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ABSTRACT 

Along iwith ithe irapid idevelopment iof itechnology, ivarious icompanies iare iincreasingly 

iencouraged ito iincrease ithe icompetitiveness iof ithe icompany iin iorder ito isurvive ithe 

iworld iof iintense icompetition. iThe iincrease iin iprofit iof ian ieffort imade iby ieach 

icompany iin ia iperiod iis ithe ipurpose iof ia icompany. iWith ithe iprofit iis ivery ihelpful 

ifor ithe icompany iin ithe icompany's ioperational iactivities ias ia itool ito imaintain ithe 

icompany's isurvival. iWith iprofit iis ivery ihelpful ifor ithe icompany iin ithe icompany's 

ioperational iactivities ias ia itool ito imaintain ithe isurvival iof ia icompany. iIn igeneral, ithe 

icompany's igoal iis ito iearn ia iprofit iso ithat ithe icompany ican icontinue ito ioperate iand 

ican icontinue ito idevelop ithe icompany ito ibe ilarger iin imaintaining iits iexistence iin ithe 

itight icompetition iin ithe iera iand itechnology ithat imillennials ilike itoday. iThe icompany's 

iprofit ilevel ican ipay iattention ito ithe icompany's ifinancial iperformance iin iorder ito iknow 

iits igrowth iin ia icertain iperiod iof itime, ieither iincreased ior idecreased iprofit. iFinancial 

iperformance iis ian iactivity ito iassess ithe ifinancial icondition iand iperformance iof ithe 

icompany, ianalysts ineed iseveral ibenchmarks iused iare iratios iand iindices ithat iconnect 

itwo ifinancial idata ito ieach iother. iThis iresearch iaims ito idetermine ithe ieffect iof 

ifinancial iperformance ion iprofit igrowth iin iPT. iUltrajaya iMilk iIndustry. iThe itype iof 

iresearch iused iis iquantitative iresearch iwith ia icausal iassociative iapproach. iThe idata 

ianalyzed iin ithe iform iof ibalance isheet ifinancial istatements iand iincome istatements 

iduring ithe iperiod i2018, i2019, i2020. iThe iresults ishowed ithat ifinancial iperformance 

ifluctuated ievery iyear iand ifluctuating iprofit igrowth irate ialso ievery iyear iwas idue ito 

isales iresults inot iproportional ito ithe itotal iassets ireceived. 
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PENDAHULUAN 

Seiring dengan berkembangnya teknologi yg  semakin pesat, berbagai macam 

perusahaan semakin terdorong  untuk menaikkan daya saing perusahaan supaya bertahan dari 

dunia persaingan yang ketat. Perusahaan yang tidak bisa bersaing akan tersingkir dari 

kompetisi, maka dari itu perusahaan  wajib lebih unggul dibanding dengan para pesaing mereka 

dalam mengelola perusahaan. Peningkatan laba suatu usaha yang dilakukan setiap perusahaan 

pada suatu periode merupakan tujuan dari  suatu perusahaan. Dengan adanya laba sangat 

membantu perusahaan dalam kegiatan operasional perusahaan sebagai alat untuk menjaga 

kelangsungan hidup perusahaan. 



Pada dasarnya setiap perusahaan memiliki suatu tujuan yaitu memperoleh laba yang 

besar atau profit oriented, PT. Ultrajaya Milk Industry Tbk adalah salah satu organisasi yang 

bisnis utamanya adalah sebagai produsen penyegaran utama di Indonesia. Pada awal mulanya, 

perusahaan ini merupakan industri keluarga sederhana yang dimulai pada tahun 1958 di 

Bandung, Jawa Barat. Banyak perusahaan yg memproduksi barang sejenis dengan merk yang 

berbeda-beda sehingga menimbulkan persaingan yang ketat. Keadaan  persaingan perusahaan 

yang semakin berkembang menurut perusahaan untuk menjadi lebih baik lagi dan 

menyebabkan tujuan perusahaan tidak sulit untuk dicapai. Secara umum, tujuan perusahaan 

adalah untuk mendapatkan laba agar perusahaan dapat terus beroperasi dan dapat terus 

mengembangkan perusahaan menjadi lebih besar dalam mempertahankan eksistensinya di 

persaingan yang ketat pada jaman dan teknologi yang milenial seperti sekarang ini. Tingkat 

profit perusahaan dapat memperhatikan kinerja keuangan perusahaan agar dapat mengetahui 

pertumbuhannya dalam jangka waktu tertentu, baik mengalami kenaikan atau penurunan laba. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

judul “Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Laba pada PT. Ultrajaya 

Milk Industry, Tbk”. 

