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ABSTRACT 

The purpose of this study was to determine the impact of the financial index for the growth of the 

company's profit in the company's food and beverage industry for 20162020.  

 

In this study, quantitative and sample approaches were selected . The 12 types of beverage 

subsector companies listed in IDX. The sampling technology used is internal sampling. When using a 

particular criterion, specific criteria were used to pass normality, multi-curable, heterocondas and 

autocorrelation tests. The data analysis methods are performed using several times of regression 

analysis. The results show that the current relationship variable has a negative and serious impact on 

the growth of the advantages. The variables of the asset debt ratio affect the growth of profits, which is 

not active and important. Total assets Variable sales are adversely affected and are not important for 

the growth of benefits. Level levels are significantly affected by the growth of profits. 
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ABSTRAK 

         Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh rasio keuangan terhadap 

pertumbuhan laba perusahaan pada sub industri makanan dan minuman di BEI periode 2016-2020. 

  

 Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan sampel dipilih dengan sampel 12 

perusahaan Subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI. Teknik pengambilan sampel yang 

digunakan adalah intensional sampling. dengan menggunakan krtiteria – kriteria tertentu dan telah 

melewati uji normalitas, multikolinearitas, heterokedastistas, dan autokorelasi. Metode analisis data 

dilakukan dengan menggunakan pluralitas analisis regresi linier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

variabel hubungan saat ini memiliki dampak negatif dan serius pada pertumbuhan manfaat. Hutang 

untuk variabel hubungan aset mempengaruhi pertumbuhan laba, itu tidak aktif dan penting. Penjualan 

variabel total aset memiliki dampak negatif dan tidak kritis terhadap pertumbuhan laba. Tingkat 

tingkat fluktuasi memiliki efek signifikan terhadap pertumbuhan laba. .  

 

Kata Kunci : Current Ratio, Debt to Asset Ratio, Total Assets Turnover, Return on Assets 
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1. LATAR BELAKANG 

Dalam penelitian ini, subjek penelitian 

adalah perusahaan makanan dan minuman 

karena memegang peranan penting dalam 

memenuhi kebutuhan konsumen. Kebutuhan 

masyarakat akan kebutuhan pokok sehari-hari, 

seperti makanan dan minuman, selalu 

diperlukan, karena ini merupakan salah satu 

kebutuhan yang harus dipenuhi. Menurut 

pernyataan itu, perusahaan makanan dan 

minuman diperkirakan akan terus tumbuh. 

Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk 

Indonesia, demikian pula dengan kebutuhan 

akan makanan dan minuman. Kecenderungan 

masyarakat Indonesia mengonsumsi makanan 

cepat saji menyebabkan banyak bermunculan 

perusahaan-perusahaan baru di industri katering 

karena mereka percaya bahwa industri katering 

memiliki prospek keuntungan saat ini dan di 

masa depan. 

Sehingga perusahaan makanan dan minuman 

mempunyai peluang untuk tumbuh dan 

berkembang. 

Rasio keuangan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Current Ratio, Debt To 

Asset Ratio, Total Asset Turnover, dan Return 

On Asset. Rasio keuangan secara umum Ini 

membantu untuk menentukan kekuatan dan 

kelemahan keuangan perusahaan, dan 

memungkinkan investor untuk mengevaluasi 

status keuangan dan hasil operasi perusahaan 

saat ini dan di masa lalu, serta memberikan 

panduan kepada investor tentang kinerja masa 

lalu dan masa depan yang dapat digunakan 

untuk membuat keputusan investasi. Rasio 

keuangan yang dapat digunakan untuk 

mengukur efektivitas dan efisiensi kegiatan 

perusahaan untuk memprediksi pertumbuhan 

pendapatan di masa depan.. 

1. TINJAUAN PUSTAKA 

Landasan Teori  

Manajemen Keuangan 

Merupakan suatu usaha mencapai tujuan 

Menggunakan dan memperkuat semua sumber 

daya, termasuk sumber daya manusia dan 

sumber daya lainnya. Manajemen adalah seni. 

Seni mengatur sesuatu untuk mencapai tujuan 

tertentu. Manajemen keuangan adalah sistem 

akuntansi yang mencakup semua catatan input 

dan output keuangan dalam pembiayaan 

organisasi dalam bentuk akuntansi administrasi 

dan keuangan. 

