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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Syariat Islam sebagai ajaran yang sempurna memberikan panduan dalam 

berbagai hal salah satunya dalam investasi. Prinsip investasi dalam Islam bukan 

hanya mengejar keuntungan semata, namun Islam mengutamakan prinsip halal 

dan mashlahah dalam berinvestasi.
1
 Pada dasarnya investasi adalah bentuk aktif 

dari ekonomi syariah karena dengan berinvestasi harta yang dimiliki menjadi 

produktif,  bermanfaat bagi orang lain, dan juga dapat mendorong pertumbuhan 

ekonomi. Investasi sebagai alternatif penanaman modal yang dilakukan oleh 

seorang investor bertujuan untuk mendapatkan sejumlah keuntungan di masa yang 

akan datang. Investasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya yaitu 

investasi di pasar modal dalam bentuk saham.
2
 

Saham merupakan surat bukti kepemilikan atas sebuah perusahaan yang 

melakukan penawaran umum (go public) dalam nominal atau persentase tertentu.
3
 

Investasi dalam bentuk saham mempunyai daya tarik bagi investor dengan 

memberikan harapan untuk memperoleh keuntungan berupa capital gain ataupun 

dividen selain itu investor juga mempunyai suara dalam Rapat Umum Pemegang 

Saham (RUPS). Kegiatan pasar modal merupakan salah satu alternatif sumber 
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pendanaan bagi perusahaan sekaligus sebagai sarana investasi bagi para pemodal. 

Pasar modal bertindak sebagai penghubung antara para investor dan perusahaan 

ataupun institusi pemerintah melalui perdagangan instrumen keuangan jangka 

panjang.
4
 

Pemerintah Indonesia telah menyediakan lembaga yang menjadi tempat 

jual beli saham yaitu melalui Bursa Efek Indonesia (BEI). Pada tanggal 3 Juli 

2000 PT. Bursa Efek Indonesia bekerjasama dengan PT. Danareksa Investment 

Management (DIM) meluncurkan Jakarta Islamic Index (JII) yang mencakup 30 

jenis saham dari emiten yang kegiatan usahanya memenuhi ketentuan hukum 

syariah.
5
 Peluncuran ini bertujuan untuk memfasilitasi para investor yang ingin 

menginvestasikan dananya pada efek yang menerapkan prinsip-prinsip syariah 

Islam. Penentuan kriteria dalam memilih saham syariah ini melibatkan Dewan 

Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Dengan dibentuknya 

Jakarta Islamic Index (JII) menunjukan bahwa ekonomi Islam di Indonesia 

berkembang pesat tidak hanya di dunia perbankan namun juga di pasar modal 

syariah. Selain itu, mayoritas masyarakat Indonesia yang beragama Islam mulai 

melakukan kegiatan ekonomi dengan memperhatikan prinsip-prinsip Islam.   

Salah satu perusahaan yang konsisten terdaftar di Jakarta Islamic Index 

(JII) adalah PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. yang merupakan satu-

satunya BUMN telekomunikasi serta penyelenggara layanan telekomunikasi dan 

jaringan terbesar di Indonesia. PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. 

berdiri sejak tanggal 6 Juli 1965. PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk.  
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merupakan perusahaan go public yang terdaftar (listing) di BEI pada tanggal 14 

November 1995.
6
 Kemudian pada tahun 2004 PT. Telekomunikasi Indonesia 

(Persero) Tbk. mulai terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII). 

Kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh suatu perusahaan, tentu memiliki 

beberapa tujuan yang ingin dicapai salah satunya yaitu memperoleh keuntungan. 

Besarnya keuntungan yang diperoleh dapat dilihat dari laporan keuangan 

perusahaan. Laporan  keuangan  merupakan  suatu informasi yang 

menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, dan lebih jauh informasi 

tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan.
7
 Laporan 

keuangan dibutuhkan sebagai dasar pengambilan keputusan, analisa ekonomi, 

melakukan peramalan di masa yang akan datang, serta menilai kemampuan 

perusahaan untuk memperoleh laba.
8
 Berdasarkan laporan keuangan, investor 

dapat mengetahui  kinerja perusahaan dan kemampuannya untuk menghasilkan 

profitabilitas.  

Daya tarik utama bagi investor dalam suatu perusahaan adalah tingkat 

profitabilitas yang tinggi karena tujuan utama seorang investor dalam 

menanamkan modal pada suatu perusahaan yaitu untuk mencari pendapatan atau 

tingkat pengembalian hasil investasi. Investor berkepentingan terhadap laporan 

keuangan perusahaan dalam rangka penentuan kebijaksanaan penanaman modal. 

Bagi investor yang terpenting adalah rate of return dari dana yang diinvestasikan 
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dalam bentuk surat berharga yang dikeluarkan oleh perusahaan.
9
 Investor 

mengharapkan laba yang diperoleh suatu perusahaan dapat  dikelola dengan baik 

oleh manajemen perusahaan sehingga dapat memberikan kepuasan kepada para 

investor.  

Kinerja keuangan perusahaan dapat diukur menggunakan rasio keuangan 

yang menghubungkan dua angka akuntansi dan diperoleh dengan membagi satu 

angka dengan angka lainnya. Klasifikasi rasio keuangan perusahaan dibagi 

menjadi lima kelompok, yaitu rasio likuiditas (liquidity ratios), rasio solvabilitas 

(leverage atau solvency ratios), rasio aktivitas (activity ratios), rasio profitabilitas 

(profitability ratios), dan rasio investasi (investment ratios).
10

 Analisis rasio 

keuangan memungkinkan pihak manajemen mengevaluasi kondisi keuangan 

perusahaan dan mengetahui sehat tidaknya suatu perusahaan. Selain itu rasio 

keuangan juga dapat menilai efektivitas dan efesiensi perusahaan dalam 

pengelolaan modal.  

Laba perusahaan dapat diukur dan dianalisis dengan menggunakan rasio 

profitabilitas. Rasio ini memberikan ukuran tingkat efektifitas manajemen suatu 

perusahaan yang ditunjukkan dari laba yang dihasilkan dari penjualan atau dari 

pendapatan investasi. Suatu perusahaan dapat dikatakan baik apabila mampu 

memenuhi target laba yang telah ditetapkan dengan menggunakan aktiva atau 

modal yang dimilikinya.
11

 Faktor yang dapat mempengaruhi besar kecilnya 

profitabilitas perusahaan di antaranya tingkat likuiditas dan solvabilitas 

perusahaan tersebut. 
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Salah satu rasio likuiditas yang sering digunakan adalah Current Ratio 

(CR) yang merupakan indikator terbaik untuk mengukur sampai sejauh mana 

pinjaman yang diberikan dari kreditur jangka pendek mampu dibayar oleh 

perusahaan melalui aktiva yang diharapkan dapat diubah menjadi kas dengan 

cepat. Current Ratio (CR) memiliki hubungan negatif dengan profitabilitas, hal ini 

sesuai dengan teori yang dikemukan oleh Agnes Sawir bahwa Current Ratio (CR) 

yang rendah menunjukkan terjadinya masalah dalam likuidasi, sebaliknya  

Current Ratio (CR) yang terlalu tinggi juga kurang bagus, karena menunjukkan 

banyaknya dana menganggur yang pada akhirnya dapat mengurangi kemampuan 

laba perusahaan.
12

  

Rasio solvabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah Debt to 

Equity Ratio (DER). Rasio ini digunakan untuk melihat seberapa besar 

perusahaan dibiayai oleh hutang. Debt to Equity Ratio (DER) menggambarkan 

perbandingan hutang dan ekuitas dalam pendanaan perusahaan dan menunjukkan 

kemampuan modal perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajibannya. Semakin 

tinggi Debt to Equity Ratio (DER) menunjukkan semakin besar total hutang 

terhadap total ekuitas, juga akan menunjukkan semakin besarnya ketergantungan 

perusahaan terhadap pihak luar sehingga tingkat risiko perusahaan semakin besar. 

Hal ini akan berdampak pada menurunnya harga saham di bursa dan keuntungan 

yang diperoleh akan menurun.
13

  

Debt to Equity Ratio (DER) merupakan salah satu rasio yang diperhatikan 

para investor karena dapat menjadi dasar penilaian untuk mengukur kondisi 
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keuangan perusahaan. Semakin rendah Debt to Equity Ratio (DER) maka semakin 

tinggi kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya. Debt to 

Equity Ratio (DER) memiliki hubungan negatif terhadap profitabilitas karena jika 

perusahaan memiliki hutang yang kecil maka kemampuan perusahaan untuk 

mendapatkan laba yang berasal dari modal akan besar begitu pula sebaliknya. 

Alat ukur kinerja perusahaan yang paling populer antara penanam modal 

dan manajer tercermin dalam Return On Equity (ROE). Rasio ini mempunyai 

hubungan positif dengan laba. Semakin tinggi Return On Equity (ROE) 

menandakan bahwa perusahaan semakin baik dalam mensejahterakan para 

penanam modal (investor) dan memberikan tanda bahwa operasional dan 

keuangan perusahaan semakin baik pula.  

Berikut adalah data empiris mengenai variabel-variabel yang digunakan 

dalam penelitian ini, yaitu Current Ratio (CR), Debt to Equity Ratio (DER) dan 

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

periode 2007– 2016. 

Tabel 1.1 

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

pada PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. Tahun 2007-2016 

Tahun 
Current Ratio 

X1 (%) 

Debt to Equity Ratio 

X2 (%) 

Return On Equity 

Y1 (%) 

2007 77,28 1,16 75,84 

2008 54,16 1,38 59,20 

2009 60,58 1,22 57,32 

2010 91,49 0,98 48,21 

2011 95,80 0,69 34,20 

2012 116,04 0,66 27,41 

2013 116,31 0,65 26,21 

2014 106,22 0,64 24,90 

2015 135,29 0,78 24,96 

2016 119,97 0,70 27,64 

Sumber: Company Report PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. Periode 2007-2016 
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Berdasarkan data yang diperoleh dari laporan keuangan PT. 

Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. periode 2007-2016 di atas terlihat 

bahwa Current Ratio (CR), Debt to Equity Ratio (DER) dan Return On Equity 

(ROE) sangat fluktuatif. Pada tahun 2008 Current Ratio (CR) mengalami 

penurunan yang cukup drastis sebesar 23,12% kemudian  pada tahun 2009 hingga 

tahun 2013 Current Ratio (CR) terus menerus mengalami peningkatan, bahkan 

pada tahun 2010 peningkatan Current Ratio (CR) sangat drastis yaitu sebesar 

30,91%. Akan tetapi, pada tahun 2014 Current Ratio (CR) mengalami penurunan 

sebesar 10,09%. Pada tahun 2015 Current Ratio (CR) kembali mengalami 

peningkatan yang cukup besar sebesar 29,07% kemudian pada tahun 2016 

Current Ratio (CR) kembali mengalami penurunan sebesar 15,32%. 

 Sedangkan Debt to Equity Ratio (DER) pada tahun 2008 mengalami 

peningkatan sebesar 0,22%, kemudian pada tahun 2009 hingga tahun 2014 Debt 

to equity Ratio (DER) terus menerus mengalami penurunan. Selanjutnya, pada 

tahun 2015 Debt to Equity Ratio (DER) kembali mengalami peningkatan sebesar 

0,14% akan tetapi, pada tahun 2016 Debt to Equity Ratio (DER) mengalami 

penurunan sebesar 0,08%. 

Perlu diperhatikan bahwa Return On Equity (ROE) pada tahun 2008 

hingga tahun 2014 terus menerus mengalami penurunan, bahkan pada tahun 2008 

terlihat penurunan yang cukup drastis yaitu sebesar 16,64%. Kemudian pada 

tahun 2015 Return On Equity (ROE) mengalami peningkatan sebesar 0,06% akan 

tetapi, pada tahun 2016 Return On Equity (ROE) kembali mengalami peningkatan 

sebesar 2,68%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik di bawah ini. 
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Grafik 1.1 

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

pada PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. Tahun 2012-2016 

 

 Setelah melihat data pada tabel dan grafik PT. Telekomunikasi Indonesia 

(Persero) Tbk. periode 2007-2016 di atas, terlihat jelas bahwa Current Ratio (CR), 

Debt to Equity Ratio (DER) maupun Return On Equity (ROE) sangat fluktuatif. 

Pada tahun 2008 dan 2014 Current Ratio (CR) mengalami penurunan yang diikuti 

oleh penurunan Return On Equity (ROE), kemudian pada tahun 214 ke 2015 

Current Ratio (CR) mengalami peningkatan yang juga diikuti dengan peningkatan 

Return On Equity (ROE). Peningkatan dan penurunan Current Ratio (CR) yang 

diikuti dengan peningkatan dan penurunan Return On Equity (ROE) tidak sesuai 

dengan teori. Dalam teori, Semakin tinggi Current Ratio (CR) maka Return On 

Equity (ROE) akan semakin rendah. Hal ini menunjukkan bahwa Current Ratio 

(CR) mempunyai hubungan negatif terhadap Return On Equity (ROE). 

Sedangkan Debt to Equity Ratio (DER) terus menerus mengalami 
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Return On Equity (ROE). Sedangkan pada tahun 2015 Debt to Equity Ratio 

(DER) mengalami peningkatan yang juga diikuti dengan peningkatan Return On 

Equity (ROE). Ketidaksesuaian terjadi terus menerus dari tahun ke tahun, 

sehingga hal ini menimbulkan beberapa masalah. Menurut teori Debt to Equity 

Ratio (DER) memiliki hubungan negatif dengan Return On Equity (ROE), artinya 

jika Debt to Equity Ratio (DER) mengalami penurunaan maka Return On Equity 

(ROE) akan mengalami peningkatan begitupun sebaliknya jika Debt to Equity 

Ratio (DER) mengalami peningkatan maka  Return On Equity (ROE) akan 

mengalami penurunan.  

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti melakukan 

penelitian tentang 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). 

 

B. Identifikasi dan Rumusan Masalah 

Adapun identifikasi dan perumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian  latar belakang di atas bahwa profitabilitas merupakan  

gambaran  kemampuan  modal  perusahaan  dalam menghasilkan keuntungan. 

Daya tarik utama bagi investor dalam berinvestasi adalah tingat profitabilitas yang 

tinggi. Semakin tinggi profitabilitas suatu perusahaan mengidentifikasikan bahwa 

keuntungan yang diterima para investor semakin besar. Adapun keuntungan yang 
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tersedia bagi investor atas modal yang  diinvestasikan  diukur  melalui   Return  

On  Equity  (ROE).  

Return On Equity (ROE) suatu perusahaan pada prakteknya dipengaruhi 

oleh beberapa faktor di antarannya Current Ratio (CR) dan Debt to Equity Ratio 

(DER). Current Ratio (CR) berkaitan dengan kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi kewajiban jangka pendek dengan melikuidasi aset lancar. Sedangkan 

Debt to Equity Ratio (DER) berkaitan dengan kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi kewajiban jangka panjang dengan menggunakan modal yang dimiliki 

perusahan.  

2. Rumusan Masalah 

Mengacu kepada permasalahan di atas, peneliti berpendapat bahwa tingkat 

Current Ratio (CR) mempunyai korelasi terhadap Debt to Equity Ratio (DER) 

yang mana keduanya diduga berpengaruh terhadap Return On Equity (ROE). 

Selanjutnya, peneliti merumuskan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini, 

yaitu sebagai berikut: 

a. Seberapa besar pengaruh Current Ratio (CR) secara parsial terhadap Return On 

Equity (ROE) pada PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. periode 

2007-2016? 

b. Seberapa besar pengaruh Debt to Equity Ratio (DER) secara parsial terhadap 

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

periode 2007-2016? 

c. Seberapa besar 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? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan identifikasi dan rumusan masalah tersebut maka tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

1. Pengaruh Current Ratio (CR) secara parsial terhadap Return On Equity (ROE) 

pada PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. periode 2007-2016. 

2. Pengaruh Debt to Equity Ratio (DER) secara parsial terhadap Return On Equity 

(ROE) pada PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. periode 2007-2016. 

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. 

 

D. Kegunaan Penelitian  

Penelitian ini memiliki kegunaan baik secara teoritis maupun praktis 

diantaranya seperti yang peneliti uraikan sebagai berikut: 

1. Kegunaan Teoritis 

a. Mendeskripsikan pengaruh Current Ratio (CR) dan Debt to Equity Ratio 

(DER) terhadap Return On Equity (ROE). 

b. Memperkuat penelitian sebelumnya yang mengkaji pengaruh Current Ratio 

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

c. Membuat penelitian untuk dijadikan referensi dengan mengkaji Current 

Ratio (CR) dan Debt to Equity Ratio (DER) terhadap Return On Equity 

(ROE). 

d. Mengembangkan konsep dan teori tentang Current Ratio (CR) dan Debt to 

Equity Ratio (DER) serta pengaruhnya terhadap Return On Equity (ROE).  
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2. Kegunaan Praktis 

a. Bagi  investor  dapat  digunakan  sebagai  bahan  pertimbangan  dalam 

melakukan analisis pengambilan keputusan investasi pada suatu perusahaan. 

b. Bagi kreditur dapat digunakan sebagai pertimbangan sebelum memberikan 

kredit kepada perusahaan baik jangka pendek maupun jangka panjang. 

c. Bagi perusahaan dapat digunakan sebagai salah satu dasar pertimbangan 

dalam mengevaluasi dan meningkatkan kinerja perusahaan dalam bidang 

keuangan terutama dalam memaksimumkan laba perusahaan dengan 

memperhatikan faktor-faktor yang diteliti dalam penelitian ini. 

d. Bagi peneliti sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana 

Ekonomi (S.E) pada Jurusan Manajemen Keuangan Syariah Fakultas 

Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati 

Bandung. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA, KONSEP DAN TEORI,  

KERANGKA BERFIKIR, DAN HIPOTESIS 

 

A. Kajian Pustaka 

Adapun kajian pustaka yang akan dibahas yaitu berkaitan dengan 

penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. 

1. Penelitian Terdahulu 

Penelitian dengan menggunakan Return On Equity (ROE) sebagai variabel 

dependen dan Current Ratio (CR) serta Debt to Equity Ratio (DER) sebagai 

variabel independen selama ini telah banyak dilakukan. Berikut beberapa 

penelitian yang sudah dilakukan dengan menggunakan vaiabel yang sama. 

Pertama, Aminatuzzahra
14

 “Analisis Pengaruh Current Ratio (CR),  Debt 

to  Equity  Ratio (DER),  Total  Asset  Turnover (TATO),  Net  Profit  Margin 

(NPM)  terhadap Return On Equity (ROE) Studi Kasus pada Perusahaan 

Manufaktur Go Public di BEI Periode 2005-2009”. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa variabel  Current Ratio (CR),  Debt to Equity Ratio (DER), Total Asset 

Turnover (TATO), dan Net Profit Margin (NPM)  secara  parsial  berpengaruh  

signifikan  positif terhadap Return On Equity (ROE). Selain itu, secara simultan 

Current Ratio (CR), Debt to Equity Ratio (DER),  Total Asset Turnover (TAT),  

                                                           
14

 Aminatuzzahra, Analisis Pengaruh Current Ratio,  Debt to  Equity  Ratio,  Total  Asset  

Turnover,  Net  Profit  Margin Terhadap Return on Equity Studi Kasus Pada Perusahaan 

Manufaktur Go Public di BEI Periode 2005-2009 dalam http://eprints.undip.ac.id/22820/1/ 

SKRIPSI FULL_TEKS.pdf  diakses tanggal 14 April 2017.   

http://eprints.undip.ac.id/22820/1/


 

 

dan Net Profit Margin (NPM) terbukti berpengaruh signifikan positif terhadap 

Return On Equity (ROE) pada level kurang dari 5% yaitu sebesar 0,000%. 

Kedua, Putri Anggraeni Ichisan
15

 “Analisis Pengaruh Debt to Equity Ratio 

(DER), Net Profit Margin (NPM), Total Asset Turnover (TATO) terhadap Return 

On Equity (ROE) Serta Dampaknya Terhadap Nilai Perusahaan  (Pada Perusahaan 

PMDN non Keuangan yang Listed di BEI Periode 2002-2009)”. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa pengujian secara parsial diketahui variabel Debt to Equity 

Ratio (DER) memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap Return On Equity 

(ROE) dan variabel Total Asset Turnover (TATO) memiliki pengaruh signifikan 

dan positif terhadap Return On Equity (ROE) sebesar 0,73 atau 73,9%.  

Sementara hasil pengujian secara parsial variabel Debt to Equity Ratio 

(DER) berpengaruh signifikan dan positif terhadap Price Earning Ratio (PER). 

Sedangkan Total Asset Turnover (TATO) dan Return On Equity (ROE) sama-

sama berpengaruh signifikan negatif terhadap Price Earning Ratio (PER). Adapun 

hasil pengaruh langsung dan tidak langsung, Debt to Equity Ratio (DER) memiliki 

pengaruh langsung terhadap Price Earning Ratio (PER) sebesar 0,236. Sedangkan 

pengaruh tidak langsung Debt to Equity Ratio (DER) terhadap Price Earning 

Ratio (PER) melalui Return On Equity (ROE) sebesar -0,299. Variabel Total 

Asset Turnover (TATO) memilik pengaruh langsung terhadap Price Earning 

Ratio (PER) sebesar 0,122 dan pengaruh tidak langsung sebesar -0,066. Return 
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 Putri Anggraeni Ichisan, Analisis Pengaruh Debt to Equity Ratio (DER), Net Profit 

Margin (NPM), Total Asset Turnover (TATO) terhadap Return On Equity (ROE) serta  

Dampaknya terhadap Nilai Perusahaan  (Pada Perusahaan PMDN non Keuangan yang Listed di 

BEI Periode 2002-2009) dalam http://repository.uinjkt.ac.id /dspace/bitstream/123456789/2 

7907/1/PUTRI% 20ANGGRAENI-FAH.pdf diakses tanggal 18 Mei 2017. 



 

 

On Equity (ROE) memiliki pengaruh langsung terhadap Price Earning Ratio 

(PER) sebesar -0,347.
 
 

Ketiga, Edith Theresa Stein
16

 “Pengaruh Struktur Modal (Debt to Equity 

Ratio) terhadap Profitabilitas (Return On Equity) (Studi komparatif pada 

Perusahaan Industri Tekstil dan Garment yang Terdaftar di BEI Periode 2006-

2010)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Debt to Equity Ratio (DER)  

menunjukkan secara  parsial  berpengaruh  negatif  signifikan  terhadap  Return 

On Equity (ROE)  pada perusahaan-perusahaan  tekstil dan garment di BEI  

dimana nilai  signifikansinya  sebesar 0,000  lebih  kecil  dari  0,05.  Namun,  

pengaruh Debt to Equity ratio (DER)  terhadap Return On Equity (ROE)  masih 

sangat  kecil  yaitu  dengan  nilai  range  0,382  atau  38,2%. Selebihnya 

dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini. 