 

KERANGKA  DASAR  PEMIKIRAN  DAN  HIPOTESIS 

Kerangka  Pemikiran 

Kerangka  pemikiran yg menggambarkan hubungan variabel independen, dalam hal  ini 

adalah Net Profit Margin (X1), Total Asset Turnover (X2), Economic  Value  Added (X3), 

Return  on Asset (X4) terhadap  variabel dependen yaitu Pertumbuhan Laba (Y). 

Gambar 2.1 Kerangka Dasar Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber :  dikembangkan untuk penelitian ini, 2021 

 

 

 

Y : Pertumbuhan 

Laba 

X1 : NPM 

X2 : TATO 

X3 : EVA 

X4 : ROA 



Hipotesis  Penelitian 

Hipotesis yg akan di kembangkan dalam penelitian ini adalah  sebagai berikut: 

1. Net  Profit Margin ( NPM ) berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba. 

2. Total  Asset Turnover ( TATO ) berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba. 

3. Economic Value Added ( EVA ) berpengaruh  signifikan terhadap pertumbuhan laba. 

4. Return on Asset ( ROA ) berpengaruh signifikan  terhadap pertumbuhan laba. 

 

METODE PENELITIAN 

Rancangan Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian asosiatif 

kausal dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Menurut Umar (2005)  penelitian asosiatif 

kausal adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara dua variabel atau 

lebih. Penelitian ini menjelaskan hubungan memengaruhi dan dipengaruhi dari variabel-

variabel yang akan diteliti. Menurut Kuncoro (2003)  menggunakan pendekatan kuantitatif 

karena data yang akan digunakan untuk menganalisis hubungan antar variabel dinyatakan 

dengan angka atau skala numerik. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh kinerja 

keuangan terhadap pertumbuhan laba pada PT. Ultrajaya Milk Industry, Tbk. 

 

Populasi dan Sampel 

Populasi menurut Sugiyono (2009)  adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: 

obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untu dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dengan demikian menurut pendapat saya 

populasi dapat diartikan sebagai keseluruhan objek yang akan diteliti baik berupa benda, 

manusia, peristiwa ataupun gejala yang akan terjadi. Populasi yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah laporan keuangan pada PT. Ultrajaya Milk Industry. 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan  karakteristik yang dimiliki oleh  populasi tersebut. 

Pengukuran sampel merupakan suatu langkah untuk menentukan besarnya sampel yang 

diambil dalam melaksanakan penelitian suatu obyek. Untuk menentukan ukuran  sampel bisa 

dilakukan dengan statistik atau  berdasarkan estimasi penelitian. Dengan demikian sampel yang 

digunakan pada  penelitian ini adalah laporan keuangan yang telah diterbitkan pada tahun 2018-

2020. 

 

Teknik Pengumpulan Data 

Bila dilihat dari teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat 

dilakukan dengan studi pustaka dan penelusuran data online (internet searching). Dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan pengumpulan data sebagai berikut: 

a. Studi Pustaka 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan materi data atau informasi melalui 

jurnal ilmiah, buku-buku referensi,  dan bahan-bahan publikasi yang tersedia di 

perpustakaan  

 



b. Penelusuran Data Online (Internet Searching) 

Internet searching  sangat memudahkan dalam rangka membantu peneliti menemukan 

suatu file/data dimana kecepatan, kelengkapan dan  ketersediaan data  dari berbagai 

tahun tersedia. Mencari data di internet bisa dilakukan dengan cara searching, 

browsing, surfing ataupun  downloading. 

 

Teknik Analisis Data 

Menurut Sugiyono (2015:245) dalam penelitian kuantitatif, analisis data telah dimulai 

sejak dirumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan dan berlangsung terus 

sampai penulisan hasil penelitian. Tujuan analisis data adalah membuat data ke dalam bentuk 

yang sederhana agar mudah dibaca dan dipahami sehingga memperoleh gambaran yang jelas 

mengenai kejadian yang diteliti. 

Adapun teknik analisis data yg  digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengumpulkan ii data iilaporan iikeuangan iineraca iidan iilaporan iilaba iirugi iiPT. 

Ultrajaya iiMilk iiIndustri iiTbk iiperiode ii2018-2020. 

2. Mengelola iidata iiatau iimengelompokkan iidata iilaporan iikeuangan iineraca iidan 

laporan iilaba iirugi. 

