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ABSTRAK
Tujuan utama suatu perseroan yaitu untuk mencapaikan laba. Laba perusahaan sangat
penting karena kondusif bagi kelangsungan hidup perusahaan. Setiap perusahaan
pasti ingin memperoleh keuntungan yang besar, namun harga jual dan kualitas
produksi pun harus di perhatikan, karena harga jual dan kualitas produksi tersebut
dapat mempengaruhi pendapatan laba dalam suatu perusahaan. Dalam penelitian ini
terdiri dari faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan laba pada perusahaan sub
sektor perdangan besar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 20152019. Dimana variabel independen adalah Likuiditas X1 ( current ratio) dan
Profitabilitas X2 ( return on asset) dan variable dependen adalah Pertumbuhan Laba.
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan sub sektor perdagangan
besar yang ada di Bursa Efek Indonesia yang berjumlah 47 perusahaan. Teknik
penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling dan
terdapat 14 perusahaan yang memenuhi kriteria pemilihan sampel dari tahun 20152019 sehingga mendapatkan 70 data dan setelah di outlier sisa 53 data. Data
keuangan dalam penelitian ini di peroleh melalui IDX perwakilan Batam, kompleks
Mahkota Raya, jalan Gajah Mada Blok A No. 11, Teluk Tering Batam. Hasil
penelitian uji F menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama
antara variabel current ratio dan return on asset terhadap pertumbuhan laba (0,0030
< 0,05) sehingga model regresi yang terdapat dalam penelitian ini layak untuk diteliti.
Secara parsial melalui uji t diperoleh hasil yaitu variabel current ratio berpengaruh
signifikan terhadap pertumbuhan laba (0,0008 < 0,05) , sedangkan variabel return on
asset tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pertumbuhan Laba (0.497 > 0,05).
Kata Kunci: Current Ratio, Profit growth, Return On Asset.
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ABSTRACT
The main objective of a company is to achieve profit. The company's profit is very
important because it is conducive to the company's survival. Every company would
want to get big profits, but the selling price and quality of production must also be
considered, because the selling price and the quality of the production can affect the
profit income in a company. This study consists of factors that affect profit growth in
large sub-sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange in the 2015-2019
period. Where the independent variable is X1 Liquidity (current ratio) and X2
Profitability (return on assets) and the dependent variable is Profit Growth. The
population in this study were all large trading sub-sector companies on the Indonesia
Stock Exchange, totaling 47 companies. The sampling technique in this study used
purposive sampling and there were 14 companies that met the sample selection
criteria from 2015-2019 so that they got 70 data and after outlier the remaining 53
data. Financial data in this study were obtained through IDX Batam representative,
Mahkota Raya complex, Jalan Gajah Mada Blok A No. 11, Teluk Tering Batam. The
results of the F test research show that there is a significant effect jointly between the
current ratio and return on assets variables on profit growth (0.0030 <0.05) so that
the regression model contained in this study is worthy of research. Partially through
the t test, the results are that the current ratio variable has a significant effect on
profit growth (0.0008 <0.05), while the return on asset variable does not significantly
affect profit growth (0.497> 0.05).
Keywords: Current Ratio, Profit growth, Return On Asset.
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1

Latar Belakang
Tujuan utama suatu perseroan yaitu untuk mencapaikan laba. Laba

perusahaan sangat penting karena kondusif bagi kelangsungan hidup perusahaan
(Yanti, 2017a). Setiap perusahaan pasti ingin memperoleh keuntungan yang besar,
namun harga jual dan kualitas produksi pun harus di perhatikan, karena harga jual
dan kualitas produksi tersebut dapat mempengaruhi pendapatan laba dalam suatu
perusahaan. misalnya perusahaan hanya memperhatikan dan berusaha untuk
mendapatkan laba dengan tidak melihat aspek tersebut, maka perusahaan akan
mendapatkan citra yang buruk dan Mengalami penurunan output, mengurangi
permintaan konsumen, dan mengurangi pendapatan.
Laba pada konsepnya juga bisa dibilang sebagai aspek terpenting dalam
memperoleh tambahan biaya oleh perusahaan yang dapat digunakan untuk
meningkatkan biayanya. selain itu, Masyarakat juga harus melihat apakah bisnis
tersebut berhasil atau tidak dengan kesanggupan bisnisnya. peningkatan hasil bisnis
diperoleh dari pertumbuhan laba.
Pertumbuhan laba ialah perubahan persentase kenaikan laba yang di peroleh
perusahaan. Pertumbuhan laba yang tinggi menandakan perusahaan memperoleh laba
yang tinggi, sehingga tingkat pembagian dividen perusahaan juga tinggi. Dengan
adanya bukti pertumbuhan laba yang baik dan terus berkembang, calon investor akan
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mempertimbangkan untuk berinvestasi di suatu perusahaan. Pada dasarnya tujuan
utama perusahaan hanya satu yaitu perseroan yang bergerak dibidang dangang, jasa
ataupun dibidang manufaktur untuk memperoleh laba serta menjaga kelangsungan
hidup perusahaan dimassa mendatang. (Pratiwi & Rodhiyah, 2016).
Pertumbuhan Laba juga dapat menghitung seberapa besar laba yang dapat
ditahan pada tahun berikutnya. Tujuan utama pertumbuhan laba adalah untuk
memaksimalkan laba dan meningkatkan nilai perusahaan, karena perusahaan yang
mencatat pertumbuhan laba memiliki nilai positif pada. Hal tersebut bisa berpengaruh
kepada masyarakat untuk berinvestasi kedalam bisnis tersebut, karena masyarakat
juga berharap biaya yang ditanamkan tersebut juga bisa mendapatkan hasil yang
semaksimal.
Berikut ini disajikan pada tabel 1.1 tentang tingkat pertumbuhan laba pada
perusahaan sub sektor perdagangan besar periode 2015-2019:
Tabel 1. 1 Tingkat Pertumbuhan Laba dari tahun 2015-2019
No
Kode Saham
1
APII
2
BOGA
3
CARS
4
CLPI
5
EMPT
6
FISH
7
KAYU
Sumber : web.idx.id

2015
0.56
2.10
0.20
0.62
1.07
1.45
2.20

2016
0.42
3.01
0.71
20.60
1.09
2.51
-0.76

2017
0.29
2.84
0.93
20.23
1.02
2.28
4.67

2018
1.48
3.26
1.00
20.02
1.28
2.03
18.07

2019
1.33
3.10
0.36
20.17
1.17
1.98
18.37
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Berdasarkan tabel diatas membuktikan dengan adanya pertumbuhan laba ini
terjadi fluktuasi, penulis disini menggunakan contoh PT Arita Prima Indonesia Tbk
dengan kode saham APII, pada tahun 2015 tingkat pertumbuhan laba bernilai 0.56%,
pada tahun 2016 pertumbuhan laba menurun bernilai 0.42%, kemudian pada tahun
2017 tingkat pertumbuhan laba