Keempat, Hantono
17

 “Pengaruh Current Ratio (CR) dan Debt to Equity 

Ratio (DER) terhadap Profitabilitas pada Perusahaan Manufaktur Sektor Logam 

dan Sejenisnya yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2009-2013”. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel Current Ratio (CR) 

berpengaruh negatif terhadap Return On Equity (ROE) dan Debt to Equity Ratio 

(DER) secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Return On 
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 Edith Theresa Stein, Pengaruh Struktur Modal (Debt to Equity Ratio) terhadap 
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Equity (ROE). Sedangkan secara simultan Current Ratio (CR) dan Debt to Equity 

Ratio (DER) berpengaruh signifikan terhadap Return On Equity (ROE). 

Kelima, Novita Sari
18

 “Pengaruh Current Ratio (CR) dan Debt to Equity 

Ratio (DER) terhadap Return On Equity (ROE) Studi Kasus pada Perusahaan 

Manufaktur Food and Baverages yang Terdaftar di BEI Tahun 2010-2014”. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa variabel Current Ratio (CR)  menunjukkan  secara 

parsial  berpengaruh positif dan tidak signifikan  terhadap Return On Equity 

(ROE),  dimana  nilai signifikansinya  sebesar  0,465  lebih  besar dari 0,05 

dengan nilai t sebesar  0,738. Sedangkan variabel Debt to Equity Ratio (DER) 

secara parsial berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Return On Equity 

(ROE) dimana  nilai signifikansinya  sebesar  0,526  lebih  besar  dari  0,05  

dengan  nilai  t  sebesar 0,639.
 
 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No Nama Judul Metode Hasil 

1 Aminatuzz

ahra 

(2010) 

Analisis Pengaruh 

Current Ratio 

(CR),  Debt to  

Equity  Ratio 

(DER),  Total  

Asset  Turnover 

(TATO),  Net  

Profit  Margin 

(NPM)  terhadap 

Return On Equity 

(ROE) Studi Kasus 

pada Perusahaan 

Manufaktur Go 

Public di BEI 

Periode 2005-2009. 

Metode yang 

digunakan untuk 

mengambil 

sampel yaitu 

metode purposive 

sampling. 

Analisis data 

menggunakan 

teknik regresi 

berganda. 

Pengujian 

hipotesis 

menggunakan uji 

t dan uji f. 

Secara  parsial   

Current Ratio 

(CR),  Debt to 

Equity Ratio 

(DER), Total 

Asset Turnover 

(TATO), dan Net 

Profit Margin 

(NPM)  

berpengaruh  

signifikan  positif 

terhadap Return 

On Equity (ROE). 

Sementara secara 

simultan Current 
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 Novita Sari, Pengaruh Current Ratio dan Debt To Equity Ratio Terhadap Return On 

Equity (Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur Food And Baverages yang Terdaftar di BEI 

Tahun 2010-2014), dalam http://library.uwp.ac.id/digilib/files/disk1/10/--novitasari-492-1011000 

00-8.pdf diakses tanggal 23 Maret 2017.  



 

 

Ratio (CR), Debt 

to Equity Ratio 

(DER),  Total 

Asset Turnover 

(TAT),  dan Net 

Profit Margin 

(NPM) terbukti 

berpengaruh 

signifikan positif 

terhadap Return 

On Equity (ROE) 

2 Putri 

Anggraeni 

Ichisan 

(2011) 

Analisis Pengaruh 

Debt to Equity 

Ratio (DER), Net 

Profit Margin 

(NPM), Total Asset 

Turnover (TATO) 

Terhadap Return 

On Equity (ROE) 

serta  Dampaknya 

terhadap Nilai 

Perusahaan  (pada 

Perusahaan PMDN 

Non Keuangan 

yang Listed di BEI 

Periode 2002-

2009) 

Metode yang 

digunakan untuk 

mengambil 

sampel yaitu 

metode purposive 

sampling. 

Pengujian 

hipotesis 

menggunakan 

analisis jalur 

(path analysis). 

Secara parsial  

Debt to Equity 

Ratio (DER) dan 

Total Asset 

Turnover (TATO) 

berpengaruh 

signifikan positif 

terhadap Return 

On Equity (ROE). 

Secara parsial 

variabel Debt to 

Equity Ratio 

(DER) 

berpengaruh 

signifikan dan 

positif terhadap 

Price Earning 

Ratio (PER), 

sedangkan Total 

Asset Turnover 

(TATO) dan 

Return On Equity 

(ROE) sama-sama 

berpengaruh 

signifikan negatif 

terhadap Price 

Earning Ratio 

(PER) 

3 Edith 

Theresa 

Stein 

(2012) 

Pengaruh Struktur 

Modal (Debt to 

Equity Ratio) 

terhadap 

Profitabilitas 

(Return On Equity) 

(Studi komparatif 

Metode yang 

digunakan untuk 

mengambil 

sampel yaitu 

metode purposive 

sampling. 

Analisis data 

Secara  parsial  

Debt to Equity 

Ratio (DER)   

berpengaruh  

negatif  signifikan  

terhadap  Return 

On Equity (ROE)  



 

 

pada Perusahaan 

Industri Tekstil dan 

Garment yang 

Terdaftar di BEI). 

menggunakan 

teknik regresi 

berganda. 

Pengujian 

hipotesis 

menggunakan uji 

t dan uji f. Selain  

itu  juga 

dilakukan uji 

asumsi  

klasik yang 

meliputi uji 

normalitas, uji 

heteroskedastisita

s dan uji 

autokorelasi 

dimana nilai  

signifikansinya  

sebesar 0,000  

lebih  kecil  dari  

0,05.   

4 Hantono 

(2013) 

Pengaruh Current 

Ratio (CR) dan 

Debt to Equity 

Ratio (DER) 

Terhadap 

Profitabilitas pada 

Perusahaan 

Manufaktur Sektor 

Logam dan 

Sejenisnya yang 

Terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia 

Periode 2009-2013. 

Metode yang 

digunakan untuk 

mengambil 

sampel yaitu 

metode purposive 

sampling.  

Analisis data 

menggunakan 

teknik regresi 

berganda dengan  

terlebih  

dahulu melakukan 

pengujian asumsi 

klasik. 

Pengujian 

hipotesis 

menggunakan uji 

t dan uji f. 

Secara parsial 

Current Ratio 

(CR) berpengaruh 

negatif dan 

signifikan 

terhadap Return 

On Equity (ROE) 

dan Debt to 

Equity Ratio 

(DER) secara 

parsial 

berpengaruh 

negatif dan 

signifikan 

terhadap Return 

On Equity (ROE). 

Sedangkan secara 

simultan Current 

Ratio (CR) dan 

Debt to Equity 

Ratio (DER) 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap Return 

On Equity (ROE). 

5 Novita 

Sari 

(2015) 

Pengaruh Current 

Ratio (CR) dan 

Debt to Equity 

Ratio (DER) 

terhadap Return On 

Metode yang 

digunakan untuk 

mengambil 

sampel yaitu 

metode purposive 

Secara parsial 

Current Ratio 

(CR)   

berpengaruh  

positif tidak 



 

 

Equity (ROE) Studi 

Kasus pada 

Perusahaan 

Manufaktur Food 

and Baverages 

yang Terdaftar di 

BEI Tahun 2010-

2014 

sampling.  

Analisis data 

menggunakan 

teknik regresi 

berganda. 

Pengujian 

hipotesis 

menggunakan uji 

t dan uji f. 

signifikan  

terhadap Return 

On Equity (ROE), 

Sedangkan Debt 

to Equity Ratio 

(DER) secara 

parsial tidak 

berpengaruh 

negatif tidak 

signifikan 

terhadap Return 

On Equity (ROE) 
 

2. Persamaan dan Perbedaan 

Berdasarkan kajian penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penelitian ini 

memiliki beberapa persamaan dan perbedaan yang terletak pada variabel 

penelitian, objek penelitian, dan lama periode yang diteliti. Penelitian 

Aminatuzzahra, memiliki persamaan pada variabel yang diuji yakni pengaruh 

Current Ratio (CR) sebagai X1 dan Debt to  Equity  Ratio (DER) sebagai X2 

terhadap Return On Equity (ROE). Namun, penelitian Aminatuzzahra memiliki 

dua variabel berbeda yang diuji besar pengaruhnya terhadap Return On Equity 

(ROE) yakni Total  Asset  Turnover (TATO), dan Net  Profit  Margin (NPM). 

Selain itu perbedaan terletak pada objek yang diteliti. Penelitian ini dilakukan 

pada perusahaan manufaktur go public di BEI periode 2005-2009. 

Penelitian Putri Anggraeni Ichisan memiliki persamaan pada salah satu 

variabel yang diuji yakni pengaruh Debt to Equity Ratio (DER) terhadap Return 

On Equity (ROE). Penelitian Putri menggunakan variabel berbeda yang diuji 

besar pengaruhnya terhadap Return On Equity (ROE) yakni Total  Asset  

Turnover (TATO) dan Net  Profit  Margin (NPM). Selain itu variabel-varibel 

tersebut diuji dampaknya terhadap nilai perusahaan. Perbedaan juga terletak pada 



 

 

objek penelitian yang dilakukan pada perusahaan PMDN non keuangan yang 

listed di BEI periode 2002-2009. 

Penelitian Edith Theresa Stein memiliki persamaan pada variabel yang 

diuji yakni pengaruh Debt to Equity Ratio (DER) terhadap Return On Equity 

(ROE). Adapun perbedaannya terletak pada objek yang diteliti. Penelitian ini 

dilakukan pada perusahaan industri tekstil dan garment yang terdaftar di BEI 

Periode 2006-2010. Sementara dengan penelitian Hantono memiliki persamaan 

pada variabel yang diuji yakni pengaruh Current Ratio (CR) sebagai X1 dan Debt 

to  Equity  Ratio (DER) sebagai X2 terhadap Return On Equity (ROE). Adapun 

perbedaanya terletak pada objek penelitian yang dilakukan pada perusahaan 

manufaktur sektor logam dan sejenisnya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

Periode 2009-2013.   

Penelitian Novita Sari memiliki persamaan pada variabel yang diuji yakni 

pengaruh Current Ratio (CR) sebagai X1 dan Debt to  Equity  Ratio (DER) 

sebagai X2 terhadap Return On Equity (ROE). Adapun perbedaanya terletak pada 

objek penelitian yang dilakukan pada perusahaan Manufaktur Food and 

Baverages yang Terdaftar di BEI Tahun 2010-2014. 

 

B. Konsep dan Teori 

Karya tulis ilmiah harus didasari dengan adanya konsep dan teori sebagai 

dasar penelitian. Konsep dan teori akan memudahkan para pembaca dalam 

memahami penelitian ini. Selain itu, konsep dan teori dapat memperkuat 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Di bawah ini akan dipaparkan konsep dan 

teori yang berhubungan dengan penelitian. 



 

 

1. Investasi Saham di Pasar Modal Syariah 

Kehadiran pasar modal syariah memberikan kesempatan umat muslim 

untuk menginvestasikan dananya sesuai dengan prinsip syariah yang memberikan 

ketenangan atas transaksi yang halal. Saat ini investasi di pasar modal syariah  

yang banyak diminati para investor adalah investasi dalam bentuk saham. 

a. Pengertian Investasi Saham 

Kata investasi merupakan kata adopsi dari bahasa Inggris, yaitu 

investment. Kata invest sebagai kata dasar dari invesment memiliki arti menanam. 

Investasi diartikan sebagai komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya 

lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh keuntungan di 

masa mendatang. Sedangkan investasi syariah adalah menanamkan atau 

menempatkan modal di suatu tempat yang diharapkan dapat mendatangkan 

keuntungan halal di masa mendatang. Kunci dalam investasi syariah adalah 

adanya norma syariah yang menyebabkan kehalalannya.
 19

 

Istilah saham berasal dari bahasa Arab sahmun yang artinya “andil” atau 

“peran serta dalam berserikat”. Sementara menurut istilah, saham adalah satuan 

nilai atau pembukuan dalam berbagai instrumen finansial yang mengacu pada 

bagian kepemilikan sebuah perusahaan.
20

 Secara konsep saham merupakan surat 

berharga bukti penyertaan modal kepada perusahaan dan dengan bukti penyertaan 

tersebut pemegang saham berhak mendapatkan bagian hasil dari usaha perusahaan 

tersebut. Konsep penyertaan modal dengan hak bagian hasil usaha ini merupakan 
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 Yoyok Prasetyo, Hukum Investasi & Pasar Modal Syariah, (Bandung: CV. Mitra 

Syariah Indonesia (MINA), 2017), hlm. 2-3. 
20

 Wiku Suryomurti, Supercerdas Investasi Syariah,(Jakarta: PT Agro Media Pustaka, 

2011) hlm. 126. 



 

 

konsep yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Prinsip syariah mengenal 

konsep ini sebagai kegiatan musyarakah atau syirkah.
21

 

Saham adalah kertas yang mempresentasikan hak pemiliknya dalam 

kepemilikan sebagian dari perusahaan dan memberikannya hak untuk ikut serta 

dalam mengatur perusahaan, baik dengan jalan keanggotaannya dalam dewan 

umum pemegang saham atau dengan jalan dewan komisaris. Saham tersebut juga 

memberikan bagian keuntungan berdasarkan rasio saham yang ditanam dalan 

perusahaan jika ada keuntungan serta ikut menanggung kerugian sebesar nisbah 

penanaman sahamnya jika perusahaan tertimpa kerugian, dan berhak atas hasil 

akhir perusahaan jika perusahaan tersebut dilikuidasi atau bubar.
22

  

Berdasarkan pemaparan di atas, maka investasi saham adalah komitmen 

atas sejumlah dana yang dilakukan pada saat ini dalam bentuk surat berharga yang 

merupakan bukti penyertaan modal kepada perusahaan yang memberikan hak 

untuk ikut serta dalam mengatur perusahaan tersebut dengan tujuan mendapatkan 

keuntungan yang halal yaitu bagian hasil dari usaha perusahaan tersebut jika 

perusahaan untung dan ikut menanggung kerugian sebesar nisbah penanaman 

modal yang ditanam jika perusahaan rugi. 

b. Landasan Hukum Investasi Saham 

Kegiatan-kegiatan di pasar modal dapat di kategorikan sebagai kegiatan 

ekonomi yang termasuk dalam kegiatan muamalah, yaitu suatu kegiatan yang 

mengatur hubungan perniagaan. Menurut kaidah fiqh, hukum asal dari kegiatan 

muamalah adalah mubah (boleh), kecuali ada dalil yang jelas melarangnya. Suatu 

                                                           
21

 Yoyok Prasetyo, Hukum Investasi & Pasar Modal Syariah, hlm. 47. 
22

 Husein Syahatah dan Athiyyah Fayyadh, Bursa Efek Tuntunan Islam dalam Transaksi 

di Pasar Modal, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2004), hlm. 16. 



 

 

kegiatan muamalah seperti pembiayaan dan investasi di pasar modal baru dikenal 

saat ini, dianggap dapat diterima kecuali jika terdapat larangan dalam Al-Quran 

dan hadits yang secara implisit ataupun eksplisit.
23

 Adapun anjuran investasi 

dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 18 sebagai berikut: 

 َ َۚ إِنذ ٱَّللذ َ ْ ٱَّللذ ِا ُل َوجت مَِغد ٖۖ َوٱتذ ا كَدذ ٞس وذ ٌَُظرت َنفت َ َوۡلت ْ ٱَّللذ ِا ُل ْ ٱتذ ِا ٌُ ِيَي َءاَو ا ٱَّلذ َُ يُّ
َ
أ ِ ةَِىا َيَٰٓ ت ُِۢ َِ  

َىنَُِن    َتػت

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah 

setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok 

(akhirat), dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha 

Mengetahui apa yang kamu kerjakan.
24

  

Ayat ini dipahami oleh para perencana keuangan syariah sebagai anjuran 

untuk berinvestasi. Investasi yang pertama harus dilakukan adalah investasi untuk 

akhirat, yang berupa amal shaleh salah satu bentuknya adalah sedekah. 

Mempersiapkan bekal yang banyak untuk menghadapinya. Selanjutnya, investasi 

untuk masa depan kita selama menghirup udara di dunia. Kata waltandzur nafsun 

maa qaddamat lighad dapat pula diartikan bukan saja memperhatikan kehidupan 

akhirat, namun memperhatikan kehidupan dunia karena kata “ghad” bisa berarti 

besok pagi, lusa, atau waktu yang akan datang.
25

  

Ayat tersebut diperkuat dengan hadits bahwa orang yang menimbun harta 

termasuk dosa. Rasulullah SAW. bersabda: 
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 Khairul Umam, Pasar Modal Syariah dan Praktik Pasar Modal Syariah, (Bandung: 

Pustaka Setia,2013) hlm. 91. 
24

 H. Muhammad Sohib, Al-Quran dan Terjemahanya, (Jakarta: PT Insan Media Pustaka, 

2012), hlm. 548. 
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 Yoyok Prayetyo, Hukum Investasi & Pasar Modal Syariah, hlm. 3-7. 



 

 

 ِ ٍُ  وََعْي َوْػَىرِ ةِْي َعتِْد اَّلَلذ ُ َعٌْ ُ َغنَيٍِْ وََسنذهَ انلذبََِي  َعيَ  َرِِضَ اَّللذ ََل ََيَْخِكُر إَِلذ  :كَاَل  َصَّلذ اَّللذ

اِغئٌ  َِ
(َرَواهُ ُمْسنِهٌ )    

Dari Ma'mar Ibnu Abdullah RA. bahwa Rasulullah SAW. bersabda: Tidak 

akan menimbun (barang) kecuali orang yang berdosa. (HR. Muslim)
26

  

Jual beli saham termasuk dalam kategori investasi. Adapun landasan 

hukum tentang jual beli saham para ahli fiqh membolehkan jual beli saham sesuai 

dengan terminologi yang melekat padanya: saham yang dimiliki oleh seseorang 

menunjukkan sebuah bukti yang dimiliki oleh seseorang atas perusahaan tertentu 

yang berbentuk aset, sehingga saham merupakan cerminan kepemilikan atas aset 

tertentu. Logika tersebut dijadikan dasar pemikiran saham dapat diperjual belikan 

sebagai layaknya barang. Aturan dan norma jual beli saham tetap mengacu kepada 

pedoman jual beli pada umumnya, yaitu terpenuhinya rukun, syarat, aspek 

taradhin, terhindar dari unsur riba, maisir, gharar, haram, dzulm, ghasy, dan 

najazy.  

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual 

beli saham menggunakan landasan hukum sebagai berikut.
27

  Firman Allah SWT. 

dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 1: 

 ِۚ فُِاْ ةِٱمتُػُلِدِ وت
َ
ِٓاْ أ ٌُ ِيَي َءاَو ا ٱَّلذ َُ يُّ

َ
أ  َيَٰٓ

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.
28
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 Al-Hafidz Imam Ibnu Hajar Al-Asqalany, Bulughul Maram Min Adillatii Ahkam, 

(Tasikalaya: Madrasah Tsanawiyah Persis Sukasari, 2010), Bab I, Hadits ke 633. 
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 Ismail Nawawi, Fiqh Muamalah: Klasik dan Kontemporer, (Bogor: Ghalia Indonesia, 
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Sejumlah ulama mengemukakan pendapat mengenai jual beli saham, 

diantaranya:
29

 

1) Ibnu Qadamah dalam Al-Mughni Juz 5 halaman 173 (Beirut: Dar Al-Fikr): 

“Jika salah seorang dari dua orang yang berserikat membeli porsi mitra 

serikatnya, hukumnya boleh karena ia membeli milik pihak lain.” 

2) Wahbah az-Zuhaili dalam Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu juz 3 halaman 

1841: “Bermuamalah dengan (melakukan kegiatan transaksi atas) saham 

hukumnya boleh, karena pemilik saham adalah mitra dalam perseroan sesuai 

dengan saham yang dimiliknya.”  

Berdasarkan pemaparan tersebut, jual beli saham dalam Islam 

diperbolehkan selama tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan seperti 

riba, gharar, maisir, dzulm, ghasy, dan najazy. Saham diartikan sebagai surat 

bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang berbentuk aset. Oleh karena itu, 

proses pembelian saham sama seperti jual beli pada umumnya dimana ada 

pemindahan kepemilikan.  

c. Manfaat Investasi Saham 

Terkait dengan manfaat kepemilikan saham, pada dasarnya ada dua 

keuntungan yang diperoleh pemodal dengan membeli atau memiliki saham, yaitu 

dividen dan capital gain. 

1) Dividen 

Dividen adalah pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan 

penerbit saham tersebut atas keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Dividen 

                                                                                                                                                               
28

 H. Muhammad Sohib, Al-Quran dan Terjemahanya, (Jakarta: PT Insan Media Pustaka, 

2012), hlm. 106. 
29

 Wiku Suryomurti, Supercerdas Investasi Syariah, hlm.128. 



 

 

diberikan setelah mendapat persetujuan dari pemegang saham dalam RUPS. Jika 

seorang pemodal ingin mendapatkan dividen, maka pemodal tersebut harus 

memegang saham tersebut dalam kurun waktu yang relatif lama, yaitu hingga 

kepemilikan saham tersebut berada dalam periode diakui sebagai pemegang 

saham yang berhak mendapatkan dividen. Umumnya, dividen merupakan salah 

satu daya tarik bagi pemegang saham dengan orientasi jangka panjang, misalnya 

pemodal institusi atau dana pensiun dan lain-lain.
30

 Jumlah dividen yang akan 

dibagikan diusulkan oleh dewan direksi dan disetujui di dalam rapat umum 

pemegang saham (RUPS).  

Jenis dividen:
 31

 

a) Dividen tunai, jika emiten membagikan dividen kepada para pemegang 

saham dalam bentuk sejumlah uang untuk setiap uang yang dimiliki. 

b) Dividen saham, jika emiten membagikan dividen kepada para pemegang 

saham dalam bentuk saham baru perusahaan tersebut, yang pada akhirnya 

akan meningkatkan jumlah saham yang dimiliki pemegang saham. 

2) Capital Gain 

Capital gain merupakan selisih antara harga beli dan harga jual. Capital 

gain terbentuk dengan adanya aktivitas perdagangan saham di pasar sekunder. 

