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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.Latar belakang Penelitian 

Suatu negara dapat dianggap sebagai negara maju atau berkembang dapat 

dilihat dari pendapatan per kapita dan tingkat pertumbuhan ekonomi. Negara 

berkembang mengandalkan investasi dari negara lain sebagai sumber modal 

(Sunariyah, 2011:18). Indonesia yang termasuk ke dalam kategori negara 

berkembang terkena dampak negatif perlambatan ekonomi dunia atas kebijakan 

moneter yang dikeluarkan oleh Pemerintah Amerika, menyebabkan pelemahan 

rupiah dan defisit keuangan negara karena modal berasal dari investasi asing. 

Namun, Badan Pusat Statistik pada tahun 2017 menunjukan Indonesia mencapai 

pertumbuhan ekonomi tertinggi sejak tahun 2014 sebesar 5,02% 

(www.ekonomi.kompas.com).  

Data tersebut mengindikasikan keadaan pasar modal Indonesia yang baik saat 

terjadi perlambatan ekonomi dunia. Karena salah satu cara yang ditempuh untuk 

menarik arus modal yang masuk ke Indonesia adalah dengan meningkatkan daya 

tarik investasi dalam negeri, sehingga investor-investor tertarik, bersedia, dan 

menanamkan modalnya di Indonesia (Sunariyah,2011:23). Cara tersebut 

membuahkan hasil karena pasar modal mencatatkan prestasi gemilang sepanjang 

tahun 2017. Pada penutupan perdagangan akhir tahun 2017, Indeks Harga Saham 

Gabungan (IHSG) mencatatkan rekor tertinggi sepanjang masa dengan naik 41,61 

poin atau 0,66% ke 6.355,65. Indeks Harga Saham Gabungan seluruh saham 

adalah suatu nilai yang digunakan untuk mengukur kinerja gabungan seluruh 
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saham yang tercatat di suatu bursa efek. (www.economy.okezone.com). Dari 10 

indeks sektoral saham, sektor pertambangan dan consumer goods industry  

memimpin penguatan, yakni masing-masing sebesar 1,97 persen dan 1,22 persen. 

Sektor lain yang juga menguat adalah perdagangan (0,86 persen), manufaktur 

(0,66 persen), keuangan (0,63 persen), dan properti (0,43 persen) 

(www.kompas.com). Dari data tersebut sektor consumer goods industry 

merupakan penyumbang kenaikan IHSG terbesar pada tahun 2017. Sehingga 

dapat dikatakan kinerja IHSG pada sektor consumer goods industry menunjukan 

saham yang terdaftar bernilai baik mengindikasikan kinerja perusahaan baik dan 

menguntungkan bagi perekonomian Indonesia ditengah-tengah perlambatan 

ekonomi dunia.  

Secara sektoral, sektor consumer goods industry yang menguat menjadi 

penopang utama laju IHSG. Bank Indonesia (BI) mengumumkan penjualan 

consumer goods industry tumbuh sebesar 3,4% YoY pada bulan November, 

mengalahkan capaian periode Oktober yang sebesar 2,9% YoY. Capaian ini juga 

mengalahkan capaian periode yang sama tahun sebelumnya yakni 2,5% YoY. 

Dengan rilis Survei Penjualan Eceran (SPE) periode November 2018 aksi beli atas 

saham-saham barang konsumsi terjadi. Saham-saham barang konsumsi yang 

diburu investor diantaranya: PT Kalbe Farma Tbk/KLBF (+3,57%), PT Unilever 

Indonesia Tbk/UNVR (+1,41%), PT HM Sampoerna Tbk/HMSP (+0,79%), dan 

PT Mayora Indah Tbk/MYOR (+0,76%). Investor asing terpantau cukup gencar 

dalam mengoleksi saham-saham sektor consumer goods industry. Saham UNVR 

dibeli bersih sebesar Rp 6 miliar oleh investor asing, sementara KLBF dan HMSP 



3 
 

 
 

dibeli bersih masing-masing sebesar Rp 4,2 miliar dan Rp 1,5 miliar. Secara total, 

investor asing membukukan pembelian bersih senilai Rp 42,65 miliar di pasar 

saham tanah air. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa sepanjang kuartal-II 

