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ABSTRAK 

 

FAHMI ZAIDA. 1221103423. Program Studi Manajemen. Fakultas Ekonomi. 

Universitas Widya Dharma Klaten. 2016. Pengaruh Besaran Current Ratio, 

Total Asset Turn Over dan Inventory Turn Over Terhadap Perubahan Laba 

Perusahaan Emiten di Bursa Efek Indonesia (Studi Kasus Perusahaan yang 

Termasuk dalam Indeks Kompas 100 Periode 2013-2014). 

Tujuan penelitian ini adalah untuk untuk mengetahui bagaimana pengaruh 

Besaran Current Ratio, Total Asset Turn Over dan Inventory Turn Over Terhadap 

Perubahan Laba pada perusahaan yang termasuk dalam Indeks Kompas100 

periode 2013-2014. 

Data yang digunakan adalah data sekunder yang bersifat kuantitatif. 

Populasi penelitian ini meliputi seluruh perusahaan emiten yang terdaftar dalam 

Indeks Kompas100 pada periode 2013 dan 2014. Pengambilan sampel 

menggunakan teknik purposive sampling. Metode analisis yang digunakan adalah 

analisis linier regresi bergand. Hipotesis diuji dengan uji F dan uji t dengan 

tiingkat signifikansi sebesar 5%. 

Hasil pengujian secara simultan menunjukkan bahwa current ratio, tottal 

asset turn over dan inventory turn over berpengaruh terhadap perubahan laba 

perusahaan. Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa total asset turn 

over berpengaruh terhadap perubahan laba, sedangkan current ratio dan inventory 

turn over tidak berpengaruh terhadap perubahan laba pada perusahaan emiten 

yang masuk dalam daftar indeks kommpas100. 

 

 

Kata kunci : Current Ratio, Total Asset Turn Over, Inventory Turn Over, dan 

Perubahan Laba. 

xvi 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan usaha di Indonesia telah berkembang dengan pesat, baik 

perusahaan dengan skala besar maupun skala kecil. Seiring dengan majunya 

teknologi saat ini berbagai macam perusahaan dituntut harus dapat 

mengembangkan usahanya dengan semaksimal mungkin. Salah satunya 

adalah mendaftarkan perusahaannya pada Bursa Efek Indonesia. Bursa Efek 

Indonesia adalah bursa saham/pasar saham, obligasi dan derivatif yang di 

gunakan para calon investor untuk memperjual belikan sahamnya. 

Perusahaan emiten yang masuk dalam Bursa Efek Indonesia diharuskan 

dapat memperoleh setiap informasi dari berbagai sumber agar informasi-

informasi tersebut bermanfaat bagi pengendalian kinerja perusahaan itu 

sendiri. Kinerja keuangan dalam suatu perusahaan dapat dilihat dari laporan 

keuangan yang telah diterbitkan oleh perusahaan. Laporan keuangan 

perusahaan mengandung informasi keuangan. Informasi yang terdapat pada 

laporan keuangan biasanya digunakan oleh berbagai pihak, baik dari pihak 

intern (pemilik dan manajemen) maupun dari pihak ekstern (kreditor, 

pemerintah, dan investor) tergantung pada kepentingan masing-masing pihak.  

Analisis laporan keuangan dengan melihat rasio keuangan sangat 

bermanfaat untuk memprediksi laba perusahaan. Bagi pihak manajemen, 

rasio keuangan digunakan untuk memprediksi kondisi keuangan perusahan 
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untuk masa yang akan datang, sedangkan bagi investor dapat membantu 

mengambil keputusan untuk berinvestasi pada suatu perusahaan. Laba 

perusahaan biasanya digunakan untuk mengukur prestasi yang dicapai oleh 

perusahaan tersebut sehingga laba dijadikan dasar untuk mengambil 

keputusan investasi dan prediksi untuk meramalkan perubahan laba yang 

akan datang. Laba yang diperoleh perusahaan untuk tahun yang akan datang 

tidak dapat dipastikan, maka perlu adanya prediksi perubahan laba. 