3. Menyusun iilaporan iikinerja iikeuangan iidan iipertumbuhan iilaba iiperiode ii2018-

2020. 

4. Melakukan iianalisis iilaporan iikeuangan iiPT. iiUltrajaya iiMilk iiIndustry iiTbk 

dengan iimenggunakan iianalisis iikinerja iikeuangan ii: 

a. Net iiProfit iiMargin 

Net iiProfit iiMargin ii= ii
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑖𝑖𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ 𝑖𝑖𝑆𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑖𝑖𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘

𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑖𝑖𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛 𝑖𝑖𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ
 𝑖𝑖𝑥100% 

b. Total iiAsset iiTurnover 

Total iiAsset iiTurnover ii= ii
𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑖𝑖𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 𝑖𝑖𝑥100% 

c. Economic iiValue iiAdded 

Economic iiValue iiAdded ii= ii𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇 − 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑖𝑖𝐶ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒 

d. Return iion iiAsset 

Return iion iiAsset ii= ii
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑖𝑖𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑖𝑖𝐴𝑠𝑒𝑡
 𝑖𝑖𝑥100% 

5. Melakukan iianalisis iikinerja iikeuangan ii(net iiprofit iimargin, iitotal iiasset turnover, 

economic iivalue iiadded, iidan iireturn iion iiasset) iidan iipertumbuhan iilaba. 

6. Menyusun iiproyeksi iilaporan iikeuangan. 

7. Melakukan iianalisis iikinerja iikeuangan iidan iipertumbuhan iilaba iipada iiproyeksi 

laporan iikeuangan. 

8. Melakukan iianalisis iirasio iipada iiproyeksi iilaporan iikeuangan. 

 

ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan data laporan keuangan yang disajikan oleh PT. Ultrajaya Milk Industry & 

Trading Company Tbk. tahun 2018-2020, dapat dilakukan perhitungan sesuai dengan indikator 

kinerja keuangan yaitu Net Profit Margin (NPM), Total Asset Turnover (TATO), Economic 

Value Added (EVA), Return on Asset (ROA) dan Pertumbuhan Laba seperti pada tabel berikut 

ini :  

 



Tabel ii4.1 

Perhitungan iiIndikator iiNet iiProfit iiMargin ii(NPM) 

Sumber ii: iiData iisekunder iiyang iidiolah iioleh iiPenulis 

Berdasarkan iitabel iidi iiatas iimelalui iiperhitungan iidengan iiindikator iiNet 

iiProfit iiMargin ii(NPM) iidiketahui iimengalami iipeningkatan iisecara iiterus 

iimenerus iisetiap iitahunnya iipada iiperiode ii2018-2020. iiPada iitahun ii2018-2019 

iiNPM iimengalami iipeningkatan iisebesar ii4% iidan iipada iitahun ii2019-2020 iijuga 

iimengalami iipeningkatan iisebesar ii2%. 

Tabel ii4.2 

Perhitungan iiIndokator iiTotal iiAsset iiTurnover ii(TATO) 

Unsur-Unsur 

iiTATO 

2018 2019 2020 

Penjualan 

Total iiAktiva 

Total iiAsset 

iiTurnover 

Rp. ii5.472.882 

Rp. ii5.555.871 

98% 

Rp. ii6.241.419 

Rp. ii6.608.422 

94% 

Rp. ii5.967.362 

Rp. ii8.754.116 

68% 

Sumber ii: iiData iisekunder iiyang iidiolah iioleh iiPenulis 

Berdasarkan iitabel iidi iiatas iimelalui iiperhitungan iidengan iiindikator iiTotal 

iiAsset iiTurnover ii(TATO) iidiketahui iimengalami iipenurunan iisecara iiterus 

iimenerus iisetiap iitahunnya iipada iiperiode ii2018-2020. iiPada iitahun ii2018-2019 

iiTATO iimengalami iipenurunan iisebesar ii4% iidan iipada iitahun ii2019-2020 

iimengalami iipenurunan iiyang iisangat iidrastis iisebesar ii26%. 