2018, sektor consumer goods industry tumbuh sebesar 5,14% YoY, jauh 

mengalahkan capaian kuartal-II 2017 yang sebesar 4,97% YoY. Bagi sektor 

consumer goods industry untuk melampaui capaian kuartal-II 2018 memang 

terbilang sulit, jika bukan mustahil (www.cnbcindonesia.com). Berdasarkan berita 

tersebut konsumsi masyarakat Indonesia akan sektor consumer goods industry 

meningkatkan minat investor asing untuk menanamkan modalnya dan penting 

bagi kemajuan perekonomian Indonesia. Hal tersebut terlihat dari banyaknya 

investor asing yang memilih saham PT Kalbe Farma Tbk, PT Unilever Indonesia 

Tbk, dan PT Mayora Indah. 

Pihak manajemen selalu merencanakan besar perolehan laba setiap periode 

yang ditentukan melalui target yang harus dicapai (Kasmir, 2010). Investor berhak 

mendapat pembagian keuntungan secara periodik dari perusahaan sebagaimana 

layaknya founder, yang disebut dengan dividen yaitu dapat berupa dividen tunai 

atau dividen saham. Pemegang saham diberi hak atas laba bersih perusahaan 

sebagai hasil atas dana yang diinvestasikan. Adanya pertumbuhan laba dalam 

suatu perusahaan dapat menunjukan bahwa pihak-pihak manajemen telah berhasil 

dalam mengelola sumber-sumber data yang dimiliki perusahaan secara efektif dan 

efisien (Sunariyah, 2011:127).  

Salah satu cara investor dan kreditor melihat kondisi suatu perusahaan adalah 

dengan melihat kinerja keuangan perusahaan tersebut. Kinerja keuangan adalah 
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hasil analisis keuangan yang pada dasarnya dilakukan untuk melakukan evaluasi 

kerja di masa lalu, dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi 

keuangan perusahaan yang mewakili realitas perusahaan (Pamungkas, Laela, dan 

Titisari, 2018). Tinggi rendahnya kinerja suatu perusahaan merupakan dasar 

pertimbangan yang digunakan dalam pemilihan tujuan investasi oleh para invertor 

pada umumnya (Pamungkas, Laela, dan Titisari, 2018).  

Sektor Consumer Goods Industry yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) mengalami perubahan rata-rata pertumbuhan laba, hal ini dilihat dari 

laporan keuangan tahunan perusahaan yang tersaji dalam Tabel 1.1 sebagai 

berikut: 

Grafik 1.1 

Laba Sektor Consumer Goods Industry Tahun 2013-2018 

 

Sumber: www.idnfinancials.com (data diolah sendiri) 

Dari grafik 1.1 terlihat pertumbuhan laba cenderung menurun. Pada tahun 

2013 ke 2014 pertumbuhan laba menurun sebesar 2,57 poin. Pada tahun 2014 ke 
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2015 pertumbuhan laba naik sebesar 2,58 poin. Pada tahun 2015 ke 2016 

pertumbuhan laba menurun 0,11 poin. Pada tahun 2016 ke 2017 pertumbuhan 

laba naik sebesar sebesar 0,04 poin. Pada tahun 2017 ke 2018 pertumbuhan laba 

menurun sebesar 0,55 poin. Dari grafik diatas dapat disimpulkan bahwa 

pertumbuhan laba sektor consumer goods industry tahun 2013-2018 turun sebesar 

3,23 poin dan naik sebesar 2,62 poin. 

Grafik 1.1.2 

Pertumbuhan Laba Sektor Consumer Goods Industry Tahun 2013-

2018 

 

Laporan keuangan sangat berguna dalam melihat kondisi suatu 

perusahaan, baik kondisi pada saat ini maupun dijadikan sebagai alat prediksi 

untuk kondisi di masa yang akan datang (forecast analyzing) (Fahmi, 2011:5). 

