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MOTTO 

 

“Belajar dari masa lalu, hidup terbaik untuk hari ini dan 

berharap besar untuk hari esok” 
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ABSTRAK 

PENGARUH TINGKAT BESARAN INVENTORY TURNOVER DAN 

CURRENT RATIO TERHADAP PERUBAHAN LABA PADA 

PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK 

INDONESIA PERIODE 2016-2017 

Oleh: 

AUXENTIUS CHANDRA LESMANA 

NIM. 1521103784 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : seberapa besar pengaruh tingkat 

besaran nilai inventory turnover dan current ratio dalam laporan keuangan terhadap 

laba dari perusahaan. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada 

pengaruh rasio inventory turnover dan current ratio dalam laporan keuangan 

perusahaan terhadap naik dan turunnya laba perusahaan itu sendiri. Lingkup 

Penelitian dilakukan atas laporan keuangan perusahaan manufaktur tahun 2016 dan 

tahun 2017 yang dikeluarkan lembaga terpercaya. Subjek penelitian adalah laporan 

keuangan yang setiap akhir periode tahunan dikeluarkan dalam format softfile 

melalui website milik Bursa Efek Indonesia. Adapun teknik pengambilan sampel 

dengan purposive sampling yaitu mengumpulkan informasi dengan menetapkan 

kriteria sampel yang diinginkan peneliti berdasarkan tujuan penelitian. Analisis 

data menggunakan metode regresi linier berganda, karena variabel yang digunakan 

lebih dari dua variabel. Pengujian statistik dengan Uji F (simultan) untuk kedua 

variabel bersama dan Uji T (parsial) secara sendiri-sendiri. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa pada uji T dan uji F variabel inventory turnover dan current 

ratio memiliki signifikansi pengaruh yang sangat kecil terhadap tingkat naik dan 

turunnya laba, walaupun secara garis besar pengaruhnya tidaklah begitu kuat. Hal 

ini dikarenakan kemungkinan variabel lain yang tidak ada dalam perhitungan 

sangat besar pengaruhnya. 

Kata kunci: inventory turnover, current ratio, perubahan laba dan laporan keuangan 

 

 

ABSTRACT 
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THE INFLUENCE OF THE INVENTORY TURNOVER AND CURRENT 

RATIO LEVEL OF PROFIT CHANGES IN MANUFACTURING 

COMPANIES LISTED IN INDONESIA STOCK EXCHANGE PERIOD 

2016-2017 

By: 

AUXENTIUS CHANDRA LESMANA 

NIM. 1521103784 

The formulation of the problem in this study is: how much influence the level of 

the value of inventory turnover and the current ratio in the financial statements to 

the profits of the company. The purpose of this study is to determine whether there 

is an influence of the ratio of inventory turnover and current ratio in the company's 

financial statements to the rise and fall of profits of the company itself. The scope 

of the study was conducted on the financial statements of manufacturing companies 

in 2016 and 2017 issued by trusted institutions. Research subjects are financial 

statements that are issued at the end of each annual period in softfile format through 

the website of the Indonesia Stock Exchange. The sampling technique with 

purposive sampling is collecting information by setting the sample criteria that 

researchers want based on the research objectives. Data analysis uses multiple 

linear regression method, because the variables used are more than two variables. 

Test statistics with F tests (simultaneous) for both shared variables and individual 

T (partial) tests. The results showed that in the T test and F test the inventory 

turnover and current ratio variables had the significance of a very small effect on 

the rate of increase and decrease in profits, although in general the effect was not 

so strong. This is because the possibility of other variables that are not in the 

calculation is very big influence. 