menurun lagi menjadi 0.29%, pada tahun 2018

tingkat pertumbuhan laba tersebut mengalami peningkatan yang dratis sebesar 1.48%,
dan selanjutnya pada tahun terakhir yaitu tahun 2019 tingkat pertumbuhan laba
tersebut mengalami penurunan menjadi 1.33%.
Hasil dari pertumbuhan laba tersebut bisa dihitung dengan analisis laporan
keuangan. Jadi bisa dibilang juga dengan adanya kenaikan laba merupakan analisis
atas laporan.keuangan untuk mengetahui seberapa peningkatan laba yang terdampak.
ketika ingin mengukur analisis rasio keuangan bisa memakai laporan keuangan
perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia..Analisis rasio keuangan ini
menggunakan analisis keuangan dalam suatu perusahaan dengan membuktikan apa
yang ada dalam pos-pos laporan keuangan atau neraca dan laporan laba rugi .
(Rudikson, Muslimin, & Faisal, 2018a).
Menurut (Djannah & Triyonowati, 2017) Rasio keuangan adalah aktivitas
utama dalam laporan keuangan yang akan dijadikan sebagai penilaian kinerja dimasa
lalu, saat ini serta memproyeksi laba dimasa yang akan datang. Rasio keuangan
merupakan kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan
dengan cara membagi satu angka dengan angka lainnya. Analisis rasio keuangan akan
membantu para pemakai laporan keuangan dengan mengambil keputusan yang tepat.
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Dimungkinkan juga untuk membuat perbandingan antara komponen laporan
keuangan dan komponen yang ada melalui analisis rasio keuangan ini. perusahaan
dapat mengetahui apakah situasi keuangan perusahaan itu aman atau tidak serta
pertumbuhan laba yang dialami perusahaan itu peningkatan atau tidak. selanjutnya,
yang dipakai dalam penelitian ini terdiri dari rasio likuiditas dan profitabilitas .
Rasio likuiditas ini mendefinisikan indikator yang mengukur mampu atau
tidak perusahaan untuk melunasi hutang jangka pendeknya. Perlu juga diperhatikan
bahwa yang dimaksud dengan analisis likuiditas adalah modal yang akan menjadi
kas jika modal yang di dapatkan itu cepat. Berkat adanya rasio likuiditas ini,
perusahaan dapat mengukur utang jangka pendeknya (Anita Wahyu Indrasti, 2020).
Rasio likuiditas ini menggunakan salah satu analisis dari rasio yang dilakukan
untuk dapat dilihat apakah ada pengaruh atau tidak terhadap pertumbuhan laba.
Kemampuan rasio ini adalah untuk membayarkan utang jangka pendeknya. current
ratio ini merupakan rumus bagi penelitian dalam melakukan perhitungan kemampuan
perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya (Nugroho, Nurdiansyah,
& Erviana, 2017). Rasio likuiditas saat ini merupakan indikator yang digunakan jika
perusahaan ingin menutupi utang jangka pendeknya harus mampu mengukur
kemampuan secara keseluruhannya . (Pangkong, Lambey, & Afandi, 2017:119).
Untuk meminimalisir risiko likuiditas ini, perseroan perlu memperkuat rasio
likuiditasnya. Investor akan mengamati likuiditas yang tinggi dan mempengaruhi
harga saham yang cenderung naik karena tingginya permintaan. Yang terjadi adalah
investor selalu tertarik pada saham yang tampaknya aman dan terus naik. Dengan
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semakin tingginya rasio likuiditas perusahaan saat ini, hal ini berarti kemampuan
perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangan jangka pendeknya, dan pada
akhirnya perusahaan akan dapat melihat bagaimana laba akan meningkat pada
periode berikutnya.
Rasio Profitabilitas (profitability ratio) adalah faktor atau tingkat yang dipakai
perusahaan untuk mengukur kemampuan dalam menghasilkan laba dari operasi bisnis
normal. Indeks profitabilitas ini dapat dilakukan untuk membuktikan apakah
keuntungan

yang

didapatkan

perusahaan

itu

dapat

memenuhi

kinerja

perusahaan.tersebut. Selain itu dapat juga membuktikan bahwa keuntungan itu dapat
dilihat dari hasil penjualan dan investasi.
Analisis Rasio Profitabilitas ini juga menunjukkan efisiensi secara keseluruhan
dan kinerja perusahaan, rasio ini yang tujuan utamanya untuk mengatahui mampu
atau tidak perusahaan memprodiksikan laba dari waktu ke waktu.

Serta dalam

melaksanakan kegiatan operasi ini peneliti memberikan gambaran tentang tingkat
efektifitasnya. Menurut (Pratiwi & Rodhiyah, 2016), Indeks profitabilitas ini juga
dapat memperhitungkan efektifitas

manajemen dengan menunjukkan pentotalan

penjualan dan investasi dalam memperoleh keuntungan. Dengan adanya nilai rasio
profitabilitas yang tinggi maka laba yang didapatkan perusahaan itu juga besar.
Rasio profitabilitas yang dipakai dalam penelitian ini yaitu return on asset
(RAO) . Return on asset menunjukkan bahwa laba yang dimiliki perseroan ini
menggunakan total aktiva yang dimilikinya (Salmah & Ermeila, 2018). Dengan
adanya posisi keuangan tersebut dan dari segi pemakaian assetsnya semakin
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meningkat maka tingkat keuntungan yang dicapai akan semakin meningkat pada
pertumbuhan labaya.
Bedasarkan deskripsi diatas membuktikan bahwa current ratio, dan return on
asset berpengaruh secara simultan terhadap pertumbuhan laba maka penulis berminat
untuk mengamati lebih rinci mengenai persoalan yang berlangsung. Maka dari itu
penulis mengangkat judul “FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PERTUMBUHAN

LABA

PADA

SEKTOR

PERDAGANGAN

YANG

TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA”.
1.2

Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, masalah yang di identifikasi dalam penelitian

ini yaitu :
1. Pertumbuhan laba dalam penelitian ini mengalami fluktuatif pada beberapa
perusahaan sub sektor perdagangan besar yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia periode tahun 2015-2019.
2. Pertumbuhan laba pada perusahaan disebabkan oleh kinerja keuangan
perusahaan yang menurun, diukur dengan menggunakan analisis laporan
keuangan.
3. Jika semakin menurun current ratio maka perusahaan tersebut dalam
menutupi hutang liabilitasnya bisa berpengaruh terhadap pertumbuhan laba.
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1.3

Batasan Masalah
Berdasarkan definisi latar belakang dan identifikasi masalah diatas maka

penulis membuat beberapa ruang lingkup dibawah ini :
1.

Dalam peneliti ini yang dicerikatakan yaitu variabel dependen pertumbuhan
laba dan faktor–faktor yang menmpengaruhinya yaitu variabel indenpenden
terdiri dari likuiditas (CR), dan profitabilitas (ROA) .

2.

Data yang diambil untuk diuji itu dari tahun 2015 - 2019.

3.

Objek penelitian yang digunakan yaitu sub sektor perdagangan besar yang
terdaftar di BEI .

1.4 Rumusan Masalah
Berdasarkan definisi diatas, masalah yang saya rumuskan adalah :
1.

Bagaimanakah pengaruh likuiditas (current ratio) terhadap pertumbuhan laba
pada sub sektor perdagangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ?

2.

Bagaimanakah pengaruh profitabilitas (return on asset) terhadap pertumbuhan
laba pada sub sektor perdagangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ?

3.

Bagaimanakah pengaruh likuiditas (current ratio), dan profitabilitas (return on
assets) secara bersama-sama terhadap pertumbuhan laba pada sub sektor
perdagangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ?

1.5 Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari dilakukan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah,
yaitu untuk mengetahui :
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1.

Pengaruh likuiditas (current ratio) terhadap pertumbuhan laba pada sektor
perdagangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

2.

Pengaruh profitabilitas (return on asset) terhadap pertumbuhan laba pada
sektor perdagangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

3.

Pengaruh likuiditas (current ratio) dan profitabilitas (return on asset) secara
bersama-sama terhadap pertumbuhan laba pada sektor perdagangan yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.6

Manfaat Penelitian
Dari penelitian ini diharapkan bisa mendapatkan manfaat atau bemberi

manfaat manfaat dalam penelitian ini, adalah:

1.6.1 Manfaat Teoritis
Yang diharapkan itu bisa menanbahkan wawasan dan memperluas teori serta
pengetahuan mengenai pertumbuhan laba .
1.6.2 Manfaat Praktis
1.

Bagi Penulis
Untuk memperluas informasi dan menanbah wawasan dalam penerapan

hipotesis ini selama kuliah, khususnya spekulasi yang diidentikkan dengan proporsi
moneter dan perkembangan keuntungan, seperti salah satu syarat untuk
menyelesaikan sertifikasi lima tahun di bidang pembukuan di Universitas Putra
Batam.
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2.