Seorang investor memerlukan analisis laporan keuangan untuk mengambil 

keputusan dalam menginvestasikan uangnya. Menurut Chen dan Shirmeda (1981) 

dalam (Fahmi, 2011:115) menyatakan bahwa rasio keuangan merupakan bagian 
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penting dalam mengevaluasi kinerja dan kondisi keuangan dari suatu entitas. 

Rasio keuangan dipergunakan oleh pihak manajemen perusahaan untuk 

membandingkan rasio pada saat sekarang dengan rasio pada saat yang akan 

datang. Sering terlihat bahwa investor yang mempergunakan rasio keuangan 

untuk menganalisis perusahaan dengan cara membandingkan rasio keuangan 

suatu perusahaan dengan perusahaan lain yang sejenis dengan harapan cara ini 

akan memberi kemudahan dan kecepatan dalam proses pengambilan keputusan. 

1.1.1. Rasio Profitabilitas 

Rasio profitabilitas bermanfaat untuk menunjukan keberhasilan perusahaan 

dalam menghasilkan keuntungan (Fahmi, 2011:116). Sehingga bila rasio ini 

meningkat maka pertumbuhan laba akan meningkat. Adapun proksi yang dipilih 

peneliti adalah net profit margin dan return on equity.  

Grafik 1.1.1.2 

Net Profit Margin terhadap Pertumbuhan Laba Sektor Consumer Goods 

Industry Tahun 2013-2018 
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Dari grafik dapat dilihat bahwa kenaikan dan penurunan rasio net profit 

margin (NPM) tidak disertai kenaikan dan penurunan pertumbuhan laba. Net 

Profit Margin sama dengan laba bersih dibagi dengan penjualan bersih (Fahmi, 

2011:136) maka seharusnya saat rasio net profit margin (NPM) naik pertumbuhan 

laba juga akan naik begitupun sebaliknya. Hal ini menunjukan adanya gap atau 

fenomena yang dapat diteliti. Dalam penelitian terdahulu Marissa (2016) Tanti 

(2017) dan Mohd. Heikal, Muammar dan Ainatul (2014) menemukan bahwa 

NPM memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan laba. 

Kesimpulan yang berbeda dari Ahmad (2017) dan Asian A. Umobong, FCA 

(2015), dalam penelitiannya menunjukan bahwa NPM tidak berpengaruh 

signifikan terhadap pertumbuhan laba. 

Grafik 1.1.1.2 

Return On Equity terhadap Pertumbuhan Laba Sektor Consumer 

Goods Industry Tahun 2013-2018 
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Dari grafik dapat dilihat bahwa kenaikan dan penurunan rasio return on 

equity (ROE) tidak disertai kenaikan dan penurunan pertumbuhan laba. Return On 

Equity termasuk dalam rasio profitabilitas untuk mengukur keberhasilan 

perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Namun, ROE tidak hanya 

menghitung laba atas penjualan produk perusahaan saja namun juga atas 

pendapatan investasi yang dilakukan perusahaan. (Fahmi, 2011:116-136) maka 

seharusnya saat rasio return on equity (ROE) naik pertumbuhan laba juga akan 

naik begitupun sebaliknya. Hal ini menunjukan adanya gap atau fenomena yang 

dapat diteliti. Dalam penelitian terdahulu oleh UR Aryanto, KH Titisari, S 

Nurlaela (2018) menyatakan return on equity (ROE) berpengaruh signifikan 

terhadap pertumbuhan laba didukung oleh bukti empiris (Heikal, Modh.et al, 

2014) dan (Erawati dan Widayanto, 2016). Hasil berbeda ditunjukan Muthya 

(2013) bahwa return on equity (ROE) tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan 

laba. 

