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ABSTRAK 

PENGARUH CURRENT RATIO (CR), TOTAL ASSETS TURNOVER (TAT), 

NET PROFIT MARGIN (NPM), DEBT TO EQUITY RATIO (DER) 

DAN DEBT TO ASSETS RATIO (DAR) TERHADAP  

RETURN ON ASSETS (ROA) 

(Studi Pada Industri Tekstil & Garment Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia) 

OLEH 
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11471205442 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Current Ratio (CR), Total 

Assets Turnover (TAT), Net Profit Margin (NPM), Debt to Equity Ratio (DER) dan 

Debt to Assets Ratio (DAR) terhadap Return On Asset (ROA) pada industri tekstil dan 

garment yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode Desember 2012-2016. 

Penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode purposive sampling, sehingga 

diperoleh 16 sampel dengan menggunakan analisis regresi data panel dengan bantuan 

program Eviews versi 9.0. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa secara 

parsial CR berpengaruh signifikan terhadap ROA dengan arah (-), yaitu t hitung < t 

tabel (-2.540370 < 1.992543) dan sig. 0.0176 < 0,05. TAT secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap ROA dengan arah (+), yaitu hitung > t table (4.286778 > 

1.992543) dan sig 0.0005 < 0.05. NPM secara parsial berpengaruh signifikan 

terhadap ROA dengan arah (+), yaitu t hitung > t table (17.87379 > 1.992543) dan sig. 

0.0000 < 0.05. DER secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA dengan 

arah (+), yaitu t hitung < t table (1.765234 < 1.992543) dan sig (0.0827 > 0.05. Dan 

DAR secara parsial berpengaruh signifikan terhadap ROA dengan arah (-), yaitu t 

hitung < t table (-2.567421 < 1.992543) dan sig 0.0222 < 0.05. Untuk hasil pengujian 

secara simultan diperoleh F hitung > F tabel (167.98857 > 2.338278) dengan sig 

(0.000000 < 0.05), berarti variabel independent (CR, TAT, NM, DER dan DAR) 

secara simultan berpengaruh terhadap ROA. Dari hasil penelitian ini juga diperoleh 
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dengan nilai 0.764654 atau 76,4% yang berarti bahwa varibel independent (CR, 

TAT, NPM, DER dan DAR) memberikan pengaruh sebesar 76,4% terhadap perolehan 

Kinerja Keuangan (ROA), sedangkan sisanya sebesar 23.6% dijelaskan oleh faktor-

faktor lain yang tidak dijelaskan dalam model penelitian ini. 

Kata Kunci: Current Ratio, Total Assets Turnover, Net Profit Margin, Debt to 

Equity Ratio, Debt to Assets Ratio dan Return On Assets. 