Bagi Investor
Bagi investor yang akan menanamkan assetsnya ke daIam perusahaan terkait

diharapkan dapat menggunakan bahan referensi bagi para investor untuk mengambil
keputusan untuk investasi.
3. Bagi Peneliti Lanjutan
Bagi penelitian selanjutnya mengharapkan dapat menjadi informasi tambahan
dan menjadi bahan rujukkan khususnya yang berkaitan dengan mata pelajaran yang
diidentifikasi dengan pemeriksaan ini, dan dapat menjadi bahan rujukkan untuk
peneliti selanjutnya untuk menganalisis.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1

Pertumbuhan Laba

2.1.1

Pengertian Laba
Laba ialah hasil operasi suatu perseroan dalam periode akuntansi. Informasi

laba ini sangat berguna bagi pemilik dan investor (Erawati & Widayanto, 2016).
Laba ini merupakan selisih antara pendapatan yang diperoleh perusahaan pada
periode tersebut dan biaya operasional yang dikeluarkan pada periode tersebut.
Menurut (Pangkong, Lambey, & Afandi, 2017). Laba merupakan salah satu
informasi potensial yang ada dalam laporan keuangan dan sangat penting bagi pihak
internal dan eksternal perusahaan, karena dengan melihat laba dapat dinilai tingkat
kinerja manajemen perusahaan.
Menurut (Wahyuni, Ayem, & Suyanto, 2017). Laporan keuangan itu memenuhi
angka penting untuk menghitungkan laba, terdapat banyak kriteria, ialah: Laba
sebagai dasar dalam penentuan investasi kebijakan serta menggambil keputusan,
dasar dalam memprediksi laba masaa depan dan perseroan ekonomi lainnya, serta
sebagai dasar penghitungan dalam penilaian. Efisiensi dalam mengwujudkan
perusahaan dan dasar untuk mengevaluasi penilaian prestasi atau kinerja perusahaan.
Laba pada perusahaan merupakan tujuan utama dari sebuah laporan laba rugi
yang dimiliki oleh perusahaan. Laba biasanya mengukur kekayaan pemegang saham
yang disajika sebagai estimasi masa depan laba perusahaan. Dalam konsep ini, laba
dialokasikan sebagai ukuran kekayaan pemegang saham dalam periode waktu tertentu,
10
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dan digunakan untuk mengestimasi laba operasi saat ini, yaitu sejauh mana
perusahaan dapat membayar biaya operasional dan memberikan keuntungan kepada
pemegang saham.
Berdasarkan apa yang tertera di atas, bisa disimpulkan bahwa laba merupakan
informasi penting yang dapat dimasukan dalam laporan keuangan, yaitu selisih
pendapatan dan pengeluaran untuk memehami pihak internal dan eksternal kepada
perusahaan.
2.1.2

Jenis-jenis Laba
Menurut (Sujarweni, 2017), Hubungannya dengan perhitungan laba dalam

jenis- jenisnya , yaitu :
1.

Penjualan kotor mengacu pada apa yang memenuhi perbedaan laba bersih,
penjualan serta harga pokok penjualan .

2.

Laba operasi serta total beban operasi itu mengacu pada selisih yang
terkendali dari laba operasi .

3.

Laba bersih mengacu pada nilai laporan laba rugi terbaru dengan adanya laba
operasi ditambahkan dengan adanya penghasilan lain yang.harus dikurangi
dengan biaya lain yang harus/akan ditemukakan.

2.1.3

Pengertian Pertumbuhan Laba
Menuruti

(Maria Majesty Sihura, 2016), Pertumbuhan laba merupakan

indikator kemampuan yang diukur dalam mempertahankan posisi perusahaan dan
berkembangnya ekonomi secara keseluruhan .
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Menuruti (Virgianthi, Yuesti, & Dewi, 2019), Pertumbuhan laba merupakan
peningkatan laba perseroan yang membandingkan tahun sebelumnya, karena adanya
pebandingan ini keuntungan yang diinginkan oleh setiap perseroan pasti
mangharapkan dapat meningkatkan laba pada tahun selanjutnya itu meningkat
Sehingga dapat memakai untuk menilai kinerja suatu perusahaan.
Berdasarkan kesepakatan di atas, Maka proporsi perusahaan cenderung
dianggap sebagai proporsi yang digunakan untuk mengukur kapasitas organisasi
dalam menjaga situasi keuangannya dalam bisnis.
2.1.4

Faktor-faktor Rasio Pertumbuhan
Menurut (Safitri, 2016),

Faktor-faktor pertumbuhan laba yang akan

membantu perusahaan untuk memperoleh kepercayaandan kecenderungan untuk
berinvestasi. Dalam mendorong Pertumbuhan laba terdapat beberapa faktor, lalah :
1.

Perusahaan yang besar .

2.

Umur.perusahaan .

3.

Tingkat.leverage .

4.

Tingkat.penjualan .

5.

Laba yang memiliki perubahan laba .

2.2

Rasio Likuiditas

2.2.1

Pengertian Rasio Likuiditas
Menurut (Rudikson et al., 2018a) , Rasio likuiditas ini merupakan kemampuan

bisnis dalam menutupi kewajibannya. Kewajiban yang harus dipenuhi ini ialah total
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liabilitasnya, sehingga indikator ini dapat menghitung dengan menggunakan tingkat
keamanan kreditur liabilitasnya.
Menurut (Cahyanti, 2018) , Rasio likuiditas mengukur mampu atau tidaknya
perseroan untuk menutupi hutang jangka pendek/total liabilitas dengan waktu tertera
saat jatuh tempo dengan menggunakan asset lancar . Informasi diatas menunjukkan
bahwa asset lancar berkaitan dengan hutang pendeknya.
Berdasarkan definisi yang dicamtumkan diatas bisa disimpulkan ketika rasio
likuiditas memenuhi salah satu indikator yang diukur apakah mampu dalam
menutupi liabilitasnya.
2.2.2 Jenis-jenis Rasio Likuiditas
Menurut (Triana, Nurhayati, & Umami, 2019), Adapula alat yang dipakai
perseroan untuk mengukur apakah mampu suatu perusahaan/bisnis dalam menutupi
hutangnya. Terdiri dari berbagai jenis--jenis , yaitu :
1.

Current Ratio
Rasio ini adalah rasio dari kapasitas perseroan untuk menbayar hutang yang

tertera agar dapat segera menutupinya pada tanggal jatuh tempo saat ditangih. Secara
keseluruhan, jumlah sumber daya saat ini dapat diakses untuk menutupi kewajiban
sesaat dengan perkembangan lebih cepat daripada massa yang akan datang .
Rumus untuk mencari rasio lancar atau current ratio adaIah sebagai berikut :
Current Ratio =

Current Assets
Current liabilities

Rumus 2. 1 Current Ratio
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2.

Quick Ratio
Quick ratio merupakan rasio yang indikatornya membuktikan apakah mampu

untuk menutupi hutang lancarnya. Artinya penulis mengabaikan nilai persediaan
dengan mengurangi dari nilai.total assets lancar .
Rumus yang dipakai rasio cepat (quick ratio) adalah sebagai berikut :
Quick Ratio =

3.

Current Assets - Inventory
Current Liabilities

Rumus 2. 2 Quick Ratio

Cash Ratio
Cash ratio merupakan indokator apa saja dalam memperhitungkan adanya

jumlah assets dalam memenuhi serta dapat dilihat dari dana tunai atau setara kas
rekening tabungan dan juga rekenimg Koran dalam bank dengan sewaktu-waktunya
dapat ditarik .
Rumus dipakai dalam peneliti ini ialah rasio kas atau cash ratio adalah sebagai
berikut :
Cash Ratio =

4.