Perhitungan iiIndikator iiEconomic iiValue iiAdded ii(EVA) 

Langkah-langkah iidalam iimenghitung iiEVA iiadalah ii: 

1) Menghitung iiEVA ii(Economic iiValue iiAdded) 

EVA ii= iiNOPAT ii– iiCapital iiCharge 

2) Menghitung iiNOPAT ii(Net iiOperating iiAfter iiTax) 

NOPAT ii= iiLaba iisebelum iipajak ii– iipajak 

3) Menghitung iiWACC ii(Weight iiAverage iiCost iiof iiCapital) 

WACC ii= ii{D iix iird ii(1 ii– iiT)} ii+ ii(E iix iire) 

4)  iiMenghitung iiInvest iiCapital ii(Total iiModal iiYang iiDiinvestasikan) 

Invest iiCapital ii= ii(Total iiHutang=Equity) ii– iiH. iiJangka iiPendek 

5) Menghitung iiCapital iiCharge ii(Biaya iiModal) 

Capital iiCharge ii= iiWACC iix iiInvest iiCapital ii 

 

 

 

 

Unsur-unsur iiNPM 2018 2019 2020 

Laba iiBersih iiSetelah 

iiPajak 

Pendapatan iiPenjualan 

iiBersih 

Net iiProfit iiMargin 

Rp. ii ii 

ii701.607 

Rp. Ii   

5.472.882 

13% 

Rp. ii1.035.865 

Rp. ii6.241.419 

17% 

Rp. ii1.109.666 

Rp. ii5.967.362 

19% 



Tabel ii4.3 

Perhitungan iiNOPAT 

 2018 2019 2020 

NOPAT Rp. ii701.607 Rp. ii1.035.865 Rp. ii1.109.666 

Sumber ii: iiData iiyang iidiolah iioleh iiPenulis 

 

Tabel ii4.3.1 

Perhitungan iiWACC ii 

 2018 2019 2020 

D 8,04% 8,88% 6,68% 

Rd 0,25% 3,51% 2,99% 

T 26,07% 24,68% 21,93% 

E 85,94% 85,57% 54,62% 

Re 74,69% 18,31% 23,20% 

WACC 0,0082735778% 0,08537181355% 0,01744026 ii% 

Sumber ii: iiData iiyang iidiolah iioleh iiPenulis 

 

Tabel ii4.3.2 

Perhitungan iiCapital iiCharge 

 2018 2019 2020 

Capital iiCharge Rp. ii40.711 Rp. ii492.775 Rp. ii112.084 

Sumber ii: iiData iiyang iidiolah iioleh iiPenulis 

 

Tabel ii4.3.3 

Perhitungan iiIndikator iiEconomic iiValue iiAdded ii(EVA) ii 

Unsur-unsur iiEVA 2018 2019 2020 

NOPAT 

Capital iiCharge 

Economic iiValue 

iiAdded 

Rp. ii701.607 

Rp. ii ii ii40.711 

Rp. ii660.893 

Rp. ii1.035.865 

Rp. ii ii ii 

ii492.775 

Rp. ii ii ii 

ii543.090 

Rp. ii1.109.666 

Rp. ii ii ii 

ii112.084 

Rp. ii ii ii 

ii997.582 

 Sumber ii: iiData iisekunder iiyang iidiolah iioleh iiPenulis 

 Berdasarkan iitabel iidi iiatas iimelalui iiperhitungan iidengan iiindikator 

iiEconomic iiValue iiAdded ii(EVA) iidiketahui iimengalami iifluktuasi iipenurunan 

iidan iipeningkatan. iiPada iitahun ii2018-2019 iimengalami iipenurunan iisebesar iiRp. 

ii117.803, iisedangkan iipada iitahun ii2019-2020 iimengalami iipeningkatan iisebesar 

iiRp. ii454.492. 

 

 

 



Tabel ii4.4 

Perhitungan iiIndikator iiReturn iion iiAsset ii(ROA) 

Unsur-unsur 

iiROA 

2018 2019 2020 

Laba iiBersih 

Total iiAset 

Return iion 

iiAsset 

Rp. ii701.607 

Rp. ii5.555.871 

13% 

Rp. ii1.035.865 

Rp. ii6.608.422 

16% 

Rp. ii1.109.666 

Rp. ii8.754.116 

13% 

Sumber ii: iiData iisekunder iiyang iidiolah iioleh iiPenulis 

Berdasarkan iitabel iidi iiatas iimelalui iiperhitungan iidengan iiindikator 

iiReturn iion iiAsset ii(ROA) iidiketahui iimengalami iifluktuasi iipeningkatan iidan 

iipenurunan. iiPada iitahun ii2018-2019 iimengalami iipeningkatan iiyaitu iisebesar 

ii3%, iisedangkan iipada iitahun ii2019-2020 iimengalami iipenurunan iiyaitu iisebesar 

ii3%. ii 

Tabel ii4.5 

Perhitungan iiIndikator iiPertumbuhan iiLaba 

Unsur-unsur iiPertumbuhan iiLaba 2018 2019 2020 

Laba iiSetelah iiPajak iiPada iiPeriode 

iiTertentu 

Laba iiSetelah iiPajak iiPada iiPeriode 

iiSebelumnya 

Pertumbuhan iiLaba 

Rp. 701.607 

 

Rp. 718.402 

 

-0,023 

Rp. 1.035.865 

 

Rp. ii 701.607 

 

0,477 

Rp. 1.109.666 

 

Rp. 1.035.865 

 

0,071 

Sumber ii: iiData iisekunder iiyang iidiolah iioleh iiPenulis. 

