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BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1. Gambaran Umum Obyek Penelitian 

Dalam penelitian ini ditekankan pada pengujian pengaruh antara rasio 

keuangan terhadap Pertumbuhan Laba. Hal ini dimaksudkan untuk menguji 

seberapa besar pengaruh antara rasio keuangan terhadap Pertumbuhan Laba. 

Obyek yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sub 

sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 

periode 2013-2017 atau selama 5 tahun. Penelitian ini menggunakan laporan 

keuangan, karena laporan keuangan perusahaan menyajikan berbagai macam 

informasi yang lengkap dan mendetail terkait dengan perusahaan. Selain itu, 

penelitian ini mengambil data dari Bursa Efek Indonesia karena Bursa Efek 

Indonesia merupakan satu-satunya Bursa Efek Indonesia yang memiliki data 

lengkap dan telah terorganisasi dengan baik. 

Perusahaan food and beverages merupakan perusahaan yang bergerak 

dalam bidang produksi makanan dan minuman  dengan mengolah bahan mentah 

menjadi barang dalam proses atau menjadi barang jadi. Jumlah perusahaan 

manufaktur food and beverages yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sampai 31 

Desember 2017 adalah sebanyak 18 perusahaan. Penelitian ini mengambil sampel 

perusahaan manufaktur food and beverages karena seiring perkembangan 

teknologi dan informasi yang serba cepat, kebutuhan masyarakat juga semakin 

meningkat seiring dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk di Indonesia, 
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setiap orang menginginkan segala sesuatu yang serba instan termasuk dalam hal 

makanan dan minuman. 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan metode 

purposive sampling, yaitu metode pengambilan sampel yang disesuaikan dengan 

kriteria-kriteria tertentu. Kriteria-kriteria dalam pengambilan sampel penelitian ini 

yaitu: 

1. Perusahaan food and beverages yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

pada periode 2013-2017. 

2. Perusahaan food and beverages yang mempublikasikan laporan keuangan 

auditan secara lengkap selama 5 tahun yaitu pada periode 2013-2017. 

3. Perusahaan food and beverages yang memperoleh laba selama tahun yang 

diteliti yaitu dari tahun 2013-2017. 

Berikut ini merupakan penggolongan sampel berdasarkan kriteria yang 

telah ditentukan: 

Tabel 4.1 

Penggolongan Sampel 

 

No Kriteria Jumlah 

1. Jumlah populasi perusahaan food and beverages yang 

terdaftar di BEI pada periode 2013-2017 

18 

2. (-) Perusahaan yang tidak mempublikasikan laporan 

keuangan auditan secara lengkap selama periode 

penelitian 2013-2017. 

(4) 

3. (-) Perusahaan yang mengalami kerugian selama 

periode penelitian 2013-2017. 

(3) 

 Sampel yang memenuhi kriteria 11 

 Data diolah = jumlah sampel x 5 periode (11 x 5) 55 

Sumber: Data sekunder yang diolah 

Berdasarkan kriteria yang dikemukakan di atas, maka diperoleh sampel 

sebanyak 11 perusahaan yang memiliki kriteria penelitian dari 18 perusahaan food 
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and beverages yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2013-2017. 

Sehingga jumlah data yang diolah adalah 55 data untuk periode 2013-2017 atau 

selama 5 tahun. Adapun daftar 11 perusahaan food and beverages yang menjadi 

sampel beserta kode yang tertera dalam BEI sebagai berikut: 

Tabel 4.2 

Daftar Perusahaan Yang Menjadi Sampel 

 

No Kode Nama Perusahaan 
Laporan Keuangan 

Tidak Lengkap 

Laba 

Negatif 

1. AISA 
Tiga Pilar Sejahtera 

Food Tbk, PT 
 √ 

2. ALTO 
Tri Banyan Tirta Tbk, 

PT 
 √ 

3. CAMP 
Campita Ice Cream 

Industry Tbk 
√  

4. CEKA 
Wilmar Cahaya 

Indonesia Tbk, PT 
  

5. CLEO Sariguna Primatirta Tbk √  

6. DLTA Delta Djakarta Tbk, PT   

7. HOKI 
Buyung Poetra Sembada 

Tbk, PT 
√  

8. ICBP 
Indofood CBP Sukses 

Makmur Tbk, PT 
  

9. INDF 
Indofood Sukses 

Makmur Tbk, PT 
  

10. MLBI 
Multi Bintang Indonesia 

Tbk, PT 
  

11. MYOR Mayora Indah Tbk, PT   

12. PCAR 
Prima Cakrawala Abadi 

Tbk 
√  

13. PSDN 
Prashida Aneka Niaga 

Tbk, PT 
 √ 

14. ROTI 
Nippon Indosari 

Corporindo Tbk, PT 
  

15. SKBM Sekar Bumi Tbk, PT   

16. SKLT Sekar Laut Tbk, PT   

17. STTP Siantar Top Tbk, PT   

18. ULTJ 

UltrajayaMilk Industry 

and Tranding Company 

Tbk, PT 

  