1.1.2. Rasio Likuiditas 

 Rasio likuiditas adalah kemampuan suatu perusahaan memenuhi 

kewajiban jangka pendeknya secara tepat waktu (Fahmi, 2011:116). Dengan 

adanya laba di dalam perusahaan akan menjamin keberlangsungan usaha dan 

menghindarkan perusahaan dari likuidasi (Cahyaning, Nurlaela, Chomsatu, 2015). 
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Grafik 1.1.2 

Current Ratio terhadap Pertumbuhan Laba Sektor Consumer Goods 

Industry Tahun 2013-2018 

 

Dari grafik dapat dilihat bahwa kenaikan dan penurunan rasio current 

ratio (CR) tidak disertai kenaikan dan penurunan pertumbuhan laba. Current 

Ratio termasuk dalam rasio likuiditas yang digunakan untuk mengukur seberapa 

besar laba yang digunakan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya, maka 

seharusnya saat rasio current ratio (CR) naik pertumbuhan laba juga akan naik 

begitupun sebaliknya. Hal ini menunjukan adanya gap atau fenomena yang dapat 

diteliti. Dalam penelitian terdahulu oleh UR Aryanto, KH Titisari, S Nurlaela 
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(2018) dan Tanti (2017) menyatakan bahwa secara parsial current ratio tidak 

berpengaruh terhadap pertumbuhan laba. Hasil berbeda ditunjukan Setiawan 

(2015) menyatakan bahwa current ratio berpengaruh secara signifikan terhadap 

pertumbuhan laba. 

1.1.3. Rasio Solvabilitas 

Rasio solvabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan mengelola 

kewajiban jangka panjangnya secara tepat untuk menghasilkan laba dan 

melunasinya (Fahmi, 2011:116). Dengan adanya laba di dalam perusahaan akan 

menjamin keberlangsungan usaha (Cahyaning, Nurlaela, Chomsatu, 2015). 

Grafik 1.1.3 

Debt Equity Ratio terhadap Pertumbuhan Laba Sektor Consumer 

Goods Industry Tahun 2013-2018 

 

Dari grafik dapat dilihat bahwa kenaikan dan penurunan rasio debt equity 

ratio (DER) tidak disertai kenaikan dan penurunan pertumbuhan laba. Debt 

Equity Ratio termasuk dalam rasio solvabilitas yang digunakan untuk mengukur 
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seberapa besar laba yang dihasilkan dari pinjaman jangka panjang perusahaan 

serta kemampuan untuk melunasinya, maka seharusnya saat rasio debt equity 

ratio (DER) naik pertumbuhan laba juga akan naik begitupun sebaliknya. Hal ini 

menunjukan adanya gap atau fenomena yang dapat diteliti. Dalam penelitian 

terdahulu oleh Tanti (2017) dan Endah (2015) mengenai rasio keuangan terhadap 

laba menghasilkan kesimpulan bahwa DER berpengaruh negatif signifikan 

terhadap pertumbuhan laba. Namun hasil tidak sama ditunjukan pada penelitian 

Ade dan Sri Fitri (2013) yang menunjukan bahwa DER tidak berpengaruh 

signifikan terhadap pertumbuhan laba. 

Tabel 1.1 

Kenaikan Penurunan Pertumbuhan Laba, Net Profit Margin (NPM), Return 

On Equity (ROE), Current Ratio (CR), dan Debt Equity Ratio (DER) 

Tahun NPM   ROE   CR   DER   LABA   

2013 0,050 - 0,144 - 2,286 - 1,208 - 0,32789 
- 

2014 0,043 ˅  0,210 ˅  2,399 ˄  0,739 ˅  -2,254 
˅  

2015 0,044 ˄  0,167 ˅  2,506 ˄  0,818 ˄  0,339 ˄  

2016 0,047 ˅  0,132 ˅  2,496 ˅  0,855 ˄  0,223 
˅  

2017 0,062 ˄  0,145 ˄  2,841 ˄  0,830 ˅  0,266 ˄  

2018 0,082 ˄  1,206 ˄  2,682 ˅  0,988 ˄  -0,290 
˅  

Sumber: www.idnfinancials.com (data diolah sendiri) 

Tabel 1.1 menunjukan kondisi rata-rata kenaikan serta penurunan 

Pertumbuhan Laba, net profit margin (NPM), return on equity (ROE), current 
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ratio (CR), dan debt equity ratio (DER) tahun 2013-2017 pada sektor consumer 

goods industry yang terdaftar di BEI. 