 Berdasarkan tabel diatas melalui perhitungan dengan indikator Pertumbuhan 

Laba diketahui iimengalami iifluktuasi iiselama iiperiode ii2018-2020. iiPada iitahun 

2018-2019 iiPertumbuhan iiLaba iimengalami iipeningkatan iisebesar ii0,5, iisedangkan 

pada iitahun ii2019-2020 iimengalami iipenurunan iisebesar ii0,406. ii 

 

PEMBAHASAN 

Alasan dari penelitian ini adalah  untuk mengetahui pengaruh kinerja  keuangan terhadap 

pertumbuhan laba  pada PT. Ultrajaya Milk Industry, Tbk Tahun 2018-2020. Berdasarkan 

perhitungan estimasi  data keuangan di atas maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut 

: 

I. Pengaruh Net Profit  Margin ( NPM ) terhadap pertumbuhan  laba 

Hasil pengujian hipotesis bahwa net profit margin berpengaruh terhadap pertumbuhan 

laba pada PT. Ultrajaya Milk Industry Tbk tahun 2018-2020.  

Secara teori, net profit  margin menguraikan tingkat efisiensi perusahaan di mana 

kapasitas perusahaan untuk  menentukan biaya operasionalnya dalam  periode tertentu. 

Semakin besar  rasio ini semakin baik dengan alasan bahwa  kemampuan perusahaan 

dalam menekan biaya-biayanya cukup baik, sebaliknya jika rasio ini semakin turun 

maka kemampuan perusahaannya dalam mendapatkan laba melalui penjualan dianggap 

cukup rendah menurut Hery  (2015). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa  net  

profit margin  berpengaruh terhadap pertumbuhan  laba, terbukti dengan semakin 



meningkatnya nilai net profit margin setiap tahunnya maka semakin baik pula 

perusahaan dalam menekan biaya-biayanya. Pada tahun 2018-2019 NPM meningkat 

sebesar 4%, dan pada tahun 2019-2020 NPM juga meningkat sebesar 2% itu artinya 

perusahaan mampu menginterpretasikan tingkat efisiensi perusahaan. 

II. Pengaruh Total Asset Turnover ( TATO ) terhadap pertumbuhan laba 

Hasil pengujian  hipotesis kedua yaitu pengaruh total asset turnover terhadap 

pertumbuhan laba menunjukkan bahwa variabel TATO secara statistik berpengaruh 

terhadap pertumbuhan laba pada PT. Ultrajaya Milk Industry Tbk.  Ini menunjukkan 

bahwa semakin besar perputaran aktiva semakin efektif pula perusahaan mengelola 

aktivanya.  Secara teori, total asset  turnover merupakan ukuran  efektifitas pemanfaatan 

aktiva dalam menghasilkan penjualan. Semakin  besar perputaran aktiva maka  semakin 

efektif perusahaan mengelola aktivanya (Sutrisno, 2009). Rasio ini juga dapat 

menjelaskan atau memberikan gambaran kepada penganalisa tentang baik buruknya 

keadaan atau posisi perputaran aktiva perusahaan. Rasio ini juga dapat menggambarkan 

seberapa efektif manajemen  dalam mengelola  semua aktiva perusahaan, semakin cepat 

perputaran semua aktiva maka semakin  baik juga kinerja  manajemen dalam mengelola 

semua aktiva perusahaan (Gitman, 2006). Hasil penelitian ini menunjukkan  bahwa 

total asset turnover periode 2018-2020 mengalami fluktuasi peningkatan dan 

penurunan. Pada tahun 2018-2019 mengalami peningkatan 4%, sedangkan pada tahun 

2019-2020 TATO mengalami penurunan yang sangat drastis yaitu 26%. 