Sumber: Data sekunder yang diolah 
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4.2. Deskripsi Variabel 

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel dependen yaitu 

Pertumbuhan Laba, untuk variabel independennya yaitu Current Ratio (CR), Debt 

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

(NPM). Untuk mengetahui perbedaan variabel-variabel pada penelitian ini maka 

diperlukan statistik deskriptif. Statistik deskriptif dalam penelitian ini memberikan 

gambaran mengenai nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (mean), dan 

standar deviasi dari variabel yang diteliti. Hasil statistik deskriptif adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 4.3 

Hasil Statistik Deskriptif 

Descriptive Statistics 

 

N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

Pertumbuhan 

Laba 
55 -61.28 358.69 26.3802 70.09585 

CR 55 .51 8.64 2.2856 1.62280 

DER 55 17.14 302.86 94.8576 52.35734 

TAT 55 .55 3.06 1.4029 .60750 

NPM 55 1.11 39.00 10.2104 9.00669 

Valid N (listwise) 55     

Sumber: Output SPSS 16 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disajikan dalam Tabel 4.3 dapat 

diketahui gambaran dari variabel dependen dan masing-masing variabel 

independen sebagai berikut: 
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4.2.1. Variabel Dependen (Terikat) 

1. Pertumbuhan Laba 

Berdasarkan Tabel 4.3 hasil statistik deskriptif, rata-rata (mean) 

Pertumbuhan Laba sebesar 26,3802. Laba perusahaan terendah (minimum) adalah 

-61,28 dan laba tertinggi (maximum) adalah 358,69. Dari data tersebut diketahui 

bahwa pertumbuhan laba secara rata-rata mengalami peningkatan yang baik yaitu 

sebesar 26,3802. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang menjadi sampel 

mengalami peningkatan laba yang cukup baik. Standar deviation Pertumbuhan 

Laba sebesar 70,09585 yang lebih besar dari nilai mean sebesar 26,3802. 

 

4.2.2. Variabel Independen (Bebas) 

1. Current Ratio (CR) 

Berdasarkan Tabel 4.3 hasil statistik deskriptif, variabel Current Ratio 

(CR), nilai tertinggi (maximum) adalah 8,64 dan nilai terendah (minimum) adalah 

0,51. Nilai rata-rata (mean) pada Current Ratio (CR) sebesar 2,2856 dengan 

standar deviation sebesar 1,62280. Hal ini berarti bahwa data pada variabel 

Current Ratio (CR) memiliki sebaran yang kecil. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa data yang dipakai merupakan data yang cukup bagus. 

 

2. Debt to Equity Ratio (DER) 

Berdasarkan Tabel 4.3 hasil statistik deskriptif, nilai rata-rata (mean) pada 

variabel Debt to Equity Ratio (DER) sebesar 94,8576. Nilai terendah (minimum) 

adalah 17,14 dan nilai tertinggi (maximum) adalah 302,86. Dari data tersebut 

dapat diketahui bahwa data variabel ini memiliki sebaran yang kecil karena nilai 
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standar deviation lebih kecil dibanding nilai rata-rata (mean), yakni sebesar 

52,35734. Dengan demikian data pada variabel Debt to Equity Ratio (DER) 

merupakan data yang baik. 

 

3. Total Asset Turnover (TAT) 

Berdasarkan Tabel 4.3 hasil statistik deskriptif, variabel Total Asset 

Turnover (TAT) memiliki nilai terendah (minimum) sebesar 0,55 dan nilai 

tertinggi (maximum) adalah 3,06. Rata-rata (mean) yang dimiliki sebesar 1,4029 

dengan nilai standar deviation sebesar 0,60750. Karena nilai standar deviation 

lebih kecil dari nilai rata-rata (mean), variabel ini memiliki sebaran kecil dan data 

yang digunakan cukup bagus. 

 

4. Net Profit Margin (NPM) 

Berdasarkan Tabel 4.3 hasil statistik deskriptif, nilai rata-rata (mean) pada 

variabel Net Profit Margin (NPM) sebesar 10,2104. Nilai terendah (minimum) 

sebesar 1,11 dan nilai tertinggi (maximum) adalah 39,00. Dari data tersebut dapat 

diketahui bahwa data variabel ini memiliki sebaran yang kecil karena nilai standar 

deviation lebih kecil dibandingkan nilai rata-rata (mean), yakni sebesar 9,00669. 

Dengan demikian data pada variabel  Net Profit Margin (NPM) merupakan data 

yang baik. 
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4.3. Analisis Data 

4.3.1. Uji Asumsi Klasik 

Sebelum melakukan regresi berganda, ada beberapa syarat pengujian yang 

harus dipenuhi agar hasil olahan data benar-benar dapat menggambarkan apa yang 

menjadi tujuan penelitian  (Yohanas, 2014). 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel dependen dan variabel independen mempunyai distribusi normal atau 

tidak. Model regresi yang baik, memiliki distribusi data normal atau mendekati 

normal. Untuk mendeteksi normalitas dapat dilakukan dengan uji statistik 

(Ghozali, 2005 dalam Adisetiaawan, 2012). Pengujian ini menggunakan uji 

normal probability plot dan uji One Sample Kolmogrov-Smirnov. Berikut grafik 

normal probability plot hasil uji normalitas: 

Gambar 4.1 

Hasil Uji Normalitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Output SPSS 16 
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Pada Gambar 4.1 pada grafik normal probability plot memperlihatkan 

bahwa titik-titik varabel berada di sekitar garis Y=X atau menyebar di sekitar 

garis diagonal serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal, ini 

menunjukkan bahwa data telah terdistribusi normal.   

