
 

 

ABSTRAK 

Siti Intan 1178020233 : “Pengaruh Total Asset Turnover Dan Current Ratio 

Terhadap Return On Asset Pada PT. Gudang Garam Tbk. Periode Tahun 

2010-2019” 

Perusahaan memiliki tujuan utama untuk menghasilkan dan meningkatkan 

suatu keuntungan. Beberapa factor keuntungan yang digunakan untuk mengukur 

profitabilitas dapat dilihat dari rasio aktivitas yang diukur oleh total asset turnover 

dan rasio likuiditas yang diukur oleh current ratio. Kedua rasio ini memiliki 

peranan penting bagi perusahaan dan dapat mempengaruhi tingkat profitabilitas 

perusahaan. Manajer keuangan dalam perusahaan harus mampu mengontrol 

tingkat current ratio supaya tidak terlalu tinggi dan terlalu kecil agar dapat 

menguntungkan bagi perusahaan. 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah variabel total assey 

turnover dan current ratio berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu return 

on asset baik secara parsial maupun simultan. 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

dengan pendekatan kuantitatif yang menggunakan data sekunder (time series) 

yaitu berbentuk laporan keuangan tahunan yang telah dipublikasikan oleh PT. 

Gudang Garam Tbk periode tahun 2010-2019. Teknik analisis yang digunakan 

adalah teknik analisis deskriptif, analisis regresi, analisis asumsi klasik, analisi uji 

hipotesis, analisis korelasi dan analisis determinasi.  

Hasil perhitungan statistic menunjukan bahwa pengaruh total asset turnover 

terhadap return on asset secara parsial dengan hasil pegujian uji t bahwa nilai 

thitung < ttabel (-0.164 < 2.365) maka Ha ditolak dan H0 diterima. Artinya secara 

parsial total asset turnover tidak berpengaruh signifikan dan negative terhadap 

return on asset pada PT. Gudang Garam Tbk periode tahun 2010-2019. Pengaruh 

current ratio terhadap return on asset secara parsial dengan hasil dari hasil uji t 

dengan membandingkan nilai thitung dengan ttabel  yaitu thitung > ttabel  (2.516> 2.365). 

Maka Ha diterima dan H0 ditolak. Artinya secara parsial current ratio berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap return on asset pada PT. Gudang Garam Tbk. 

periode tahun 2010-2019. Pengaruh total asset turnover dan current ratio secara 

simultan terhadap return on asset  dengan uji hipotesis atau uji signifikansi 

sianova diperoleh nilai Fhitung > Ftabel (4.882 > 4.74). Maka Ha diterima dan H0 

ditolak. Artinya secara simultan total asset turnover dan current ratio 

berpengaruh signifikan terhadap return on asset pada PT. Gudang Garam Tbk. 

periode tahun 2010-2019.  
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