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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Sebuah Perusahaan dapat diukur keberhasilan kinerja keuangan yang telah 

dicapainya. Setiap Perusahaan dapat mengetahui hasil kinerjanya melalui laporan 

keuangan. Kinerja Keuangan yang baik menunjukkan Perusahaan yang dapat 

bekerja dengan efektif dan efisien. Selayaknya pada setiap Perusahaan manufaktur 

yang berkembang di Indonesia dalam era globalisasi, Perusahaan tersebut berusaha 

untuk memproduksi barang dengan kualitas tinggi dengan biaya serendah-

rendahnya tetapi tetap mengandalkan barang yang berkualitas tinggi guna untuk 

meningkatkan daya saing baik di pasar global maupun pasar domestik.  

Laporan keuangan (Hery, 2015) merupakan hasil dari proses akuntansi yang 

dapat dipakai sebagai alat untuk memberikan gambaran data keuangan atau 

aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan 

dapat digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan perusahaan untuk membuat 

rencana dan memprediksi hasil kinerja yang telah dicapai oleh suatu perusahaan 

tersebut.  

FASB Statement of Financial Accounting Concepts No 1 (Adisetiawan, 

2012) menyatakan bahwa sasaran utama pelaporan keuangan adalah informasi 

tentang prestasi perusahaan yang disajikan melalui pengukuran laba dan 
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kompenennya. Menurut (Meythi, 2005) dalam penelitian (Adisetiawan, 2012) 

disebutkan bahwa salah satu cara untuk memprediksi laba adalah menggunakan 

rasio keuangan. Rasio keuangan (Hery, 2015) adalah suatu perhitungan rasio 

dengan memakai laporan keuangan yang berguna sebagai alat ukur dalam menilai 

kinerja perusahaan kondisi keuangan. Rasio ini memberikan informasi bagi 

perusahaan untuk mengevaluasi kinerja keuangan yang dicapai manajemen selama 

kurun waktu tertentu untuk bahan pertimbangan menyusun rencana dan estimasi 

mendatang. Analisis rasio keuangan juga digunakan oleh manajemen maupun 

perusahaan untuk meramalkan reaksi calon investor dan kreditur supaya 

memperoleh tambahan dana yang berpengaruh pada pertumbuhan laba di masa 

datang. Menurut (Hery, 2015) terdapat empat rasio keuangan utama yaitu rasio 

likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, dan rasio profitabilitas. Rasio likuiditas 

(Mahaputra, 2012) adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek. Rasio likuiditas tersebut dapat 

diukur dengan salah satu cara yaitu current ratio (CR). Current ratio (CR) (Kasmir, 

2015) merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar 

kewajiban jangka pendek atau hutang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih 

secara keseluruhan. Current ratio (CR) mengukur kemampuan suatu perusahaan 

untuk membayar hutang lancar dengan menggunakan aktiva lancar yang dimiliki. 

Menurut (Mahaputra, 2012) semakin besar perbandingan aset lancar dengan 

hutang lancar, semakin tinggi kemampuan perusahaan menutupi kewajiban jangka 

pendeknya. Rasio aktivitas (Kasmir, 2015) merupakan rasio yang digunakan untuk 

mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya atau 
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tingkat efisiensi pemanfaatan sumber daya perusahaan ( penjualan, persediaan, 

penagihan piutang, dan lainnya). Salah satu rasio aktivitas adalah total assest 

turnover (TAT). Total asset turnover (Adisetiawan, 2011) merupakan rasio yang 

mengukur efektivitas penggunaan seluruh aktiva dalam menghasilkan penjualan. 

Total Assets Turnover dapat dihitung dengan membandingan antara penjualan 

bersih terhadap total aset. Menurut (Ou, 1997) dalam penelitian (Adisetiawan, 

2011) semakin besar total asset turnover akan semakin baik karena semakin efisien 

seluruh aktiva digunakan untuk menunjang kegiatan penjualan. Hal ini 

menunjukkan bahwa kinerja perusahaan semakin baik sehingga dapat 

meningkatkan laba perusahaan. 