Berikut tabel One Sample Kolmogrov-Smirnov hasil uji normalitas: 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized 

Residual 

N 55 

Normal Parametersa Mean .0000000 

Std. Deviation 65.36926111 

Most Extreme Differences Absolute .175 

Positive .175 

Negative -.112 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.301 

Asymp. Sig. (2-tailed) .068 

a. Test distribution is Normal.  

Sumber: Output SPSS 16 

 
 

 

Dari Tabel 4.4 terlihat bahwa hasil uji normalitas menyatakan bahwa nilai 

Kolmogrov-Smirnov sebesar 1,301 dengan signifikansi 0,068. Dengan hasil 

tersebut maka dapat dinyatakan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini 

telah terdistribusi normal, karena nilai signifikansi dari uji normalitas untuk 

masing-masing variabel lebih besar dari ɑ (ɑ = 0,05) yaitu 0,068 > 0,05. 
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2. Uji Multikolinearitas 

Menurut Ghozali (2005) dalam Adisetiawan (2012), uji ini digunakan 

untuk mengetahui apakah terdapat korelasi di antara variabel-variabel 

independen dalam model regresi tersebut. Model regresi yang baik seharusnya 

tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika terdapat korelasi antara 

variabel independen, maka variabel-variabel ini tidak orthogonal. Untuk 

mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas dalam model regresi dapat dilihat 

dalam nilai tolerance dan Variance Inflantion Factor (VIF).  Nilai untuk 

menunjukkan ada atau tidaknya multikolinearitas adalah jika nilai tolerance > 

0,1 dan nilai VIF < 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada 

multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi dan sebaliknya. 

Berikut tabel hasil uji multikolinearitas: 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Multikolinearitas  

Coefficientsa 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 CR .392 2.551 

DER .459 2.181 

TAT .853 1.172 

NPM .697 1.434 

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Laba 

Sumber: Output SPSS 16 

 

 

Berdasarkan Tabel 4.5 hasil uji multikolinearitas dapat dilihat bahwa hasil 

perhitungan nilai tolerance menunjukkan tidak ada variabel independen yang 
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memiliki nilai tolerance ˂ 0,1 dimana tolerance value CR yaitu 0,392; DER 

senilai 0,459; TAT senilai 0,853; dan NPM senilai 0,697 yang berarti tidak ada 

korelasi antara variabel independen. Hasil perhitungan VIF juga menunjukkan hal 

yang sama tidak ada satu pun variabel independen yang memiliki nilai VIF ˃ 10, 

dimana VIF CR yaitu 2,551; DER senilai 2,181; TAT senilai 1,172; dan NPM 

senilai 1,434. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolineritas antar 

variabel independen dalam model regresi. 

 

3. Uji Autokorelasi 

Uji autokerelasi bertujuan untuk menguji apakah model regresi linear ada 

korelasi antara kesalahan penggangu pada periode t dengan kesalahan penggangu 

pada periode t-1 (sebelumnya). Uji autokerelasi yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah uji Durbin-Watson. Berikut tabel hasil uji autokorelasi: 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Autokorelasi 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .361a .130 .061 67.934 2.275 

a. Predictors: (Constant), NPM, DER, TAT, CR  

b. Dependent Variable: Pertumbuhan Laba 

Sumber: Output SPSS 16 

 

 

Berdasarkan Tabel 4.6 hasil uji autokorelasi menunjukkan bahwa nilai 

Durbin-Watson sebesar 2,275; sedangkan dalam DW-tabel untuk K=4 dan n=55 

diperoleh batas luar (dl) sebesar 1,4136 dan untuk batas dalam (du) sebesar 

1,7240 maka dari perhitungan disimpulkan bahwa du < d < 4-du = 1,7240 < 2,275 
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< 2,276 maka DW-test terletak pada daerah uji, sehingga disimpulkan bahwa 

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

(TAT), dan Net Profit Margin (NPM) tidak terjadi masalah autokorelasi. 

 

4. Uji Heteroskedastisitas 

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain 

(Adisetiawan, 2012). Apabila pengamatan satu ke pengamatan lain tetap, maka 

disebut homoskedastisitas. Apabila berbeda maka disebut heteroskedastisitas. 

Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat 

dilihat pada grafik scatterplot. Berikut grafik hasil uji heteroskedastisitas: 

Gambar 4.2 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Output SPSS 16 

 

Berdasarkan Gambar 4.2 grafik scatterplot terlihat bahwa titik-titik 

tersebut menyebar secara acak, serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 
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0 pada sumbu Y, maka dapat dikatakan bahwa tidak terdapat gejala 

heteroskedastisitas pada model regresi yang digunakan. 