 

Laporan Keuangan 

Laporan keuangan adalah bagian dari proses 

pelaporan keuangan yang lengkap dan 

umumnya mencakup neraca, laporan laba rugi, 

laporan perubahan laporan keuangan (yang 

dapat disajikan dalam berbagai bentuk, 

misalnya, sebagai laporan arus kas atau laporan 

arus modal). , catatan dan laporan serta materi 

penjelasan lainnya, merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dari laporan keuangan. Selain 

itu, juga termasuk tabel terlampir dan informasi 

tambahan terkait laporan, seperti pengungkapan 

keuangan pada divisi industri dan regional serta 

dampak perubahan harga. Namun, laporan 

keuangan tidak mencakup unsur-unsur tertentu, 

seperti laporan manajemen, analisis manajemen 

dan diskusi umum, dan unsur-unsur serupa 

yang mungkin mencakup laporan keuangan 

atau laporan tahunan. 



 

Pertumbuhan Laba 

Tujuan utama perusahaan adalah 

memaksimumkan keuntungan. Laba adalah 

bagian dari kegiatan operasi perusahaan yang 

melebihi biaya dan kerugian yang terkait dalam 

jangka waktu tertentu. Pendapatan operasional 

adalah perbedaan antara pendapatan yang 

direalisasikan yang dihasilkan oleh transaksi 

dalam suatu periode dan biaya yang terkait 

dengan pendapatan tersebut  

 

Rasio Keuangan 

Rasio keuangan adalah kegiatan 

membandingkan angka-angka dalam laporan 

keuangan dengan membagi satu angka dengan 

angka lainnya. Perbandingan dapat dilakukan 

antara suatu komponen dengan suatu komponen 

dalam suatu laporan keuangan atau antar 

komponen yang ada antara suatu laporan 

keuangan. Jadi, angka yang akan dibandingkan 

dapat berupa jumlah satu periode atau beberapa 

periode. Ada empat jenis rasio keuangan, yaitu 

rasio lancar, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, 

dan rasio laba. Dalam penelitian ini, current 

ratio menggunakan rasio lancar, rasio 

solvabilitas menggunakan rasio aset-kewajiban, 

rasio aktivitas menggunakan tingkat perputaran 

total aset, dan rasio laba menggunakan return 

on assets. 

3. METODE PENELITIAN 

Desain Penelitian 

Dalam penelitian ini, topik yang terkait 

dengan pengaruh indeks likuiditas, solvabilitas, 

aktivitas dan profitabilitas terhadap 

pertumbuhan laba akan menggunakan objek 

penelitian pada perusahaan sub industri 

makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia selama tahun 2016. -2020. 

Penelitian ini merupakan penelitian kausal, 

yaitu studi tentang hubungan sebab akibat 

antara variabel-variabel yang akan diteliti. Data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

data bekas. Gunakan teknik pengambilan 

sampel yang bertujuan untuk pengambilan 

sampel. Penelitian ini menggunakan alat 

analisis SPSS versi 25. 

 

Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan 

sub industri makanan dan minuman yang 

terdaftar di BEI. Fokus penelitian ini adalah 

menganalisis rasio keuangan, termasuk rasio 

lancar, rasio kredit, dan rasio laba, untuk 

mengetahui pengaruhnya terhadap pertumbuhan 

laba. Masa studi dari Maret 2021 sampai April 

2021. ..  

 

Populasi dan Sampel 

Populasi adalah semua penyelidikan. 

Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan 

adalah sub-sektor makanan dan minuman dari 

perusahaan perusahaan yang dijelaskan dalam 

Eib. Dalam penelitian ini, perusahaan yang 

menggunakan 22 jenis makanan minuman 

subway makanan digunakan. Sampel adalah 

bagian atau populasi khas dengan karakteristik 

yang sama dengan populasi. Dalam penelitian 

ini, metode pengambilan sampel dipilih dengan 

cermat dan kriteria tertentu dipilih, tetapi 

perusahaan makanan dan minuman 12 

subsektor dari perusahaan makanan dan 

minuman yang tercantum dalam BEI tertentu 



 

menggunakan teknik pengambilan sampel 

standar. 

 

Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan 

adalah statistik deskriptif. Statistik deskriptif 

digunakan untuk menggambarkan berbagai 

karakteristik data yang berasal dari sampel. 

 

ANALISIS DATA 

Uji Asumsi klasik 

 

1. Uji Normalitas 

    uji normalitas menggunakan Kolmogorov-

Smirnov seperti berikut :  

 

 

Untuk melihat apakah data berdistribusi 

normal atau tidak dapat dilihat dari nilai Asym. 

Sig. (2-tailed), apabila nilainya > 0,05 maka 

dikatakan data berdistribusi normal. 