Keywords: inventory turnover, current ratio, changes in earnings and financial 

statements 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dewasa  ini perkembangan dunia investasi semakin pesat dan 

mendapat perhatian masyarakat luas. Dekade yang lalu, mayoritas 

investasi hanya dilakukan oleh orang-orang yang paham tentang dunia 

bisnis dan keuangan, namun saat ini generasi millennial sudah mampu 

melakukan investasi. Generasi millennial ini dipenuhi mayoritas oleh 

anak-anak yang masih berumur belasan tahun. Dengan bermodalkan 

smartphone dan rekening bank mereka sudah mampu mengakses 

platform berbasis investasi. Sehingga saat ini investasi mampu 

mempenetrasi masuk ke dalam pola hidup masyarakat tanpa melihat 

batas usia dan latar belakang pendidikan. 

Dengan adanya respon yang tinggi dari masyarakat luas untuk 

ikut berinvestasi ini, menjadikan perusahaan-perusahaan rintisan yang 

baru masuk bursa maupun yang sudah berkembang pesat menjadi tertarik 

untuk ikut ambil bagian dalam aktivitas pasar modal. Faktor tersebut 

mendorong perusahaan-perusahaan baru untuk berani go public dan 

membuka kesempatan untuk menambah modal usahanya menjadi 

semakin besar. Karena dengan animo masyarakat yang begitu tinggi 

terhadap kebutuhan untuk berinvestasi, membuat semakin banyak pula 
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kesempatan perusahaan yang listing perdana di lantai bursa mendapatkan 

modal usahanya dalam jumlah yang besar.  

Perusahaan baru yang membutuhkan dana dari investor dapat 

dilakukan dengan cara mendaftarkan perusahaannya pada Bursa Efek 

Indonesia. Bursa Efek Indonesia merupakan salah satu tempat transaksi 

perdagangan saham dari berbagai jenis perusahaan yang ada di 

Indonesia. Dengan banyaknya perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia akan membuat value perusahaan yang listing semakin tinggi 

dan harapannya meningkatkan persaingan antar perusahaan untuk 

menjadi lebih baik dalam hal kinerjanya.  

Dengan begitu banyaknya perusahaan yang listing di Bursa Efek 

Indonesia maka perlu adanya tekhnik untuk mengetahui perusahaan 

mana saja yang menyimpan nilai paling tinggi. Nilai disini diartikan 

bahwa perusahaan tersebut memiliki profit yang cukup tinggi yang 

harapannya dapat kita nikmati juga sebagai pemberi modal. Untuk 

mengetahui perusahaan itu profitable atau tidak maka diperlukan sebuah 

standar ukur yang disebut rasio. Rasio-rasio keuangan dibuat 

berdasarkan hasil laporan keuangan yang dikeluarkan oleh pihak internal 

perusahaan. 

Menurut Juliana dan Sulardi (2003), bahwa kinerja perusahaan 

dapat dinilai melalui laporan keuangan yang disajikan secara teratur 

setiap periode. Sehingga nilai perusahaan yang tercermin dari kinerja 

perusahaan dapat diwakilkan dengan sebuah laporan keuangan.  
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Tingginya nilai dari sebuah perusahaan tidak terlepas dari berapa 

banyak profit yang dihasilkannya. Profit yang cukup besar dapat 

memberi rangsangan para investor untuk menanamkan modalnya. 

Dengan tekanan yang tinggi dari para investor untuk selalu mendapatkan 

profit yang besar dari modal yang telah ditanamkan, maka perusahaan 

secara tidak langsung akan terdorong untuk terus menghasilkan laba yang 

tinggi.  

Menurut Harahap dan Sofyan (2015), bahwa laba  dapat 

didefinisikan sebagai perbedaan antara realisasi penghasilan yang berasal 

dari transaksi perusahaan pada periode tertentu dikurangi dengan biaya 

yang dikeluarkan untuk mendapatkan penghasilan itu. Setiap  perusahaan 

yang ada di Bursa Efek Indonesia diharapkan mampu untuk selalu 

menghasilkan laba. Hal tersebut bertujuan untuk tetap mendapatkan 

sentimen positif bagi investor baru maupun yang sudah lama. 