 

4.3.2. Analisis Regresi Berganda 

Berdasarkan hasil uji asumsi klasik yang telah dilakukan di atas, dapat 

disimpulkan bahwa model regresi yang dipakai dalam penelitian ini telah 

memenuhi model estimasi yang layak untuk dilakukan analisis statistik 

selanjutnya. Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui 

besarnya pengaruh variabel Current Ratio (CR), Debt to Equity Ratio (DER), 

Total Asset Turnover (TAT), dan Net Profit Margin (NPM) terhadap 

Pertumbuhan Laba pada perusahaan manufaktur food and beverages yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017. Berikut tabel hasil analisis 

regresi berganda: 

Tabel 4.7 

Hasil Analisis Regresi Berganda 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -19.669 47.914  -.411 .683 

CR -7.791 9.098 -.180 -.856 .396 

DER -.139 .261 -.104 -.533 .596 

TAT 38.887 16.475 .337 2.360 .022 

NPM 2.203 1.229 .283 1.792 .079 

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Laba 

Sumber: Output SPSS 16 
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Dari Tabel 4.7 hasil analisis regresi berganda pada kolom unstandardized 

coefficients bagian B diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut: 

Y = -19,669 – 7,791 CR – 0,139 DER + 38,887 TAT + 2,203 NPM + e 

Angka yang dihasilkan dari pengujian tersebut dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

1. Konstanta (a) 

Nilai konstanta yang diperoleh sebesar -19,669. Hal ini berarti bahwa jika 

variabel independen (CR, DER, TAT, dan NPM) tidak ada atau bernilai nol, 

maka besarnya Pertumbuhan Laba yang terjadi adalah sebesar -19,669. 

 

2. Koefisien Regresi b1 X1 

Nilai koefisien regresi variabel Currennt Ratio (CR) sebesar -7,791. Hal 

ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan Currennt Ratio (CR) sebesar 1%, 

tidak menyebabkan Pertumbuhan Laba naik. Dengan nilai koefisien regresi yang 

negatif, maka akan mengakibatkan penurunan Pertumbuhan Laba sebesar 7,791. 

 

3. Koefisien Regresi b2 X2 

Nilai koefisien regresi variabel Debt to Equity Ratio (DER) sebesar -0,139. 

Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan Debt to Equity Ratio (DER) 

sebesar 1%, tidak menyebabkan Pertumbuhan Laba naik. Dengan nilai koefisien 

regresi yang negatif, maka akan mengakibatkan penurunan Pertumbuhan Laba 

sebesar 0,139. 

 

  



71 

 

4. Koefisien Regresi b3 X3 

Nilai koefisien regresi variabel Total Asset Turnover (TAT) sebesar 

38,887. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan Total Asset Turnover 

(TAT) sebesar 1%, maka akan mengakibatkan peningkatan Pertumbuhan Laba 

sebesar 38,887. 

 

5. Koefisien Regresi b4 X4 

Nilai koefisien regresi variabel Net Profit Margin (NPM) sebesar 2,203. 

Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan Net Profit Margin (NPM) 

sebesar 1%, maka akan mengakibatkan peningkatan Pertumbuhan Laba sebesar 

2,203. 

 

4.3.3. Uji Hipotesis 

1. Uji t (Uji Parsial) 

Uji t (uji parsial) dalam penelitian ini digunakan untuk menguji 

signifikansi pengaruh Current Ratio (CR), Debt to Equity Ratio (DER), Total 

Asset Turnover (TAT), dan Net Profit Margin (NPM) terhadap Pertumbuhan 

Laba pada perusahaan manufaktur food and beverages yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode 2013-2017 secara individual. Berikut tabel hasil uji t (uji 

parsial): 
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Tabel 4.8 

Hasil Uji t (Uji Parsial) 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -19.669 47.914  -.411 .683 

CR -7.791 9.098 -.180 -.856 .396 

DER -.139 .261 -.104 -.533 .596 

TAT 38.887 16.475 .337 2.360 .022 

NPM 2.203 1.229 .283 1.792 .079 

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Laba    

Sumber: Output SPSS 16 

Berdasarkan hasil olahan data statistik pada Tabel 4.8, maka dapat dilihat 

pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial 

adalah sebagai berikut: 

a. Current Ratio (X1) 

Hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah Current Ratio (CR) 

berpengaruh negatif signifikan terhadap Pertumbuhan Laba pada perusahaan food 

and beverages yang terdaftar di BEI periode 2013-2017. Dari hasil penelitian ini 

diperoleh nilai koefisien regresi untuk variabel Current Ratio (CR) sebesar -7,791. 