Pada tabel 1.1 menunjukan bahwa pada tahun 2014 current ratio (CR) 

mengalami kenaikan saat laba mengalami penurunan. Tahun 2015 return on 

equity (ROE) mengalami penurunan saat laba mengalami kenaikan tetapi terjadi 

perbedaan keadaan pada tahun 2016 return on equity (ROE) mengalami 

penurunan saat laba mengalami penurunan. Kemudian pada tahun 2016 debt 

equity ratio (DER) mengalami kenaikan saat laba mengalami penurunan tetapi 

terjadi perbedaan keadaan pada tahun 2017 debt equity ratio (DER) mengalami 

kenaikan saat laba mengalami kenaikan. Hasil tersebut bertentangan dengan teori 

Chaerinnisa (2015) bila rasio profitabilitas yang mengukur kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba menurun menunjukan kinerja perusahaan 

tidak baik maka menurunkan laba yang diperoleh perusahaan. Lalu, bila rasio 

likuiditas yang mengukur kemampuan dan ketepatan waktu perusahaan dalam 

memenuhi utang pendeknya meningkat menunjukan laba yang digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan perusahaan meningkat. Kemudian, bila rasio solvabilitas 

yang mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi utang-utangnya secara 

tepat waktu meningkat menunjukan kinerja perusahaan baik maka laba yang 

didapat juga meningkat.  

Pertumbuhan laba merupakan ukuran kinerja keuangan berdasarkan 

produktifitas perusahaan dalam menghasilkan laba dalam operasionalnya. 

Pertumbuhan laba dihitung dengan cara laba bersih periode sekarang dikurangi 

dengan laba bersih periode sebelumnya kemudian dibagi dengan laba bersih 
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periode sebelumnya (Supriyanto, 2014). Sehingga dapat dikatakan bahwa kinerja 

perusahaan yang baik ditunjukan oleh pertumbuhan laba yang meningkat. Kinerja 

perusahaan sendiri diukur oleh analisis rasio keuangan namun, pada tabel terlihat 

bahwa kenaikan dan penurunan rasio tidak diikuti pertumbuhan laba.  

Dengan terjadinya perbedaan teori dan realitas maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Net Profit Margin (NPM), 

Return On Equity (ROE), Current Ratio (CR), Dan Debt Equity Ratio 

(DER) Terhadap Pertumbuhan Laba Pada Sektor Consumer Goods Industry 

Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2013-2018” 

1.2.Identifikasi Masalah  

Adanya pertumbuhan laba menunjukan bahwa perusahaan berjalan dengan 

baik dan memiliki prospek untuk tumbuh. Pertumbuhan laba dapat membantu 

calon investor mendapatkan gambaran kinerja suatu perusahaan. Kinerja 

keuangan adalah hasil analisis keuangan yang pada dasarnya dilakukan untuk 

melakukan evaluasi kerja di masa lalu, dengan melakukan berbagai analisis 

sehingga diperoleh posisi keuangan perusahaan yang mewakili realitas 

perusahaan. Tinggi rendahnya kinerja suatu perusahaan merupakan dasar 

pertimbangan yang digunakan dalam pemilihan tujuan investasi oleh para invertor 

pada umumnya. Prediksi kinerja perusahaan dapat dibentuk dari rasio-rasio 

keuangan seperti likuiditas, profitabilitas, dan solvabilitas. Rasio Profitabilitas 

mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba atas biaya 

produktivitasnya. Semakin besar profitabilitas perusahaan, semakin besar laba 

yang dihasilkan perusahaan. Semakin rendah profitabilitas perusahaan, semakin 
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kecil  laba yang dihasilkan perusahaan. Rasio Likuiditas dimana rasio ini 