Penelitian ini didasari dari teori Brigham, Eugene dan Houston 

(2013), bahwa jika dilihat dari sudut pandang investor sebuah analisa 

laporan keuangan merupakan bentuk peramalan masa depan yang mana 

menjadi inti dari analisa keuangan yang sesungguhnya. Sehingga dapat 

ditarik suatu garis besar bahwa dengan menggunakan melakukan 

pengamatan pada laporan keuangan suatu perusahaan maka analis akan 

mampu dengan tepat meramalkan posisi perusahaan di periode yang akan 

datang. Penelitian yang dilakukan adalah pada perusahaan yang bergerak 

dalam sektor manufaktur dengan periodisasi tahun 2016 dan 2017. 
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Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian pengaruh tingkat inventory turnover dan current 

ratio terhadap perubahan laba. Adapun judul penelitian yang diambil 

adalah “PENGARUH TINGKAT BESARAN INVENTORY 

TURNOVER DAN CURRENT RATIO TERHADAP TINGKAT 

PERUBAHAN LABA PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR 

YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 

2016-2017”. 

 

B. Alasan Pemilihan Judul 

Adapun alasan yang mendasari dalam memilih judul penelitian 

yang penulis ambil adalah: 

1. Alasan Subyektif 

a. Menambah pengetahuan penulis tentang manajemen keuangan; 

b. Menyajikan hasil rasio inventory turnover dan current ratio 

untuk kepentingan investor yang akan memprediksi posisi laba 

perusahaan sektor manufaktur untuk periode yang akan datang. 

 

2. Alasan Obyektif 

a. Penelitian ini tidak menghabiskan budget yang terlalu besar; 

b.  Penelitian ini untuk menyelesaikan studi. 

 

C. Batasan Masalah  

a. Penelitian ini dilakukan pada laporan keuangan perusahaan 



5 
 

manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia pada periode 

tahun 2016 dan tahun 2017. 

b. Variabel yang diduga mempengaruhi tingkat perubahan laba pada 

perusahaan manufaktur adalah tingkat inventory turnover dan 

tingkat current ratio. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Apakah  terdapat pengaruh yang signifikan antara tingkat besaran 

inventory turnover terhadap perubahan laba pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2016 

dan 2017 ?; 

b. Apakah  terdapat pengaruh yang signifikan antara tingkat besaran 

current ratio terhadap perubahan laba pada perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2016 dan 2017 ?. 

 

 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk menguji pengaruh antara tingkat besaran inventory turnover 
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terhadap perubahan laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia pada periode 2016-2017; 

 

2. Untuk menguji pengaruh antara tingkat besaran current ratio terhadap 

perubahan laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia pada periode 2016-2017. 

 

F. Manfaat penelitian 

Manfaat dari penelitian ini antara lain: 

1. Bagi Akademisi 

Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan 

pemikiran dalam hal manajemen keuangan khususnya mengenai 

analisa laporan keuangan dengan rasio-rasio keuangan. 

 

2. Bagi Praktisi 

Bagi praktisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

analisa yang lebih lengkap lagi terhadap laporan keuangan pada 

perusahaan sektor manufaktur. 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori 
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A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan 

pada bab-bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Di dalam populasi perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode tahun 2016 dan tahun 2017 

diketahui bahwa dari 91 perusahaan yang dijadikan sampel 

penelitian menunjukkan hasil bahwa perubahan tingkat 

besaran Inventory TurnOver secara partial atau sebagai 

variabel sendiri tidak berpengaruh terhadap tingkat 

perubahan laba perusahaan. Dikarenakan perusahaan tidak 

maksimal dalam memutar persediaan melalui peningkatan 

penjualan sehingga untuk beberapa perusahaan tidak semua 

mengalami kenaikan profit sehingga faktor ini yang 

membuat tidak mempengaruhi laba. Hal ini ditunjukkan 

dengan koefisien regresi sebesar  0,184  (tabel 4.10). 