Hipotesis diterima jika thitung ˃ ttabel , dan nilai sig < 0,05. Nilai ttabel pada nilai sig 

0,05 adalah 1,67591. Untuk variabel Current Ratio (CR) nilai thitung adalah -0,856 

dan nilai sig adalah 0,396. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa thitung < ttabel 

yaitu -0,856 < 1,67591 dan nilai signifikansi 0,396 > 0,05. Sehingga Ha ditolak 

dan Ho diterima, jadi Current Ratio (CR) tidak berpengaruh signifikan terhadap 

Pertumbuhan Laba. Dengan demikian hipotesis pertama (H1) yang menyatakan 
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Current Ratio (CR) berpengaruh negatif signifikan terhadap Pertumbuhan Laba 

tidak dapat diterima. 

 

b. Debt to Equity Ratio (X2) 

Hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah Debt to Equity Ratio (DER) 

berpengaruh negatif signifikan terhadap Pertumbuhan Laba pada perusahaan food 

and beverages yang terdaftar di BEI periode 2013-2017. Dari hasil penelitian ini 

diperoleh nilai koefisien regresi untuk variabel Debt to Equity Ratio (DER) 

sebesar -0,139. Hipotesis diterima jika thitung ˃ ttabel , dan nilai sig < 0,05. Nilai ttabel 

pada nilai sig 0,05 adalah 1,67591. Untuk variabel Debt to Equity Ratio (DER) 

nilai thitung adalah -0,533 dan nilai sig adalah 0,596. Dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa thitung < ttabel yaitu -0,533 < 1,67591 dan nilai signifikansi 0,596 > 

0,05. Sehingga Ha ditolak dan Ho diterima, jadi Debt to Equity Ratio (DER) tidak 

berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Laba. Dengan demikian hipotesis 

kedua (H2) yang menyatakan Debt to Equity Ratio (DER) berpengaruh negatif 

signifikan terhadap Pertumbuhan Laba tidak dapat diterima. 

 

c. Total Asset Turnover (X3) 

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah Total Asset Turnover (TAT) 

berpengaruh positif signifikan terhadap Pertumbuhan Laba pada perusahaan food 

and beverages yang terdaftar di BEI periode 2013-2017. Dari hasil penelitian ini 

diperoleh nilai koefisien regresi untuk variabel Total Asset Turnover (TAT) 

sebesar 38,887. Hipotesis diterima jika thitung ˃ ttabel , dan nilai sig < 0,05. Nilai 

ttabel pada nilai sig 0,05 adalah 1,67591. Untuk Total Asset Turnover (TAT) nilai 
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thitung adalah 2,360 dan nilai sig adalah 0,022. Dengan demikian dapat dikatakan 

bahwa thitung > ttabel yaitu 2,360 > 1,67591 dan nilai signifikansi 0,022 < 0,05. 

Sehingga Ha diterima dan Ho ditolak, jadi Total Asset Turnover (TAT) 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Laba. Dengan demikian 

hipotesis ketiga (H3) yang menyatakan Total Asset Turnover (TAT) berpengaruh 

positif signifikan terhadap Pertumbuhan Laba dapat diterima. 

 

d. Net Profit Margin (X4) 

Hipotesis keempat dalam penelitian ini adalah Net Profit Margin (NPM) 

berpengaruh positif signifikan terhadap Pertumbuhan Laba pada perusahaan food 

and beverages yang terdaftar di BEI periode 2013-2017. Dari hasil penelitian ini 

diperoleh nilai koefisien regresi untuk variabel Net Profit Margin (NPM) sebesar 

2,203. Hipotesis diterima jika thitung ˃ ttabel , dan nilai sig < 0,05. Nilai ttabel pada 

nilai sig 0,05 adalah 1,67591. Untuk Net Profit Margin (NPM) nilai thitung adalah 

1,792 dan nilai sig adalah 0,079. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa thitung > 

ttabel yaitu 1,792 > 1,67591. Sehingga Ha diterima dan Ho ditolak, karena nilai 

signifikansi 0,079 > 0,05. Artinya Net Profit Margin (NPM) berpengaruh positif 

namun tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Laba. Dengan demikian hipotesis 

keempat (H4) yang menyatakan Net Profit Margin (NPM) berpengaruh positif 

signifikan terhadap Pertumbuhan Laba tidak dapat diterima. 

 

2. Uji F (Uji Simultan) 

Uji F (Uji Simultan) dalam penelitian ini digunakan untuk menguji 

signifikansi pengaruh Current Ratio (CR), Debt to Equity Ratio (DER), Total 
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Asset Turnover (TAT), dan Net Profit Margin (NPM) secara simultan terhadap 

Pertumbuhan Laba pada perusahaan manufaktur food and beverages yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017. Berikut tabel hasil uji F 

(uji simultan): 

Tabel 4.9 

Hasil Uji F (Uji Simultan) 

ANOVAb 

Model 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 34575.522 4 8643.881 1.873 .130a 

Residual 230749.576 50 4614.992   

Total 265325.098 54    

a. Predictors: (Constant), NPM, DER, TAT, CR   

b. Dependent Variable: Pertumbuhan Laba    

Sumber: Output SPSS 16 

Berdasarkan hasil olahan data statistik pada Tabel 4.9, maka dapat dilihat 

nilai Ftabel pada nilai sig 0,05 adalah 2,56. Nilai Fhitung adalah 1,873 dan nilai sig 

adalah 0,130. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Fhitung < Ftabel, yaitu 1,873 

< 2,56 dan nilai signifikansi 0,130 > 0,05. Sehingga Ha ditolak dan Ho diterima. 