menunjukan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban terhadap hutang 

jangka pendek. Tingkat likuiditas yang tinggi akan menunjukkan tingginya laba 

yang digunakan untuk memenuhi kewajiban jangka panjang perusahaan sehingga 

dapat mempengaruhi pertumbuhan laba perusahaan. Jadi semakin tinggi likuiditas 

maka semakin rendah pertumbuhan laba perusahaan tersebut. Rasio Leverage 

mengukur sejauh mana perusahaan menggunakan hutang dalam membiayai 

investasinya. Semakin besar leverage perusahaan, semakin besar risiko kegagalan 

perusahaan. Semakin rendah leverage perusahaan, semakin kecil risiko kegagalan 

perusahaan. Terjadi gap antara teori dan fenomena dimana data diatas 

menunjukan bahwa kenaikan atau penurunan Net Profit Margin, Return On 

equity, Current Ratio, dan Debt To equity Ratio tidak selalu diikuti dengan 

perubahan Pertumbuhan Laba. Maka dari itu masalah yang dapat diidentifikasi 

yaitu :  

Maka dari itu masalah yang dapat dirumuskan yaitu :  

1. Apakah Net Profit Margin berpengaruh terhadap pertumbuhan laba sektor 

Consumer Goods Industry? 

2. Apakah Return On Equity berpengaruh terhadap pertumbuhan laba sektor 

Consumer Goods Industry? 

3. Apakah Current Ratio berpengaruh terhadap pertumbuhan laba sektor 

Consumer Goods Industry? 

4. Apakah Debt Equity Ratio berpengaruh terhadap pertumbuhan laba sektor 

Consumer Goods Industry? 
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1.3.Tujuan Penelitan  

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah: 

1. Net Profit Margin berpengaruh terhadap pertumbuhan laba sektor 

Consumer Goods Industry. 

2. Return On Equity berpengaruh terhadap pertumbuhan laba sektor 

Consumer Goods Industry. 

3. Current Ratio berpengaruh terhadap pertumbuhan laba sektor Consumer 

Goods Industry. 

4. Debt Equity Ratio berpengaruh terhadap pertumbuhan laba sektor 

Consumer Goods Industry. 

1.4. Manfaat Penelitian 

 Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat semua 

pihak yang berkepentingan sebagai berikut : 

1. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat membantu atau memberikan 

manfaat sebagai bahan masukan dan pertimbangan tentang pertumbuhan 

laba agar mampu menarik investor untuk menanamkan modalnya. 

2. Bagi Akademik 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penelitian 

selanjutnya dan membantu dalam menyempurnakan penelitian mengenai 

pertumbuhan laba. 

3. Bagi Peneliti 
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Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap dapat menambah 

pengetahuan mengenai Pengaruh Current Ratio (CR), Debt Equity Ratio 

(DER), Net Profit Margin (NPM), dan  Return On Equity (ROE) Terhadap 

Pertumbuhan Laba. 

1.5. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam tugas akhir  ini, disusun sebagai berikut:  

BAB I   PENDAHULUAN  

Bab ini berisi latar belakang masalah, permasalahan, pembatasan masalah,  

tujuan dan manfaat  penulisan, serta sistematika penulisan.  

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA  

Bab ini berisi pemaparan teori-teori yang digunakan sebagai landasan 

penelitian.  

BAB III METODOLOGI PENELITIAN  

Bab ini menjelaskan objek penelitian, metode penelitian, metode 

pengumpulan data, dan metode analisis data yang digunakan pada penelitian.  

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN  

Bagian ini berisi analisis dari hasil pengolahan data dan pembahasan  

mengenai pengaruh NPM,ROE,CR dan DER terhadap Pertumbuhan Laba 

pada perusahaan Consumer Goods Industry periode 2013-2018.  

BAB V  KESIMPULAN   

Pada bab ini berisikan beberapa kesimpulan dari hasil penelitian. 