Umumnya, pemodal dengan orientasi jangka pendek mengejar keuntungan 

melalui capital gain. Investor dapat menikmati capital gain jika harga jual 

melebihi harga beli saham tersebut.
 32
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2. Current Ratio (CR) 

Pada umumnya perhatian pertama dari analisis keuangan adalah likuiditas 

perusahaan. Likuiditas mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi 

kewajiban yang segera jatuh tempo. Rasio likuiditas yang umum digunakan 

adalah Current Ratio (CR). 

a. Pengertian Current Ratio (CR) 

Current Ratio (CR) merupakan ukuran yang paling umum digunakan 

untuk mengetahui kesanggupan memenuhi kewajiban jangka pendek, oleh karena 

itu rasio tersebut menunjukan seberapa jauh tuntutan dari kreditur jangka pendek 

dipenuhi oleh aktiva yang diperkirakan menjadi uang tunai dalam periode yang 

sama dengan jatuh tempo hutang.
33

 Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan 

untuk membayar kewajiban lancarnya dengan melikuidasi aset lancar (yaitu 

mengubah aset lancar menjadi kas). Ini menggambarkan kemampuan perusahaan 

untuk menghindari insolvensi dalam jangka pendek.
34

 

Current Ratio (CR) ini menunjukkan tingkat keamanan (margin of safety) 

kreditor jangka pendek, atau kemampuan perusahaan untuk membayar hutang-

hutang tersebut. Suatu perusahaan dengan Current Ratio (CR) yang tinggi belum 

tentu menjamin akan dapat dibayarnya hutang perusahaan yang sudah jatuh tempo 

karena proporsi atau distribusi dari aktiva lancar yang tidak menguntungkan, 

misalnya jumlah persediaan yang relatif tinggi dibandingkan taksiran tingkat 

penjualan yang akan datang sehingga tingkat perputaran persediaan rendah dan 
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menunjukkan adanya over investment dalam persediaan tersebut atau adanya saldo 

piutang yang besar yang mungkin sulit untuk ditagih.
35

 

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, Current Ratio (CR) merupakan 

rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi 

kewajiban jangka pendek yang akan segera jatuh tempo dengan menggunakan 

aktiva lancar yang diharapkan dapat diubah menjadi kas dengan cepat. Perusahaan 

yang memiliki Current Ratio (CR) yang tinggi belum tentu dapat membayar 

kewajiban jangka pendeknya karena Current Ratio (CR) yang tinggi 

menunjukkan adanya dana menganggur, kelebihan persediaan, dan piutang yang 

besar dan sulit untuk ditagih. 

b. Landasan Hukum Mengenai Current Ratio (CR) 

Current Ratio (CR) merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi hutang jangka pendeknya. Orang yang  memberikan  

hutang  atau  pinjaman  kepada  orang  lain  yang sangat  membutuhkan adalah hal 

yang disukai dan dianjurkan, karena di dalamnya terdapat  pahala  yang  besar.  

Firman Allah SWT. dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 245 sebagai berikut: 

ُع ِإَو ُ
تُِض َوَيتتص  ُ َيلت َۚ َوٱَّللذ َػاٗفا َكث َِۢٗة طت

َ
ٍُ ََلُ أ ا َفُيَضَٰػَِف ٌٗ َ كَرتًطا َحَس رُِض ٱَّللذ ِي ُيلت ي َذا ٱَّلذ يََلتٍِ وذ

 حُرتَجُػَِن 

Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik 

(menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat 

gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan 

Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu 

dikembalikan.
36

  

Dalam hadits Rasulullah SAW.  bersabda: 
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اَل انلَّاِس  َِ ْم
َ
َذ أ َِ َ

ُ َغنَيٍِْ وََسنذهَ  كَاَل : َوْي أ ٍُ  َعيَ  انلذبََِي َصَّلذ اَّللذ ُ َعٌْ َُ َريَْرَة رَِِضَ اَّللذ ِِب 
َ
َعْي أ

ٍُ  اَّللُّ  )رواه ابلخاري( حْنََف
َ
ا أ َُ َذ يُرِيُد إِحاَْلَف َِ َ

ٍُ  ، َوَوْي أ َدّى اَّلَلُّ َعٌْ
َ
ا أ ََ َداَء

َ
 يُرِيُد أ

 Dari Abu Hurairah RA. sesungguhnya Rasulullah SAW. bersabda: Barang 

siapa mengambil harta orang dengan maksud mengembalikannya, maka 

Allah akan menolongnya untuk dapat mengembalikannya; dan barangsiapa 

mengambilnya dengan maksud menghabiskannya, maka Allah akan 

merusaknya. (HR Al-Bukhari)
37

 

َياَرُكْه  ِِ ُ َغنَيٍِْ وََسنذَه َكاَل إِنذ  ِ َصَّلذ اَّللذ نذ رَُسَِل اَّللذ
َ
ٍُ أ ُ َعٌْ َريَْرَة رَِِضَ اَّللذ َُ ِِب 

َ
َعْي أ

ٌُُكْه كََظاءً  ْحَس
َ
(رواه ابلخاري)  أ  

Sesungguhnya yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik 

dalam membayar hutang. (HR. Bukhari)
38 

 

Berdasarkan ayat Al-Quran dan hadits atas, Allah SWT. mengizinkan  

terhadap  manusia untuk  melakukan hutang piutang dengan  tujuan  yang  baik. 

Apabila berhutang maka niatkanlah untuk membayar sesuai dengan waktu yang 

telah ditentukan karena Allah SWT. akan membantu dalam melunasinya. Selain 

itu, dijelaskan bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling baik dalam 

membayar hutang. Ketika dia mampu, dia langsung melunasinya atau melunasi 

sebagiannya jika dia tidak mampu melunasi seluruhnya. Sikap seperti inilah yang 

akan menimbulkan hubungan baik antara orang yang berhutang dan yang 

memberi hutang.   

c. Unsur-unsur Current Ratio (CR) 

Perhitungan Current Ratio (CR) dilakukan dengan cara membandingkan 

antara total aktiva lancar dengan total utang lancar. Berdasarkan hal tersebut maka 

unsur Current Ratio (CR) adalah aktiva lancar dan utang lancar. Aktiva lancar 

                                                           
37

Al-Hafidz Imam Ibnu Hajar Al-Asqalany, Bulughul Maram Min Adillatii Ahkam, 

(Tasikmalaya: Madrasah Tsanawiyah Persis Sukasari, 2010), Bab V, Hadits ke 674. 
38

 Ahmad Mudjab Mahalli dan Ahmad Rodli Hasbullah, Hadits-hadits Muttafaq ‘Alaih, 

(Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 109.  



 

 

(current asssets) merupakan harta atau kekayaan yang segera dapat diuangkan 

(ditunaikan) pada saat dibutuhkan dan paling lama satu tahun. Aktiva lancar 

(current assets) merupakan aktiva yang paling likuid dibandingkan dengan aktiva 

lainnya. Komponen yang ada di aktiva lancar terdiri dari kas, bank, surat-surat 

berharga, piutang, sediaan, sewa dibayar di muka, dan aktiva lancar lainnya.
 39

 

Sedangkan utang lancar (current liabilities) merupakan kewajiban atau 

utang perusahaan kepada pihak lain yang harus segera dibayar. Jangka waktu 

utang lancar adalah maksimal satu tahun. Oleh karena itu utang lancar disebut 

juga utang jangka pendek. Komponen utang lancar terdiri dari utang dagang, 

utang bank, utang wesel, utang gaji, dan utang jangka pendek lainnya.
40

 

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka unsur-unsur Current Ratio (CR) 

adalah aktiva lancar (current assets) dan utang lancar (current liabilities). Aktiva 

lancar merupakan kekayaan yang paling likuid yang dimiliki perusahaan yang 

dapat segera ditunaikan. Sedangkan utang lancar merupakan kewajiban 

perusahaan kepada kreditur yang harus segera dibayar.  

d. Rumus Perhitungan Current Ratio (CR) 

Current Ratio (CR) digunakan untuk mengetahui seberapa besar 

perbandingan antara aktiva lancar dengan hutang lancar. Adapun rumus untuk 

menghitung Current Ratio (CR) adalah sebagai berikut: 

Current Ratio = 
              

                   
 

Keterangan: 

1) Current assets = Aset lancar 
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Current assets merupakan pos-pos yang berumur satu tahun atau kurang, atau 

siklus operasi usaha normal yang lebih besar. 

2) Current liabilities = Utang lancar 

Current liabilities merupakan kewajiban pembayaran dalam 1 (satu) tahun atau 

siklus operasi normal dalam usaha. Tersedianya sumber kas untuk memenuhi 

kewajiban tersebut berasal dari kas atau konversi kas dari aktiva lancar.
41

  

Alasan digunakannya Current Ratio (CR) sebagai ukuran likuiditas 

perusahaan yaitu karena Current Ratio (CR) merupakan analisis rasio yang 

menghubungkan aktiva lancar dengan kewajiban lancar yang dapat memberikan 

ukuran yang tepat dan mudah tentang likuiditas.
 42

 Berdasarkan pemaparan 

tersebut, perhitungan Current Ratio (CR) sangat penting karena Current Ratio 

(CR) menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka 

pendeknya. 

e. Korelasi Current Ratio (CR) Terhadap Return On Equity (ROE) 

Current Ratio (CR) mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar 

kewajiban lancarnya dengan melikuidasi aset lancar. Semakin tinggi Current 

Ratio (CR) berarti semakin besar kemampuan perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban jangka pendek. Current Ratio (CR) yang tinggi menunjukkan 

kelebihan aktiva lancar yang menganggur.
43

 Hal tersebut tidak baik bagi 

profitabilitas perusahaan karena aktiva lancar menghasilkan return yang lebih 

rendah dibandingkan dengan aktiva tetap.
44
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Current Ratio (CR)  yang  rendah  biasanya  dianggap  menunjukkan  

terjadinya masalah  dalam  likuiditas.  Sebaliknya  Current Ratio (CR) yang 

terlalu  tinggi  juga  kurang  bagus,  karena  menunjukkan  banyaknya  dana 

menganggur  yang  pada  akhirnya  dapat  mengurangi  kemampuan  labaan 

perusahaan.
45

  

Berdasarkan hal tersebut, maka hubungan Current Ratio (CR) terhadap 

Return On Equity (ROE) adalah negatif dimana peningkatan Current Ratio (CR) 

berbanding terbalik dengan profitabilitas. Tingkat Current Ratio (CR) yang tinggi 

mengidentifikasikan adanya dana yang menganggur, banyaknya persediaan 

melebihi kebutuhan, dan manajemen tidak dapat menggunakan aktiva lancar 

dengan efektif dan efisien sehingga dapat memperkecil kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan Return On Equity (ROE).  

3. Debt to Equity Ratio (DER) 

Solvabilitas perusahaan menggambarkan kemampuan suatu perusahaan 

dalam memenuhi kewajiban jangka panjang. Rasio yang digunakan untuk 

mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjang 

ini salah satunya adalah Debt to Equity Ratio (DER).  

a. Pengertian Debt to Equity Ratio (DER) 

Debt to Equity Ratio (DER) merupakan rasio yang digunakan untuk 

menilai utang dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara 

seluruh utang, termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitas. Rasio ini berguna 

untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam (kreditor) dengan 
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pemilik perusahaan. Dengan kata lain rasio ini berfungsi untuk mengetahui setiap 

rupiah modal sendiri yang dijadikan untuk jaminan utang.
46

 Debt to Equity Ratio 

(DER) sebagai ukuran yang dipakai dalam menganalisis laporan keuangan untuk 

memperlihatkan besarnya jaminan yang tersedia untuk kreditor.
47

  

Rasio ini menunjukkan persentase penyediaan dana oleh pemegang saham 

terhadap pemberi pinjaman. Semakin tinggi rasio, semakin rendah pendanaan 

perusahaan yang disediakan oleh pemegang saham. Dari prespektif kemampuan 

membayar kewajiban jangka panjang, semakin rendah rasio akan baik terhadap 

kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka panjang.
48

 

Berdasarkan hal tersebut, maka Debt to Equity Ratio (DER) merupakan 

rasio yang digunakan untuk mengukur kemampun perusahaan dalam memenuhi 

kewajiban jangka panjang dengan menggunakan modal yang dimiliki perusahaan 

tersebut. Debt to Equity Ratio (DER) menggambarkan hubungan antara jumlah 

pinjaman yang diberikan kreditor dengan jumlah modal yang dimiliki. Rasio ini 

menunjukkan seberapa besar modal perusahaan yang tersedia untuk dijadikan 

sebagai jaminan utang.  

b. Landasan Hukum Mengenai Debt to Equity Ratio (DER) 

Debt to Equity Ratio (DER) merupakan rasio digunakan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka panjang. Dalam 

ajaran Islam, utang piutang adalah muamalah yang dibolehkan, tapi diharuskan  

untuk  hati-hati  dalam  menerapkannya. Konsep berhutang menurut prespektif 
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Islam ialah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian bahwa orang 

yang diberi pinjam akan membayar jumlah yang sama dengan yang 

dipinjamnya.
49

 

Hutang piutang merupakan transaksi pinjam meminjam kepada orang lain 

dengan perjanjian akan mengembalikan pinjaman tersebut sesuai waktu yang 

dijanjikan. Ketika berhutang hendaklah seseorang menuliskannya seperti 

dijalaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 282 sebagai berikut: 

َسّّمٗ فَ  َجل  وُّ
َ
ْ إَِذا حََدايَنُخه ةَِديتٍي إََِلَٰٓ أ ِٓا ٌُ ِيَي َءاَو ا ٱَّلذ َُ يُّ

َ
أ ٌَُكهت ََكحُِبِ َيَٰٓ ُخب ةذيت َكت َۚ َويَلت ِهُ ُخُت ٱكت

ِلِۚ   ةِٱمتَػدت

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu´amalah tidak secara 

tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan 

hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. 
50

  

Ayat tersebut diperkuat dengan hadits sebagai berikut: 

َىا َكاَل -َغِي اِةِْي َعتذاٍس  ُُ ُ َعٌْ ُ َغنَيٍِْ وََسنذهَ َكِدَم انَلذِِبُّ  :رَِِضَ اَّلَلذ ٌَثَ  َصَّلذ اَّللذ ْه  ,اَلَْىِدي َُ َو
نََخْيِ  ٌََث َوالسذ ْسنََف  َويْ  :َفَلاَل  ,يُْسنُِفَِن ِِف اَلَِّىارِ اَلسذ

َ
 ,َوْػنُِمٍ  َكيْلٍ  ِِف  فَنْيُْسنِْف  َتْىرٍ  ِِف  أ

َجلٍ  إََِل  ,َوْػنُِمٍ  َوَوْزنٍ 
َ
(َغنَيٍِْ  ُوخذَفقٌ )          َوْػنُِمٍ  أ  

Ibnu Abbas berkata: Nabi SAW. datang ke Madinah dan penduduknya 

biasa meminjamkan buahnya untuk masa setahun dan dua tahun. Lalu 

beliau bersabda: Barangsiapa meminjamkan buah maka hendaknya ia 

meminjamkannya dalam takaran, timbangan, dan masa tertentu. (Muttafaq 

Alaih)
51
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Berdasarkan ayat  di atas dijelaskan  bahwa  apabila  melakukan hutang 

piutang hendaklah  seseorang menuliskannya dengan jelas. Ayat tersebut 

diperkuat dengan hadits bahwa dalam melakukan pinjam meminjam (hutang 

piutang) Nabi Muhammad SAW. menganjurkan untuk melakukannya dengan 

takaran, timbangan dan waktu yang jelas pula.  

Ada beberapa hal yang dijadikan penekanan dalam pinjam meminjam atau 

hutang piutang tentang nilai-nilai sopan santun yang terkait di dalamnya, ialah 

sebagai berikut:
 52

 

1) Sesuai dengan QS. Al-Baqarah 282, hutang piutang supaya dikuatkan dengan 

tulisan dari pihak berhutang dengan disaksikan dua orang saksi laki-laki atau 

dengan seorang saksi laki-laki dengan dua orang saksi wanita. Dan tulisan 

tersebut ditulis diatas kertas bersegel atau bermaterai. 

2) Pinjaman hendaknya dilakukan atas dasar adanya kebutuhan yang mendesak 

disertai niat dalam hati akan membayarnya atau mengembalikan hutang 

tersebut. 

3) Pihak berpiutang hendaknya berniat memberikan pertolongan kepada pihak 

berutang. Bila yang meminjam tidak mampu mengembalikan, maka yang 

berpiutang hendaknya membebaskannya. 

4) Pihak yang berhutang bila sudah mampu membayar pinjaman, hendaknya 

dipercepat pembayaran hutangnya karena lalai dalam pembayaran pinjaman 

berarti berbuat zalim. 

c. Unsur-unsur Debt to Equity Ratio (DER) 

Untuk mengukur seberapa proporsi perusahaan dibiayai dengan hutang 

salah satunya dapat dilihat melalui Debt to Equity Ratio (DER). Rasio ini dicari 
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dengan membandingkan seluruh utang termasuk utang lancar dengan total modal. 

Maka dari itu unsur-unsur Debt to Equity Ratio (DER) adalah utang dan modal. 

Secara umum utang (liabilities) terbagi dalam dua golongan, yaitu utang 

jangka pendek dan utang jangka panjang. Utang jangka pendek merupakan 

kewajiban yang penyelesaiannya diharapkan akan mengakibatkan arus keluar dari 

sumber daya perusahaan (yang memiliki manfaat ekonomi) dalam jangka waktu 

satu tahun atau kurang (atau siklus operasi normal). Sedangkan utang jangka 

panjang yaitu kewajiban yang penyelesaiannya diharapkan akan mengakibatkan 

arus keluar dari sumber daya perusahaan (yang memiliki manfaat ekonomi) dalam 

jangka waktu lebih dari satu tahun. termasuk dalam kategori kewajiban ini 

misalnya utang obligasi, utang hipotik, dan utang bank atau kredit investasi.  

Adapun modal (equity) yaitu merupakan bagian hak pemilik dalam 

perusahaan yang merupakan selisih antara aktiva dan kewajiban yang ada. Unsur 

ekuitas ini dapat disubklasifikasi lebih jauh menjadi dua subklasifikasi yaitu 

ekuitas yang berasal dari setoran para pemilik misalnya modal saham dan ekuitas 

yang berasal dari hasil operasi yaitu laba yang tidak dibagikan kepada para 

pemilik misalnya dalam bentuk dividen.
 53

   

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka unsur-unsur Debt to Equity Ratio 

(DER) terdiri dari utang dan modal. Utang dalam hal ini yaitu semua jenis utang 

baik  utang jangka pendek maupun utang jangka panjang. Adapun modal yang 

dimaksud yaitu modal yang berasal dari setoran para pemegang saham maupun 

modal yang berasal dari laba yang tidak dibagikan kepada pemegang saham. 
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d. Rumus Perhitungan Debt to Equity Ratio (DER) 

Dalam rangka mengukur risiko, fokus perhatian kreditur ditujukan pada 

prospek laba dan perkiraan arus kas. Kreditur tidak dapat mengabaikan 

pentingnya mempertahankan keseimbangan antara proporsi aktiva yang didanai 

oleh kreditur dan yang didanai oleh pemilik perusaaan. Keseimbangan proporsi 

antara aktiva yang didanai oleh kreditur dan yang didanai oleh pemilik perusahaan 

diukur dengan Debt to Equity Ratio (DER) dengan cara perhitungan sebagai 

berikut: 

Debt to Equity Ratio = 
                  

                
 

Debt to Equity Ratio (DER) dapat memberikan gambaran mengenai 

struktur modal yang dimiliki oleh perusahaan, sehingga dapat dilihat tingkat risiko 

tak tertagihnya suatu hutang.
  

Kreditur jangka panjang pada umumnya lebih 

menyukai angka Debt to Equity Ratio (DER) yang kecil. Semakin kecil angka 

rasio ini berarti semakin besar penyangga risiko kreditur. 
54

 

Berdasarkan pemaparan tersebut, perhitungan Debt to Equity Ratio (DER) 

menjadi perhatian kreditur jangka panjang karena digunakan untuk mengukur 

besar kecilnya risiko. Selain itu, Debt to Equity Ratio (DER) memberikan 

gambaran mengenai modal yang dimiliki oleh suatu perusahaan terhadap 

kewajibannya kepada kreditor.  

e. Korelasi Debt to Equity Ratio (DER) dengan Return On Equity (ROE) 

Debt  to  Equity  Ratio (DER)  menggambarkan  kemampuan  modal  

sendiri menjamin  hutang.  Dengan  kata  lain,  bagian  dari  hutang  yang  dapat 
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dijamin  dengan  menggunakan  modal  sendiri.  Rasio  ini  berguna  untuk 

mengetahui  jumlah  dana  yang  disediakan  kreditur  dengan  pemilik perusahaan 

dan berfungsi untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang  dijadikan  

untuk  jaminan  hutang.
55

  

Perusahaan dengan pertumbuhan laba yang rendah akan semakin 

memperkuat hubungan antara Debt to Equity Ratio (DER) yang berpengaruh 

negatif dengan profitabilitas. Semakin tinggi Debt to Equity Ratio (DER) 

menunjukkan komposisi total hutang semakin besar dibandingkan dengan total 

modal sendiri, sehingga berdampak semakin besar beban perusahaan terhadap 

pihak luar (kreditur).
56

 Hutang  mempunyai  dampak  yang  buruk  terhadap  

kinerja perusahaan karena tingkat hutang yang semakin tinggi berarti beban bunga 

akan semakin  besar  yang  artinya  mengurangi  keuntungan.  Semakin  tinggi 

Debt to Equity Ratio (DER) menunjukkan semakin besar beban perusahaan 

terhadap pihak luar, hal ini sangat memungkinkan menurunkan kinerja  

perusahaan,  karena  tingkat  ketergantungan dengan  pihak  luar  semakin  

tinggi.
57

   

 Berdasarkan hal tersebut, hubungan Debt to Equity Ratio (DER) terhadap 

Return On Equity (ROE) adalah negatif. Semakin tingggi Debt to Equity Ratio 

(DER) mengidentifikasikan beban perusahaan semakin besar, hal ini dikarenakan 

tingkat hutang yang semakin tinggi menunjukkan beban bunga semakin  besar  

yang  artinya  mengurangi  keuntungan. Sehingga besarnya hutang kepada pihak 
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luar memperkecil Return On Equity (ROE) perusahaan dimana perusahaan yang 

memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi cenderung memiliki hutang yang kecil. 

4. Return On Equity (ROE) 

Profitabilitas perusahaan menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam 

menghasilkan keuntungan. Rasio ini mengukur tingkat efektifitas dan efesiensi 

dalam  penggunaan harta maupun modal yang dimiliki perusahaan. Salah satu 

rasio profitabilitas yang digunakan dalam mengukur kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan keuntungan adalah Return On Equity (ROE).   

a. Pengertian Return On Equity (ROE) 

Return On Equity (ROE) merupakan salah satu rasio profitabilitas yang 

mengukur laba dengan modal sendiri. Return On Equity (ROE) digunakan untuk 

mengukur tingkat kembalian perusahaan atau efektivitas perusahaan di dalam 

menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan ekuitas (shareholder’s equity) 

yang dimiliki perusahaan.
58

 Rasio ini menunjukkan kesuksesan manajemen dalam 

memaksimalkan tingkat kembalian pada pemegang saham. Semakin tinggi rasio 

ini akan semakin baik karena memberikan tingkat kembalian yang lebih besar 

pada pemegang saham.
59

  

Return On Equity (ROE) adalah suatu hitungan yang sangat penting pada 

suatu perusahaan yang memperlihatkan suatu Return On Equity (ROE) yang 

tinggi dan konsisten yang mengindikasikan:
60

 

1) Perusahaan mempunyai keunggulan yang tahan lama dalam persaingan. 
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2) Investasi di dalam bentuk modal para pemegang saham akan tumbuh pada 

suatu tingkat pertumbuhan tahunan yang tinggi, sehingga akan mengarahkan 

kepada suatu harga saham yang tinggi di masa depan.  