Artinya Current Ratio (CR), Debt to Equity Ratio (DER), Total Assets Turnover 

(TAT), dan Net Profit Margin (NPM) dalam penelitian ini secara simultan tidak 

berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Laba. 

 

3. Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien 

determinasi adalah diantara nol dan satu. Nilai R square yang kecil berarti 
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kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen 

sangat terbatas. Sebaliknya, nilai R square yang mendekati satu menandakan 

variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang 

dibutuhkan untuk memprediksi variabel-variabel dependen (Ghozali, 2016). 

Berikut tabel hasil uji koefisien Determinasi (R2): 

Tabel 4.10 

Hasil Koefisien Determinasi 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .361a .130 .061 67.934 2.275 

a. Predictors: (Constant), NPM, DER, TAT, CR  

b. Dependent Variable: Pertumbuhan Laba 

Sumber: Output SPSS 16 

 

 

Berdasarkan Tabel 4.10 terlihat besarnya pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen yang dapat diterangkan oleh model persamaan ini 

adalah sebesar 6,1% dari Pertumbuhan Laba pada perusahaan food and beverages 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017 yang dapat dijelaskan 

oleh Current Ratio (CR), Debt to Equity Ratio (DER), Total Assets Turnover 

(TAT), dan Net Profit Margin (NPM), sedangkan sisanya 93,9% dipengaruhi atau 

dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi. 

 

4.4. Pembahasan 

4.4.1. Pengaruh Current Ratio (CR) Terhadap Pertumbuhan Laba  

Current Ratio merupakan salah satu rasio likuiditas (Kasmir, 2013). Rasio 

lancar (Current Ratio) merupakan ukuran yang paling umum digunakan untuk 
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mengetahui kewajiban jangka pendek, oleh karena itu rasio tersebut menunjukkan 

seberapa jauh tuntutan dari kreditor jangka pendek dipenuhi oleh aktiva yang 

diperkirakan menjadi uang tunai dalam periode yang sama dengan jatuh tempo 

hutang (Gunawan & Wahyuni, 2013). 

Hasil penelitian yang diperoleh mengenai pengaruh Current Ratio (CR) 

terhadap Pertumbuhan Laba pada perusahaan food and beverages yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia. Nilai koefisien regresi untuk variabel Current Ratio (CR) 

sebesar -7,791. Hasil uji hipotesis secara parsial menunjukkan bahwa thitung < ttabel 

yaitu -0,856 < 1,67591 dan nilai signifikansi 0,396 > 0,05. Jadi kesimpulanya 

Current Ratio (CR) tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Laba 

pada perusahaan food and beverages yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2013-2017. Dengan demikian hipotesis pertama (H1) ditolak. 

Current Ratio (CR) tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan 

Laba, menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan food and beverages dalam 

memenuhi kewajiban jangka pendeknya tidak dapat memberikan jaminan 

ketersediaan modal kerja untuk mendukung aktivitas operasional perusahaan, 

sehingga perolehan laba yang ingin dicapai tidak seperti yang diharapkan. Hal ini 

disebabkan aktiva lancar yang dihasilkan terlalu tinggi karena perusahaan 

berusaha untuk sebisa mungkin menggunakan aktiva lancar bukan hanya untuk 

memenuhi hutang, tetapi juga untuk kepentingan yang lain. Ini akan 

mengakibatkan adanya kelebihan aset lancar yang tidak baik terhadap 

Pertumbuhan Laba karena aset lancar pada umumnya menghasilkan return yang 

lebih rendah dibandingkan dengan aset tetap (Gunawan & Wahyuni, 2013). 
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Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Gunawan & Wahyuni 

(2013), Narpatilova (2014), dan Yanti (2017), yang menyatakan bahwa Current 

Ratio (CR) tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Laba. 

Hal ini bertolak belakang dengan yang diungkapkan Mahaputra (2012), 

bahwa secara konseptual Current Ratio (CR) menunjukkan kemampuan 

perusahaan untuk membayar kewajiban finansial jangka pendek tepat pada 

waktunya sehingga dapat memberikan informasi yang baik kepada calon investor. 

Informasi ini akan berpengaruh terhadap meningkatnya minat investor dalam 

berinvestasi, yang mengakibatkan meningkatnya laba sehingga Pertumbuhan Laba 

akan terkorelasi dengan nilai yang meningkat. Dengan Current Ratio (CR) yang 

semakin tinggi maka semakin tinggi pula Pertumbuhan Laba dan sebaliknya 

semakin rendah Current Ratio (CR) semakin rendah pula Pertumbuhan Laba. 

 

4.4.2. Pengaruh Debt to Equity Ratio (DER) Terhadap Pertumbuhan Laba 

Debt to Equity Ratio merupakan salah satu rasio solvabilitas/ leverage 

(Kasmir, 2013). Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan 

peminjam (kreditor) dengan pemilik perusahaan. Dengan kata lain, rasio ini 

berfungsi untuk menggetahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan untuk 

jaminan utang  (Kasmir, 2014). 