Cash or Cash equivalent
Current Liabilities

Rumus 2. 3 Cash Ratio

Rasio Perputaran Kas
Rasio ini menandakan rasio yang mengukur modal kerja organisasi yang

diharapkan untuk membayar tagihan serta membiayai permasaran. Artinya rasio yang
digunakan untuk mengukur tingkat akses liabilitas untuk membayar permintaan
berkelanjutan dengan kesepakatan seperti giro rekening ataupun tabungan dalam bank
apapun (dengan tujuan utama kapan saja bisa ditarik) .
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Rumus yang dipakai untuk mencari rasio perputaran kas adalah sebagai berikut:
Rasio Perputaran Kas=

5.

Penjualan Bersih
Modal Kerja Bersih

Rumus 2.4 Rasio Perputaran Kas

Inventory to Net Working Capital
Rasio ini digunakan untuk mengukur atau membandingkan jumlah sedian

dengan modal kerja perseroan. Untuk mengetahui modal kerja dapat dihitung dari
aktiva lancar dikurangi utang lancar.
Rumusan dipakai lalah Inventory to net working capital adalah sebagai berikut :

Inventory to NWC =

Inventory
Current Assets - Current Liabilities

Rumus 2. 5 Inventory to Net Working Capital

2.2.3 Tujuan dan Manfaat Rasio Likuiditas
Menurut (Triana et al., 2019), Ialah tujuan serta manfaat dalam rasio likuiditas,
lalah:
1.

Untuk melunasi hutang/kewajiban yang jatuh tempo dengan waktu yang ditaggih.
Artinya, kita harus mampu untuk membayarnya. Dengan adanya suatu
hak/kemampuan dalam membayarkan kewajiban yang sudah pada waktunya
untuk membayar dengan kesesuaian jadwal serta ada batasan waktu yang telah
diketahuinya ( diketahuinya itu ialah tanggal bulan tertentu) .
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2.

Penilaian kemampuan perusahaan untuk menyelesaikan total liabilitasnya
melalui bantuan asset lancar secara keseluruhan. Artinya semua kewajiban yang
kurang dari setahun atapun yang pas-pasan setahun bisa membandingkan dengan
total asset lancar.

3.

Perusahaan mampu mengukur dengan menggunakan asset lancar untuk
membayar hutang jangka pendeknya tanpa memperbandingan piutangnya .
dengan hal tersebut total asset lancar itu dikurangkan ketersediaan serta hutang
ini diangap likuiditasnya agak rendah ataupun rendah.

4.

Membandingkan ataupun memperhitungkan jumlah yang dimiliki bisa
menggunakan modal kerja perseroan.

5.

Mengukur seberapa banyak uang tunai yang tersaji untuk menutupi hutang.

6.

Dengan proses perlengkapan berwawasan ke.depan, terutama berhubungan
melalui assets dan perencanaan hutamg.

7.

keadaan dan kedudukan kecairan perseroan dari tahap ke tahap dengan
membandingkannya dalam beberapa tempoh.

8.

kelemahan yang ada pada sebuah perseroan itu dapat dilihat dari masing-masing
konstituensi yang terdaftar di assets lancar serta liabilitas lancar.

9.

dengan adanya memperbaiki kinerja yang ada akan menjadi alat pemicu bagi
semua pihak manejemennya, rasio likuiditas pada saat ini dapat dilihat dari
kinerjanya.
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2.3

Rasio Profitabilitas

2.3.1 Pengertian Rasio Profitabilitas
Menuruti (Winarno, 2017), Rasio profitabilitas merupakan indikator yang
menguji derajat efisiensi dalam suatu perseroan menunjukkan dengan keberhasilan
diperoleh sejak pemasaran beserta kapitalisasi. Jika dengen adanya profitabilitas
keberhasilann dalam perseroan akan menciptakan keuntunggan yang cukup serta
mengubah hubunggan pemasaran ataupun berinvestasi tersebut akan semakin
membaik.
Menurut (Wahyuni et al., 2017), Rasio profitabilitas merupakan indikator
untuk menganalisis keberhasilan perseroan menghasilkan keuntungan yang cukup
dan mengubah pemasaran laba dan cash.
Menurut (Anita Wahyu Indrasti, 2020), Rasio ini memperhitungkan efektifitas
menejemen dengan apa hubungan pemasaran ataupun berinvestasi dengan
keseluruhan dapat menunjukkan tingkat keuntungannya , dengan adanya keuntungan
pemasaran tersebut maka bisa menggambarkan apakan mampu dan apakah bisa
terjadi semakin baik rasio ini.
Berdasarkan penyataan tersebut, rasio profitabilitas boleh diverifikasi untuk
menguji kesanggupan untuk menghasilkan keuntungannya. Kerena ini memfokuskan
apakah perseroan tersebut sanggup dengan menghasilkan keuntunggan dalam
mentutupi liabilitasnya.

18

2.3.2 Jenis-jenis Rasio Profitabilitas
Menurut (Tri Vaviola Gea, 2020), Profitabilitas terdiri dari bermacam jenis
ialah , sebagai berikut:
1. Net Profit Margin
Merupakan rasio yang membuktikan realisasi dalam pengembalian yang
dihitung (Return on Total Assets) dengan.membandingkan keuntunga.yang dicapai
untuk menghasilkan laba.
Rumus margin laba bersih (Net Profit Margin) seperti yang dicantumkan :
𝑁𝑒𝑡 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛 =

𝑁𝑒𝑡 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡
Net Sales

Rumus 2. 6 Net Profit Margin

2. Perputaran Aset Total (Total Assets Turnover)
Total Assets Turnover adalah rasio yang menunjukkan seberapa efisien aset
yang ada di perusahaan digunakan untuk menghasilkan penjualan, yang dihitung
dengan cara membandingkan besarnya aset yang dimiliki perusahaan dengan
penjualan yang dicapai. Perputaran aset

dapat ditingkatkan dengan cara

meningkatkan penjualan walaupun asetnya tetap, atau dengan cara menurunkan aset
tetapi besarnya penjualan dipertahankan.
Secara matematis rumus perputaran aset total (total assets turnover) dapat
dinyatakan sebagai berikut:
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 𝑇𝑢𝑟𝑛𝑜𝑣𝑒𝑟 =

Sales
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡

Rumus 2. 7 Total Assets Turnover
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3.

Gross Profit Margin
Gross Profit Margin merupakan seberapa banyak keuntungan yang perseroan

dapat menghasilkan untuk menggunakan pemasaran. Jika margin yang rendah
menandahkan pemasaran memproduksikan keuntungannya, sehingga menyebabkan
biaya pasar yang rendah .
Secara matematis rumus margin laba bersih (Gross Profit Margin) dapat
dinyatakan sebagai berikut:
𝐺𝑟𝑜𝑠𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛 =

4.

Gross Profit
Sales

Rumus 2. 8 Gross Profit Margin

Return on Assets
Return on Assets menandahkan kemampuan suatu perseroan mengharapkan

asset.yang tampak menciptakan pendapatan. Rasio ini ialah mengkombinasikan
antara profit margin dengan perputaran asset total.
Rumus tingkat pengembalian atas aset (Return on Assets) seperti yang
dicantunkan :
𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑜𝑛 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡 =

5.

Net Profit
Total Asset

Rumus 2. 9 Return on Assets

Tingkat Pengembalian atas Modal (Return on Equity)
Return on Equity merupakan faktor yang membuktikan baik suatu perdagangan

mampu atau tidak mampunya menghasilkan laba atau keuntungan. Metode
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perhitungan pengembalian modal menggunakan laba bersih setelah pajak dibagi total
equity .
Rumus tingkat pengembalian atas modal (Return On Equity) seperti yang
dicamtunkan :

𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑂𝑛 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 =
.

Net Profit
Total Equity

Rumus 2. 10 Return on Equity

2.3.3 Tujuan dan Manfaat Rasio Profitabilitas
Menuruti (Kasmir, 2018), rasio profitabilitas memiliki tujuan serta manfaat,
lalah:
1.

Perlu

menghitungkan seberapa banyak laba dalam satu tahun perseroan

mendapatkan labanya.
2.

Tahun sekarang dan tahun sebelumnya itu bisa menilai keuntungan
pemasarannya.