Berdasarkan hal tersebut, maka Return On Equity (ROE) merupakan rasio 

yang digunakan untuk mengukur sejauh mana perusahaan menghasilkan 

keuntungan dengan memanfaatkan modal yang berasal dari para pemegang 

saham. Rasio ini menujukkan efektivitas dan efisiensi perusahaan dalam 

menggunakan modal yang dimiliki. Semakin tinggi rasio ini semakin baik karena 

dapat mensejahterakan para pemegang saham.  

b. Landasan Hukum Return On Equity (ROE) 

Return On Equity (ROE) merupakan rasio yang menggambarkan 

kemampuan perusahaan memperoleh keuntungan. Islam memandang keuntungan 

dalam bisnis tidak hanya berupa profit yang bersifat materi, namun berupa 

manfaat yaitu keberkahan. Seorang investor yang menginvestasikan sebagian 

hartanya mengharapkan manfaat dari investasi tersebut berupa keuntungan. Dalam 

Islam keuntungan diperbolehkan asal tidak didapatkan dengan jalan yang batil. 

Firman Allah SWT. dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 29 sebagai berikut:  

ن حَُكَِن حَِجََٰرًة َغي حَرَ 
َ
ٓ أ ٌَُكه ةِٱمتَبَِٰػِل إَِلذ َٰمَُكه ةَيت َو وت

َ
ِٓاْ أ ُكنُ

ت
ٌُِاْ ََل حَأ ِيَي َءاَو ا ٱَّلذ َُ يُّ

َ
أ اض  َيَٰٓ

 
َ
ِٓاْ أ ُخنُ َۚ َوََل َتلت َ ّوٌُِكهت َۚ إِنذ ٱَّللذ   ََكَن ةُِكهت رَِحيٗىا ًُفَسُكهت

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 

berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu 

membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 

kepadamu.
61

  

Ayat tersebut diperkuat dengan hadits Rasulullah SAW. sebagai berikut: 
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َ
ُ َغنَيٍِْ وََسنذهَ  :ةَا َسػِيٍد اْْلُْدرِيذ َيُلُِل أ ِ َصَّلذ اَّللذ َىاابْلَيُْع َعْي حََراٍض  :كَاَل رَُسُِل اَّللذ إِنذ   

  (رواه اةي واجٍ)      

Dari Abu Said Alkhudri berkata: Rasulullah SAW bersabda: 

Sesungguhnya perniagaan itu hanyalan perniagaan yang didasari oleh rasa 

suka sama suka. (HR. Ibnu Majah)
62

 

Berdasarkan ayat dan hadits yang telah dipaparkan di atas, seorang muslim 

tidak boleh mengambil keuntungan dalam menjalankan usahanya dengan jalan 

yang batil. Dalam hal ini berarti mengambil keuntungan dari kegiatan bisnis 

diperbolehkan asal dengan jalan perniagaan yang didasari suka sama suka, dan 

tidak ada paksaan.  

c. Unsur-unsur Return On Equity (ROE) 

Return On Equity (ROE) diukur dengan membandingkan laba setelah 

pajak (earning after tax) dengan total modal sendiri (shareholders’ eqity). 

Berdasarkan hal tersebut, maka unsur Return On Equity (ROE) adalah laba setelah 

pajak (earning after tax) dan total modal sendiri (shareholders’ equity).  

Adapun yang dimaksud dengan laba setelah pajak (earnings after tax) 

merupakan laba yang diperoleh setelah dikurangkan dengan pajak. Ini disebut 

juga dengan net income (laba bersih), atau net profit yang diterima oleh 

perusahaan.
63

 Sedangkan  shareholders’ equity merupakan gambaran yang 

menunjukkan kepemilikan modal yang dimiliki oleh para pemegang saham. 

Shareholders’ equity ini disebut juga dengan stockholder’ equity, owners’ equity, 

atau modal sendiri.
64
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Unsur yang terkandung dalam Return On Equity (ROE) sesuai dengan 

rumus perhitungannya yaitu laba setelah pajak dengan modal. Besar kecilnya 

Return On Equity (ROE) dipengaruhi oleh unsur-unsur tersebut dimana laba 

setelah pajak merupakan laba bersih yang diperoleh perusahaan baik itu 

dihasilkan dari usaha pokok maupun di luar usaha pokok yang telah dikurangi 

pajak penghasilan. Sedangkan modal dapat diartikan sebagai pendanaan yang 

diinvestasikan para pemegang saham atau laba yang tidak dibagikan kepada para 

pemegang saham (laba ditahan). 

d. Rumus Perhitungan Return On Equity (ROE) 

Perusahaan dibentuk dengan modal saham dari pemilik perusahaan. 

Tingkat imbal hasil bagi pemodal saham atas investasinya dalam perusahaan 

dapat dihitung dengan rasio Return On Equity (ROE) yang dinyatakan dalam 

bentuk persentase.
65

 Rasio ini mengkaji sejauh mana suatu perusahaan 

mempergunakan sumber daya yang dimiliki untuk mampu memberikan laba atas 

ekuitas. Adapun rumus perhitungan Return On Equity (ROE) adalah sebagai 

berikut:
66

 

Return On Equity = 
                       

                     
 

Keterangan : 

1) Earning After Tax (EAT) = laba setelah pajak, ini sering disebut dengan 

pendapatan bersih. 

2) Shareholders’ Equity = modal sendiri atau total modal para pemegang saham.  
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Perhitungan Return On Equity (ROE) memperlihatkan kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan membandingkan laba setelah 

pajak dan modal. Besar kecilnya Return On Equity (ROE) akan berpengaruh 

terhadap kemajuan perusahaan. Jika hasil perhitungan Return On Equity (ROE) 

tinggi, investor akan tertarik untuk menanamkan modalnya pada perusahaan.  

e. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Return On Equity (ROE) 

Rasio profitabilitas menunjukkan pengaruh gabungan dari likuiditas, 

manajemen aktiva, dan utang terhadap hasil operasi. Selain itu, margin laba 

bersih, perputaran total aktiva, pertumbuhan perusahaan serta ukuran perusahaan 

pun mampu mempengaruhi profitabilitas. Alat yang digunakan untuk menilai 

kondisi keuangan dan kinerja dari perusahaan adalah rasio keuangan.
67

 Adapun 

rasio keuangan yang digunakan dalam penelitian ini yang diduga berpengaruh 

terhadap Return On Equity (ROE) adalah Current Ratio (CR) dan Debt to Equity 

Ratio (DER).  

Return On Equity (ROE) dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu:
68

  

1) Margin laba bersih 

Besarnya keuntungan yang dinyatakan dalam persentase dan jumlah penjualan 

bersih. Profit margin ini mengukur tingkat keuntungan yang dicapai oleh 

perusahaan dihubungkan dengan penjualan. 

2) Perputaran total aktiva 

Jumlah aktiva yang digunakan dalam operasi perusahaan terhadap jumlah 

penjualan yang diperoleh selama periode.  
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3) Rasio hutang  

Rasio yang memperlihatkan proporsi antara kewajiban yang dimiliki dan total 

kekayaan yang dimiliki. 

Dengan diketahuinya faktor-faktor yang dapat berpengaruh terhadap 

peningkatan Return On Equity (ROE) maka akan memudahkan bagi pihak 

perusahaan melalui kreditur keuangan untuk lebih meningkatkan keuntungan 

perusahaan melalui pengembalian atas ekuitas atau modal perusahaan. 

f. Korelasi Return On Equity (ROE) terhadap Current Ratio (CR) dan Debt 

to Equity Ratio (DER) 

Perusahaan yang dapat menghasilkan laba yang tinggi akan menjadi daya 

tarik para investor untuk menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut. 

Investor mengharapkan laba yang diperoleh suatu perusahaan dapat dikelola 

dengan baik sehingga dapat memberikan kepuasan. Laba perusahaan dapat diukur 

dan dianalisis dengan menggunakan rasio profitabilitas. Return On Equity (ROE) 

merupakan rasio profitabilitas yang mempunyai hubungan positif dengan laba.  

Return On Equity (ROE) digunakan untuk mengukur efektivitas 

perusahaan dalam menghasilkan laba dengan memanfaatkan modal yang dimiliki 

perusahaan. Semakin tinggi Return On Equity (ROE) menandakan bahwa 

perusahaan dapat mensejahterakan para pemegang saham. Return On Equity 

(ROE)  yang  baik membawa implikasi pemegang saham (investor) akan 

mendapatkan bagian  yang besar dari laba, selain itu kreditur merasa aman karena 

hutang  yang diberikan dijamin oleh  pemegang saham.  Hal  inilah  yang  

membuat  investor  dan  kreditur  tertarik  untuk  menanamkan dananya.
69
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Kemampuan perusahaan dalam mememenuhi kewajiban jangka pendek 

diukur dengan rasio likuiditas. Current Ratio (CR) adalah rasio yang digunakan 

untuk mengukur kemampuan perusahaan memenuhi liabilitas jangka pendek yang 

akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun.
70

 Current Ratio (CR)  yang tinggi dapat 

disebabkan adanya piutang yang tidak tertagih atau persediaan yang tidak terjual, 

yang tentu saja tidak dapat dipakai untuk membayar utang.
71

 

 Current Ratio (CR) yang tinggi memberikan indikasi  jaminan  yang  baik  

bagi  kreditor  jangka  pendek  dalam  arti  setiap  saat perusahaan  memiliki  

kemampuan  untuk  melunasi  kewajiban-kewajiban finansial  jangka  pendeknya.  

Akan  tetapi  Current Ratio (CR) yang  tinggi  akan berpengaruh negatif terhadap  

kemampuan memperoleh laba karena sebagian  modal  kerja  tidak  berputar  atau  

mengalami  pengangguran.
72

 

Besarnya modal yang dimiliki perusahaan yang dijadikan jaminan untuk 

membayar kewajiban kepada kreditur dapat diketahui dengan menggunakan Debt 

to Equity Ratio (DER). Rasio ini menggambarkan perbandingan utang dan ekuitas 

dalam pendanaan perusahaan dan menunjukkan kemampuan modal sendiri 

perusahaan tersebut untuk memenuhi seluruh kewajibannya.
73

 Semakin tinggi 

hasil Debt to Equity Ratio (DER), maka  akan  semakin  besar  hutang  perusahaan 

kepada  kreditur.  Hutang  yang  tinggi  dapat memungkinkan  laba  perusahaan  

akan  menurun. Pembelanjaan investasi perusahaan yang dilakukan dengan 
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menggunakan hutang dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba atas  modal  yang  dimiliki  perusahaan.
74

 

Berdasarkan teori tersebut dapat dirumuskan bahwa besar kecilnya Return 

On Equity (ROE) suatu perusahaan dapat dipengaruhi oleh peningkatan dan 

penurunan Current Ratio (CR) maupun Debt to Equity Ratio (DER). Apabila 

tingkat  Current Ratio (CR)  tinggi,  maka  perusahaan  dikatakan mampu untuk 

membayar segala kewajiban jangka pendeknya kepada kreditur. Namun Current 

Ratio (CR) yang tinggi juga tidak selalu baik karena menunjukkan adanya aktiva  

lancar  yang  berlebih  yang  tidak digunakan  secara  efektif  sehingga  

menyebabkan  berkurangnya  keuntungan  atau tingkat  profitabilitas. Hal tersebut 

dapat mengakibatkan semakin kecilnya Return On Equity (ROE).  

Selain itu, tingkat Debt to Equity Ratio (DER) yang tinggi 

mengidentifikasikan ketergantungan perusahaan terhadap pihak luar semakin 

besar. Debt to Equity Ratio (DER) yang tinggi akan berdampak buruk terhadap 

kinerja perusahaan karena beban bunga yang harus dibayar tinggi sehingga 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan profitabilitas akan berkurang. 

Perusahaan yang menghasilkan laba yang tinggi biasanya memiliki jumlah hutang 

yang kecil, sebaliknya perusahaan yang menghasilkan laba yang rendah 

cenderung memiliki hutang kepada pihak luar yang besar.  

 

C. Kerangka Berpikir 

Mengacu pada konsep dasar teori dan hasil analisis yang telah peneliti 

kemukakan sebelumnya, maka hubungan antara pengaruh variabel dependen 

                                                           
74

 Sudana I. Made, Manajemen Keuangan Perusahaan: Teori dan Praktek, (Jakarta: 

Erlangga, 2011), hlm. 158.  



 

 

terhadap variabel independen dalam penelitian ini perlu digambarkan. Berikut 

gambaran Current Ratio (CR) dan Debt to Equity Ratio (DER) yang diduga 

berpengaruh terhadap Return On Equity (ROE) yang digambarkan ke dalam 

kerangka pemikiran.  

 

 

  

 

 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

Berdasarkan kerangka berfikir di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

Current Ratio (CR) dan Debt to Equity Ratio (DER) berpengaruh terhadap Return 

On Equity (ROE). Selain kedua faktor tersebut ada beberapa faktor lain yang juga 

dapat mempengaruhi tinggi rendahnya Return On Equity (ROE) suatu perushaan. 

Faktor-faktor tersebut antara lain adalah margin laba bersih, perputaran total 

aktiva, pertumbuhan perusahaan serta ukuran perusahaan. 

 

D. Hipotesis 

Hipotesis adalah alternatif dugaan jawaban yang dibuat oleh peneliti bagi 

problematika yang digunakan dalam penelitian.
75

 Dalam penelitian, hipotesis 

diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. 
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Rumusan masalah tersebut biasa berupa pernyataan-pernyataan tentang hubungan 

dua variabel (Deskripitif).
76

  

Berdasarkan pemaparan dalam kerangka berpikir di atas maka hipotesis 

yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. H0 : Current Ratio (CR) secara parsial berpengaruh tidak signifikan 

terhadap Return On Equity (ROE). 

 Ha : Current Ratio (CR) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 

Return On Equity (ROE). 

2 H0 : Debt to Equity Ratio (DER) secara parsial berpengaruh tidak 

signifikan terhadap Return On Equity (ROE). 

 Ha : Debt to Equity Ratio (DER) secara parsial berpengaruh signifikan 

terhadap Return On Equity (ROE). 

3 H0 : Current Ratio (CR) dan Debt to Equity Ratio (DER) secara simultan 

berpengaruh tidak signifikan terhadap Return On Equity (ROE). 

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

berpengaruh signifikan terhadap Return On Equity (ROE). 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Objek Penelitian 

Objek penelitian merupakan sasaran untuk mendapatkan data. Objek 

adalah tempat melakukan penelitian.
77

 Penelitian ini dilakukan pada PT. 

Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. Kantor pusat Jalan Japati Nomor 1 

Bandung 022147, Telepon (62-22) 452 7101, Fax (62-22) 424 0313. Objek 

penelitian terkait dengan pengaruh Current Ratio (CR) dan Debt to Equity Ratio 

(DER) terhadap Return On Equity (ROE). Data diperoleh dari company report 

PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. periode 2007-2016 yang diterbitkan 

di Pojok Bursa YPKP Jalan PHH Mustofa, Bandung. 

 

B. Metode Penelitian 

Secara umum, metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.
78

 Dalam penelitian ini 

metode yang digunakan yaitu metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. 

Metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk mendeskripsikan atau 

menggambarkan data yang telah berkumpul sebagaimana adanya tanpa 

bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.
79

 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, 

yaitu pendekatan yang memungkinkan dilakukan pencatatan dan analisis data 
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hasil penelitian secara eksak dan menganalisis datanya menggunakan perhitungan 

statistik.
80

  

 

C. Jenis Data Penelitian 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. 

Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang banyak dituntut menggunakan angka, 

mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan 

hasilnya.
81

 Jenis data kuantitatif lebih menekankan analisis pada data-data 

(numerical) yang diolah dengan metode statistika, dan juga memberikan 

kesimpulan kuantitatif untuk menggambarkan dan menjelaskan hubungan antara 

variabel terikat (dependent variabel).
82

 

Penelitian kuantitatif umumnya berbentuk penelitian eksplanatoris 

(expalanatoriy research) yang menggambarkan dan menjelaskan hubungan antara 

variabel bebas (independent variable) dan variabel terikat (dependent variable) 

yaitu hubungan antara variabel Current Ratio (CR) dan Debt to Equity Ratio 

(DER) terhadap Return On Equity (ROE). 

 

D. Sumber Data Penelitian 

Sumber data dalam penelitian adalah tempat data diperoleh dengan 

menggunakan metode tertentu.
83

 Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi 

dua bagian yaitu:
84
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1. Data primer adalah data-data yang biasanya diperoleh dengan cara survey 

lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data secara original. 

2. Data sekunder adalah data-data yang dikumpulkan oleh institusi/lembaga 

pengumpul data yang otoritaif, dan telah dipublikasikan kepada masyarakat 

luas. 

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder. 

Data diperoleh dari laporan keuangan publikasi periode 2007-2016 (company 

report) yang diterbitkan oleh PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. di 

Pojok Bursa YPKP Jalan PHH Mustofa, Bandung. 

 

E. Operasionalisasi Variabel 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis 

variabel, yaitu sebagai berikut:
85

 

1. Variabel Bebas (Independent Variable) 

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi 

sebab perubahannya atau timbul variabel terikat (Dependent Variable). Variabel 

bebas dalam penelitian ini adalah Current Ratio (CR) yang merupakan variabel 

X1 dan Debt to Equity Ratio (DER) sebagai variabel X2. 

2. Variabel Terikat (Dependent Variable) 

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat 

karena adanya variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Return 

On Equity (ROE) yang merupakan variabel Y. 
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Sub indikator dan variabel-variabel yang terdapat dalam penelitian ini 

tampak pada tabel berikut: 

Tabel 3.1 

Operasionalisasi Variabel 

Variabel Konsep Indikator Rumus Skala 

X1 

(Current 

Ratio)
86

 

Ukuran yang 

paling umum 

digunakan 

untuk 

mengetahui 

kesanggupan 

memenuhi 

kewajiban 

jangka pendek. 

Posisi Current 

Ratio PT. 

Telekomunikas

i Indonesia 

(Persero) Tbk. 

periode 2007-

2016 

dinyatakan 

dalam persen. 

              

  
              

                   
 

 

Rasio 

X2 (Debt 

to Equity 

Ratio)
87 

 

Menunjukkan 

kemampuan 

modal sendiri 

yang dimilik 

perusahaan 

untuk 

memenuhi 

seluruh 

kewajibannya. 

Posisi Debt to 

Equity Ratio 

PT. 

Telekomunikas

i Indonesia 

(Persero) Tbk. 

periode 2007-

2016 

dinyatakan 

dalam persen. 

Debt to Equity Ratio 

  
                  
                

 

 

Rasio 

Y 

(Return 

On 

Equity)
88

 

Mengukur 

tingkat 

kembalian 

perusahaan 

dan efektivitas 

perusahaan di 

dalam 

menghasilkan 

keuntungan 

dengan 

memanfaatkan 

ekuitas yang 

dimiliki 

perusahaan. 

Posisi Return 

On Equity PT. 

Telekomunikas

i Indonesia 

(Persero) Tbk. 

periode  2007-

2016 

dinyatakan 

dalam persen. 

Return On Equity 

  
                  

                     
 

 

Rasio  
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F. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam 

penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis ini 

adalah mendapatkan data.
89

 Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik 

pengumpulan data sebagai berikut: 

1. Dokumentasi 

Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menghimpun berbagai data 

atau informasi tertulis yang erat kaitannya dengan objek penelitian seperti neraca 

otentik. Dalam penelitian ini dokumen yang digunakan berupa publikasi laporan 

keuangan PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. periode 2007-2016. 

2. Kepustakaan 

Peneliti menggunakan teknik studi kepustakaan dengan mencari data dari 

sumber atau media yang sudah dipublikasikan dan dijadikan landasan teoritis 

dalam penulisan skripsi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan buku dan 

jurnal sebagai alat untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan investasi 

saham dan kinerja keuangan suatu perusahaan. 

3. Browsing 

Untuk menambah sumber materi, peneliti menambahkan materi 

pembahasan yang bersumber dari internet yang berkaitan dengan penelitian yang 

dilakukan. Pengambilan materi dari internet biasanya disebabkan karena dalam 

sebuah karya tulis sering ada yang disebut kutipan yang berfungsi sebagai suatu 

ungkapan/definisi yang memperkuat pendapat kita. Melalui internet perusahaan 

melakukan publikasi baik berupa laporan keuangan maupun yang lainnya 

sehingga memudahkan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. 
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G. Analisis Data 

  Analisis data adalah cara mengolah data yang telah terkumpul untuk 

kemudian dapat memberikan interpretasi. Hasil pengolahan data ini digunakan 

untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Kegiatan dalam analisis 

data adalah mengelompokan data berdasarkan variabel dari seluruh responden, 

menyajikan data dari setiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk 

menjawab rumusan masalah dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis 

yang telah diajukan.
90

 

Alat analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis yaitu dengan 

menggunakan analisis deskriptif, uji asumsi klasik, dan analisis kuantitatif. 

Adapun metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini melalui tahap-tahap 

berikut: 

1. Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif merupakan analisis statistik yang digunakan untuk 

menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang 

telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang 

berlaku untuk umum atau generalisasi. Analisis deskriptif dalam pendekatan 

kuantitatif disajikan dalam bentuk tabel, grafik, diagram lingkaran, perhitungan 

rata-rata (mean), standar deviation, perhitungan persentase dan sebagainya.
91

 

2. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui ketepatan data. Sebuah 

model regresi akan digunakan untuk melakukan peramalan, sebuah model yang 

baik adalah model dengan kesalahan peramalan yang seminimal mungkin. Karena 
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itu, sebuah model sebelum digunakan seharusnya memenuhi beberapa asumsi 

yang biasa disebut asumsi klasik.
92

 Uji asumsi klasik yang dijadikan persyaratan 

pra analisis regresi berganda dalam penelitian ini adalah uji normalitas, uji 

multikolinearitas, uji heterokedastisitas dan uji autokorelasi. 

a. Uji Normalitas Data 

Uji normalitas data bertujuan untuk mengetahui apakah data penelitian 

dalam sebuah model regresi berdistribusi normal atau tidak. Distribusi normal 

akan membentuk satu garis lurus diagonal dan ploting. Jika data berdistribusi 

normal maka garis yang menghubungkan data sesungguhnya akan mengikuti garis 

diagonalnya.
93

 Uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah variabel dependen, 

independen atau keduanya berdistribusi normal, mendekati normal atau tidak.
94

 

Dalam penelitian ini uji normalitas data yang digunakan diantaranya yaitu 

Kolmogorov-Smirnov, Normal PP Plot dan Histogram. 