Berdasarkan hasil Kolmogorov-Smirnov di atas 

nilai Asym. Sig. (2-tailed) adalah sebesar 0,200 

> 0,05 yang berarti bahwa model regresi 

berdistribusi normal.  

 

2. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas dirancang untuk 

menguji apakah ada korelasi antara variabel 

bebas (independen) dari model regresi. Berikut 

adalah hasil dari uji multikolinearitas: 

menggunakan SPSS 25 : 

 

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas di 

atas, masing-masing variabel (current ratio, 

debt/asset ratio, total asset turnover rate, return 

on assets) memiliki nilai tolerance > 0,10 dan 

nilai Variance Inflation Factor (VIF) ≤ 10 

sehingga dikatakan Tidak ada multikolinearitas 

dalam penelitian ini. 

3. Uji Heterokedastisitas 

 

Berdasarkan scatter plot di atas terlihat 

bahwa titik-titik memanjang secara acak ke atas 

dan ke bawah angka 0 pada sumbu Y, dan tidak 

membentuk pola tertentu, sehingga model 

regresi dalam penelitian ini tidak menunjukkan 

heteroskedastisitas..  

 

4. Uji Autokorelasi 

Tujuan dari uji autokorelasi adalah untuk 

menguji korelasi antara error interferensi yang 

terdapat pada regresi linier pada periode t1 



 

(periode sebelumnya). Berikut hasil uji 

autokorelasi menggunakan SPSS 25 : 

 

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa nilai 

DurbinWatson adalah 1,874 yaitu antara 2 dan 

+2 yaitu 2 < 1,874.2 Artinya tidak terdapat 

autokorelasi dalam model regresi penelitian ini. 

Analisis Regresi Liniear Berganda 

 

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan 

model regresi linier berganda dari penelitian ini 

dengan rumus sebagai berikut : 

PL = 0,108 – 0,110CR + 0,482DAR – 

0,094TATO + 2,021ROA + e 

Dari persamaan regresi di atas dapat 

dijabarkan sebagai berikut : 

1. Konstanta (α)  

Nilai konstanta pada Persamaan regresi 

linier berganda di atas adalah 0,108 yang 

artinya jika variabel bebas yaitu rasio lancar, 

rasio aset-liabilitas, tingkat perputaran total 

aset, dan return on equity adalah nol atau 

konstan, maka variabel Dependen yaitu 

pertumbuhan pendapatan sama dengan konstan, 

yaitu 0,108 atau Naik 0,108. 

1. Koefisien Regresi Current Ratio  

Nilai koefisien regresi current ratio pada 

persamaan regresi linier berganda di atas 

adalah 0,110. Oleh karena itu, dapat 

dijelaskan bahwa dengan asumsi variabel 

independen lainnya tetap tidak berubah atau 

nol, jika rasio lancar meningkat satu unit, 

pertumbuhan laba akan turun sebesar 0,110 

dan sebaliknya. 

2. Nilai koefisien regresi debt-asset ratio pada 

persamaan regresi linier berganda di atas 

adalah 0,482. Oleh karena itu, dapat 

dijelaskan bahwa jika variabel independen 

lainnya tetap tidak berubah atau nol, jika 

rasio aset-kewajiban meningkat satu unit, 

pertumbuhan laba akan meningkat sebesar 

0,482 dan sebaliknya. 

3. Koefisien Regresi Total Assets Turnover  

Nilai koefisien regresi untuk tingkat 

perputaran total aset pada persamaan regresi 

linier berganda di atas adalah 0,094. Oleh 

karena itu, dapat dijelaskan bahwa jika 

tingkat perputaran total aset meningkat satu 

unit, dengan asumsi variabel independen 

lainnya tidak berubah atau nol, pertumbuhan 

laba akan turun 0,094 dan sebaliknya. 

4.  Koefisien Regresi Return On Asset  

Nilai koefisien regresi untuk tingkat 

pengembalian aset pada persamaan regresi 

linier berganda di atas adalah 2,021. Hal ini 

dapat menjelaskan bahwa jika tingkat 

pengembalian aset meningkat satu unit, 

peningkatan laba akan meningkat sebesar 

2.021 dengan asumsi bahwa variabel 

independen lainnya tetap tidak berubah atau 

nol, dan sebaliknya. 



 

 

Uji F 

 

Berdasarkan hasil uji F sebelumnya 

diperoleh nilai signifikan sebesar 0,040 0,05 

maka survei ini layak dilakukan Semua variabel 

independen (rasio lancar, rasio utang/aset, total 

turnover) aset dan return on assets ) Pengaruh 

variabel terikat (pertumbuhan laba). 