3.

Dengan adanya waktu ke waktu bisa memperkirakan Untuk mencari
pertumbuhan keuntungan .

4.

Modal sendiri serta laba bersih setelah pajak bisa diketahui seberapa besarnya
keuntungan;

5.

Modal pinjaman ataupun modal sendiri boleh dipakai untuk kapasitas semua
anggaran peseroan .

6.

Proditifitas dalam keseluruhan biaya pemasaran bisa menghitung dengan
menggunakan total assets sendiri .
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7.

Dan adapula tujuan lainnya .
mamfaat yang dicantumkan dalam rasio ini untuk :

1.

Diketahui tahun sebelumnya serta tahun sekarang posisi laba perseroan .

2.

Diketahui apa yang diperoleh perseroan dalam memperoleh seberapa besar
tingkat labanya.

3.

Diketahui seberepa perkembang laba dari sewaktu sewaktunya .

4.

Laba bersih setelah pajak dan total modal ini untuk mengetahui seberapa
besarnya laba.

5.

Keseluruhan dana perseroan dapat dipergunakan baik total assets yang
dipinjamkan

ataupun

total

assets

pribadi

ini

dapat

diketahui

dari

produktifitasnya.
6.

Adanya manfaat lainnya.

2.4

Penelitian Terdahulu
Kajian-kajian terdahulu inilah yang akan menjadi suatu referensi penulis

untuk mengarahkan eksplorasi agar penulis dapat membangun hipotesis untuk
mengevaluasi penelitian. Berikut penelitian sebelumnya dalam jurnal yang terkait
dengan penelitian ini, lalah:
Penelitian pertama yang ditulis oleh Rudikson, Muslimin dan Faisal tahun 2018
yang berjudul “Pengaruh Rasio Likuiditas, Leverage, dan Aktivitas terhadap
Pertumbuhan Laba Perusahaan Makanan dan Minuman di BEI”. Berdasarkan hasil uji
t, disadari bahwa faktor likuiditas dan otonom tindakan agak tidak berpengaruh.
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Dilihat dari hasil yang dicoba, estimasi F sig<0,05. Sumber: ISSN 2443-3578
(Rudikson, Muslimin, & Faisal, 2018b).
Penelitian kedua ditulis oleh Azeria Ra Bionda dan Nera Marinda Mahdar
tahun 2017 yang berjudul “ Pengaruh Gross Profit Margin, Net Profit Margin, Return
on Asset dan Return on Equity terhadap Pertumbuhan Laba pada Perusahaan
Manufaktur di Bursa Efek Indonesia ” Hasil tes menandakan ROA berpengaruh
terhadap pertumbuhan laba. GPM, NPM, ROA dan ROE berpengaruh terhadap
pertumbuhan laba secara simultan. Sumber: ISSN 2356-4385 (Bionda & Mahdar,
2017).
Penelitian ketiga ditulis oleh Edi Suswardji Nugroho, Dian Hakip
Nurdiansyah dan Nita Erviana tahun 2017 yang berjudul “Financial Ratio to
Predicting the Growth Income Period 2012 to 2016”. Membuktikan tes yang ditulis,
Pertumbuhan laba memprediksikan DER berdampak nilai plus dan membuktikan CR,
DER dan DER dengan sama-sama berpengaruh terhadap pertumbuhan laba.
pertumbuhan laba pada CR tidak berpengaruh, DER dan DER berpengaruh. Sumber:
ISSN 2146-4405 (Nugroho et al., 2017).
Penelitian ke keempat oleh Maria Majesty Sihura dan Romasi Lumban Gaol
tahun 2016 yang berjudul “Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Pertumbuhan Laba
Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Automotif dan Allied Product Yang Terdaftar di
Bursa Efek Indonesia” Hasil ini ditunjukan saat pembahasan ini ialah CR,DR,TD,
sama-sama berkenan pertumbuhan laba. Sumber JRAK-Vol 2 No.2, ISSN: 24431079 (Maria Majesty Sihura, 2016).
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Penelitian kelima ditulis oleh Mutiah Qur’aniah dan Deannes Isynuwardhana
tahun 2018 yang berjudul “Pengaruh Rasio Keuangan terhadap Pertumbuhan Laba
pada Perusahaan Modal Ventura Syariah periode 2009-2016”. Hasil tes menandakan
variable CR, ROE, RTO, TATO, DER dan NPM secara sig berpengaruh terhadap
pertumbuhan laba. Sumber: ISSN 2355-9357 (Qur’aniah & Isynuwardhana, 2018).
Penelitian ke enam ditulis oleh Erni Yanti Natalia tahun 2017 yang berjudul
“Analisis Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Perubahan Laba pada
Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI” Hasil yang ditunjukkan dalam
penelitian ini adalah Non Performing Loan (NPL), Return on Asset (ROA), Biaya
Operasinal terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh terhadap
perubahan laba secara simultan. Sumber Journal of Accounting & Management
Innovation, Vol.1 No.2, July 2017, pp. 129-142 (Dr. Mamduh M. Hanafi & Prof. Dr.
Abdul Halim, M.B.A., 2016).
Penelitian ketujuh ditulis oleh Purwanto dan Chelsea Risa Bina tahun 2016
yang berjudul “ Analysis of Financial Ratio towards Earning Growth in Mining
Companies”. Hasil tes membuktikan dengan adanya modal kerja berhubungan total
aset dan liabilitas terhadap modal secara parsial berpengaruh negatif tetapi signifikan
terhadap prediksi pertumbuhan laba. Variabel total perputaran aset dan margin laba
bersih, secara parsial berpengaruh positif dan signifikan Secara bersamaan. Sumber:
DOI: 10.13189/ujibm.2016.040301 (Purwanto & Bina, 2016).
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Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu
No

Peneliti

Judul

1

Rudikso
n,
Muslimi
n dan
Faisal,
2018

Pengaruh Rasio
Likuiditas,
Leverage, dan
Aktivitas
terhadap
Pertumbuhan
Laba
Perusahaan
Makanan dan
Minuman di
BEI

Variabel
indenpenden:

Pengaruh Gross
Profit Margin,
Net Profit
Margin, Return
on Asset dan
Return on
Equity terhadap
Pertumbuhan
Laba pada
Perusahaan
Manufaktur di
Bursa Efek
Indonesia

Variabel
indenpenden:

2

Azeria
Ra
Bionda
dan Nera
Marinda
Mahdar,

variabel

Likuiditas,
Leverage,
Aktivitas
Variabel
dependel:
Pertumbuhan
laba

Hasil
Hasil uji F diketahui bahwa
nilai sig < 0,05 sehingga dapat
diambil simpulan bahwa rasio
keuangan yang terdiri atas
likuiditas,
Leverage
dan
aktivitas
secara
simultan
berpengaruh
terhadap
pertumbuhan
laba.
Berdasarkan hasil uji t
diketahui bahwa variabel bebas
likuiditas dan aktivitas secara
parsial tidak berpengaruh.

Hasil yang ditunjukkan dalam
penelitian ini adalah Return on
Asset (ROA) berpengaruh
Gross profit
terhadap pertumbuhan laba
margin,Net
secara parsial. Gross Profit
profot
Margin (GPM), Net Profit
margin,Return Margin (NPM), Return on
on asset,Return Asset (ROA) dan Return on
on equity
Equity (ROE) berpengaruh
terhadap pertumbuhan laba
Variabel
secara simultan
dependen :
Pertumbuhan
laba
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3

Edi
Susward
ji
Nugroho
, Dian
Hakip
Nurdians
yah dan
Nita
Erviana,
2017

Financial Ratio
to Predicting
the Growth
Income Period
2012 to 2016

Berdasarkan hasil pengujian,
terbukti bahwa CR, DER dan
NPM mempengaruhi prediksi
CurrentRatio,D pertumbuhan laba sebesar
33,80% secara bersamaan.
ebt to equity
ratio,Net profit Secara parsial, CR tidak
berpengaruh pada prediksi
margin
pertumbuhan laba, DER dan
NPM berpengaruh positif
Variabel
terhadap prediksi pertumbuhan
dependen:
laba
Variabel
indenpenden:

Pertumbuhan
laba
4.