Rasio profitabilitas (Hery, 2015) merupakan rasio yang mengukur 

kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dengan menggunakan sumber -

sumber yang dimiliki perusahaan, seperti aktiva, modal, atau penjualan perusahaan. 

Salah satu rasio profitabilitas adalah net profit margin (NPM). Net profit margin 

dapat dihitung dengan membandingkan antara laba bersih setelah pajak terhadap 

penjualan bersih. Net profit margin (Riyanto, 1995) dalam penelitian (Adisetiawan, 

2011) merupakan mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba 

bersih dari penjualan yang dilakukan perusahaan. 

Menurut (Mahfoedz, 1994) dalam penelitian (Adisetiawan, 2011)  apabila 

semakin tinggi net profit margin memperlihatkan bahwa semakin meningkat laba 

bersih yang dicapai perusahaan terhadap penjualan bersihnya. Hal ini menyebabkan 

peningkatan daya tarik investasi dari penanam modal untuk menginvestasikan 

modalnya,sehingga laba perusahaan akan meningkat. 
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Return on equity (ROE) atau sering disebut dengan laba atas equity. 

Semakin tinggi nilai ROE akan semakin baik karena nilai ROE yang tinggi 

menunjukkan kemampuan perusahaan dalam melakukan efisiensi untuk 

menghasilkan keuntungan dari setiap unit ekuitas (Hery, 2015). 

DER merupakan rasio utang yang dipakai untuk menghitung perbandingan 

antara total hutang dengan total aset Menurut (Gunawan dan Wahyuni, 2013). 

Menurut (Mahaputra, 2012) Semakin Besar DER akan semakin baik karena 

semakin rendah pendanaan yang disediakan pemilik.Menurut (Hery, 2015), DER 

adalah rasio yang menunjukkan hubungan antara jumlah pinjaman jangka panjang 

dengan jumlah modal sendiri yang diberikan pemilik perusahaan. Berdasarkan 

pendapat diatas, pengertian DER dalam penelitian ini adalah rasio yang 

membandingkan antara total utang dengan total ekuitas pemilik. DER 

mengidentifikasikan sejauh mana perusahaan dapat menanggung kerugian tanpa 

harus membahayakan kepentingan kreditornya.  

Working Capital to Total Assets (WCTA) menunjukkan rasio antara modal 

kerja (yaitu aset lancar dikurangi hutang lancar) terhadap total aset. WCTA yang 

semakin tinggi menunjukkan semakin besar modal kerja yang diperoleh perusahaan 

dibanding total aktivanya. Dengan modal kerja yang besar, maka kegiatan 

operasional perusahaan menjadi lancar sehingga pendapatan yang diperoleh 

meningkat dan ini mengakibatkan laba yang diperoleh meningkat (Adisetiawan, 

2012). 

Operating Income to Total Liabilities (OITL) merupakan rasio antara laba 

operasi sebelum bunga dan pajak (yaitu hasil pengurangan dari penjualan bersih 
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dikurangi dengan harga pokok penjualan dan biaya operasi) terhadap total hutang 

(Adisetiawan, 2012) . Semakin besar OITL menunjukkan bahwa pendapatan yang 

diperoleh dari kegiatan penjualan besar dibanding total hutangnya, artinya 

perusahaan mampu membayar hutang-hutangnya. 

Setiap perusahaan mengharapkan kenaikan laba setiap tahunnya, namun 

adakalanya pada praktiknya laba terkadang mengalami penurunan. Oleh karena itu, 

diperlukan analisis laporan keuangan untuk menganalisis, mengestimasi laba, dan 

mengambil keputusan atas pertumbuhan laba yang akan dicapai untuk periode 

waktu mendatang. Menurut (Gunawan dan Wahyuni, 2013) Laba adalah ringkasan 

hasil aktivitas operasi usaha yang dinyatakan dalam istilah keuangan. 

