio dan debt 

to equity ratio tidak mempunyai pengaruh positif terhadap return on assets, 

sedangkan  total assets turn over mempunyai pengaruh positif terhadap return on 

assets. Kemudian Uji F menunjukkan bahwa current ratio, debt to equity ratio 

,dan total assets turn over  mempunyai pengaruh positif terhadap return on assets.  

Kata Kunci : Current Ratio dan Debt to Equity Ratio terhadap Return on 

Assets.  