2.5

Maria
Majesty
Sihura
dan
Romasi
Lumban
Gaol

Pengaruh Rasio
Keuangan
Terhadap
Pertumbuhan
Laba Pada
Perusahaan
Manufaktur
Sektor
Automotif dan
Allied Product
Yang Terdaftar
di Bursa Efek
Indonesia

Variabel
indenpenden:
current ratio,
debt ratio, total
asset turnover,
return on
equity

Hasil ini ditunjukan saat
pembahasan
ini
ialah
CR,DR,TD,
sama-sama
berkenan pertumbuhan laba.

Variabel
dependen:
Pertumbuhan
laba

Kerangka Pemikiran
Bedasarkan latar belakang yang sudah diselenggarahkan , bahwa dapat
dijelaskan dari pembahasan yang tercantum ataupun yang sudah menggambarkan
keranggka tersebut, lalah:
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Likuiditas (X1)
Current Ratio

H1
Pertumbuhan Laba
(Y)

H2
Profitabilitas (X2)
ROA

H3

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran
2.6

Hipotesis
Berdasarkan pembahasan dan kerangka pemikiran diatas dapat dirumuskan

hipotesis penelitian sebagai berikut:
H1:

Rasio Likuiditas (CR) berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Laba
pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

H2:

Rasio Profitabilitas (ROA) berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan
Laba yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

H3:

Rasio Likuiditas (CR), dan Profitabilitas (ROA) berpengaruh signifikan
terhadap Pertumbuhan Laba yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

BAB III
METODE PENELITIAN
3.1

Desain Penelitian
Penelitian ini merupakan proyek proposal penelitian yang menjelaskan

berbagai komponen yang akan dipergunakan oleh peneliti selama proses penelitian.
Biasanya proyek penelitian ini dimasukkan pada komponem utama dalam materi
“ motode penelitian”.
Jenis penelitian yang dipakaiakan dalam penelitian ini adalah penelitian
deskriptif, Yaitu dimana metode penelitian yang didapatkan untuk mendreskriptifkan
fenomena masa kini atau masa lalu. Kajian deskriptif ini biasanya menggambarkan
keadaan dalam tahap perkembangan.
Ide dari (Sugiyono, 2014:2), Untuk megatahui apakah keberadaan variable
mandiri, baik hanya dalam satu variable ataupun berlebihan itu tidak harus
memperbuatkan perbandingan ataupun menghubungkan dengan adanya variable lain
(jika variable indenpenden itu selalu di cantumkan dengan variable dependan itu
bukan lagi variable berdiri sendiri ataupun variable mandiri) .
Ide dari (Sugiyono, 2012: 38), Dalam metode ini bisa dikatanya dengan metode
traditional, karena dengan adanya metode ini bisa digunakan untuk mentradisikan
sehingga dengan cukup lama metode ini dengan melakukan penelitian. Metode ini
sebagai metode ilmiah atau scientific karena telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah
yaitu konkrit atau empiris, obyektif, terukur, rasional dan sistematis. Metode ini juga
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disebut metode discovery, karena dengan metode ini dapat ditemukan dan
dikembangkan berbagai iptek baru. Metode ini disebut metode kuantitatif karena data
penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik.
Penelitian untuk mengetahui pengaruhnya dan untuk menentukan variabel
bebas adalah rasio likuiditas sebagai X1, dan rasio profitabilitas sebagai X2, terhadap
pertumbuhan laba sebagai variabel terkait Y.
3.2

Operasional Variabel
Variabel ini dapat dibedakan menjadi 2 jenis variabel yaitu variabel denpenden

(dependent variable) dan variabel indenpenden (independent variable).
Variabel yang dapat digunakan dalam riset akuntansi (khusus dalam penelitian
yang menggunakan desain model atau model penelitian kausalitas) terdapat dua
variabel yang dapat digunakan dalam penelitian ini, yaitu:
3.2.1 Variabel Terkait atau Variabel Dependen (Y)
menurut (Chandrarin, 2017:83),

tujuan utama menjadi daya tarik ataupun

menfokus penelitian ialah variable dependan . variable dalan peneliti ini lalah
Pertumbuhan Laba (Y). Pertumbuhan laba adaIah dengan adanya perubahan.dari
presentasi kenaikan Iaba perseroan memperoIeh kenaikkan

daIam kurun

waktu.tertentu.

3.2.2 Variabel Bebas atau Variabel indenpenden (X)
Ide dari

(Chandrarin, 2017:83), variable yamg mempengAruhi ataupun

mennyebabkan peruhanan variable bebas ini ialah variable independen . Variable
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independen bisa dikatakan dengan variable bebas karena dapat juga mempengaruhi
variable lainmya. Pertumbuhan laba adalah perubahan dari persentase kenaikan laba
perusahaan yang diperoleh oleh perusahaan selama satu periode tertentu (Bionda &
Mahdar, 2017).
Secara keseluruhan variable, definisi variable, rumus juga skala pengukuran
data akan disajikan pada tabel sebagai berikut:
Tabel 3. 1 Definisi Operasional Variabel

No

Variabel

Rasio
1
Likuiditas

Rasio
2
Profitabilitas

Definisi

Menggambarkan
kemampuan perusahaan
membayar kewajiban
jangka pendek (atau utang
lancar) pada saat jatuh
tempo dengan
menggunakan aktiva lancar
(Pangkong et al., 2017).

Mengukur efektivitas
manajemen secara
keseluruhan yang
ditujukan oleh besar
kecilnya tingkat
keuntungan yang diperoleh
dalam hubungannya
dengan penjualan maupun
investasi(Winarno, 2017).

Pengukuran

Skala

Current Ratio =
Aktiva Lancar

Rasio

Utang Lancar

ROA =
Laba Bersih Setelah
Pajak
Total Aset

Rasio
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Pertumbuhan
3
Laba

Perubahan dari persentase
kenaikan laba perusahaan
yang diperoleh oleh
perusahaan selama satu
periode tertentu (Bionda &
Mahdar, 2017)

Pertumbuhan laba =
Laba bersih tahun ini –
Laba bersih tahun lalu

Rasio

Laba bersih tahun lalu

3.2.2.1 Rasio Likuiditas (X1)
Rasio likuiditas adalah rasio yang dipakaikan untuk memenuhi kemampaun
perusahaan dalam mengperhitungkan utang jangka pendeknya diukur dengan
menggunakan indikator Current Ratio.
3.2.2.2 Rasio Profitabilitas (X2)
Untuk memanifestasikan laba ataupun keuntungan tersebut untuk mengetahui
kesanggupan dari suatu perseroan dari aktivanya yang diukur dengan menggunakan
indikator Return on Aset.
3.3

Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi
Menurut (Sugiyono, 2012:80),

Populasi adalah wilayah generalisasi yang

tercantum dalam: objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakterestik serta
kesimpulan yang diarik untuk memenuhi keterapannya oleh penelitian agar dapat
dipelajari . Populasi dalam peelitian ini adalah data--data perusahaan perdangangan
subsektor perdagangan besar yang terdaftar di Bursa Efek lndonesia dengan jummlh
populasi sebanyak 47 perseroan.

31

3.3.2 Sampel
Menurut (Purwanto & Bina, 2016), Sampel adalah sebagian dari bilangan dan
ciri populasi. Dalam mengambil sampel kajian ini adalah dengan menggunakan
metode purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik persampelan yang
mengambiI kriteria tertentu. Pemilihan persampelan ini bertujuan untuk mendapatkan
data yang diperlukan. Kriteria untuk persampelan ini adalah seperti berikut:
1.

Perusahaan perdagangan sub sektor perdagangan besar yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia.

2.