Rasio ini memberikan informasi bagi perusahaan untuk mengevaluasi 

kinerja keuangan yang dicapai manajemen selama kurun waktu tertentu untuk 

bahan pertimbangan menyusun rencana dan estimasi mendatang. Analisis rasio 

keuangan juga digunakan oleh perusahaan untuk mengetahui reaksi calon investor 

dan kreditur supaya memperoleh tambahan dana yang berpengaruh pada 

pertumbuhan laba di masa datang.  

Persaingan usaha di Indonesia saat ini telah banyak mengalami kemajuan. 

Dalam perusahaan manufaktur food and beverages yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia, industri ini bergerak di bidang kebutuhan pokok. Perusahaan food and 

beverages adalah bagian dari perusahaan manufaktur yang bergerak di sektor 

makanan dan minuman. Sektor industri ini berkembang pesat karena makanan dan 

minuman merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat yang dibutuhkan setiap 

harinya. Perusahaan food and beverages terbukti berkembang dengan dibuktikan 
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pada bertambahnya jumlah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari 

periode ke periode. Industri ini merupakan salah satu industri yang bertahan di 

tengah kondisi perekonomian Indonesia.  

 

Pertumbuhan ekonomi perusahaan Food and Beverages dapat dilihat dari 

pendapatan yang didapat, pendapatan pada perusahaan Food and Beverages pada 

tahun 2012 sampai 2015 mengalami kenaikan signifikan namun pada tahun 2016 

mengalami penurunan, apabila dilihat dari pertumbuhan laba pada tahun 2012 ke 

2013 mengalami penurunan sedangkan tahun 2014 mengalami kenaikan namun 

pada tahun 2015 kembali mengalami penurunan sebesar 31,642,174,163,46 dan 

tahun 2016 mengalami kenaikan yang cukup tinggi sebesar 98,263,317,988,31. 
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Tabel 1.1 

Laba Perusahaan Food and Beverages 

Nama 

Perusahaan 

Tahun 

2012 2013 2014 2015 2016 

ADES 83,376,000,000 55,656,000,000 31,072,000,000 32,839,000,000 55,951,000,000 

DLTA 213,421,007,000 270,498,062,000 288,449,375,000 192,045,199,000 169,789,649,000 

ICBP 2,282,371,000,000 2,235,040,000,000 2,574,172,000,000 2,923,148,000,000 3,631,301,000,000 

INDF 4,779,446,000,000 3,416,635,000,000 5,229,489,000,000 3,709,501,000,000 3,631,301,000,000 

MYOR 744,428,404,309 1,013,558,238,779 409,618,689,464 1,250,233,128,560 1,388,676,127,665 

MLBI 453,405,000,000 865,944,000,000 794,883,000,000 496,909,000,000 679,191,000,000 

ROTI 149,149,548,025 158,015,270,921 188,648,345,876 270,538,700,440 279,777,368,831 

PSDN 25,623,404,271 21,322,248,834 -27,665,669,917 -42,619,829,577 -36,662,178,272 

SKBM 12,703,059,881 58,266,986,268 90,094,363,594 40,150,568,621 22,545,456,050 

SKLT 7,962,693,771 11,440,014,188 16,480,714,984 20,066,791,849 20,646,121,074 

ULTJ 353,431,619,485 325,127,420,664 283,061,430,451 523,100,215,029 709,825,635,742 

CEKA 58,344,237,476 65,068,958,558 41,001,414,954 106,549,446,980 249,697,013,626 

Total  706,151,357,655.85  654,510,076,482.00  762,266,442,940.77  730,624,268,777.31  828,887,586,765.62  

Sumber : Data Sekunder yang diolah , 2017 
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Tabel 1.2 