Perubahan laba merupakan kenaikan atau penurunan laba per tahun. 

Perubahan laba yang tinggi akan menjadikan laba yang diperoleh perusahaan 

tinggi, sehingga tingkat pembagian dividen perusahaan juga akan tinggi. 

Perubahan laba akan mempengaruhi keputusan investasi para investor yang 

akan menanamkan modalnya ke dalam perusahaan. Hal ini disebabkan 

investor mengharapkan dana yang diinvestasikan ke dalam perusahaan akan 

memperoleh tingkat pengembalian yang tinggi. Salah satu cara yang dapat 

dilakukan oleh calon investor untuk mengetahui perubahan laba yang terjadi 

dalam suatu perusahaan adalah dengan melihat laporan keuangan, manfaat 

laporan keuangan tersebut menjadi optimal bagi investor apabila investor 

dapat menganalisis lebih lanjut melalui analisis rasio keuangan.  

Pengertian rasio keuangan menurut James C Van Horne dalam Kasmir 

(2008), merupakan indeks yang menghubungkan dua angka akuntansi dan 

diperoleh dengan membagi satu angka dengan angka lainnya. Rasio keuangan 

digunakan untuk mengevaluasi kondisi keuangan dan kinerja perusahaan. 

Dari hasil rasio keuangan ini akan terlihat kondisi kesehatan perusahaan yang 
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bersangkutan. Rasio keuangan yang biasa digunakan oleh setiap perusahaan 

dalam mengukur kinerja keuangan perusahaan adalah rasio likuiditas, rasio 

solvabilitas/leverage, rasio aktivitas dan rasio profitabilitas.  

Analisa tentang rasio-rasio ini akan memberikan pedoman bagi para 

investor untuk menilai kondisi dan kemampuan perusahaan di masa yang 

akan datang dengan melihat dari perubahan laba yang diperoleh perusahaan 

dari periode ke periode. Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya 

yang dilakukan oleh Riza Nur Fahmi (2013) menyimpulkan bahwa current 

ratio, quick ratio, inventory turn over, total assets turnover memiliki 

pengaruh positif dan signifikan terhadap kemampuan memprediksi perubahan 

laba pada perusahaan-perusahaan pertambangan yang terdaftar di PT Bursa 

Efek Jakarta. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Merry Christine 

Toisuta (2010), menyimpulkan bahwa Return On Investmen, Total Asset 

Turnover dan Inventory Turnover tidak terbukti berpengaruh terhadap 

perubahan laba pada perusahaan Metal And Allied Products di Bursa Efek 

Indonesia. 

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa terdapat 

perbedaan hasil penelitian yang tidak konsisten mengenai pengaruh masing-

masing variabel independen terhadap variabel dependen.  Untuk itu, penulis 

memutuskan untuk melakukan penelitian dengan periode amatan 2 (dua) 

tahun yaitu dimulai dari tahun 2013 sampai dengan 2014. Penulis 

menggunakan variabel independen sebanyak 3 (tiga) variabel yang di teliti 

yaitu Current Ratio (CR),Total Asset Turn Over (TATO), dan Inventory Turn 
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Over (ITO) dalam memprediksi perubahan laba pada perusahaan emiten yang 

masuk dalam Indeks Kompas100.  

Current Ratio adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan 

memenuhi utang jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva lancarnya. 

Rasio lancar dihitung dengan membagi antara aktiva lancar dengan kewajiban 

lancar. Aktiva lancar umumnya meliputi kas, sekuritas, piutang usaha, dan 

persediaan. Sedangkan kewajiban lancar terdiri atas utang usaha, wesel tagih 

jangka pendek, utang jatuh tempo yang kurang dari satu tahun, akrual pajak, 

dan beban-beban akrual lainnya.  