Perusahaan perdagangan sub sektor perdagangan besar yang menyajikan
laporan dalam satuan mata uang rupiah.

3.

Perusahaan perdagangan sub sektor perdagangan besar yang telah menerbitkan
laporan keuangan secara berkala per tahun yang berakhir pada tanggal 31
Desember setiap tahun yang menjadi periode penelitian yaitu tahun 2015
sampai 2019

4.

Perusahaan perdagangan sub sektor perdagangan besar yang memiliki laba
bersih dalam laporan keuangan selama tahun 2015-2019.
Dilihat dari kriteria diatas, jumlah sampel yang diambil oleh peneliti adalah

sebanyak 14 perseroan. berikut daftar sampel yang peneliti ambil yaitu:
Tabel 3. 2 Daftar Sampel Penelitian
No
1
2

Kode
Nama Perusahaan
Saham
AGAR Asia Sejahtera Mina Tbk
AIMS Akbar Indo makmur Stimec Tbk

3

4

  
  




1

2
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3
4
5
6
7
8

AKRA
APII
AYLS
BLUE
BMSR
BOGA

AKR CorporindoTbk
Arita Prima Indonesia Tbk
Agro Yasa Lestari Tbk
Berkah Prima Perkasa Tbk
Bintang Mitra Semestaraya Tbk
Bintang Oto Global Tbk

9
10

CARS
CLPI

11
12
13
14
15

CNKO
DPUM
DSSA
DWGL
EPMT

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

FISH
GREN
HADE
HDIT
HEXA
HKMU
INPS
INTA
INTD
KAYU
IRRA
JKON
KOBX

29
30
31
32
33

KONI
LTLS
MDRN
MICE
MPMX

34
35
36
37
38

OKAS
OPMS
PMJS
SDPC
SPTO

Industri dan Perdagangan Bintroca Dharma Tbk
Colorpak Indonesia Tbk
Exploitasi Energi Indonesia Tbk
d.h Central Korporindo International Tbk
Duta Putra Utama Makmur Tbk
Dian Swastatika Sentosa Tbk
Dw Guna Laksana Tbk
Envesal Putra Magatrading Tbk
FKS Multi Agro Tbk
d.h Fishindo Kusuma Sejahtera Tbk
Evergreen Invesco Tbk
Himalaya Energi Perkasa Tbk
Hensel Davest Indonesia Tbk
Hexindo Adiperkasa Tbk
HK Metals Utama Tbk
Indah Perkasa Sentosa Tbk
Intraco Penta Tbk
Inter Delta Tbk
Darmi Bersaudara Tbk
Itama Ranoraya Tbk
Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk
Kobexindo Tractors Tbk
Perdana Bangun Pusaka Tbk
d.h Konica cemerlang
Lautan Luar Tbk
Modern Internasional Tbk
Multi Indocitra Tbk
Mitra Pinasthika Mustika Tbk
Ancora Indonesia Resources Tbk
d.h TD Resources Tbk
Optima Prima Metal Sinergi Tbk
Putra Mandiri Jembar Tbk
Millennium Pharmacon International Tbk
Surya Pertiwi Tbk
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5
6

7
8
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39
40
41
42
43
44
45
46
47

SQMI
TFAS
TGKA
TIRA
TRIL
TURI
UNTR

Renuka Coarlindo Tbk
Telefast Indonesia Tbk
Tigaraksa Satria Tbk
Tira Austenite
Triwira Insanlestari Tbk
Tunas Ridean Tbk
United Tractor Tbk
Wahana Prontural Tbk
WAPO d.h Wahana Pronatural Tbk
WICO Wicaksana Overseas International Tbk
Jumlah
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3.4 Jenis dan Sumber Data
teknik pengumpulan data yang diteliti penelitian adalah data sekunder yang
bersumber dari laporan keuangan yang menjadi sample dalam penelitian ini adalah di
sub sektor perdagangan besar di bursa efek Indonesia periode 2015-2019.
www.idx.co.id.

3.5 Teknik Pengumpulan Data
Strategi pengumpulan data ini digunakan untuk mengumpulkan data dalam
penelitian ini secara tertulis. Lebih spesifiknya, strategi data yang bersumber dari
informasi laporan keuangan yang di Bursa Efek Indonesia 2015-2019. (Sugiyono,
2012) , Dengan adanya pengumpulan data ini langkah yang penelitian pakai sangat
startegis dalam peneliti ini, Kerana keinginan konventional dari penelitian ini bisa
mendapatkan data yang dinginkan. Tidak perlu mengetahui teknik dalam
pengumpulan data, Maka strandar data yang ditetapkan peneliti tanpa harus
mendapatkn data yang memenuhi.
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Seterusnya pengambilan data untuk penelitian ini adalah motode yang
digunakan ialah motode kuantitatif. Dimanapula metode pengumpulan data tersebut
berupa bentuk numerik ataupun angka-angkah. Angkah-angkah diperoleh dari
penelitian ini untuk menghitung pertumbuhan laba dengan menggunakan formula
current ratio dan return on assets.
Jenis data tersebut yang akan diambil ialah data sekunder. Data sekunder
tersebut menanifestasikan data tersebut yang telah dikumpulkan oleh orang lain
bukan oleh perisit itu sendiri untuk memenuhi tujuan lainya. Sumber utama serta
sumber kedua dari data yang penelitian membutuhkan itu buka yamg berIangsungan.
data sekunder bisa diambiI untuk melakukan penelitian ini ialah bersumber dari data
dibursa efek indonesia yang telah disediiakan.

3.6 Metode Analisis Data
Ide dari (Sanusi, 2011 : 115 ) mendeskripsikan apa yang akan diggunakan
peneliti untuk menganalisis data yang sudah terkumpul. Dalam tinjauan ini, banyak
langkah perlu diambil untuk menentukan faktor-faktor yang berpengaruh misalnya
likuiditas ( current rastio) dan profilabilitas (return om assets) terhadap pertumbuhan
di Bursa Efek Indonesia dalam 5 tahun dari 2015 hingga 2019
3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif
Menurut (Sugiyono, 2012), Statistic deskriptif yang digunakan untuk
menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah
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terkumpulkan sebagaimana yang tersaji tanpa adanya bermaksud untuk menciptakan
simpulan yang berlaku melalui sampel atau populasi. Statistic deskriptif memberikan
gambaran atau deskripsi suatu data yang diolah dalam statistic deskriptif hanya satu
variabel saja. Pada statistic deskriptif dapat menghasilkan tabel, grafik, dan diagram.
Data--data yang diamatikkan oIeh penelitian ini untuk Melakukan penggujian
analisis statictic deskriftif . analisis statictic deskriftif dapat dipergunakan dalam
membahas data kuantitaif . jika ingin menggetahui nilai variable X (Rasio likuiditas,
dan profitabilitas) serta variabel Y (pertumbuhan laba) dapat mengganalisis dengan
rasio .
3.6.2