Pendapatan Perusahaan Food and Beverages 

Nama 

Perusahaan 
Tahun 

2012 2013 2014 2015 2016 

ADES 476,638,000,000 502,524,000,000 578,784,000,000 669,725,000,000 887,663,000,000 

DLTA 719,951,793,000 867,066,542,000 879,253,383,000 699,506,819,000 539,605,878,000 

ICBP 2,849,250,000,000 25,094,681,000,000 30,022,463,000,000 31,741,094,000,000 34,466,069,000,000 

INDF 50,201,548,000,000 57,731,998,000,000 63,594,452,000,000 64,061,947,000,000 34,466,069,000,000 

MYOR 10,510,625,669,832 12,017,837,133,337 14,169,088,278,238 14,818,730,635,847 18,349,959,898,358 

MLBI 1,566,984,000,000 2,713,027,000,000 2,988,501,000,000 2,696,318,000,000 2,297,675,000,000 

ROTI 1,190,825,893,340 1,505,519,937,691 1,880,262,901,697 2,174,501,712,899 2,521,920,968,213 

PSDN 1,305,116,747,447 1,279,553,071,584 975,081,057,089 920,352,848,084 932,905,806,441 

SKBM 753,709,821,608 1,296,618,257,503 1,480,764,903,724 1,362,245,580,664 1,501,115,928,446 

SKLT 401,724,215,506 567,048,547,543 681,419,524,161 745,107,731,208 833,850,372,883 

ULTJ 2,809,851,307,439 2,809,851,307,439 2,809,851,307,439 2,809,851,307,439 2,809,851,307,439 

CEKA 1,123,519,657,631 2,531,881,182,546 3,701,868,790,192 3,485,733,830,354 4,115,541,761,173 

Total 

Pendapatan 5,723,681,640,579.85  8,415,754,342,844.38  9,545,707,116,841.31  9,729,761,253,646.85  8,001,438,417,178.31  

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2017 

Dari penelitian terdahulu ditemukan adanya ketidak konsistenan antara hasil 

penelitian yang satu dengan yang lainnya. Sehubungan dengan hal itu, peneliti akan 

mengkaji kembali pengaruh rasio terhadap pertumbuhan laba. Penelitian ini juga 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh rasio NPM, TAT, CR, ROE, ROA, DER, 

WCTA, OITL terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan Food and Beverages. 

Peneliti memilih perusahaan Food and Beverages sebagai objek disebabkan 

karena perusahaan tersebut memiliki potensi yang cukup untuk memberikan 

lapangan pekerjaan dan juga perusahaan Food and Beverages merupakan 
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perusahaan yang berkembang pesat dalam memenuhi kebutuhan pokok 

masyarakat.  

 

Oleh sebab itu topik dalam penelitian ini adalah : PENGARUH RASIO 

(NPM, TAT, CR, ROE, DER, WCTA, OITL) TERHADAP PERTUMBUHAN 

LABA PADA PERUSAHAAN FOOD AND BEVERAGES TAHUN 2012-2016. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah : 

Apakah NPM, TAT, CR, ROE, DER, WCTA, OITL berpengaruh terhahadap 

Pertumbuhan Laba di sub sektor food and beverages pada periode 2012-2016? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut: 

Mengetahui pengaruh NPM, TAT, CR, ROE, DER, WCTA, OITL terhadap 

Pertumbuhan Laba di sub sektor food and beverages pada periode 2012-2016. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Akademisi 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan ekonomi 

terkhusus manajemen keuangan, dan dapat dijadikan sebagai referensi tambahan 

bagi para peneliti yang tertarik untuk meneliti selanjutnya serta yang akan 
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meneruskan penelitian tentang pengaruh NPM, TAT, ROE, DER, WCTA, dan 

OITL terhadap pertumbuhan laba. 

 

2. Bagi Investor 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu investor dalam pengambilan 

keputusan untuk membeli atau menjual sahamnya di pasar modal, dengan melihat 

pengaruh NPM, TAT, CR, ROE, DER, WCTA, dan OITL terhadap pertumbuhan 

laba berdasarkan hasil dalam penelitian ini.  

 

3. Bagi Emiten 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada para emiten 

dalam menyikapi dan mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan agar dapat 

menjadi lebih baik dengan melihat pengaruh NPM, TAT, CR, ROE, DER, WCTA, 

dan OITL terhadap pertuumbuhan laba. 

  