Total Asset Turnover adalah rasio keuangan yang digunakan untuk 

mengukur kemampuan perusahaan untuk menciptakan penjualan dengan 

menggunakan seluruh aktiva yang dimilikinya. Rasio ini menunjukkan 

efektifitas sebuah perusahaan dalam mengelola perputaran aktiva itu sendiri. 

Total Asset Turnover dapat dihitung dengan cara membagi antara penjualan 

dengan total aktiva, rasio ini memberikan informasi seberapa besar pengaruh 

setiap aktiva untuk menciptakan penjualan.  

Inventory Turnover adalah rasio yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan dalam memutarkan persediaannya dan menunjukkan 

hubungan antara persediaan dengan penjualan. Inventory Turnover dapat 

dihitung dengan membagi jumlah harga pokok penjualan dengan rata-rata 

persediaan yang dimiliki perusahaan. Dengan tingkat perputaran persediaan 

yang tinggi dapat memperkecil resiko kerugian yang disebabkan persediaan 
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dan biaya yang terkait dengan persediaan. Hal tersebut akan memberikan 

pengaruh terhadap perolehan laba suatu perusahaan.  

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang terdahulu terletak pada 

variabel yang di gunakan, periode pengamatan dan jenis perusahaan yang 

diteliti. Penelitian ini mengambil sampel perusahaan yang berada dalam 

Indeks Kompas100 periode 2013 dan 2014.  

Indeks Kompas100 merupakan daftar 100 perusahaan yang teraktif di 

lantai bursa yang disajikan di Bursa Efek Indonesia. Alasan mengambil 

perusahaan Indeks Kompas100 adalah karena Kompas merupakan salah satu 

koran terbesar di Indonesia, sehingga halaman ekonomi dan bisnis yang 

dimuat di harian ini sering menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi 

investor dalam melakukan investasi khususnya di bidang saham.   

Berdasarkan hasil analisa terhadap laporan keuangan perusahaan yang 

terdaftar di Indeks Kompas100, sebagian besar laba perusahaan tersebut 

mengalami fluktuasi yang cukup besar nilainya. Kondisi ini menunjukkan 

bahwa ada berbagai faktor yang menyebabkan fluktuasi laba tersebut, 

sehingga perlu dilakukan prediksi laba berdasarkan rasio keuangan yang ada.  

Berdasarkan alasan tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul : “PENGARUH BESARAN CURRENT RATIO, 

TOTAL ASSET TURN OVER, DAN INVENTORY TURN OVER 

TERHADAP PERUBAHAN LABA PERUSAHAAN EMITEN DI 

BURSA EFEK INDONESIA (Studi kasus pada Perusahaan yang 

termasuk dalam Indeks Kompas100 periode 2013 dan 2014)” 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat 

dirumuskan masalah sebagai berikut ini. 

1. Bagaimana pengaruh dari Current Ratio secara parsial terhadap 

perubahan laba pada perusahaan yang terdaftar dalam indeks Kompas100 

pada BEI periode 2013-2014?  

2. Bagaimana pengaruh dari Total Asset Turnover secara parsial terhadap 

perubahan laba pada perusahaan yang terdaftar dalam indeks Kompas100 

pada BEI periode 2013-2014? 

3. Bagaimana pengaruh dari Inventory Turnover secara parsial terhadap 

perubahan laba pada perusahaan yang terdaftar dalam indeks Kompas100 

pada BEI periode 2013-2014? 

4. Bagaimana pengaruh dari Current Ratio, Total Asset Turnover, dan  

Inventory Turnover secara simultan terhadap perubahan laba pada 

perusahaan yang terdaftar dalam indeks Kompas100 pada BEI periode 

2013-2014? 