Kemudian t-hitung sebesar 1,338 dengan tingkat signifikasi 

sebesar 0,184 lebih besar dari tingkat signifikasi yang telah 

ditetapkan (0,184 > 0,05). Dan juga thitung lebih kecil dari 

ttabel (0,184 < 1.66235 ). Dengan demikian variabel 

inventory turnover tidak memiliki pengaruh secara 

signifikan terhadap laba. 
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2. Di dalam populasi perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode tahun 2016 dan tahun 2017 

diketahui bahwa dari 91 perusahaan yang dijadikan sampel 

penelitian menunjukkan hasil bahwa perubahan tingkat 

besaran Current Ratio secara partial atau sebagai variabel 

sendiri tidak berpengaruh terhadap tingkat perubahan laba 

perusahaan. Dikarenakan perusahaan tidak maksimal dalam 

mengelola aset lancarnya berupa uang kas, piutang dan 

persediaan untuk menutup kewajiban jangka pendek yang 

harus jatuh tempo maksimal 1 tahun. Sehingga untuk 

beberapa perusahaan tidak semua mengalami kenaikan profit 

sehingga faktor ini yang membuat tidak mempengaruhi laba. 

Hal ini ditunjukkan dengan koefisien regresi sebesar  0.166 

(tabel 4.10). Kemudian t-hitung sebesar 1,320 dengan 

tingkat signifikasi sebesar 0,190 lebih besar dari tingkat 

signifikasi yang telah ditetapkan (0,190 > 0,05). Dan juga 

thitung lebih kecil dari ttabel (0,190 < 1.66235 ). Dengan 

demikian variabel current raito tidak memiliki pengaruh 

yang cukup signifikan terhadap laba. 

 

B. Saran 
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Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan diatas, maka 

ada beberapasaran yang bisa penulis sampaikan demi hasilpenelitian yang 

lebih baikdi kemudian hari. Adapun saran yang ingin disampaikan antara 

lain: 

1. Bagi Perusahaan 

Saran dari penulis supaya setiap perusahaan agar laporan 

keuangan yang dikeluarkan untuk memudahkan analis 

meneliti alangkah lebih baik jika laporan dikeluarkan dalam 

periodesisasi tahunan. Juga untuk meningkatkan laba agar 

perusahaan manufaktur lebih meningkatkan rasio inventory 

turnovernya. Walaupun dalam penelitian kaitan antara 

inventory turn over dan perubahan laba sangat kecil, namun 

tetap mampu menjadi indikasi untuk terjadinya kenaikan 

tingkat nilai laba. Dengan demikian perusahaan perlu 

berhati-hati menggunakan indikasi current ratio dan 

inventory turnover untuk memprediksi pencapaian kinerja 

perusahaan dalam bentuk laba. 

 

2. Bagi Kreditor dan  Investor 

Saran dari penulis antara lain seputar kemampuan dalam 

memanfaatkan informasi mengenai laporan keuangan 

khususnya perubahan ratio inventory turnover dan current 

ratio alangkah lebih baik ditingkatkan untuk mengukur 
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kesehatan perusahaan secara mendetail sebagai suatu 

pertimbangan dalam menanamkan modal usaha pada 

perusahaan. 

 

3. Bagi Penelitian Lain 

Untuk para peneliti yang menggunakan penelitian ini 

sebagai bahan referensi diharapkan dapat menggunakan data 

yang lebih banyak, walaupun wajib mengeluarkan modal 

penelitian yang lebih besar karena beberapa perusahaan di 

Bursa Efek Indonesia khususnya sektor manufaktur banyak 

yang laporan keuangannya yang modelnya harus melakukan 

pembelian dahulu sebelum dapat dibagikan ke khalayak 

umum. Dan untuk penelitin yang tidak sejenis dapat 

menggunakan rasio lain yang lebih beragam. Juga sangat 

diutamakan untuk menambah jumlah data agar semakin 

lengkap analisis kedepannya. 
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