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KATA PENGANTAR 

 

Setiap perusahaan pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai seperti 

meningkatkan net profit margin, dimana dalam pencapaian tujuan ini haruslah 

didukung oleh pengelolaan manajemen yang tepat dan cermat untuk mengambil 

keputusan. Di mana keputusan keuangan ini dipengaruhi oleh berberapa faktor 

internal. Faktor internalnya adalah tingkat likuiditas (current ratio), tingkat 

leverage dan tingkat total asset turnover dimana dapat mempengaruhi keuntungan 

dari penjualan. Faktor-faktor inilah yang sangat erat hubungannya dengan net 

profit margin.  

 Untuk mengetahui variabel-variabel yang berpengaruh terhadap net profit 

margin maka disusunlah penelitian yang berjudul “Pengaruh Likuiditas, Total 

Asset Turnover dan Total Debt to Total Asset Terhadap Net Profit Margin 

pada Industri Rokok yang Listing di BEI periode 2006 s.d 2010”. 

 Akhir kata, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi 

terhadap perusahaan di dalam mencapai tujuan perusahaan terutama dalam 

meningkatkan net profit margin, diharapkan juga pembaca akan mendapatkan 

pengetahuan yang lebih baik dan up to date tentang faktor-faktor yang 

berpengaruh terhadap net profit margin perusahaan serta pengembangan bagi 

konsep Manajemen Keuangan itu sendiri. Menyadari bahwa dalam penelitian ini 

masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan, maka penulis mengharapkan 

saran dan kritik dari para pembaca. 

 

Bandung, Mei 2012 
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