Hasil penelitian yang diperoleh mengenai pengaruh Debt to Equity Ratio 

(DER) terhadap Pertumbuhan Laba pada perusahaan food and beverages yang 

terdaftar di BEI periode 2013-2017. Nilai koefisien regresi untuk variabel Debt to 

Equity Ratio (DER) sebesar -0,139. Hasil uji hipotesis secara parsial menunjukkan 

bahwa thitung < ttabel yaitu -0,533 < 1,67591 dan nilai signifikansi 0,596 > 0,05. Jadi 
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kesimpulanya Debt to Equity Ratio (DER) tidak berpengaruh signifikan terhadap 

Pertumbuhan Laba pada perusahaan food and beverages yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode 2013-2017. Dengan demikian hipotesis kedua (H2) ditolak. 

Debt to Equity Ratio (DER) tidak berpengaruh signifikan terhadap 

Pertumbuhan Laba, menunjukkan bahwa proporsi modal yang dimiliki 

perusahaan lebih kecil dari pada kewajiban perusahaan atau adanya 

ketergantungan yang tinggi terhadap pihak luar. Sehingga Debt to Equity Ratio 

(DER) tidak mampu mempengaruhi Pertumbuhan Laba, hal ini ini terjadi karena 

perusahaan food and beverages kurang mengoptimalkan hutang untuk kebutuhan 

perusahaan. Hutang memiliki resiko ketika perusahaan tidak mampu membayar 

kewajiban pada saat jatuh tempo, sehingga akan menggangu kegiatan operasi 

perusahaan. Selain itu mengindikasikan bahwa peningkatan hutang perusahaan 

yang digunakan untuk modal kerja atau aktivitas operasional perusahaan tidak 

mampu menghasilkan keuntungan yang optimal, sehingga perubahan Debt to 

Equity Ratio (DER) memiliki pengaruh yang tidak signifikan untuk dapat 

meningkatkan kinerja atau laba perusahaan (Yanti, 2017). 

Perusahaan dengan Debt to Equity Ratio (DER) yang tinggi 

mengindikasikan bahwa perusahaan lebih banyak menggunakan hutang dalam 

memenuhi aktivitas operasionalnya. Penggunaan hutang oleh perusahaan pada 

dasarnya mempunyai kelemahan. Perusahaan yang menggunakan komposisi 

hutang terlalu tinggi mengindikasikan bahwa perusahaan belum mampu 

membiayai asetnya dari hasil operasi perusahaan (Yohanas, 2014).  
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Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Gunawan & Wahyuni 

(2013), Yohanas (2014), dan Yanti (2017), yang menyatakan bahwa Debt to 

Equity Ratio (DER) tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Laba.  

Hal ini bertolak belakang dengan yang diungkapkan Mahaputra (2012), 

bahwa secara konseptual Debt to Equity Ratio (DER) untuk mengetahui jumlah 

dana yang disediakan peminjam (kreditor) dengan pemilik perusahaan, dimana 

Debt to Equity Ratio (DER) yang semakin besar akan menunjukkan tingginya 

ketergantungan permodalan perusahaan terhadap pihak luar sehingga beban 

perusahaan semakin berat. Tentunya hal ini akan mengurangi Pertumbuhan Laba 

sebaliknya semakin rendah Debt to Equity Ratio (DER) maka akan mengurangi 

peminjaman modal dengan pihak luar sehingga beban perusahaan akan semakin 

kecil. Tentunya hal ini akan menambah Pertumbuhan Laba perusahaan. 

 

4.4.3. Pengaruh Total Asset Turnover (TAT) Terhadap Pertumbuhan Laba 

Total Asset Turnover merupakan salah satu rasio aktivitas (Kasmir, 2013). 

Total Asset Turnover merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa 

jumlah penjualan yang diperoleh dari tiap rupiah aktiva (Kasmir, 2009). 

Hasil penelitian yang diperoleh mengenai pengaruh Total Asset Turnover 

(TAT) terhadap Pertumbuhan Laba pada perusahaan food and beverages yang 

terdaftar di BEI periode 2013-2017. Nilai koefisien regresi untuk variabel Total 

Asset Turnover (TAT) sebesar 38,887. Hasil uji hipotesis secara parsial 

menunjukkan bahwa thitung > ttabel yaitu 2,360 > 1,67591 dan nilai signifikansi 

0,022 < 0,05. Jadi kesimpulanya Total Asset Turnover (TAT) berpengaruh positif 

signifikan terhadap Pertumbuhan Laba pada perusahaan food and beverages yang 
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terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017. Dengan demikian hipotesis 

ketiga (H3) diterima. 