Uji Asumsi Klasik

Dalam uji asumsi klasik ini meliputi uji normalitas, uji multikolinearlitas,uji
heteroskedastisitas dan uji aotokorelasi (Chandrarin, 2017: 138).
3.6.2.1 Uji Normalitas
Penggujian dari (Rudikson et al., 2018b), Uji mormalitas untuk menguji
apakah variable pengganggu ataupun variable residuaI dalam model regresi
berdistribusi normal. Dan menggetahui adanya uji t dan f mendistribusi normal. Jika
asumsi ini dilanggar, uji ini akan menjadi tidak valid serta jumlah sampel sangat kecil.
Untuk menghindarinya, data yang digunakan harus terdistribusi dengan
normal. Dengan uji normalis ini alat kajian yang digunakan adalah Ujian Kolmogrov-
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Smirnov. normaliti dalam kajian ini menggunakan Kolmogrov-Smirnov Test .
Keputusan mengenai normalitas adalah seperti berikut:
a. Jika p < 0,05 maka distribusi data tidak normal.
b. Jika p ≥ 0,05 maka distribusi normal Jika data tidak terdistribusi normal, dapat
diatasi dengan membuang data yang outlier (data yang menyimpang jauh dari
distribusi normal yang terbentuk).
3.6.2.2 Uji Multikolinearitas
penggujian (Rudikson et al., 2018b), Dalam kondisi tersebut, multikolinearitas
seharusnya tidak terjadi, yang berarti tidak diperbolehkan ada korelasi atau hubungan
yang sepurna anrtara variable bebas. Jika terjadi multikorelasi dalam model regesi,
maka faktor bebas lainnya terkait. Salah satu pendekatan untuk mengidentifikasi
manifestasi multikolinearitas adalah dengan memanfaatkan atau mengamati alat uji
yang disebut Variance Inflation Factor (VIF). Petunjuk langkah untuk melihat
estimasi setiap variable otonom pada variable yang membutuhkan. Memeriksa
apakah suatu variable sesuai dapat dilihat dari harga VIF.
Adapun cara mendektesi gejala multikonearitas adalah dengan melihat nilai
masing-masing variable yang ada. pentunjukan dalam melihat adakah variable bebas
memiliki korelasi dengan variable terkait yang bisa dilihatkan berdasarksn nilai VIF
tersebut .
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3.6.2.3 Uji Heteroskedastisitas
Menurut (Wibowo, 2012: 93), Model ini dikatakan mempunyai masalah
heteroskedastisitas itu berarti ada atau terdapat varian variable dalam model yang
tidak sama. Gejala-gejala ini juga dapat dijelaskan oleh ketidakkonsistenan perbedaan
residu. Untuk mengenal pasti adanya gejala ini, perlu dilakukan uji heteroskedatisitas.
Anda boleh melakukan uji ini dengan menggunakan beberapa kaedah, termasuk
kaedah misalnya metode grafik Scatterplot.
Tujuan

uji

heteroskedatisitas

adalah

untuk

mengguji

apakah

terjadi

ketidasamaan varian dari residual pengamatan kepenggamatan lain. Sekiranya
terdapat sisihan-sisihan antara satu dengan yang lain. Model regesi yang baik lalah
menyeber.
3.6.2.4 Uji Autokorelasi
Menurut (Rudikson et al., 2018b), Uji autokorelasi bermaksud untuk
mengujikan apakah dalam model regresi linear dan hubungan antara kesalahan
pengganggu pada periode t dan kesalahan peganggu pada periode t-1. Jika terjadi
korelasi disebut sebagai masalah autokorelasi. Autokorelasi berlaku dengan alasan
bahwa persepsi progresif dalam sepanjang waktu berkaitan antara satu sama lain.
Menguji autokorelasi dalam model bermaksud memutuskan apakah ada kaitan antara
faktor dalam jangka wakku tertentu dan masa lalu. Autokorelasi menggunakan harga
Durbin Watson yang berbeda dengan table Durbin Watlson (dl dan du). Jika du< d
hitung < 4-du maka tidak terjadi autokorelasi
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Jika ingin tahu ada ataupun tidaknnya korelasi dalam model ini variable
penggangu pereode dengan variable sebelumnya. Autokorelasi sering juga terjadi
kerena asanya data time series . tetapi dengen adanya sampel crossecttion menjadi
agak jarang munculnya pengganggu satu dengen lain .
3.6.3 Analisis Regresi Linear Berganda
Menurut (Safitri, 2016), analisis regresi linear berganda pada Regresi linear
berganda pada dasarnya adalah analisis yang mempunyai pola yang hampir mirip
dengan analisis regresi linear sederhana. Analisis ini mempunyai pebedaan pada
jumlah variable independen yamg merupakan variable pejelas lebih dari satu
jumlahya.
Regresi linier bergganda dinotasikan sebagai berikut ;

Y’ = a + b1x1 + b2x2 + Ɛ

Rumus 3. 1 Regresi Linear Berganda

Keterangan :
Y’

= variabel dependen.

a

= nilai konstanta.

b1, b2,

=Koefisien regresi.

x1

= variabel independen pertama.

x2

= variabel independen kedua.

Ɛ

= Error term.
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3.6.4 Uji Hipotesis
hipotesis lalah dugaan sementara yang diformulasikan oleh peneliti atas dasar
teori, yang kebenarannya masih dibutuhkan dengan adanya bukti secara empiris.
menguji signifikan analysis regresi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus
diperiksa. Maka dari eksplorasi ide sangat diperlukan, dengan hal ini akan
mengarahkan ilmuwan pada definisi masalah dimana pemeriksaan akan dicari
jawabannya.
3.6.4.1 Uji t
Menuruti (Wahyuni et al., 2017), uji t diggunakan untuk mengetahui model
regesi variable independent (X) secara parsial berpenggaruh signifikan terhadap
variable dependent (Y). apabila hasil penggujian menunjukan nilai thitung > ttabel
dengan sig p < 0, 05 berarti antara variable bebas terdapat pengarug sig terhadap
variable terkait serta sebaliknya .
Kriteria penilaian uji t adalah:
1.

Apabila t

hitung >

t

tabel dengan

nilai signifikan kurang dari 0,05 maka H0 ditolak

dan Ha diterima, sehingga dapat dismpulkan bahwa variabel independen
berpengaruh pada variabel dependen.
2.

Apabila t

hitung

<t

tabel

dengan nilai signifikan lebih dari 0,05 maka H0 diterima

dan Ha ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel indenpenden tidak
berpengaruh pada variabel dependen.
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3.6.4.2 Uji F
Menuruti (Pratiwi & Rodhiyah, 2016), Ujian f digunakan untuk menentukan
apakah variable X bersama-sama berpenggaruh signifikan terhadap variable Y.
Sekiranya uji f dengan sig <0.05 bermaksud bahwa secara silmutan variable bebas
mempunyai sig pada variable yang berkaitan, dan sebaliknya.
Dasar pengambilan keputusan menggunakan angka signifikansi adalah
sebagai berikut :
1.

Jika nilai signifikan F ≥ 0.05, maka hipotesis nol (H0) ditolak. Maka model
regresi dikatakan tidak baik.

2.

Jika nilai signifikan F < 0.05, maka hipotesis satu (H1) diterima. Maka model
dapat dikatakan baik.

3.6.4.3 Analisis Koefisien Determinasi (R2 )
Analisis kofisien determinasi digunakan untuk mengetahui persentase atau
total kontribusi pengaruh variable indepeden terhadap jenis regresi, sekaligus
mendistribusikan pengaruhnya terhadap variabel dependen. Nomor yang diarahkan
menunjukkan sejauh mana jenis yang dibuat dapat mewakili suatu keadaan, yang
sebenarnya merupakan koefisien determinasi.
Dengan menggunakan uji koefisien determinasi (R2), terlihat besar kecilnya
rasio perubahan variabel independen yang dapat menginformasikan perubahan
variabel dependen (Chandrarin, 2018: 141). Salah satu indikator untuk mengevaluasi
model empiris yang baik adalah koefisien determinasi yang tinggi.
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3.7

Lokasi dan Jadwal Penelitian

3.7.1

Lokasi Penelitian
Penelitian ini akan dilakukan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) yang berlokasi

di Kompleks Mahkota Raya Blok A No.11 Batam Centre, Kota Batam, Kepulauan
Riau, Indonesia.
3.7.2 Jadwal Penelitian
Pelaksanaan kegiatan penelitian dilakukan dari bulan Agustus 2020 sampai
Marer 2021. Berikut tebel jadwal pelaksanaan kegiatan penelitian adalah sebaai
berikut:
Tabel 3. 3 Jadwal Penelitian
No.
1

2

3
4
5
6

Kegiatan
Pengajuan
Judul
Indentifikasi
dan latar
belakang
masalah
Pengumpulan
data
Pengolahan
data
Penyelesaian
Skripsi
Jurnal

1

2

3

4

5

6

Minggu
7 8 9

10 11 12 13 14