 

C. Pembatasan Masalah 

Dalam hal ini peneliti membatasi permasalahan pada faktor yang 

mempengaruhi perubahan laba yaitu Current Ratio, Total Asset Turnover, 

dan Inventory Turnover pada perusahaan yang terdaftar dalam indeks 

Kompas100 di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2014. Rasio-rasio tersebut 

digunakan karena rasio tersebut dapat menilai perubahan laba pada 
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perusahaan yang terdaftar dalam indeks Kompas100 di BEI yang dinilai dari 

menghitung seberapa besar kewajiban atau utang yang harus dibayar oleh 

perusahaan, khususnya utang jangka pendek. Selain rasio-rasio perhitungan 

tersebut, maka faktor lain di luar penelitian ini dianggap konstan.  

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :  

1. Untuk menguji pengaruh Current Ratio secara parsial terhadap 

perubahan laba pada perusahaan yang terdaftar dalam indeks Kompas100 

pada BEI periode 2013-2014. 

2. Untuk menguji pengaruh Total Asset Turnover secara parsial terhadap 

perubahan laba pada perusahaan yang terdaftar dalam indeks Kompas100 

pada BEI periode 2013-2014. 

3. Untuk menguji pengaruh Inventory Turnover secara parsial terhadap 

perubahan laba pada perusahaan yang terdaftar dalam indeks Kompas100 

pada BEI periode 2013-2014.  

4. Untuk menguji pengaruh Current Ratio, Total Asset Turnover, dan 

Inventory Turnover secara simultan terhadap perubahan laba pada 

perusahaan yang terdaftar dalam indeks Kompas100 pada BEI periode 

2013-2014. 

 

E. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis  

Semoga penelitian ini dapat memberikan ilmu pengetahuan mengenai 

bidang keuangan khususnya pengetahuan mengenai perubahan laba.  
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2.   Manfaat Praktis  

a. Bagi Penulis  

Hasil penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan bagi peneliti 

sendiri sehingga dapat menerapkannya di lingkungan pekerjaan yang 

sesuai dengan bidang keuangan.    

b. Bagi Perusahaan  

Semoga dengan penelitian ini dapat memberikan masukan bagi 

perusahaan khususnya manajemen keuangan yang berkaitan 

langsung dengan perubahan laba yang diperoleh perusahaan melalui 

rasio Current Ratio, Total Asset Turnover, dan Inventory Turnover.  

c. Bagi Pihak Lain  

Hasil penelitian ini dapat memberikan ilmu pengetahuan bagi 

pembaca guna memperluas pemahaman mengenai perubahan laba 

yang diperoleh perusahaan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada 

bab-bab sebelumya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. 

1. Hasil pengujian secara simultan yaitu Current Ratio, Total Asset 

Turnover dan Inventory Turnover berpengaruh terhadap Perubahan Laba. 

2. Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa Total Asset Turnover 

berpengaruh terhadap Perubahan Laba. 

3. Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa Current Ratio dan 

Inventory Turnover tidak berpengaruh terhadap Perubahan Laba. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, saran yang dapat penulis sampaikan adalah 

sebagai berikut. 

1. Bagi Perusahaan 

Diharapkan bagi setiap perusahaan agar memperhatikan kemampuan 

perusahaan dalam kemampuannya menangani keuangan dan dalam 

menghasilkan laba agar lebih baik untuk masa yang akan datang. 

2. Bagi Investor atau calon Investor 

Para investor maupun calon investor dapat memanfaatkan informasi 

mengenai perubahan laba dan laporan keuangan khususnya current ratio, 



52 
 

total asset turnover dan inventory turnover sebagai suatu pertimbangan 

dalam melakukan investasi pada perusahaan. 

3. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Peneliti selanjutnya yang tertarik melakukan penelitian yang sama 

diharapkan dapat menggunakan metode lain atau rasio-rasio lainnya yang 

dapat mempengaruhi perubahan laba sehingga diperoleh hasil yang lebih 

akurat serta pemakaian sampel yang tidak hanya terbatas pada 

perusahaan yang masuk dalam Kompas100 saja. 
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