Dasar pengambilan keputusan menggunakan Kolmogorov-Smirnov taraf 

signifikansinya adalah 0,05. Residual berdistribusi normal jika memiliki nilai 

signifikansi > 0,05. Seadangkan dasar pengambilan keputusan normal probability 

pot dan histogram adalah dengan melihat penyebaran data, jika data menyebar di 

sekitar garis diagonal dan mengkuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya 

menunjukkan pola seperti lonceng, maka data penelitian analisis regresi berganda 

tersebut berdistribusi normal.
95
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b. Uji Multikolinearitas. 

Multikolinieritas adalah untuk mengetahui apakah pada model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel independen.
96

 Uji Multikoloniearitas 

bertujuan  untuk menguji suatu model regresi terhadap adanya korelasi atau 

hubungan yang kuat antar satu atau semua variabel bebas (independen). Model 

regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas atau 

tidak terjadi multikolinear karena hal ini dapat menyebabkan kekuatan analisis 

koefisien beta tidak stabil dan hasil penelitian bisa diangap kurang tepat.
97

 Jika 

terbukti ada multikolinieritas, sebaiknya salah satu dari variabel independen yang 

ada dikeluarkan dari model, lalu pembuatan model regresi diulang kembali.
98

  

Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas dapat dilihat pada 

besaran Variance Inflation Factor (VIF) dan Tolerance. Pedoman suatu model 

regresi yang bebas multikolinieritas adalah mempunyai angka tolerance 

mendekati 1. Batas VIF adalah 10, jika nilai VIF di bawah 10, maka tidak terjadi 

gejala multikolinieritas.
99

 Adapun untuk menentukan ada tidaknya 

multikolinearitas tersebut, maka ditetapkan dasar pengambilan keputusan sebagai 

berikut:
100

 

1) Jika nilai VIF ≤ 10,00, maka tidak terjadi multikolinearitas; 

2) Jika nilai VIF ≥ 10,00, maka terjadi multikolinearitas; 

3) Jika nilai Tolerance ≥ 0,10, maka tidak terjadi multikolinearitas; 
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4) Jika nilai Tolerance ≤ 0,10, maka terjadi multikolinearitas; 

c. Uji Heterokedastisitas 

Uji heterokedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang 

lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka 

disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model 

regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Cara yang paling umum yang digunakan untuk mendeteksi 

ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan melihat scatterplot antara 

nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya 

SRESID. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan 

melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan 

ZPRED.
101

  

Dasar analisis untuk menentukan ada atau tidaknya heteroskedastisitas 

dengan scatterplot yaitu:
102

  

1) Jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang membentuk suatu pola tertentu, 

yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka 

mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.  

2) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik–titik menyebar diatas dan dibawah 

angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Analisis 

dengan Grafik Plots memiliki kelemahan yang cukup signifikan oleh karena 

jumlah pengamatan mempengaruhi hasil ploting. Semakin sedikit jumlah 

pengamatan, semakin sulit untuk mengintepretasikan hasil grafik plot.  
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Untuk mengatasi kelemahan dari grafik plots tersebut, maka dalam 

penelitian ini juga akan dilakukan uji statistik untuk menjamin keakuratan hasil 

pengujian. Uji statistik yang dipilih adalah uji glejser, dasar pengambilan 

keputusan uji heteroskedastisitas melalui uji glejser adalah:
103

  

1) Apabila sig. 2-tailed < α = 0.05, maka telah terjadi heteroskedastisitas. 

2) Apabila sig. 2-tailed > α = 0.05, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

d. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada 

korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan 

ada problem autokorelasi.
104

 Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas 

dari autokolerasi.
105

 Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi dapat 

dilihat melalui tabel berikut ini:
106

 

Tabel 3.2 

Kriteria Pengambilan Keputusan Uji Durbin Watson 

Hipotesis Nol Keputusan  Jika 

Tidak ada autokorelasi positif Tolak  0 < d < dl 

Tidak ada autokorelasi positif No Decision dl ≤ d ≤ du 

Tidak ada korelasi negatif Tolak  4 – dl < d < 4 

Tidak ada korelasi negatif No Decision 4 – du ≤ d ≤ 4 - dl 

Tidak ada korelasi positif atau negatif Tidak Ditolak du < d < 4 - du 
 

3. Analisis Kuantitatif 

Analisis kuantitatif merupakan analisis statistik yang bertujuan untuk 

menguraikan data penelitian dalam bentuk rumus kuantitatif dalam penelitian 
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tersebut.
107

 Analisis kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis regresi, analisis korelasi person product moment, analisis koefisien 

determnasi, analisis uji hipotesis. Berikut penjelasannya: 

a. Analisis Regresi  

Analisis regresi secara umum merupakan salah satu alat analisis yang 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh suatu variabel terhadap variabel lain. 

Analisis  regresi  digunakan  untuk  melakukan  prediksi perubahan nilai variabel 

dependen bila naik dan variabel independen dinaikkan atau diturunkan 

nilainnya.
108

 Analisis regresi linier sederhana adalah alat analisis yang digunakan 

untuk mengetahui hubungan fungsional atau hubungan sebab akibat variabel 

bebas (X) terhadap variabel terikat (Y).
109

 Analisis regresi sederhana yang 

digunakan pada penelitian ini untuk mengetahui pengaruh Current Ratio (CR) dan 

Debt to Equity Ratio (DER) terhadap Return On Equity (ROE) dengan memakai 

rumus:
110

 

       

Keterangan: 

  = Return On Equity (ROE) 

  = Konstanta 

   = Koefisien Regresi 

   = Current Ratio (CR) dan/atau Debt to Equity Ratio (DER) 
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Untuk mencari nilai   dan   menggunakan rumus sebagai berikut:
111

 

   
 ∑    ∑    ∑   ∑  

  ∑     ∑  
  

  
 ∑    ∑   ∑  

 ∑    ∑   
 

Keterangan: 

  = konstanta 

  = koefisien regresi 

  = Current Ratio (CR) dan/atau Debt to Equity Ratio (DER) 

  = Return On Equity (ROE) 

  = lamanya periode 

Adapun regresi linier berganda merupakan analisis yang digunakan untuk 

mengetahui peramalan nilai pengaruh dua variabel bebas terhadap variabel 

terikat.
112

 Pada penelitian ini, peneliti menggunakan analisis regresi linier 

berganda untuk mengetahui pengaruh Current Ratio (CR) dan Debt to Equity 

Ratio (DER) terhadap Return On Equity (ROE) dengan rumus:
 113

 

                         

Keterangan: 

  = Variabel terikat 

  = Konstanta yang menunjukan besar nilai   apabila nilai     ) 

   = Variabel bebas 1 Current Ratio (CR) 

   = Variabel bebas 2 Debt to Equity Ratio (DER) 
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     = koefisien yang menunjukan besar nilai x dalam menentukan 

besar. 

   = Variabel independen ke-n 

  = Error (kesalahan) 

Adapun rumus perhitungan untuk mencari nilai  ,   , dan    adalah 

sebagai berikut:
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1) ∑X1
2    ∑ 12 ─ 

 ∑    

 
 

2) ∑X2
2   ∑ 22 - 

 ∑    

 
 

3) ∑Y
2 = ∑ 2 - 

 ∑   

 
 

4) ∑X1Y   ∑ 1Y - 
 ∑    ∑   

 
 

5) ∑X2Y   ∑ 2Y - 
 ∑    ∑   

 
 

6) ∑ 1X2   ∑ 1X2 - 
 ∑     ∑   

 
 

7) b1  = 
 ∑      ∑        ∑      ∑    

 ∑  
     ∑  

        ∑        
  

8) b2 = 
 ∑  

    ∑     -  ∑      ∑    

 ∑       ∑          ∑        
 

9)    = 
∑        ∑         ∑   

  
 

b. Analisis Korelasi 

Analisis korelasi merupakan teknik analisis statistik yang digunakan untuk 

menguji ada atau tidaknya hubungan serta arah hubungan antar dua variabel atau 
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lebih. Untuk menunjukan besarnya keeratan hubungan antara dua variabel acak 

yang masing-masing memiliki skala pengukuran minimal interval dan 

berdistribusi bivariat, serta digunakan koefisien korelasi yang dirumuskan sebagai 

berikut:
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   ∑    ∑X   ∑Y  

√[    ∑X
2    ∑X 2 ][   ∑Y

2   ∑Y 2 ]
 

Keterangan: 

  = koefisien korelasi antara variabel X dan Y 

  = jumlah periode 

  = Current Ratio (CR) dan/atau Debt to Equity Ratio (DER) 

  = Return On Equity (ROE) 

 Dalam penelitian ini juga menggunakan analisis korelasi berganda yang 

bertujuan untuk mencari besarnya hubungan dan kontribusi dua variabel bebas X1 

dan X2 atau lebih X3 Xn dengan satu variabel terikat. Berikut rumus perhitungan 

korelasi berganda.
116

 

rX1X2Y = √
 1 ∑X1Y   2 ∑X2  

∑ 2  

Koefisien korelasi yang dirumuskan seperti di atas disebut koefisien 

korelasi Pearson atau koefisien korelasi Product Moment. Besar   adalah 

           Tanda + menunjukan pasangan X dan Y dengan arah yang sama, 

sedangkan tanda – menunjukan pasangan X dan Y dengan arah yang berlawanan. 

    yang besarnya semakin mendekati 1 menunjukan hubungan X dan Y 

cenderung sangat erat. Jika mendekati 0 hubungan X dan Y cenderung kurang 
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kuat.       menunjukan tidak terdapat hubungan antara X dan Y.  Kriteria 

hubungan korelasi juga dapat dijelaskan pada tabel, sebagai berikut: 

Tabel 3.2 

Nilai Kriteria Hubungan Korelasi
117

 

No Interval Nilai Kekuatan Hubungan 

1 0,00-0,199 Sangat Lemah 

2 0,20-0,399 Lemah 

3 0,40-0,599 Sedang 

4 0,60-0,799 Kuat 

5 0,80-1,000 Sangat Kuat 
 

c. Analisis Koefisien Determinasi 

Analisis    (Koefisien Determinasi/R Square) digunakan untuk 

mengetahui seberapa besar tingkat kemampuan Current Ratio (X1) dan Debt to 

Equity Ratio (X2) dalam menjelaskan secara komprehensif terhadap Return On 

Equity (Y). Semakin besar   
 tentu mengindikasikan semakin besar pula tingkat 

kemampuan Current Ratio (X1) dan Debt to Equity Ratio (X2) dalam menjelaskan 

Return On Equity (Y). Nilai koefisien determinasi menunjukan tingkat presentase 

nilai Return On Equity (Y), semakin besar nilai   
 semakin cepat regresi yang 

dipakai sebagai alat analisis. 

Dalam analisis regresi, koefisien korelasi yang dihitung tidak untuk 

diartikan sebagai ukuran keeratan hubungan Current Ratio (X1) dan Debt to 

Equity Ratio (X2)  dan Return On Equity (Y), sebab dalam analisis regresi asumsi 

normal bivariat tidak terpenuhi. Untuk itu, dalam analisis regresi agar koefisiensi 

korelasi yang diperoleh dapat diartikan maka dihitung indeks determinasinya, 

yaitu hasil kuadrat dari koefisien korelasi:
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Keterangan: 

Kd = koefisien determinasi 

R
2
 = nilai koefisien korelasi  

 Indeks determinasi yang diperoleh tersebut digunakan untuk menjelaskan 

persentase variasi dalam Return On Equity (Y) yang disebabkan oleh 

bervariasinya Current Ratio (X1) dan Debt to Equity Ratio (X2). Hal ini untuk 

menunjukan bahwa variasi dalam Return On Equity (Y) tidak semata-mata 

disebabkan oleh bervariasinya Current Ratio (X1) dan Debt to Equity Ratio (X2), 

bisa saja variasi dalam variabel independen tersebut disebabkan oleh 

bervariasinya variabel independen lainnya yang mempengaruhi variabel dependen 

tetapi tidak dimasukkan dalam model persamaan regresinya. 

d. Analisis Uji Hipotesis 

Untuk melakukan pengujian terhadap hipotesis yang diajukan, perlu 

digunakan analisis regresi melalui Uji t (Parsial) dan Uji F (Simultan). Tujuan 

digunakan uji hipotesis adalah untuk menentukan apakah suatu dugaan hipotesis 

tersebut sebaiknya diterima atau ditolak.
119

 

1) Uji t (Parsial) 

Analisis perbandingan variabel independen dikenal dengan uji t atau uji 

tes. Tujuan uji t adalah untuk mengetahui perbedaan variabel yang dihipotesiskan. 

Pengujian semacam ini akan sangat berguna jika pada pengujian analisis ragam 

diperoleh kesimpulan bahwa terdapat paling sedikit satu variabel yang 

berpengaruh terhadap variabel dependen. Sehingga pengujian ini akan sangat 

bermanfaat untuk menunjukan peubah bebas (Current Ratio dan Debt to Equity 
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Ratio) mana yang berpengaruh terhadap variabel dependen (Return On Equity). 

Uji statistik dapat drumuskan sebagai berikut:
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  √   

    
 

Keterangan: 

thitung = harga yang dihitung dan menunjukan nilai standar deviasi dari 

distribusi t (tabel t) 

r = korelasi 

n = jumlah data penelitian 

Menentukan kriteria (kaidah) pengujian dengan cara menentukan terlebih 

dahulu taraf signifikansinya, misalnya                      yang kemudian 

dicari        dengan ketentuan dk = n-1, juga diketahui posisi pengujiannya baik 

menggunakan pihak kiri, pihak kanan atau dua pihak. Dalam hal ini tergantung 

bunyi hipotesisnya. Dengan menggunakan tabel yang diperoleh        serta 

dirumuskan kriteria pengujian selanjutnya membandingkan         dan        lalu 

membuat kesimpulan. 

Nilai        yang diperoleh dibandingkan nilai        , bila         lebih 

besar dari       , maka H0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel 

bebas Current Ratio (X1) dan Debt to Equity Ratio (X2) berpengaruh pada 

variabel terikat Return On Equity (Y). Apabila         lebih kecil dari       , maka 

H0 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel bebas Current Ratio (X1) 

dan Debt to Equity Ratio (X2) tidak berpengaruh terhadap variabel terikat Return 

On Equity (Y). 
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2) Uji F (Simultan) 

Uji F merupakan metode analisis kuantitaif yang bertujuan untuk menguji 

pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan. 

Pengujian secara simultan dimaksudkan untuk melihat pengaruh variabel 

independen Current Ratio (X1) dan Debt to Equity Ratio (X2) secara bersama-

sama terhadap variabel dependen Return On Equity (Y). 

Adapun rumus yang digunakan dalam pengujian hipotesis uji F adalah 

sebagai berikut:
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Keterangan: 

n = banyak anggota sampel 

m = banyak predikator 

Hitungan        dengan menggunakan rumus  

                                           

dk pembilang = m 

dk penyebut = n – m –  1 

Kemudian lihat tabel F sehingga diperoleh        

Kriteria pengujian hipotesis yaitu Ha = signifikan dan H0 = tidak 

signifikan. Jadi                 , maka H0 diterima dan Ha ditolak atau tidak 

signifikan. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. 

Gambaran umum yang akan dipaparkan mengenai sejarah dan visi misi 

PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. adalah sebagai berikut. 

1. Sejarah PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk.
 122

 

PT. Telkomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. (Telkom) adalah Badan 

Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang jasa layanan teknologi 

informasi dan komunikasi (TIK) dan jaringan telekomunikasi di Indonesia. 

Pemegang saham mayoritas Telkom adalah Pemerintah Republik Indonesia 

sebesar 52.09%, sedangkan 47.91% sisanya dikuasai oleh publik. Saham Telkom 

diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan kode “TLKM” dan New 

York Stock Exchange (NYSE) dengan kode “TLK”. Dalam perjalanan sejarahnya, 

Telkom telah melalui berbagai dinamika bisnis dan melewati beberapa fase 

perubahan, yakni kemunculan telepon, perubahan organisasi jawatan yang 

merupakan kelahiran Telkom, tumbuhnya teknologi seluler, berkembangnya era 

digital, ekspansi bisnis internasional, serta transformasi menjadi perusahaan 

telekomunikasi berbasis digital. 

Pada tanggal 23 Oktober 1856 dimulai pengoperasian layanan jasa telegraf 

elektromagnetik pertama yang menghubungkan Jakarta (Batavia) dengan Bogor 

(Buitenzorg). Pada tahun 2009 momen tersebut dijadikan sebagai patokan hari 

lahir Telkom. Pada tahun 1882, didirikan sebuah badan usaha swasta penyedia 
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layanan pos dan telegraf. Layanan komunikasi kemudian dikonsolidasikan oleh 

Pemerintah Hindia Belanda ke dalam jawatan Post Telegraaf Telefoon (PTT). 

Pada tahun 1961, status jawatan diubah menjadi Perusahaan Negara Pos 

dan Telekomunikasi (PN Postel). Kemudian pada tahun 1965 PN Postel dipecah 

menjadi Perusahaan Negara Pos dan Giro (PN Pos & Giro) dan Perusahaan 

Negara Telekomunikasi (PN Telekomunikasi). Pada tahun 1974 PN 

Telekomunikasi diubah namanya menjadi Perusahaan Umum 

Telekomunikasi (Perumtel) yang menyelenggarakan jasa telekomunikasi nasional 

maupun internasional.  

Tahun 1980 seluruh saham PT Indonesian Satellite Corporation Tbk. 

(Indosat) diambil alih oleh pemerintah RI menjadi Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN) untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi internasional, terpisah dari 

Perumtel. Pada tahun 1989, ditetapkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1989 

tentang Telekomunikasi, yang juga mengatur peran swasta dalam 

penyelenggaraan telekomunikasi. Pada tahun 1991 Perumtel berubah bentuk 

menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Telekomunikasi Indonesia berdasarkan 

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1991.  

Pada tanggal 14 November 1995 dilakukan Penawaran Umum Perdana 

saham Telkom. Sejak itu saham Telkom tercatat dan diperdagangkan di Bursa 

Efek Jakarta (BEJ/JSX) dan Bursa Efek Surabaya (BES/SSX) (keduanya sekarang 

bernama Bursa Efek Indonesia (BEI/IDX), Bursa Efek New York (NYSE) 

(Diperdagangkan pada tanggal 14 Juli 2003) dan Bursa Efek London (LSE). 

Saham Telkom juga diperdagangkan tanpa pencatatan di Bursa Saham Tokyo. 

Jumlah saham yang dilepas saat itu adalah 933 juta lembar saham. Sejak 16 
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Mei 2014, saham Telkom tidak lagi diperdagangkan di Bursa Efek Tokyo (TSE) 

dan pada 5 Juni 2014 di Bursa Efek London (LSE).  

Tahun 1999 ditetapkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang 

Telekomunikasi. Sejak tahun 1989, Pemerintah Indonesia melakukan deregulasi 

di sektor telekomunikasi dengan membuka kompetisi pasar bebas. Dengan 

demikian, Telkom tidak lagi memonopoli telekomunikasi Indonesia. 

Tahun 2001 Telkom  membeli 35% saham Telkomsel dari PT Indosat sebagai 

bagian dari implementasi restrukturisasi industri jasa telekomunikasi di Indonesia 

yang ditandai dengan penghapusan kepemilikan bersama dan kepemilikan silang 

antara Telkom dan Indosat. Sejak bulan Agustus 2002 terjadi duo poli 

penyelenggaraan telekomunikasi lokal. Pada 23 Oktober 2009, Telkom 

meluncurkan "New Telkom" (Telkom baru) yang ditandai dengan penggantian 

identitas perusahaan.
123

 

Dalam upaya bertransformasi menjadi digital telecommunication 

company, TelkomGroup mengimplementasikan strategi bisnis dan operasional 

perusahaan yang berorientasi kepada pelanggan (customer-oriented). 

Transformasi tersebut akan membuat organisasi TelkomGroup menjadi 

lebih lean (ramping) dan agile (lincah) dalam beradaptasi dengan perubahan 

industri telekomunikasi yang berlangsung sangat cepat. Organisasi yang baru juga 

diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam 

menciptakancustomer experience yang berkualitas. 

Kegiatan usaha TelkomGroup bertumbuh dan berubah seiring dengan 

perkembangan teknologi, informasi dan digitalisasi, namun masih dalam koridor 
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industri telekomunikasi dan informasi. Hal ini terlihat dari lini bisnis yang terus 

berkembang melengkapi legacyyang sudah ada sebelumnya. 

2. Visi dan Misi PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. 

Seiring dengan perkembangan teknologi digital dan transformasi 

perusahaan, Telkom memiliki visi dan misi baru yang diberlakukan sejak 2016, 

yaitu:
124

 

a. Visi 

Be the King of Digital in the Region  

b. Misi 

Lead Indonesian Digital Innovation and Globalization 

B. Hasil Penelitian 

Berikut pemaparan serta uraian hasil penelitian yang telah diolah dengan 

menggunakan perhitungan statistik. 

1. Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan atau 

menggambarkan data yang telah terkumpul agar mudah dipahami. Data yang akan 

digunakan dalam analisis deskriptif pada penelitian ini adalah data Current Ratio 

(CR), Debt to Equity Ratio (DER) dan Return On Equity (ROE) pada PT. 

Telekomunikasi Indonesia Tbk. 

a. Analisis Current Ratio (CR) PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. 

Berdasarkan data laporan keuangan publikasi PT. Telekomunikasi 

Indonesia (Persero) Tbk. yang telah diolah, dalam analisis ini dapat dilihat 

                                                           
124

 Editor, Telkom Indonesia, dalam https://www.telkom.co.id/servlet/tk/about/id_ID/ 

stocklanding/profil-dan-riwayat-singkat.html diakses tanggal 24 November 2017. 

https://www.telkom.co.id/servlet/tk/about/id_ID/%20stocklanding/profil-dan-riwayat-singkat.html
https://www.telkom.co.id/servlet/tk/about/id_ID/%20stocklanding/profil-dan-riwayat-singkat.html


 

 

perkembangan Current Ratio (CR) selama 10 tahun baik berupa peningkatan 

maupun penurunan. Berikut data perkembangan Current Ratio (CR) pada PT. 

Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. periode 2007-2016. 