Total Asset Turnover (TAT) berpengaruh positif signifikan terhadap 

Pertumbuhan Laba, menunjukkan bahwa efektifitas pengelolaan sumber daya 

yang dimiliki perusahaan food and beverages dari ketersediaan total aktiva sangat 

baik, sehingga ketersediaan asset yang dimiliki dapat meningkatkan aktivitas 

operasional perusahaan terutama dalam hal kemampuan untuk meningkatkan 

Pertumbuhan Laba perusahaan. Ini dapat diasumsikan perputaran asset perusahaan 

dalam menghasilkan laba sangat efektif, dimana Total Asset Turnover (TAT) 

berpengaruh positif signifikan terhadap Pertumbuhan Laba. Semakin cepat tingkat 

perputaran aktivanya maka laba bersih yang dihasilkan akan semakin meningkat 

karena perusahaan sudah dapat memanfaatkan aktiva untuk meningkatkan 

penjualan yang berpengaruh terhadap pendapatan. Dengan demikian semakin 

efektif perputaran asset perusahaan atau pengelolaan asset mampu menghasilkan 

kinerja perusahaan yang tinggi, sehingga dapat meningkatkan laba perusahaan dan 

berdampak pada peningkatan tingkat pengembalian (return) yang di dapat 

investor (Gunawan & Wahyuni, 2013). 

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Mahaputra (2012), 

Gunawan & Wahyuni (2013), dan Hamidu (2013), yang menyatakan bahwa Total 

Assets Turnover memiliki pengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Laba. 

 

4.4.4. Pengaruh Net Profit Margin (NPM) Terhadap Pertumbuhan Laba 

Net Profit Margin merupakan salah satu rasio profitabilitas (Kasmir, 2013). 

Net Profit Margin merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur rupiah laba 
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yang dihasilkan oleh setiap satu rupiah penjualan. Rasio ini memberikan 

gambaran tentang laba untuk para pemegang saham sebagai persentase dari 

penjualan (Prastowo, 2011). 

Hasil penelitian yang diperoleh mengenai pengaruh Net Profit Margin 

(NPM) terhadap Pertumbuhan Laba pada perusahaan food and beverages yang 

terdaftar di BEI periode 2013-2017. Nilai koefisien regresi untuk variabel Net 

Profit Margin (NPM) sebesar 2,203. Hasil uji hipotesis secara parsial 

menunjukkan bahwa thitung > ttabel yaitu 1,792 > 1,67591 dan nilai signifikansi 

0,079 > 0,05. Jadi kesimpulanya Net Profit Margin (NPM) berpengaruh positif 

tetapi tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Laba pada perusahaan food and 

beverages yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017. Dengan 

demikian hipotesis keempat (H4) ditolak.  

Net Profit Margin (NPM) berpengaruh positif tetapi tidak signifikan 

terhadap Pertumbuhan Laba, hal ini dikarenakan Net Profit Margin (NPM) pada 

perusahaan food and beverages rendah sehingga menunjukkan kemampuan 

perusahaan dalam mendapatkan laba bersih dari kegiatan penjualan rendah. Net 

Profit Margin (NPM) yang rendah disebabkan oleh pendapatan yang dihasilkan 

oleh perusahaan dari setiap penjualan tidak dapat menutupi biaya-biaya 

operasional perusahaan dan tingginya tarif pajak yang dikenakan (Yanti, 2017). 

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Narpatilova (2014), dan 

Yanti (2017), yang menyatakan bahwa Net Profit Margin (NPM) tidak 

berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Laba.  



83 

 

Hal ini bertolak belakang dengan yang diungkapkan Adisetiawan (2012), 

bahwa perusahaan yang memiliki rasio Net Profit Margin (NPM) yang tinggi 

cenderung mempunyai Pertumbuhan Laba yang tinggi pula dan sebaliknya. Net 

Profit Margin (NPM) yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan tersebut 

mampu meningkatkan usahanya melalui pencapaian laba operasional dalam 

periode tersebut. Dengan pencapaian laba ini maka investor akan memperoleh 

gambaran positif terhadap kinerja perusahaan tersebut sehingga investor dapat 

mengharapkan adanya return yang tinggi dari modal yang dimilikinya. Dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa Pertumbuhan Laba juga akan meningkat. 

 

4.4.5. Pengaruh Current Ratio (CR), Debt to Equity Ratio (DER), Total Asset 

Turnover (TAT), dan Net Profit Margin (NPM) Secara Simultan 

Terhadap Pertumbuhan Laba 

Hasil penelitian yang diperoleh mengenai pengaruh Current Ratio (CR), 

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

(NPM) secara simultan terhadap Pertumbuhan Laba pada perusahaan food and 

beverages yang terdaftar di BEI periode 2013-2017. Hasil uji hipotesis secara 

simultan menunjukkan nilai Fhitung < Ftabel, yaitu 1,873 < 2,56 dan nilai signifikansi 

0,130 > 0,05. Jadi kesimpulanya Current Ratio (CR), Debt to Equity Ratio (DER), 

Total Assets Turnover (TAT), dan Net Profit Margin (NPM) secara simultan tidak 

berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Laba pada perusahaan food and 

beverages yang terdaftar di BEI periode 2013-2017. Dengan demikian hipotesis 

kelima (H5) ditolak. 