III. Pengaruh Economic Value Added ( EVA) terhadap pertumbuhan laba. 

Hasil pengujian hipotesis ketiga yaitu pengaruh economic value added terhadap 

pertumbuhan laba menunjukkan bahwa variabel EVA secara statistik berpengaruh 

terhadap pertumbuhan laba pada PT. Ultrajaya Milk Industry Tbk. Ini menunjukkan 

bahwa nilai EVA diharapkan perusahaan dapat melihat suatu gambaran mengenai 

peningkatan atau penurunan nilai laba ekonomis yang sebenarnya tercipta dari kinerja 

perusahaan. Secara teori, EVA merupakan suatu sistem manajemen keuangan untuk 

mengatur laba ekonomi suatu perusahaan (Tunggal, 2008). Pendekatan EVA dinilai 

lebih mencerminkan nilai bisnis secara riil dengan mengukur nilai tambah (Value 

Added) yang dihasilkan perusahaan kepada investor. EVA berangkat dari konsep biaya 

modal, yakni resiko yang dihadapi perusahaan dalam melakukan investasi, semakin 

tinggi tingkat resiko investasi maka semakin tinggi pula tingkat pengembalian 

(pendapatan) yang dituntun investor (Poeradisastra, 2001). Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa EVA periode 2018-2020 mengalami fluktuasi penurunan dan 

peningkatan. Pada tahun 2018-2019 mengalami penurunan, yaitu sebesar Rp. 117.803, 

sedangkan pada tahun 2019-2020 mengalami peningkatan sebesar Rp. 454.492. 

IV. Pengaruh Return on Asset ( ROA ) terhadap pertumbuhan laba 

Hasil pengujian hipotesis  terakhir yaitu pengaruh return on  asset terhadap 

pertumbuhan laba menunjukkan bahwa variabel ROA secara statistik berpengaruh 

terhadap pertumbuhan laba pada PT. Ultrajaya Milk Industri Tbk. Ini menunjukkan 

bahwa ROA  digunakan untuk menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan 

laba dengan menggunakan total asset yang dimiliki. 

Secara teori, ROA  menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba 

dari aktiva yang digunakan menurut Kasmir  (2016). ROA diperoleh dengan cara 

membandingkan laba bersih setelah pajak dengan total aktiva (James Van  Home &  

John M.  Wachiwicz, 1997). ROA merupakan rasio pengukuran profitabilitas yang 

sering digunakan oleh manajer keuangan untuk mengukur efektifitas keseluruhan 

dalam menghasilkan laba dengan aktiva yang tersedia (Home & Wachiwicz, 1997). 

Hasil penelitian  menunjukkan bahwa ROA periode 2018-2020 mengalami fluktuasi 



peningkatan dan  penurunan. Pada tahun  2018-2019  mengalami peningkatan  sebesar 

3%, sedangkan  pada tahun  2019-2020  mengalami penurunan  sebesar 3%. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan laporan keuangan perusahaan, net profit  margin perusahaan  pada tahun 

2018-2019 sebesar Rp. 5.691.797.000 dan  pada tahun  2019-2020  mengalami  peningkatan 

sebesar  Rp. 6.366.247.000. Sedangkan berdasarkan perhitungan total asset turnover pada PT. 

Ultrajaya Milk Industry mengalami  penurunan  dari tahun ke  tahun, pada  tahun 2018-2019  

sebesar 4% sedangkan  tahun 2019-2020 mengalami penurunan yang sangat drastis yaitu 

sebesar 26%. Pada economic value added perusahaan periode 2018-2020 mengalami fluktuasi, 

pada tahun  2018-2019  mengalami penurunan sebesar  Rp. 117.803, tahun  2019-2020 

mengalami peningkatan sebesar Rp. 454.492. Dan pada return on asset perusahaan mengalami  

fluktuasi  dari tahun ke tahun,  pada tahun 2018-2019 mengalami peningkatan sebesar 3%, 

tahun 2019-2020 ROA perusahaan mengalami penurunan sebesar 3%. Tingkat pertumbuhan 

laba mengalami fluktuasi peningkatan dan penurunan pada periode  2018-2020, tahun  2018-

2019 mengalami peningkatan  sebesar 0,5 dan pada  tahun  2019-2020 mengalami penurunan 

sebesar  0,405. Pengelolaan laporan keuangan PT. Ultrajaya Milk Industry Tbk dalam 

mengendalikan tingkat pertumbuhan  laba kurang efektif selama  periode 2018-2020. Hal ini 

ditunjukkan dengan  tingkat kinerja yg mengalami fluktuasi dengan  menghitung  economic 

value added dan return on  asset.  
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