Tabel 4.1 

Perkembangan Current Ratio (CR) PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero) 

Tbk. Periode 2007-2016 

Tahun Current Ratio (%) Pertumbuhan (%) 

2007 77,28  

2008 54,16 -23,28 

2009 60,58 6,42 

2010 91,49 30,91 

2011 95,80 4,31 

2012 116,04 20,24 

2013 116,31 0,27 

2014 106,22 -10,09 

2015 135,29 29,07 

2016 119,97 -15,32 

Jumlah 973,14 

Rata-rata 97,314 

Maksimum 135,29   

Minimum 54,16 

Sumber: Company Report PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. Periode 2007-2016 
  

Berdasarkan tabel perkembangan Current Ratio (CR) di atas, dapat dilihat 

Current Ratio (CR) mengalami peningkatan dan penurunan yang cukup 

signifikan. Pada tahun 2008 Current Ratio (CR) mengalami penurunan yang 

cukup tinggi yaitu sebesar 23,28%, akan tetapi pada tahun 2009-2013 Current 

Ratio (CR) terus menerus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Terlihat 

bahwa peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2010 yaitu sebesar 30,91%.  

Pada tahun 2014 Current Ratio (CR) mengalami penurunan kembali yaitu 

sebesar 10,09% akan tetapi pada tahun 2015 terjadi peningkatan Current Ratio 

(CR) yang cukup tinggi yaitu sebesar 29,07%. Adapun pada tahun 2016 



 

 

penurunan Current Ratio (CR) terjadi sebesar 15,32%. Peningkatan dan 

penurunan Current Ratio (CR) lebih jelas ditunjukkan pada grafik di bawah ini: 

Grafik 4.1 

Perkembangan Nilai Current Ratio (CR) pada PT. Telekomunikasi Indonesia 

(Persero) Tbk. Periode 2007-2016 

 
 

Berdasarkan grafik di atas, perkembangan Current Ratio (CR) sangat 

fluktuatif. Peningkatan maupun penurunan Current Ratio (CR) terjadi dari tahun 

ke tahun. Peningkatan Current Ratio (CR)  tertinggi terjadi pada tahun 2010 

sebesar 30,91% dan penurunan Current Ratio (CR) tertinggi terjadi pada tahun 

2008 yaitu sebesar -23,28.  

b. Analisis Debt to Equity Ratio (DER) PT. Telekomunikasi Indonesia 

(Persero) Tbk. 

Berdasarkan data laporan keuangan publikasi PT. Telekomunikasi 

Indonesia (Persero) Tbk. yang telah diolah, dalam analisis ini dapat dilihat 

perkembangan Debt to Equity Ratio (DER) selama 10 tahun baik berupa 
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peningkatan maupun penurunan. Berikut data perkembangan Debt to Equity Ratio 

(DER) pada PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. periode 2007-2016. 

Tabel 4.2 

Perkembangan Debt to Equity Ratio (DER) PT. Telekomunikasi Indonesia 

(Persero) Tbk. Periode 2007-2016 

Tahun Debt to Equity Ratio (%) Pertumbuhan (%) 

2007 1,16  

2008 1,38 0,22 

2009 1,22 -0,16 

2010 0,98 -0,24 

2011 0,69 -0,29 

2012 0,66 -0,03 

2013 0,65 -0,01 

2014 0,64 -0,01 

2015 0,78 0,14 

2016 0,70 -0,08 

Jumlah 8,86 

Rata-rata 0,8860 

Maksimum 1,38 

Minimum 0,64 

Sumber: Company Report PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. Periode 2007-2016 
  

Berdasarkan tabel perkembangan Debt to Equity Ratio (DER) di atas, 

dapat dilihat  Debt to Equity Ratio (DER) mengalami fluktuasi. Pada tahun 2008 

Debt to Equity Ratio (DER) mengalami peningkatan sebesar 0,22%. Sedangkan 

pada tahun 2009-2014 Debt to Equity Ratio (DER) terus menerus mengalami 

penurunan, dan penurunan Debt to Equity Ratio (DER) tertinggi terjadi pada 

tahun 2011 yaitu sebesar 0,29%.  

Pada tahun 2015 Debt to Equity Ratio (DER) mengalami peningkatan 

yaitu sebesar 0,14% akan tetapi pada tahun 2016 Debt to Equity Ratio (DER) 

mengalami penurunan kembali sebesar 0,08%. Peningkatan dan penurunan Debt 

to Equity Ratio (DER) lebih jelas ditunjukkan pada grafik di bawah ini: 



 

 

Grafik 4.2 

Perkembangan Nilai Debt to Equity Ratio (DER) pada PT. Telekomunikasi. 

Indonesia (Publikasi) Tbk. Periode 2007-2016 

 

Berdasarkan grafik di atas, perkembangan Debt to Equity Ratio (DER)  

sangat fluktuatif. Peningkatan maupun penurunan Debt to Equity Ratio (DER)  

terjadi dari tahun ke tahun. Peningkatan Debt to Equity Ratio (DER)  tertinggi 

terjadi pada tahun 2008 yaitu sebesar 0,22% dan penurunan Debt to Equity Ratio 

(DER)   tertinggi terjadi pada tahun 2009 yaitu sebesar 0,29. 

c. Analisis Return On Equity (ROE) PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero) 

Tbk. 

Berdasarkan data laporan keuangan publikasi PT. Telekomunikasi 

Indonesia (Persero) Tbk. yang telah diolah, dalam analisis ini dapat dilihat 

perkembangan Return On Equity (ROE) selama 10 tahun baik berupa peningkatan 

maupun penurunan. Berikut data perkembangan Return On Equity (ROE) pada 

PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. periode 2007-2016. 
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Tabel 4.3 

Perkembangan Return On Equity (ROE) PT. Telekomunikasi Indonesia 

(Persero) Tbk. Periode 2007-2016 

Tahun Return On Equity (%) Pertumbuhan (%) 

2007 75,84  

2008 59,20 -16,64 

2009 57,32 -1,88 

2010 48,21 -9,11 

2011 34,20 -14,01 

2012 27,41 -6,79 

2013 26,21 -1,2 

2014 24,90 -1,31 

2015 24,96 0,06 

2016 27,64 2,68 

Jumlah 405.89  

Rata-rata 40,589 

Maksimum 75,84 

Minimum 24,90 

Sumber: Company Report PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. Periode 2007-2016 
  

Berdasarkan tabel perkembangan Return On Equity (ROE) di atas, dapat 

dilihat Return On Equity (ROE) mengalami peningkatan dan penurunan yang 

cukup signifikan. Perkembangan Return On Equity (ROE) tersebut didominasi 

oleh penurunanan yang terjadi selama enam tahun berturut-turut yaitu pada tahun 

2008-2014. Penurunan Return On Equity (ROE) tertinggi terjadi pada tahun 2008 

yaitu sebesar 16,64%. 

Pada tahun 2015-2016 Return On Equity (ROE) mengalami peningkatan 

namun tidak begitu besar. Peningkatan Return On Equity (ROE) pada tahun 2015 

hanya sebesar 0,06%. Sedangkan pada tahun 2016 peningkatan Return On Equity 

(ROE) sedikit lebih tinggi dari tahun 2015 yaitu sebesar 2,68%. Adapun 

peningkatan dan penurunan Return On Equity (ROE) lebih jelas dapat dilihat pada 

grafik di bawah ini: 



 

 

Grafik 4.3 

Perkembangan Return On Equity (ROE) PT. Telekomunikasi Indonesia 

(Persero) Tbk. Periode 2007-2016 

 
 

Berdasarkan grafik di atas, perkembangan Return On Equity (ROE) 

didominasi oleh penurunan yang terjadi terus menerus pada tahun 2008 sampai 

tahun 2014. Return On Equity (ROE) hanya mengalami peningkatan pada dua 

tahun terakhir yaitu pada tahun 2015 dan 2016. Peningkatan Return On Equity 

(ROE) tertinggi terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 2,68%, sedangkan 

penurunan Return On Equity (ROE) tertinggi terjadi pada tahun 2008 yaitu 

sebesar 16,64%.  

Analisis perhitungan yang telah dipaparkan di atas merupakan analisis 

deskriptif yang diolah secara manual. Adapun analisis deskriptif yang dihitung 

dengan menggunakan aplikasi SPSS for windows versi 23 menunjukan hasil yang 

sama yaitu sebagai berikut: 
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Tabel 4.4 

Statistik Deskriptif Variabel Current Ratio (CR), Debt to Equity Ratio (DER) 

dan Return On Equity (ROE)  

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Current Ratio (CR) 10 54,16 135,29 97,3140 26,65734 

Debt to Equity Ratio (DER) 10 ,64 1,38 ,8860 ,27710 

Return On Equity (ROE) 10 24,90 75,84 40,5890 18,27675 

Valid N (listwise) 10     

Sumber: Data Output SPSS (diolah 2017) 

Berdasarkan tabel deskriptif di atas, dapat dilihat bahwa Current Ratio 

(CR) minimun adalah sebesar 54,16 yang terjadi pada tahun 2008 dan Current 

Ratio (CR) maksimum adalah sebesar 135,29 yang terjadi pada tahun 2015, 

dengan nilai rata-rata (mean) sebesar 97,3140 dan standar deviasi sebesar 

26,65734. Hal ini menunjukkan bahwa secara statistik jumlah Current Ratio (CR) 

yang digunakan oleh PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. selama 

periode 2007-2016 adalah sebesar 973,14. 

Nilai Debt to Equity Ratio (DER)  minimum pada tabel deskriptif di atas 

adalah sebesar 0,64 yang terjadi pada tahun 2014 dan Debt to Equity Ratio (DER)  

maksimum adalah sebesar 1,38 yang terjadi pada tahun 2008 dengan nilai rata-

rata (mean) sebesar 0,8860 dan standar deviasi sebesar 0,27710. Hal ini 

menunjukkan bahwa secara statistik jumlah Debt to Equity Ratio (DER) yang 

digunakan oleh PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. selama periode 

2007-2016 adalah sebesar 8,86. 

Nilai Return On Equity (ROE) minimum pada tabel deskriptif di atas 

adalah sebesar 24,90 yang terjadi pada tahun 2014 dan Return On Equity (ROE)  

maksimum adalah sebesar 75,84 yang terjadi pada tahun 2007 dengan nilai rata-



 

 

rata (mean) sebesar 40,5890 dan standar deviasi sebesar 18,27675. Hal ini 

menunjukkan bahwa secara statistik jumlah Return On Equity (ROE) yang 

digunakan oleh PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. selama periode 

2007-2016 adalah sebesar 405,89. 

2. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik merupakan sebuah pengujian asumsi statistik yang 

dijadikan sebagai uji persyaratan suatu model analisis pada sebuah penelitian. Uji 

asumsi klasik biasanya digunakan pada analisis regresi linier berganda yang 

berbasis Ordinary Least Square (OLS) atau metode kuadrat terkecil. Pengujian 

asumsi klasik diperlukan dalam penelitian agar hasil estimasi regresi yang 

dilakukan terbebas dari adanya gejala heteroskedastisitas, multikolinearitas, dan 

autokorelasi.  

a. Uji Normalitas Data 

Uji Normalitas data digunakan untuk menguji kenormalan distribusi model 

regresi variabel dependen dan variabel independen. Pengujian ini penting 

dilakukan karena model regresi yang valid adalah model regresi yang distribusi 

datanya normal atau mendekati normal. Dalam penelitian ini uji normalitas data 

yang digunakan diantaranya yaitu Kolmogorov-Smirnov, Normal PP Plot dan 

Histogram.  

Dasar pengambilan keputusan menggunakan uji normalitas Kolmogorov-

Smirnov taraf signifikansinya adalah 0,05. Jika nilai signifikansi ≥ 0,05 maka data 

penelitian tersebut berdistribusi normal sedangkan jika nilai signifikansi ≤ 0,05 

maka data penelitian tersebut berdistribusi tidak normal. Sedangkan dasar 

pengambilan keputusan uji normalitas Probability Pot dan Histogram adalah 



 

 

dengan melihat penyebaran data. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan 

mengkuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola seperti 

lonceng, maka data penelitian analisis regresi berganda tersebut berdistribusi 

normal. 

 Berikut hasil pengujian uji normalitas Kolmogorov-Smirnov yang 

menggunakan aplikasi SPSS for Windows Version 23: 

Tabel 4.5 

Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  
Unstandardized Residual 

N 10 

Normal Parameters
a
 Mean .0000000 

Std. Deviation 7.89904512 

Most Extreme Differences Absolute .277 

Positive .277 

Negative -.186 

Kolmogorov-Smirnov Z .877 

Asymp. Sig. (2-tailed) .425 

a. Test distribution is Normal.  

Sumber data: Output SPSS (diolah 2017) 
 

Berdasarkan hasil uji normalitas Kolmogorov-Smirnov di atas, 

menunjukkan pengujian residual yang menghasilkan nilai Kolmogorov-Smirnov 

sebesar 0,877 dan nilai Asymp. Sig. sebesar 0,425 yang berarti jika dilihat  pada 

dasar pengambilan keputusan nilai tersebut lebih besar dari nilai taraf signifikansi 

0,05, yaitu 0,877 ≥ 0,05 dan 0,425 ≥ 0,05. Oleh karena itu dapat disimpulkan 

bahwa data residual regresi tersebut berdistribusi normal.  

Adapun hasil uji normalitas menggunakan Normal Probability Plot dan 

histogram adalah sebagai berikut: 



 

 

 

Gambar 4.1 

Hasil Uji Normalitas Normal Probability Plot 
 

 

Berdasarkan hasil uji Normal Probability Plot di atas, menunjukkan 

bahwa pola data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti garis diagonal 

tersebut. Hal ini berarti bahwa Current Ratio (CR), Debt to Equity Ratio (DER) 

dan Return On Equity (ROE) dalam penelitian ini telah memenuhi asumsi 

normalitas. 

 

Gambar 4.2 

Hasil Uji Normalitas Histogram 



 

 

Berdasarkan hasil pengujian menggunakan histogram di atas, dapat dilihat 

bahwa data dalam penelitian ini memiliki distribusi yang normal. Hal ini karena 

pada gambar histogram tersebut membentuk pola seperti lonceng dalam artian 

tidak lebih condong ke kanan maupun ke kiri. 

b. Uji Multikolinearitas 

Uji Multikoloniearitas merupakan salah satu analisis yang bertujuan  untuk 

menguji suatu model regresi terhadap adanya korelasi atau hubungan yang kuat 

antar satu atau semua variabel bebas (independen). Untuk menentukan ada 

tidaknya multikolinearitas tersebut, maka ditetapkan dasar pengambilan keputusan 

sebagai berikut: 

5) Jika VIF ≤ 10,00, maka tidak terjadi multikolinearitas; 

6) Jika VIF ≥ 10,00, maka terjadi multikolinearitas; 

7) Jika Tolerance ≥ 0,10, maka tidak terjadi multikolinearitas; 

8) Jika Tolerance ≤ 0,10, maka terjadi multikolinearitas; 

Berikut hasil pengujian uji normalitas Kolmogorov-Smirnov yang 

menggunakan aplikasi SPSS for Windows Version 23: 

Tabel 4.6 

Uji Multikolinearitas 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta 

Toleran

ce VIF 

1 (Constant) 19,441 41,758  ,466 ,656   

Current Ratio -,180 ,235 -,263 -,765 ,469 ,226 4,417 

Debt to Equity 

Ratio 
43,659 22,645 ,662 1,928 ,095 ,226 4,417 

a. Dependent Variable: Return On Equity  

Sumber data: Output SPSS (diolah 2017) 



 

 

Berdasarkan hasil perhitungan SPSS for windows version 23 di atas, 

menghasilkan nilai Variance Inflation Factor (VIF) sebesar 4,417 dan nilai 

tolerance sebesar 0,226. Jika dibandingkan dengan dasar pengambilan keputusan 

maka diperoleh nilai VIF sebesar 4,417 ≤ 10,00 dan nilai tolerance sebesar 0,226  

≥ 0,10. Hasil perhitungan tersebut mengindikasikan bahwa tidak terjadi 

multikolinieraritas antar variabel independen dalam penelitian ini.  

c. Uji Heterokedastisitas 

Uji heterokedastisitas merupakan suatu pengujian data yang digunakan 

untuk mengetahui ketidaksamaan varian model regresi dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan lain. Penelitian ini menggunakan uji 

heterokedastisitas model Scatterplots dan Glejser. Dasar pengambilan keputusan 

model Scatterplots adalah sebagai berikut: 

1) Terdapat pola tertentu seperti titik-titik yang membentuk pola teratur 

(bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka hal ini telah terjadi 

heterokedastisitas; 

2) Jika tidak terdapat pola tertentu dan tidak menyebar di atas dan di bawah angka 

nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas; 

Sedangkan dasar pengambilan keputusan dari model Glejser adalah 

sebagai berikut: 

1) Jika nilai signifikansi ≥ 0,05, maka tidak terjadi heterokedastisitas; 

2) Jika nilai signifikansi ≤ 0,05, maka terjadi heterokedastisitas. 

Berikut disajikan hasil pengujian uji heteroskedastisitas model Scatterplots 

yang telah diolah menggunakan aplikasi SPSS for Windows Version 23: 



 

 

 

Gambar 4.3 

Hasil Uji Heterkedastisitas Scatterplot 
 

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas model Scatterplots di atas, 

menunjukkan bahwa titik-titik pada gambar scatterplots tersebut tidak membentuk 

pola beraturan tertentu. Meskipun ada beberapa titik yang berhimpitan, namun 

secara keseluruhan titik-titik tersebut menyebar secara acak di atas maupun di 

bawah sumbu Y sehingga dapat dikatakan bahwa dalam penelitian ini tidak terjadi 

heterokedastisitas. Beberapa ahli statistik menganggap bahwa model pengujian ini 

terlalu lemah, sehingga untuk menguatkannya dalam penelitian ini digunakan 

model gletser, berikut model tersebut: 

Tabel 4.7 

Uji Heterokedastisitas Model Glejser 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -16.448 22.795  -.722 .494 

Current  Ratio .045 .128 .200 .354 .734 

Debt to Equity Ratio 19.010 12.361 .871 1.538 .168 

a. Dependent Variable: RES2 

Sumber data: Output SPSS (diolah 2017) 



 

 

Berdasarkan hasil perhitungan uji heterokedastisitas model Glejser dengan 

menggunakan SPSS for windows version 23 di atas, menunjukkan hasil nilai 

signifikansi pada variabel Current Ratio (CR) sebesar 0,734 dan pada variabel 

Debt to Equity Ratio (DER) sebesar 0,168. Jika dibandingkan dengan dasar 

pengambilan keputusan,  hasil nilai signifikasi kedua variabel tersebut lebih besar 

dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa dalam penelitian ini tidak terdapat 

heterokedastisitas. 

d. Uji Autokorelasi 

Autokorelasi dalam model regresi dapat diketahui dengan cara 

membandingkan nilai Durbin Watson dengan nilai Durbin Upper. Jika hasil 

perhitungan menunjukkan DU < DW < 4-DU maka model regresi dalam 

penelitian ini terbebas dari gejala autokorelasi. Berikut hasil perhitungan model 

regresi linier dengan menggunakan aplikasi SPSS for windows version 23: 

Tabel 4.8 

Uji Autokorelasi 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 ,902
a
 ,813 ,760 8,95668 1,845 

a. Predictors: (Constant), Debt to Equity Ratio, Current Ratio 

b. Dependent Variable: Return On Equity 

Sumber data: Output SPSS (diolah 2017) 
 

Berdasarkan hasil uji autokorelasi dengan menggunakan SPSS for 

windows version 23 di atas, menunjukkan bahwa nilai Durbin Watson (DW) 

adalah sebesar 1,845 kemudian nilai tersebut dibandingkan dengan nilai Durbin 

Upper (DU) sebesar 1,641 yang diperoleh dari tabel signifikansi 5% dengan 

jumlah sampel 10 dan jumlah variabel independen 2 (k = 2) maka diperoleh 



 

 

1,6413 < 1,845 < 2,359.  Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa penelitian ini 

bebas dari gejala autokorelasi. 

3. Analisis Kuantitatif 

Berdasarkan data yang diperoleh dari laporan kinerja perusahaan yang 

listing di Jakarta Islamic Index (JII), berikut pembahasan mengenai pengaruh 

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

(ROE) PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. Periode 2007-2016. Untuk 

mempermudah perhitungan maka dalam penelitan ini diselesaikan dengan aplikasi 

SPSS for Windows Version 25 dan melakukan perhitungan manual. 

Tabel 4.9 

Hasil Perhitungan Current Ratio (CR), Debt to Equity Ratio (DER) dan 

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

Periode 2007-2016 
Tahun X1 X2 Y X1

2 
X2

2 
Y

2 
X1.Y X2.Y X1.X2 

2007 77.28 1.16 75.84 5972.2 1.3456 5751.71 5860.92 87.9744 89.6448 

2008 54.16 1.38 59.2 2933.31 1.9044 3504.64 3206.27 81.696 74.7408 

2009 60.58 1.22 57.32 3669.94 1.4884 3285.58 3472.45 69.9304 73.9076 

2010 91.49 0.98 48.21 8370.42 0.9604 2324.2 4410.73 47.2458 89.6602 

2011 95.8 0.69 34.2 9177.64 0.4761 1169.64 3276.36 23.598 66.102 

2012 116.04 0.66 27.41 13465.3 0.4356 751.308 3180.66 18.0906 76.5864 

2013 116.31 0.65 26.21 13528 0.4225 686.964 3048.49 17.0365 75.6015 

2014 106.22 0.64 24.9 11282.7 0.4096 620.01 2644.88 15.936 67.9808 

2015 135.29 0.78 24.96 18303.4 0.6084 623.002 3376.84 19.4688 105.526 

2016 119.97 0.7 27.64 14392.8 0.49 763.97 3315.97 19.348 83.979 

∑ 973.14 8.86 405.89 101095,7 8.541 19481.03 35793.6 400.3245 805.729 

Sumber: Company Report PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. Periode 2007-2016 

 

a. Analisis Pengaruh Current Ratio (CR) terhadap Return On Equity (ROE) 

PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. 

Berikut merupakan model pengujian yang digunakan dalam analisis 

pengaruh Current Ratio (CR) terhadap Return On Equity (ROE). 



 

 

1) Analisis Regresi Sederhana 

 Analisis regresi sederhana digunakan untuk mengetahui pengaruh 

Current Ratio (CR) secara parsial terhadap  Return On Equity (ROE) pada PT. 

Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. Berikut merupakan hasil perhitungan 

secara manual: 
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= -0,579 

Berdasarkan hasil perhitungan analisis regresi sederhana secara manual di 

atas, terlihat bahwa konstanta   menghasilkan nilai sebesar 96,968 sementara 

koefisien   menghasilkan nilai sebesar -0,579. Hasil perhitungan manual tersebut 



 

 

diperkuat dengan hasil perhitungan menggunakan aplikasi SPSS for Windows 

Version 25. Adapun hasil perhitungan dengan SPSS adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.10 

Analisis Regresi Sederhana Pengaruh Current Ratio (CR) terhadap Return 

On Equity (ROE) 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 96,968 13,034  7,440 ,000 

Current Ratio -,579 ,130 -,845 -4,469 ,002 

a. Dependent Variable: Return On Equity 

Sumber data: Output SPSS (diolah 2017) 

Berdasarkan tabel regresi sederhana menggunakan SPSS di atas 

menunjukkan hasil yang sama dengan hasil perhitungan secara manual 

sebelumnya yang menghasilkan konstanta   sebesar 96,968 dan koefisien   

sebesar -0,579. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut maka diperoleh persamaan 

regresi sederhana sebagai berikut: 

Y = 96,968 - 0,579 X1 

Return On Equity = 96,968 – 0,579 Current Ratio 

Persamaan regresi di atas menunjukkan bahwa konstanta   sebesar 96,968 

yang berarti nilai Y (Return On Equity) pada saat X (Current Ratio) bernilai 0 dan 

Y (Return On Equity) adalah bernilai positif yaitu sebesar 96,968. Sedangkan 

koefisien   Current Ratio (CR) adalah bernilai negatif sebesar -0,579. Hal ini 

berarti bahwa setiap peningkatan Current Ratio (CR) sebesar 1 akan 

mengakibatkan penurunan pada Return On Equity (ROE) sebesar 0,579.  

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, maka hubungan Current Ratio 

(CR) terhadap Return On Equity (ROE) adalah negatif.  Hasil tersebut sesuai 



 

 

dengan teori yang menyebutkan bahwa hubungan Current Ratio (CR) terhadap 

Return On Equity (ROE) berbanding terbalik. Hal ini berarti semakin tinggi  

Current Ratio (CR) maka Return On Equity (ROE) akan semakin rendah. 

2) Analisis Korelasi Person Product Moment 

Analisis korelasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis 

korelasi Pearson Product Moment. Korelasi parsial antara Current Ratio (CR) 

terhadap Return On Equity (ROE) yang dihitung secara manual adalah sebagai 

berikut: 

RX1.Y = 
  ∑      ∑    ∑  

√   ∑  
    ∑        ∑     ∑    
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            -                  

√(              -          )               -          
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√                                            
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√             
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= -0,845 

Perhitungan manual di atas menghasilkan nilai korelasi Pearson Product 

Moment (PPM) sebesar -0,845. Perhitungan ini diperkuat dengan menggunakan 

aplikasi SPSS for Windows Version 23. Adapun hasil perhitungan dengan SPSS 

adalah sebagai berikut: 



 

 

Tabel 4.11 

Analisis Korelasi  Pengaruh Current Ratio (CR) terhadap Return On Equity 

(ROE) 

Correlations 

 Current Ratio Return On Equity 

Current Ratio  Pearson Correlation 1 -,845
**

 

Sig. (2-tailed)  ,002 

N 10 10 

Return On Equity  Pearson Correlation -,845
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,002  

N 10 10 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Sumber data: Output SPSS (diolah 2017) 

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan aplikasi SPSS di atas 

menunjukkan hasil yang sama dengan perhitungan secara manual, yaitu 

mempunyai korelasi sebesar -0,845 atau -84,5%. Hasil tersebut menunjukkan 

hubungan antara Current Ratio (CR) dengan Return On Equity (ROE) tergolong 

sangat kuat berdasarkan tabel kriteria interpretasi nilai yaitu berada pada interval 

0,80-1,000. Sedangkan arah hubungannya adalah negatif yang berarti semakin 

tinggi nilai Current Ratio (CR) maka Return On Equity (ROE) akan semakin 

rendah. 

3) Analisis Koefisien Determinasi 

Besarnya pengaruh Current Ratio (CR) terhadap Return On Equity (ROE) 

dapat diketahui dengan dilakukannya perhitungan menggunakan koefisien 

determinasi, berikut perhitungannya: 

Kd = R2 x 100% 

 = -0,8452 x 100% 

 = 0,714 x 100% 

 = 71,4% 



 

 

Perhitungan di atas menghasilkan nilai koefisien determinasi sebesar 

71,4%. Perhitungan ini diperkuat dengan menggunakan aplikasi SPSS for 

Windows Version 23 sebagai berikut: 

Tabel 4.12 

Koefisien Determinasi Current Ratio (CR) terhadap Return On Equity (ROE) 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,845
a
 ,714 ,678 10,36670 

a. Predictors: (Constant), Current Ratio 

Sumber data: Output SPSS (diolah 2017) 

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi di atas, menunjukkan hasil 

yang sama dengan perhitungan secara manual dimana R Square (R
2
) 

menerangkan tingkat hubungan antar variabel independen (X1) yaitu Current 

Ratio (CR) dengan variabel dependen (Y) yaitu Return On Equity (ROE). Tabel di 

atas menunjukan bahwa R Square atau koefisien determinasi memiliki nilai 0,714 

yang artinya hubungan antara Current Ratio (CR) terhadap Return On Equity 

(ROE) pada PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. sebesar 71,4% 

sedangkan 28,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam 

penelitian ini.  

Hubungan yang ditimbulkan oleh Current Ratio (CR) terhadap Return On 

Equity (ROE) dapat dilihat pada gambar berikut: 

 

 

 

Gambar 4.4 

Hubungan Current Ratio (CR) terhadap Return On Equity (ROE) 

Current Ratio (CR) 

71,4% 

Return On Equity 

(ROE) 



 

 

4) Uji Signifikansi Parsial (Uji t) 

Uji signifikansi parsial atau uji t merupakan analisis yang bertujuan untuk 

mengetahui signifikansi atau tidaknya pengaruh variabel independen yaitu 

Current Ratio (CR) terhadap variabel dependen yaitu Return On Equity (ROE). 

Pengujian ini harus dilakukan dengan sistematis untuk mengetahui hipotesis 

diterima atau ditolak. Langkah pertama yang dilakukan adalah menentukan nilai 

thitung dengan menggunakan perhitungan sebagai berikut: 

thitung = 
 √   

√    
 

  = 
      √    

√       
 

  = 
      √ 

√     
 

  =  
      

      
 

  = -4,469 

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, maka diperoleh nilai thitung sebesar 

-4,469 selanjutnya adalah menentukan dan mencari ttabel dengan cara perhitungan 

ttabel   /  = 0,05/2 = 0,025 dan df = n-2 (dk =10-2 = 8) sehingga diperoleh ttabel 

sebesar 2,3060. Dengan demikian didapatkan hasil thitung sebesar -4,469 dan ttabel 

sebesar 2,3060. Perhitungan tersebut diperkuat dengan menggunakan aplikasi 

SPSS for Windows Version 23. Adapun hasil perhitungannya adalah sebagai 

berikut: 



 

 

Tabel 4.13 

Uji Signifikansi Parsial (Uji t) Current Ratio (CR) terhadap Return On Equity 

(ROE) 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 96,968 13,034  7,440 ,000 

Current Ratio -,579 ,130 -,845 -4,469 ,002 

a. Dependent Variable: Return On Equity 

Sumber data: Output SPSS (diolah 2017) 

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan SPSS di atas menunjukkan 

hasil yang sama dengan perhitungan secara manual, yaitu menghasilkan thitung 

sebesar -4,469 kemudian dibandingkan dengan ttabel yang diperoleh dari tabel 

distribusi t dengan derajat kebebasan 8 dan taraf signifikan sebesar 5% atau 0,05 

sehingga diperoleh perbandingan antara nilai thitung dan ttabel yaitu -4,469 > 2,3060 

dengan nlai signifikansi 0,002 lebih kecil dari probabilitas 0,05 (0,002 < 0,05) 

maka Ha diterima dan H0 ditolak yang berarti secara parsial Current Ratio (CR) 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Return On Equity (ROE). 

b. Analisis Pengaruh Debt to Equity Ratio (DER) terhadap Return On Equity 

(ROE) PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. 

Berikut merupakan model pengujian yang digunakan dalam analisis 

pengaruh Debt to Equity Ratio (DER) terhadap Return On Equity (ROE). 

1) Analisis Regresi Sederhana 

 Analisis regresi sederhana digunakan untuk mengetahui pengaruh Debt to 

Equity Ratio (DER) secara parsial terhadap  Return On Equity (ROE) pada PT. 

Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. Berikut merupakan hasil perhitungan 

secara manual: 



 

 

  = 
 ∑  

   ∑    ∑    ∑     

   ∑  
    ∑   

  

 = 
                                

                 
 

= 
                   

             
 

= 
       

     
 

= -11,601 

  = 
  ∑      ∑    ∑  

 ∑  
    ∑   

  

 = 
                           

                 
 

= 
                   

            
 

= 
       

     
 

= 58,905 

Berdasarkan hasil perhitungan analisis regresi sederhana secara manual di 

atas, terlihat bahwa konstanta   menghasilkan nilai sebesar -11,601 sementara 

koefisien   menghasilkan nilai sebesar 58,905. Hasil perhitungan manual tersebut 

diperkuat dengan hasil perhitungan yang menggunakan aplikasi SPSS for 

Windows Version 23. Adapun hasil perhitungan dengan SPSS adalah sebagai 

berikut. 



 

 

Tabel 4.14 

Analisis Regresi Sederhana Pengaruh Debt to Equity Ratio (DER) terhadap 

Return On Equity (ROE) 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -11,601 9,696  -1,196 ,266 

Debt to Equity 

Ratio 
58,905 10,492 ,893 5,614 ,001 

a. Dependent Variable: Return On Equity 

Sumber data: Output SPSS (diolah 2017) 

Berdasarkan tabel regresi sederhana menggunakan SPSS di atas 

menunjukkan hasil yang sama dengan hasil perhitungan secara manual 

sebelumnya yang menghasilkan konstanta    sebesar -11,601 dan koefisien   

sebesar 58,905. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut maka diperoleh persamaan 

regresi sederhana sebagai berikut: 

Y = -11,601 + 58,905 X2 

Return On Equity = -11,601 + 58,905 Debt to Equity Ratio 

Persamaan regresi di atas menunjukkan bahwa konstanta   adalah sebesar 

-11,601 yang berarti nilai Y (Return On Equity) pada saat X (Debt to Equity 

Ratio) sebesar 0 dan Y bernilai negatif sebesar -11,601. Sedangkan koefisien   

adalah bernilai positif sebesar 58,905. Hal ini berarti bahwa setiap peningkatan 

Debt to Equity Ratio (DER) sebesar 1 akan diikuti oleh peningkatan Return On 

Equity (ROE) sebesar 0,579. 

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, maka hubungan Debt to Equity 

Ratio (DER) terhadap Return On Equity (ROE) adalah positif. Adapun  teori yang 

menyebutkan bahwa hubungan Debt to Equity Ratio (DER) terhadap Return On 



 

 

Equity (ROE) berbanding terbalik tidak sesuai dengan hasil yang menunjukkan 

hubungan Debt to Equity Ratio (DER) terhadap Return On Equity (ROE) 

berbanding lurus. Hal ini berarti apabila Debt to Equity Ratio (DER) mengalami 

peningkatan maka akan diikuti oleh peningkatan Return On Equity (ROE). 

2) Analisis Korelasi Person Product Moment 

Analisis korelasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis 

korelasi Pearson Product Moment. Korelasi parsial antara Debt to Equity Ratio 

(DER) terhadap Return On Equity (ROE) yang dihitung secara manual adalah 

sebagai berikut: 

RX2Y = 
  ∑      ∑    ∑  

√   ∑  
    ∑        ∑     ∑    

 

= 
              -                

√(          -        )                -          

 

= 
                   

√       -                   -            

 

= 
      

√                 
 

=
      

√          
 

= 
      

      
 

= 0,893 

Perhitungan manual di atas menghasilkan nilai korelasi Pearson Product 

Moment (PPM) sebesar 0,893. Hasil perhitungan tersebut diperkuat dengan 



 

 

perhitungan yang menggunakan aplikasi SPSS for Windows Version 23. Adapun 

hasil perhitungan dengan SPSS adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.15 

Analisis Korelasi  Pengaruh Debt to Equity Ratio (CR) terhadap Return On 

Equity (ROE) 

Correlations 

 Debt to Equity Ratio Return On Equity 

Debt to Equity Ratio Pearson Correlation 
1 ,893

**
 

Sig. (2-tailed)  ,001 

N 10 10 

Return On Equity Pearson Correlation 
,893

**
 1 

Sig. (2-tailed) ,001  

N 10 10 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Sumber data: Output SPSS (diolah 2017) 

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan aplikasi SPSS di atas 

menunjukkan hasil yang sama dengan perhitungan secara manual, yaitu 

mempunyai korelasi sebesar 0,893 atau 89,3%. Hasil tersebut menunjukan  

hubungan Debt to Equity Ratio (DER) terhadap Return On Equity (ROE) 

tergolong sangat kuat berdasarkan tabel kriteria interpretasi nilai yaitu berada 

pada interval 0,80-1,000 dan menunjukkan arah hubungan positif. Hal ini berarti 

bahwa peningkatan Debt to Equity Ratio (DER) akan diikuti oleh peningkatan 

Return On Equity (ROE). 

3) Analisis Koefisien Determinasi  

Besarnya persentase mengenai pengaruh Debt to Equity Ratio (DER) 

terhadap Return On Equity (ROE) dapat diketahui dengan dilakukannya 

perhitungan menggunakan koefisien determinasi, berikut perhitungannya: 



 

 

Kd = R2 x 100% 

 = 0,8932 x 100% 

 = 0,798 x 100% 

 = 79,8% 

Perhitungan di atas menghasilkan nilai koefisien determinasi sebesar 

79,8%. Perhitungan tersebut diperkuat dengan menggunakan aplikasi SPSS for 

Windows Version 23. Adapun hasil perhitungan dengan SPSS adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 4.16 

Koefisien Determinasi Pengaruh Debt to Equity Ratio (DER) terhadap Return 

On Equity (ROE) 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,893
a
 ,798 ,772 8,72179 

a. Predictors: (Constant), Debt to Equity Ratio 

Sumber data: Output SPSS (diolah 2017) 

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi di atas, menunjukkan hasil 

yang sama dengan perhitungan secara manual dimana R Square (R
2
) 

menerangkan tingkat hubungan antar variabel independen (X2) dengan variabel 

dependen (Y). Tabel di atas menunjukan bahwa R Square atau koefisien 

determinasi memiliki nilai 0,798 yang artinya hubungan antara Debt to Equity 

Ratio (DER) terhadap Return On Equity (ROE) pada PT. Telekomunikasi 

Indonesia (Persero) Tbk. sebesar 79,8% sedangkan 20,2% dipengaruhi oleh 

variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

Hubungan yang ditimbulkan oleh Debt to Equity Ratio (DER) terhadap 

Return On Equity (ROE) dapat dilihat pada gambar berikut: 



 

 

 

 

 

Gambar 4.5 

Hubungan Debt to Equity Ratio (DER) terhadap Return On Equity (ROE) 

4) Uji Signifikansi Parsial (Uji t) 

Uji signifikansi parsial atau uji t merupakan analisis yang bertujuan untuk 

mengetahui signifikansi atau tidaknya pengaruh variabel independen yaitu Debt to 

Equity Ratio (DER) terhadap variabel dependen yaitu Return On Equity (ROE). 

Pengujian ini harus dilakukan dengan sistematis untuk mengetahui hipotesis 

diterima atau ditolak. Langkah pertama yang dilakukan adalah menentukan nilai t 

hitung dengan menggunakan perhitungan sebagai berikut: 

thitung = 
 √   

√    
 

= 
     √    

       
 

= 
     √ 

√     
 

= 
      

    
 

= 5,614 

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, maka diperoleh nilai thitung sebesar 

5,614 selanjutnya adalah menentukan dan mencari ttabel dengan cara perhitungan 

ttabel   /   0,05/2 = 0,025 dan df = n-2 (dk =10-2 = 8), sehingga diperoleh ttabel 

sebesar 2,3060. Dengan demikian didapatkan hasil thitung sebesar 5,614 dan ttabel 

sebesar 2,3060. Perhitungan tersebut diperkuat dengan menggunakan aplikasi 

SPSS for Windows Version 23 sebagai berikut: 

Debt to Equity Ratio 

(DER) 

79,8% 

Return On Equity 

(ROE) 



 

 

Tabel 4.17 

Uji Signifikansi Parsial (Uji t) Pengaruh Debt to Equiy Ratio (DER) terhadap 

Return On Equity (ROE) 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -11,601 9,696  -1,196 ,266 

Debt to Equity 

Ratio 
58,905 10,492 ,893 5,614 ,001 

a. Dependent Variable: Return On Equity 

Sumber data: Output SPSS (diolah 2017) 

Berdasarkan hasil perhitungan tabel di atas, menunjukkan hasil thitung yang 

sama dengan perhitungan secara manual, yaitu sebesar 5,614 kemudian 

dibandingkan dengan ttabel yang diperoleh dari tabel distribusi t dengan derajat 

kebebasan 8 dan taraf signifikan sebesar 0,05 sehingga diperoleh perbandingan 

antara nilai thitung dan ttabel yaitu 5,614 > 2,3060 dengan nlai signifikansi 0,001 

lebih kecil dari probabilitas 0,05 (0,001 < 0,05) maka Ha diterima dan H0 ditolak 

yang artinya secara parsial Debt to Equity Ratio (DER) berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Return On Equity (ROE). 

c. Analisis Pengaruh Current Ratio (CR) dan Debt to Equity Ratio (DER) 

terhadap Return On Equity (ROE) PT. Telekomunikasi Indonesia 

(Persero) Tbk. 

Berikut merupakan model pengujian yang digunakan dalam analisis 

pengaruh Current Ratio (CR) dan Debt to Equity Ratio (DER) terhadap Return On 

Equity (ROE). 

1) Analisis Regresi Linier Berganda 

 Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh Current 

Ratio (CR) (X1) dan Debt to Equity Ratio (DER) (X2) secara simultan terhadap  



 

 

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

berikut merupakan hasil perhitungan secara manual: 

a) Mencari nilai ∑X1
2
 

∑X1
2    ∑ 12 ─ 

 ∑    

 
 

 = 101.095,7 - 
         

  
 

 = 101.095,7 - 
          

  
 

 = 101.095,7 – 94.700,146 

 = 6.395,525 

b) Mencari nilai ∑X2
2
 

∑ 22   ∑ 22 - 
 ∑    

 
 

= 8,541 - 
       

  
 

= 8,541 - 
      

  
 

= 8,541 – 7,8499 

= 0,691 

c) Mencari nilai ∑Y
2
 

∑ 2 = ∑ 2 - 
 ∑   

 
 

= 19481,03 - 
         

  
 

= 19481,03 - 
          

  
 

= 19481,03 – 16474,6692 



 

 

= 3006,356 

d) Mencari ∑X1Y 

∑X1Y   ∑ 1Y - 
 ∑    ∑   

 
 

= 35793,55 – 
                

  
 

= 35793,55 – 
          

  
 

= 35793,55 – 39498,7795 

= -3705,225 

e) Mencari ∑X2Y 

∑ 2Y   ∑ 2Y - 
 ∑    ∑   

 
 

= 400,3245 – 
              

  
 

= 400,3245 – 
        

  
 

= 400,3245 – 359,6185 

= 40,705 

f) Mencari ∑ 1X2 

∑ 1X2    ∑ 1X2 - 
 ∑     ∑   

 
 

= 803,729 - 
              

  
 

= 803,729 - 
         

  
 

= 803,729 – 862,20204 

= 58,472 



 

 

g) Mencari nilai  1 

 1 = 
 ∑      ∑     -  ∑      ∑    

 ∑       ∑       -  ∑        
  

= 
                                   

                          
 

= 
                    

                  
 

= 
       

         
 

= -0,180 

h) Mencari nilai b2 

 2  = 
 ∑      ∑     -  ∑      ∑    

 ∑       ∑       -  ∑        
 

= 
                                      

                          
 

= 
                     

                  
 

= 
          

         
 

= 43,659 

i) Mencari nilai   

  = 
∑        ∑         ∑   

  
 

= 
       –                  –               

  
 

= 
                          

  
 

= 
                      

  
 



 

 

= 
               

  
 

= 
      

  
 

= 19,441 

Berdasarkan perhitungan manual di atas, diperoleh nilai  1 sebesar -0,180, 

 2 sebesar 43,659 dan nilai   sebesar 19,441. Hasil perhitungan tersebut 

dibandingkan dengan perhitungan menggunakan aplikasi SPSS for Windows 

Version 23. Adapun hasil perhitungan menggunakan SPSS adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.18 

Analisis Regresi Linier Berganda Pengaruh Current Ratio (CR) Debt to 

Equity Ratio (DER) terhadap Return On Equity (ROE) 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 19,441 41,758  ,466 ,656 

Current Ratio -,180 ,235 -,263 -,765 ,469 

Debt to Equity 

Ratio 
43,659 22,645 ,662 1,928 ,095 

a. Dependent Variable: Return On Equity 

Sumber data: Output SPSS (diolah 2017) 

Berdasarkan tabel regresi linier berganda yang menggunakan aplikasi 

SPSS di atas, menunjukkan hasil yang sama dengan hasil perhitungan secara 

manual sebelumnya yaitu konstanta   sebesar 19,441, koefisien b1 sebesar -0.180 

dan b2 sebesar 43,659. Maka dari hasil tersebut diperoleh persamaan regresi 

sebagai berikut: 

Y = 19,441 - 0,180 X1 + 43,659 X2 

ROE = 19,441 - 0,180 CR + 43,659 DER 



 

 

Persamaan regresi di atas menunjukkan bahwa konstanta   adalah sebesar 

19,441 yang berarti menunjukkan nilai Y (Return On Equity) pada saat X1 

(Current Ratio) dan X2 (Debt to Equity Ratio) sama dengan 0. Sedangkan 

koefisien  1 Current Ratio (CR) bernilai negatif sebesar -0,180 yang 

mengasumsikan setiap peningkatan Current Ratio (CR) sebesar 1 maka Return On 

Equity (ROE) akan mengalami penurunan sebesar -0,180. Hasil koefisien 

bertanda negatif menunjukkan bahwa apabila Current Ratio (CR) mengalami 

peningkatan maka akan mengakibatkan penurunan Return On Equity (ROE).  

Adapun koefisien  2 Debt to Equity Ratio (DER) adalah bernilai positif 

sebesar 43,659 yang mengasumsikan setiap perubahan Debt to Equity Ratio 

(DER) sebesar 1 maka Return On Equity (ROE) akan meningkat sebesar 43,659. 

Hasil koefisien bertanda positif menunjukkan bahwa apabila Debt to Equity Ratio 

(DER) mengalami peningkatan maka akan diikuti oleh peningkatan Return On 

Equity (ROE). 

