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ABSTRAK 

 

Malisa L. Zakiyah: Pengaruh Current Ratio (CR) dan Debt to Equity Ratio 

(DER) terhadap Return On Equity (ROE) pada 

Perusahaan yang Terdaftar di Jakarta Islamic Index 

(JII) (Studi pada PT. Telekomunikasi Indonesia 

(Persero) Tbk. Periode 2007-2016) 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh besarnya tingkat profitabilitas yang 

menjadi daya tarik utama bagi investor dalam melakukan penanaman modal pada 

perusahaan PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. yang tercermin dalam 

Return On Equity (ROE). Current Ratio (CR) dan Debt to Equity Ratio (DER) 

merupakan rasio yang digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan 

dalam melunasi kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) pengaruh Current Ratio 

(CR) secara parsial terhadap Return On Equity (ROE); 2) pengaruh Debt to Equity 

Ratio (DER) secara parsial terhadap Return On Equity (ROE); dan 3) pengaruh 

Current Ratio (CR) dan Debt to Equity Ratio (DER) secara simultan terhadap 

Return On Equity (ROE) pada PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. 

periode 2007-2016. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif 

yaitu penelitian yang menganalisis data berupa angka-angka menggunakan uji 

statistik. Data diperoleh dari company report PT. Telekomunikasi Indonesia 

(Persero) Tbk. periode 2007-2016. Teknik analisis data yang digunakan yaitu 

analisis regresi linier sederhana maupun berganda, analisis korelasi Pearson 

Product Moment serta korelasi berganda, analisis koefisien determinasi, dan 

analisis hipotesis yaitu uji signifikansi parsial (uji t) dan uji simultan (uji F). 

Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1) pengujian hipotesis Current Ratio 

(CR) menghasilkan perbandingan thitung > ttabel sebesar -4,469 > 2,228 dengan nilai 

signifikansi 0,002 < 0,05 maka Ha diterima dan H0 ditolak yang berarti secara 

parsial variabel independen Current Ratio (CR) berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap variabel dependen Return On Equity (ROE), 2) pengujian 

hipotesis Debt to Equity Ratio (DER) menghasilkan perbandingan thitung < ttabel 

sebesar 5,614 > 2,228 dengan nilai signifikansi 0,001 < 0,05 maka Ha diterima 

dan H0 ditolak yang berarti secara parsial variabel independen Debt to Equity 

Ratio (DER) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen 

Return On Equity (ROE), dan 3) hasil pengujian hipotesis Current Ratio (CR) dan 

Debt to Equity Ratio (DER) menghasilkan perbandingan Fhitung < Ftabel, yaitu 

15,238 > 4,74 dengan nlai signifikansi 0,003 < 0,05 maka Ha diterima dan H0 

yang berarti secara simultan variabel independen Current Ratio (CR) dan Debt to 

Equity Ratio (DER) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel 

dependen Return On Equity (ROE) pada PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero) 

Tbk. periode 2007-2016. 
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