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Rasio hutang perusahaaan terbagi dua, yaitu likuiditas dan solvabilitas. 

Salah satu rasio likuiditas yaitu Current Ratio, rasio ini mengukur kemampuan 

perusahaan membayar hutang lancar dengan aktiva lancar dan salah satu rasio 

solvabilitas adalah Debt Ratio yang menunjukan sejauh mana aktiva perusahaan 

di biayai oleh hutang. Hutang menjadi alternatif pendanaan perusahaan guna 

memaksimalkan perolehan laba. Rasio yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam mengelola asetnya adalah Return 

On Investment. Perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index adalah 

perusahaan dengan tingkat hutang yang rendah sehingga digolongkan sebagai 

perusahaan yang solvable. PT Unilever Indonesia Tbk merupakan salah satu 

perusahaan yang terdaftar tetap dalam Jakarta Islamic Index. Dengan teori yang 

ada peneliti tertarik mengkaji lebih jauh seberapa besar pengaruh Current Ratio 

dan Debt Ratio terhadap Return On Investment pada PT Unilever Indonesia Tbk. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) secara parsial pengaruh 

Current Ratio terhadap Return On Investment pada PT Unilever Indonesia Tbk, 2) 

secara parsial pengaruh Debt Ratio terhadap Return On Investment pada PT 

Unilever Indonesia Tbk dan 3) secara simultan pengaruh Current Ratio dan Debt 

Ratio terhadap Return On Investment pada PT Unilever Indonesia Tbk. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan 

pendekatan kuantitatif. Analisis kuantitaf yang digunakan yaitu dengan analisis 

regresi sederhana dan berganda, analisis korelasi, analisis determinasi, analisis uji 

t dan analisis uji f, untuk memperkuat hasil perhitungan manual peneliti juga 

menggunakan aplikasi SPSS For Windows Versi 25.00. Data yang digunakan 

diperoleh dari webset resmi www.idx.co.id dan data dari pojok bursa YPKP, yaitu 

data dari laporan keuangan PT Unilever Indonesia Tbk periode 2007-2016. 

Hasil penelitian menunjukan: 1) secara parsial terdapat pengaruh negatif 

yang tidak signifikan antara Current Ratio terhadap Return On Investment 

berdasarkan hasil uji regresi Y = 52,783- 0,133, hasil uji korelasi -0,235, koefisien 

determinasi sebesar 5,5%, dan hasil uji t yaitu thitung< ttabel  (-0,685< 2,306) maka 

Ho diterima dan Ha ditolak, 2) secara parsial  terdapat pengaruh positif signifikan 

antara Debt Ratio terhadap Return On Investment berdasarkan hasil uji regresi Y = 

11,734 + 0.454, hasil uji korelasi 0,914, koefisien determinasi sebesar 83,6%, dan 

hasil uji t yaitu thitung > ttabel  (6,391>2,306) maka Ho ditolak dan Ha diterima dan 3) 

secara simultan Current Ratio dan Debt Ratio berpengaruh positif signifikan 

terhadap Return On Investment berdasarkan hasil uji regresi berganda 

Y=                             uji korelasi dengan nilai 0,978, koefisien 

determinasi sebesar 95,6%,dan hasil uji f diperoleh Fhitung > Ftabel (76,937 > 4,74). 

Maka H0, ditolak dan Ha diterima.  
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