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ABSTRAK 

 
Pengaruh Current Ratio, Debt to Equity Ratio dan Total Asset Turnover 

Terhadap Profitabilitas pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor 

Makanan dan Minuman yang Terdaftar di ISSI Periode 2015-2018 

Putri Indah Cahyani. 1620210062. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh current ratio, debt to 

equity ratio dan total asset turnover terhadap profitabilitas pada 

perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar 

di issi periode 2015-2018. Persaingan bisnis yang kompetitif menuntut 

pelaku bisnis untuk mengelola perusahaannya secara efektif dan efisien 

agar dapat memenangkan persaingan. Dalam era globalisasi seperti 

sekarang ini, mengakibatkan perubahan yang luar biasa dalam persaingan 

antar perusahaan. Suatu perusahaan akan selalu mencari keuntungan untuk 

kelangsungan hidup perusahaannya. Pada rasio profitabilitas memberikan 

ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini 

ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan 

investasi. Profitabilitas suatu perusahaan akan mempengaruhi kebijakan 

para investor atas investasi yang dilakukan. Untuk mengukur kinerja 

keuangan perusahaan dapat dilihat dengan rasio-rasio keuangan. Dalam 

penelitian ini rasio yang digunakan adalah Current Ratio, Debt to Equity 

Ratio dan Total Asset Turnover. Populasi yang digunakan pada penelitian 

ini adalah perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang 

terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia Periode 2015-2016. Metode 

pengambilan penelitian ini yaitu purposive sampling, sehingga pada 

penelitian ini terdapat 8 sampel penelitian. Teknik pengumpulan data pada 

penelitian ini adalah dokumenter dan penelusuran data online, sehingga 

data penelitian ini di akses menggunakan situs resmi ISSI. Analisis data 

yang digunakan penelitian ini  yaitu melalui regresi data panel dengan 

bantuan program SPSS 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa uji T dari 

masing-masing variabel hanya Current Ratio (CR) yang berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap Profitabilitas. Sementara itu variabel lain 

seperti, Debt to Equity Ratio berpengaruh negatif dan tidak signifikan 

terhadap Profitabilitas dan Total Asset Turnover tidak berpengaruh 

signifikan terhadap Profitabilitas.  
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