2) Analisis Korelasi Berganda 

Analisis korelasi berganda bertujuan untuk mencari besarnya hubungan 

dan kontribusi dua variabel independen (X1 dan X2) atau secara simultan dengan 

variabel dependen (Y). Hasil perhitungan manual adalah sebagai berikut: 

rX1X2Y = √
   ∑        ∑    

∑  
 

= √
                                     

        
 

= √
                 

        
 



 

 

= √
        

        
 

= √           

= 0,902 

Berdasarkan hasil perhitungan manual di atas, menghasilkan nilai korelasi 

berganda antara Current Ratio (CR) dan Debt to Equity Ratio (DER) terhadap 

Return On Equity (ROE) adalah sebesar 0,902 atau 90,2%. Hasil perhitungan 

tersebut dibandingkan dengan perhitungan menggunakan aplikasi SPSS for 

Windows Version 23 sebagai berikut:  

Tabel 4.19 

Analisis Korelasi Berganda Pengaruh Current Ratio (CR) dan Debt to Equity 

Ratio  (DER) terhadap Return On Equity (ROE) 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,902
a
 ,813 ,760 8,95668 

a. Predictors: (Constant), Debt to Equity Ratio, Current Ratio 

Sumber data: Output SPSS (diolah 2017) 

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan aplikasi SPSS di atas 

menunjukkan hasil yang sama dengan perhitungan secara manual, yaitu 

mempunyai korelasi sebesar 0,902. Hasil tersebut menunjukkan hubungan antara 

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

(ROE) tergolong kategori sangat kuat berdasarkan tabel kriteria interpretasi nilai 

dan menunjukkan arah hubungan positif.  Hal ini berarti apabila nilai Current 

Ratio (CR) dan Debt to Equity Ratio (DER) mengalami peningkatan maka akan 

diikuti oleh peningkatan Return On Equity (ROE). 



 

 

3) Analisis Koefisien Determinasi 

Besarnya persentase mengenai pengaruh Current Ratio (CR) dan Debt to 

Equity Ratio (DER) terhadap Return On Equity (ROE) dapat diketahui dengan 

dilakukannya perhitungan menggunakan koefisien determinasi. Dalam 

perhitungan manual maupun perhitungan dengan SPSS For Windows Version 25. 

koefisien determinasi dikenal dengan R Square, berikut perhitungan secara 

manualnya: 

Kd = r
2 

x 100% 

 = 0,902
2
 x 100% 

 = 0,813 x 100% 

 = 81,3% 

Perhitungan di atas menghasilkan nilai koefisien determinasi sebesar 

81,3%. Perhitungan tersebut diperkuat dengan menggunakan aplikasi SPSS for 

Windows Version 23. Adapun hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.20 

Koefisien Determinasi Pengaruh Current Ratio (CR) dan Debt to Equity Ratio 

(DER) terhadap Return On Equity (ROE) 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,902
a
 ,813 ,760 8,95668 

a. Predictors: (Constant), Debt to Equity Ratio, Current Ratio 

Sumber data: Output SPSS (diolah 2017) 

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi di atas, menunjukkan hasil 

yang sama dengan perhitungan secara manual dimana R Square (R
2
) 

menerangkan tingkat hubungan antar variabel independen (X1 dan X2) dengan 



 

 

variabel dependen (Y). Tabel di atas menunjukan bahwa R Square atau koefisien 

determinasi memiliki nilai 0,813 yang artinya hubungan antara Current Ratio 

(CR) dan Debt to Equity Ratio (DER) terhadap Return On Equity (ROE) pada PT. 

Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. sebesar 81,3% sedangkan 18,7% 

dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

Hubungan yang ditimbulkan oleh Current Ratio (CR) dan Debt to Equity 

Ratio (DER) terhadap Return On Equity (ROE) dapat dilihat pada gambar berikut: 

 

  

 

 

 

 

 

Gambar 4.6 

       Hubungan Current Ratio (CR) dan Debt to Equity Ratio (DER) terhadap 

Return On Equity (ROE) 

 

4) Analisis Uji F Simultan 

Uji F digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh Current Ratio (CR) 

(X1) dan Debt to Equity Ratio (CR) (X2) terhadap Return On Equity (Y) secara 

simultan. Berikut langkah pengujian signifikansi simultan (Uji F) menggunakan 

perhitungan secara manual. 

Fhitung ≥ Ftabel, maka H0 ditolak, artinya terdapat pengaruh signifikan 

Fhitung ≤ Ftabel, maka H0 diterima, artinya tidak terdapat pengaruh signifikan 

Taraf signifikansi α = 0,05 

Ftabel  = (α) (dk pembilang) (dk penyebut) 

81,3% 

 

Current Ratio 

(X1) 
 

Debt to Equity Ratio 

(X2) 
 

Return On Equity 

(Y) 
 



 

 

  = (0,05) (m) (n-m-1) 

  = (0,05) (2) (10-2-1) 

  = (0,05) (2) (7) 

  = 4,74 

Fhitung = 
           

        
 

  = 
              

           
 

  = 
         

         
 

  = 
     

     
 

  = 15,238 

Berdasarkan hasil perhitungan manual di atas, menghasilkan nilai uji F 

sebesar 15,238. Perhitungan ini diperkuat dengan perhitungan menggunakan 

aplikasi SPSS for Windows Version 23. Adapun hasil perhitungan dengan 

menggunakan SPSS adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.21 

Analisis Uji F Pengaruh Current Ratio (CR) dan Debt to Equity Ratio (DER) 

terhadap Return On Equity (ROE)  

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 2444,802 2 1222,401 15,238 ,003
b
 

Residual 561,554 7 80,222   

Total 3006,356 9    

a. Dependent Variable: Return On Equity 

b. Predictors: (Constant), Debt to Equity Ratio, Current Ratio 

Sumber data: Output SPSS (diolah 2017) 



 

 

Berdasarkan hasil analisis uji F di atas menunjukkan hasil yang sama 

dengan perhitungan manual, yaitu menghasilkan nilai Fhitung sebesar 15,238 

kemudian dibandingkan dengan Ftabel sebesar 4,74 yang diperoleh dari tabel 

distribusi F dengan taraf signifikansi sebesar 5% atau 0,05 sehingga diperoleh 

nilai Fhitung > Ftabel, yaitu 15,238 > 4,74 dengan nlai signifikansi 0,003 lebih kecil 

dari probabilitas 0,05 (0,003 < 0,05) maka Ha diterima dan H0 ditolak yang berarti 

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

positif dan signifikan terhadap Return On Equity (ROE).  

 

C. Pembahasan 

Berdasarkan perhitungan di atas, peneliti akan membahas hasil analisis 

dari masing-masing variabel sebagai berikut: 

1. Pengaruh Current Ratio (CR) terhadap Return On Equity (ROE) PT. 

Telekomunikasi Indonesia (Perseo) Tbk. 

Pengaruh Current Ratio (CR) terhadap Return On Equity (ROE) 

berdasarkan hasil perhitungan regresi linier sederhana secara manual maupun 

menggunakan SPSS menunjukkan hasil yang sama yaitu Current Ratio (CR) 

berpengaruh negatif terhadap Return On Equity (ROE). Hal ini berarti jika 

Current Ratio (CR) mengalami peningkatan maka Return On Equity (ROE) akan 

mengalami penurunan.  

Besarnya kekuatan hubungan antara variabel independen dengan variabel 

dependen dapat dilihat dari korelasi Pearson Product Moment. Hasil perhitungan 

korelasi Pearson Product Moment secara manual maupun menggunakan SPSS 



 

 

menunjukan korelasi Current Ratio (CR) terhadap Return On Equity (ROE) 

sebesar -0,845 atau -84,5%. Apabila dilihat pada tabel interpretasi nilai maka 

hubungan antara Current Ratio (CR) terhadap Return On Equity (ROE) adalah 

sangat kuat karena berada pada interval 0,80-1,000 akan tetapi bertanda negatif. 

Hasil perhitungan bertanda negatif menunjukan bahwa hubungan Current Ratio 

(CR) berlawanan arah atau berbanding terbalik terhadap Return On Equity (ROE). 

Kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen 

dapat dilihat dari analisis koefisien determinasi. Hasil perhitungan koefisien 

determinasi secara manual maupun menggunakan SPSS menunjukkan bahwa nilai 

R-Square sebesar 0,714 atau 71,4% yang berarti hubungan antara Current Ratio 

(CR) terhadap Return On Equity (ROE) sebesar 71,4%. Hal ini menunjukkan 

bahwa perubahan Return On Equity (ROE) dapat dijelaskan oleh Current Ratio 

(CR) sebesar 71,4% sedangkan 28,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak 

diteliti dalam penelitian ini. 

Pengujian hipotesis uji signifikansi parsial (uji t) menunjukan bahwa 

Current Ratio (CR) memiliki thitung sebesar -4,469 kemudian dibandingkan dengan 

ttabel yang diperoleh dari tabel distribusi t dengan derajat kebebasan 8 dan taraf 

signifikan sebesar 5% atau 0,05 sehingga diperoleh perbandingan antara nilai 

thitung dan ttabel yaitu -4,469 > 2,228 dengan nlai signifikansi 0,002 < 0,05 maka Ha 

diterima dan H0 ditolak yang artinya secara parsial Current Ratio (CR) 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Return On Equity (ROE). 

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh negatif antara Current 

Ratio (CR) terhadap Return On Equity (ROE). Hal ini berarti penelitian ini  

mendukung pada teori yang dikemukakan oleh Agnes Sawir bahwa Current Ratio 



 

 

(CR) yang terlalu  tinggi  kurang  bagus,  karena  menunjukkan  banyaknya  dana 

menganggur  yang  pada  akhirnya  dapat  mengurangi  kemampuan  labaan 

perusahaan.
125

 Teori tersebut diperkuat oleh Martono dan Agus Harjito yang 

menyatakan bahwa Current Ratio (CR) yang  tinggi  akan berpengaruh negatif 

terhadap  kemampuan memperoleh laba karena sebagian  modal  kerja  tidak  

berputar  atau  mengalami  pengangguran.
126

 

Penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Hantono (2013) yang menyatakan bahwa secara parsial Current Ratio (CR) 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Return On Equity (ROE). Akan tetapi 

hasil penelitian ini membantah penelitian yang dilakukan oleh Aminatuzzahra 

(2010) dan Novita Sari (2015) yang menyatakan bahwa secara parsial Current 

Ratio (CR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Return On Equity (ROE). 

2. Pengaruh Debt to Equity Ratio (DER) terhadap Return On Equity (ROE) 

PT. Telekomunikasi Indonesia (Perseo) Tbk. 

Pengaruh Debt to Equity Ratio (DER) terhadap Return On Equity (ROE) 

berdasarkan hasil perhitungan regresi linier sederhana secara manual maupun 

menggunakan SPSS menunjukkan hasil yang sama yaitu Debt to Equity Ratio 

(DER) berpengaruh positif terhadap Return On Equity (ROE). Hal ini berarti jika 

Debt to Equity Ratio (DER) mengalami peningkatan maka akan diikut oleh 

peningkatan Return On Equity (ROE). 

Besarnya kekuatan hubungan antara variabel independen dengan variabel 

dependen dapat dilihat dari korelasi Pearson Product Moment. Hasil perhitungan 
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korelasi Pearson Product Moment secara manual maupun menggunakan SPSS 

menunjukan korelasi Debt to Equity Ratio (DER) terhadap Return On Equity 

(ROE) sebesar 0,893 atau 89,3%. Apabila dilihat pada tabel interpretasi nilai 

maka hubungan antara Debt to Equity Ratio (DER) terhadap Return On Equity 

(ROE) adalah sangat kuat karena berada pada interval 0,80-1,000. Hasil 

perhitungan bertanda positif menunjukan bahwa hubungan Debt to Equity Ratio 

(DER) searah dengan Return On Equity (ROE). 

Kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen 

dapat dilihat dari koefisien determinasi. Hasil perhitungan koefisien determinasi 

secara manual maupun menggunakan SPSS menunjukkan bahwa nilai R-Square 

sebesar 0,798 atau 79,8% yang berarti hubungan antara Debt to Equity Ratio 

(DER) terhadap Return On Equity (ROE) sebesar 79,8%. Hal ini menunjukkan 

bahwa perubahan Return On Equity (ROE) dapat dijelaskan oleh Debt to Equity 

Ratio (DER) sebesar 79,8% sedangkan 20,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang 

tidak diteliti dalam penelitian ini. 

Pengujian hipotesis uji signifikansi parsial (uji t) menunjukan bahwa Debt 

to Equity Ratio (DER) memiliki thitung sebesar 5,614 kemudian dibandingkan 

dengan ttabel yang diperoleh dari tabel distribusi t dengan derajat kebebasan 8 dan 

taraf signifikan sebesar 5% atau 0,05 sehingga diperoleh perbandingan antara nilai 

thitung dan ttabel yaitu 5,614 > 2,228 dengan nilai signifikansi 0,001 < 0,05 maka Ha 

diterima dan H0 ditolak yang artinya secara parsial Debt to Equity Ratio (DER) 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Return On Equity (ROE). 

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh positif antara Debt to 

Equity Ratio (DER) terhadap Return On Equity (ROE). Hal ini berarti hasil 



 

 

penelitian  membantah teori yang dikemukakan oleh Sudana bahwa hutang yang  

tinggi  dapat memungkinkan  laba  perusahaan  akan  menurun. Pembelanjaan 

investasi perusahaan yang dilakukan dengan menggunakan hutang dapat 

mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atas  modal  

yang  dimiliki  perusahaan.
127

 

Penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Aminatuzzahra (2010) dan Putri Anggraeni Ichisan (2011) yang menyatakan 

bahwa secara parsial Debt to Equity Ratio (DER) berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Return On Equity (ROE). Akan tetapi hasil penelitian ini 

membantah penelitian yang dilakukan oleh Edith Theresa Stein (2012) Hantono 

(2013)  dan Novita Sari (2015) bahwa secara parsial Debt to Equity Ratio (DER) 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Return On Equity (ROE). 

3. Pengaruh Current Ratio (CR) dan Debt to Equity Ratio (DER) terhadap 

Return On Equity (ROE) PT. Telekomunikasi Indonesia (Perseo) Tbk. 

Berdasarkan hasil perhitungan regresi linier berganda secara manual 

maupun menggunakan SPSS menunjukkan hasil yang sama yaitu koefisien regresi 

untuk Current Ratio (CR) sebesar -0,180 bertanda negatif, artinya hubungan 

Current Ratio (CR) terhadap Return On Equity (ROE) adalah berbanding terbalik. 

Koefisien untuk Debt to Equity Ratio (DER) sebesar 43,659 bertanda positif, 

artinya hubungan Debt to Equity Ratio (DER)  terhadap Return On Equity (ROE) 

adalah berbanding lurus. Hal ini berarti setiap peningkatan Current Ratio (CR) 

sebesar 1 maka Return On Equity (ROE) akan mengalami penurunan sebesar 
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0,180. Sedangkan setiap peningkatan Debt to Equity Ratio (DER)  sebesar 1 maka 

akan diikuti oleh peningkatan Return On Equity (ROE) sebesar 43,659.  

Hasil analisis korelasi ganda secara manual maupun menggunakan SPSS 

menunjukkan hasil yang sama yaitu korelasi antara Current Ratio (CR) dan Debt 

to Equity Ratio (DER) terhadap Return On Equity (ROE) sebesar 0,902 yang 

artinya Current Ratio (CR) dan Debt to Equity Ratio (DER) terhadap Return On 

Equity (ROE) memiliki hubungan yang sangat kuat berdasarkan tabel kriteria 

interpreatsi nilai yaitu berada pada interval 0,80-1,000. 

Hasil analisis koefisien determinasi secara manual maupun menggunakan 

SPSS menunjukkan bahwa nilai R Square (R
2
) sebesar 0,813 yang berarti 

hubungan antara Current Ratio (CR) dan Debt to Equity Ratio terhadap Return On 

Equity (ROE) sebesar 81,3%. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan Return On 

Equity (ROE) dapat dijelaskan oleh Current Ratio (CR) dan Debt to Equity Ratio 

(DER) sebesar 81,3% sedangkan sisanya sebesar 18,7% dipengaruhi oleh variabel 

lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

Pengujian hipotesis uji signifikansi simultan (uji F) menghasilkan nilai 

Fhitung sebesar 15,238 kemudian dibandingkan dengan nilai Ftabel sebesar 4,74 yang 

diperoleh dari tabel distribusi F dengan taraf signifikan sebesar 5% atau 0,05 

sehingga diperoleh perbandingan antara nilai Fhitung dan Ftabel yaitu 15,238 > 4,74, 

dengan nlai signifikansi 0,003 < 0,05 maka Ha diterima dan H0 ditolak yang 

artinya terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara variabel Current 

Ratio (CR) dan Debt to Equity Ratio (DER) terhadap variabel Return On Equity 

(ROE).  



 

 

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh positif antara Current 

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

pada PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. hal ini berarti semakin tinggi 

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

(ROE) akan semakin tinggi pula. Sedangkan menurut teori Current Ratio (CR) 

yang  tinggi  akan berpengaruh negatif terhadap  kemampuan memperoleh laba 

karena sebagian  modal tidak  berputar  atau  mengalami  pengangguran.
128

  

Begitu pula dengan Debt to Equity Ratio (DER), semakin tinggi Debt to Equity 

Ratio (DER) menunjukkan semakin besar ketergantungan perusahaan terhadap 

pihak luar sehingga tingkat risiko perusahaan semakin besar pula. Hal ini akan 

berdampak pada menurunnya harga saham di bursa sehingga keuntungan yang 

diperoleh akan menurun.
129

   

Penelitian ini merevisi teori yaitu membantah sebagian teori yang 

menyatakan bahwa hubungan Current Ratio (CR) dan Debt to Equity Ratio 

(DER) terhadap Return On Equity (ROE) adalah negatif. Akan tetapi penelitian 

ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Aminatuzzahra (2010) 

dan Hantono (2013) yang menyatakan bahwa secara simultan Current Ratio (CR) 

dan Debt to Equity Ratio (DER) berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Return On Equity (ROE). 

Berdasarkan hasil uji analisis yang dikemukakan di atas, maka peneliti 

dapat menggambarkan hubungan antara Current Ratio (CR) dan Debt to Equity 

Ratio (DER) terhadap Return On Equity (ROE). 
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Gambar 4.7 

       Hasil Kerangka Pemikiran Teoritis 

 

Berdasarkan gambar hasil kerangka pemikiran teoritis di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa pengaruh Current Ratio (CR) secara parsial sebesar 71,4% 

dan pengaruh Debt to Equity Ratio (DER) secara parsial sebesar 79,8%. Adapun 

pengaruh Current Ratio (CR) dan Debt to Equity Ratio (DER) terhadap Return On 

Equity (ROE) secara simultan sebesar 81,3% dan sisanya sebesar 18,7% 

dipengaruhi faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

Hubungan antara Current Ratio (CR) dan Debt to Equity Ratio (DER) 

terhadap Return On Equity (ROE) bertanda positif dan signifikan. Hasil penelitian 

ini tidak sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa hubungan Current Ratio 

(CR) dan Debt to Equity Ratio (DER) berbanding terbalik atau negatif terhadap 

Return On Equity (ROE) dengan hasil yang menunjukkan hubungan Current 

Ratio (CR) dan Debt to Equity Ratio (DER) berbanding lurus terhadap Return On 

Equity (ROE). Dalam penelitian ini Current Ratio (CR) dan Debt to Equity Ratio 

(DER) memberikan pengaruh yang cukup besar dan signifikan terhadap Return 

On Equity (ROE). 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Pengaruh Current Ratio (CR) dan Debt to Equity Ratio (DER) terhadap 

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

periode 2007-2016 berdasarkan hasil uraian-uraian teori, hasil penelitian, analisis 

data dan pembahasan serta dari hipotesis yang telah disusun pada bab 

sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Secara parsial, Current Ratio (CR) berpengaruh terhadap Return On Equity 

(ROE) sebesar 71,4%. Pengujian hipotesis menunjukan hasil nilai thitung < ttabel 

yaitu -4,469 > 2,3060 dengan nilai signifikansi 0,001 < 0,05 maka Ha diterima 

dan H0 ditolak. Oleh karena itu secara parsial Current Ratio (CR) berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap Return On Equity (ROE) pada PT. 

Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. periode 2007-2016. 

2. Secara parsial, Debt to Equity Ratio (DER) berpengaruh terhadap Return On 

Equity (ROE) sebesar 79,8%. Pengujian hipotesis menunjukan hasil nilai thitung 

> ttabel yaitu 5,614 > 2,3060 dengan nilai signifikansi 0,001 < 0,05 maka Ha 

diterima dan H0 ditolak. Oleh karena itu secara parsial Debt to Equity Ratio 

(DER) berpengaruh positif signifikan terhadap Return On Equity (ROE) pada 

PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. periode 2007-2016. 

3. Secara simultan Current Ratio (CR) dan Debt to Equity Ratio (DER)  

berpengaruh terhadap Return On Equity (ROE) sebesar 81,3%. Pengujian 



 

 

hipotesis menunjukan hasil nilai Fhitung > Ftabel yaitu 15,238 > 4,74 dengan nlai 

signifikansi 0,003 < 0,05 maka Ha diterima dan H0 ditolak. Oleh karena itu 

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

berpengaruh positif signifikan terhadap Return On Equity (ROE pada PT. 

Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. periode 2007-2016. 

 

B. Rekomendasi 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dibuat, maka berikut disampaikan 

beberapa rekomendasi yang kiranya dapat berguna sebagai berikut: 

1. Bagi perusahaan PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. diharapkan 

mampu menggunakan modal yang dimiliki secara efektif dan efesien agar 

memberikan kepuasan berupa keuntungan kepada para investor yang tercermin 

dalam Return On Equity (ROE). Perusahaan perlu mempertimbangkan 

penggunaan modal yang berasal dari hutang baik jangka pendek maupun 

jangka panjang karena apabila perusahaan terlalu banyak bergantung kepada 

pihak luar beban perusahaan akan semakin besar. Dalam penelitian ini 

digunakan Current Ratio (CR) dan Debt to Equity Ratio (DER) yang terbukti 

secara simultan berpengaruh signifikan positif terhadap Return On Equity 

(ROE).  

2. Bagi investor yang tertarik melakukan investasi portofolio diharapkan lebih 

memahami dalam menganalisis risiko yang dihadapi sebelum memutuskan 

melakukan investasi di suatu perusahaan. Selain itu investor perlu menganalisis 

beberapa faktor yang sekiranya dapat mempengaruhi tingkat pengembalian 

investasi atau Return On Equity (ROE). 



 

 

3. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melakukan penelitian ini 

diharapkan tidak terpaku pada variabel yang telah digunakan serta dapat 

menambah variabel independen lain yang mempengaruhi Return On Equity 

(ROE). Alangkah baiknya jika periode penelitian ditambah dan tidak terpaku 

pada objek penelitian yang telah digunakan. Hal ini disarankan agar bisa 

memperbaiki penelitian yang telah dilakukan dan mampu menghasilkan 

kesimpulan yang lebih akurat. 

 

 

 

 

 