 

Uji T 

 

Berdasarkan hasil dari uji t pada tabel di atas 

maka dapat dijelaskan sebagai berikut :  

1. Uji hipotesis tingkat pertumbuhan laba saat 

ini, taraf signifikansi = 0,05, nilai t hitung 

2,448, dan nilai signifikansi 0,022 0,05. 

Dengan demikian dapat dipahami bahwa 

rasio likuiditas berpengaruh negatif 

signifikan terhadap pertumbuhan laba. 

2. Dengan asumsi tingkat signifikansi uji debt-

asset ratio terhadap pertumbuhan laba = 

0,05, diperoleh nilai thitung sebesar 1,167 

dan nilai signifikansi 0,254 > 0,05. Oleh 

karena itu, dapat dipahami bahwa pengaruh 

hubungan aset-liabilitas terhadap 

pertumbuhan laba adalah positif dan tidak 

signifikan. 

3. Untuk menguji hipotesis tingkat perputaran 

total aset terhadap pertumbuhan laba, tingkat 

signifikansi = 0,05, nilai t hitung 1,084, dan 

nilai signifikansi 0,289 > 0,05. Oleh karena 

itu, dapat dipahami bahwa pengaruh tingkat 

perputaran total aset terhadap pertumbuhan 

laba tidak signifikan. 

4. Uji tingkat signifikansi hipotesis return on 

assets untuk pertumbuhan laba = 0,05, nilai t 

hitung 2,300 dan nilai signifikansi 0,030 

0,05. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa 

tingkat pengembalian aset berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap pertumbuhan 

laba. 

 

Koefisien Determinasi (R2) 

 

Dapat dilihat pada tabel di atas bahwa nilai 

R squared sebesar 0,296 atau 29,6% yang 

berarti 29,6% varians pertumbuhan laba dapat 

dijelaskan oleh variabel-variabel seperti rasio 

lancar, rasio aset-liabilitas dan total aktiva. 

tingkat turnover, sedangkan sisanya 70,4% 

dijelaskan oleh variabel lain yang tidak 

termasuk dalam model penelitian ini. 

 

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 

1. Pengaruh Curent Rasio Terhadap 

Pertumbuhan Laba 



 

Berdasarkan hasil uji-t, rasio lancar 

diketahui memiliki pengaruh negatif yang 

signifikan terhadap pertumbuhan laba. Dapat 

dipahami bahwa peningkatan rasio lancar akan 

mengurangi pertumbuhan laba, karena hal ini 

disebabkan oleh kenyataan bahwa hutang 

jangka pendek perusahaan melebihi aset 

lancarnya, sehingga menyulitkan perusahaan 

untuk melunasi hutang jangka pendeknya. . 

Meningkatkan rasio lancar belum tentu baik, 

karena menunjukkan adanya aset lancar yang 

tidak aktif atau disalahgunakan. 

2. Pengaruh Debt to Aset Rasio Terhadap 

Pertumbuhan Laba 

Berdasarkan hasil uji t, ditemukan bahwa 

hutang dalam hubungan aktif tidak begitu 

penting untuk pertumbuhan manfaat. Hal ini 

dapat diartikan bahwa peningkatan hutang 

dalam tarif aset meningkatkan peningkatan 

pertumbuhan laba dan penurunan utang 

terbalik. Kami dapat mengelola hutang karena 

digunakan untuk memperluas bisnis, peralatan 

atau mesin, sehingga keuntungan perusahaan 

dapat ditingkatkan. Peningkatan laba 

perusahaan akan bermanfaat bagi perusahaan. 

Namun, kita harus bijaksana untuk membuat 

keputusan untuk meningkatkan hutang. Ini juga 

meningkatkan beban yang dimuat oleh 

perusahaan. .  

3. Pengaruh Total Assets Turn Over 

Terhadap Pertumbuhan Laba 

Berdasarkan hasil uji-t, ditemukan bahwa 

dampak negatif dari tingkat perputaran total 

aset terhadap pertumbuhan laba dapat 

diabaikan. Artinya peningkatan total asset 

turnover akan menurunkan pertumbuhan laba, 

dan sebaliknya penurunan total asset turnover 

akan meningkatkan pertumbuhan laba. Tingkat 

perputaran total aset sangat penting bagi 

kreditur dan pemilik usaha, tetapi lebih penting 

lagi bagi manajemen bisnis, karena dapat 

melihat tingkat efisiensi penggunaan aset 

perusahaan. Pengaruh total asset turnover 

terhadap pertumbuhan laba dapat diabaikan, 

artinya perubahan total asset turnover tidak 

dapat dijadikan sebagai tolak ukur perubahan 

pertumbuhan laba. Hal ini dikarenakan 

perusahaan makanan dan minuman tidak dapat 

menggunakan atau mengelola aset perusahaan 

dengan baik untuk memperoleh penjualan 

sehingga keuntungan yang dihasilkan menjadi 

tidak efektif. 

4. Pengaruh Return On Assets Terhadap 

Pertumbuhan Laba 

Berdasarkan hasil uji-t, tingkat 

pengembalian aset ditemukan memiliki 

pengaruh positif yang signifikan terhadap 

pertumbuhan laba. Artinya peningkatan tingkat 

pengembalian aset akan meningkatkan 

pertumbuhan pendapatan, sebaliknya jika 

tingkat pengembalian aset turun maka 

pertumbuhan pendapatan juga akan menurun. 

Pengembalian aset menunjukkan seberapa besar 

laba bersih perusahaan diukur dengan nilai aset, 

sehingga profitabilitas perusahaan dapat 

diketahui. Perusahaan dengan return on assets 

yang tinggi menunjukkan bahwa penjualan atau 

pendapatan perusahaan tersebut mengalami 

peningkatan. Tingginya tingkat pengembalian 

aset juga mencerminkan kemampuan 

perusahaan dalam mengelola dan 

memanfaatkan aset dengan baik, sehingga 



 

menciptakan pendapatan bagi usaha yang 

berdampak pada peningkatan pertumbuhan 

laba. 

 

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan yang telah dilakukan, berikut 

kesimpulan yang didapat dari penelitian 

mengenai pengaruh rasio keuangan terhadap 

pertumbuhan laba pada perusahaan subsector 

makanan dan minuman yang terdaftar di BEI 

periode 2016-2020 : 

1. Current Ratio berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap Pertumbuhan Laba. 

Artinya, hutang jangka pendek perusahaan 

melebihi aktiva lancarnya sehingga 

perusahan mengalami kesulitan dalam 

melunasi hutang jangka pendeknya. 

Meningkatnya current ratio menunjukkan 

bahwa adanya aktiva lancar yang 

menganggur sehingga dapat mempengaruhi 

perusahaan dalam memperoleh laba. 

2. Debt to Asset Ratio berpengaruh positif dan 

tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Laba. 

Artinya, dalam melaksanakan operasional 

perusahaan lebih besar penggunaan hutang 

dibandingkan modal sendiri. Perusahaan 

diperkenankan menambah hutang selama 

mampu mengelola hutang dengan baik 

sehingga dapat menambah penghasilan 

perusahaan yang akan dapat meningkatkan 

laba.  

3. Total Assets Turnover berpengaruh negatif 

dan tidak signifikan terhadap Pertumbuhan 

Laba. Artinya, perusahaan tidak dapat 

memanfaatkan atau tidak dapat mengelola 

dengan baik aktiva perusahaan untuk 

memperoleh penjualan sehingga laba yang 

dihasilkan menjadi tidak efektif.  

4. Rerun On Asset berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Pertumbuhan Laba. 

Artinya, perusahaan mampu mengelola dan 

memanfaatkan aktiva yang dimiliki secara 

baik sehingga dapat menghasilan return bagi 

perusahaan yang akan dapat meningkatkan 

laba perusahaan.  

SARAN 

Berdasarkan kesimpulan yang telah 

didapat, berikut merupakan saran yang dapat 

diberikan :  

1. Bagi perusahaan disarankan untuk menjaga 

nilai current ratio agar tidak terlalu tinggi, 

karena semakin tinggi nilai current ratio 

maka terdapat dana yang menganggur atau 

tidak difungsikan dengan baik oleh 

perusahaan sehingga dapat mempengaruhi 

dalam perolehan laba perusahaan.  

2. Bagi perusahaan disarankan untuk dapat 

bijak dalam menambah hutang dan dapat 

memanfaatkan hutan tersbeut dengan baik 

agar dapat memperoleh penjualan yang 

tinggi sehingga perolehan laba perusahaan 

dapat meningkat.  

3. Bagi perusahaan disarankan untuk dapat 

mengelola aktiva yang dimiliki untuk 

memperoleh penjualan sehingga dengan 

dikelolanya aktiva secara baik akan dapat 

memperoleh penjualan sehingga dapat 

memperoleh laba.  

 

 


