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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Perekonomian di dunia semakin bertumbuh dan berkembang, menjadikan 

setiap negara harus mampu bertahan dalam menghadapi persaingan dunia. Seperti 

halnya perusahaan, semakin banyak perusahaan yang berdiri maka semakin kecil 

peluang perusahaan mendapatkan keuntungan yang optimal. Persaingan dalam 

bidang industri menuntut setiap perusahaan untuk mengembangkan usahanya 

dengan cara meningkatkan kinerja manajemen, terutama kinerja keuangan 

perusahaan. Aktivitas-aktivitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan yang 

diperlukan oleh pihak-pihak berkepentingan dapat diperoleh melalui kinerja 

perusahaan.  

Kinerja perusahaan merupakan gambaran dari pencapaian keberhasilan 

perusahaan, dapat diartikan sebagai hasil yang telah dicapai atas berbagai aktivitas 

yang telah dilakukan. Sedangkan laporan keuangan yang telah dianalisis sangat 

diperlukan pemimpin perusahaan untuk dijadikan sebagai alat pengambilan 

keputusan. Laporan keuangan merupakan sebuah media informasi yang mencatat, 

merangkum segala aktivitas perusahaan dan digunakan untuk melaporkan keadaan 

dan posisi perusahaan pada pihak yang berkepentingan, terutama pada pihak 

kreditur, investor, dan manajemen perusahaan itu sendiri. Untuk mendapatkan 

lebih banyak lagi informasi dalam suatu laporan keuangan diperlukan suatu 

analisis laporan keuangan. Apabila suatu informasi disajikan dengan benar, 
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informasi tersebut sangat berguna bagi perusahaan dalam pengambilan keputusan 

dan untuk mengetahui kinerja perusahaan. 

Dalam analisis laporan keuangan terdapat perhitungan rasio yang sering 

digunakan untuk menganalisis dan menilai kinerja keuangan perusahaan karena 

merupakan cara yang lebih sederhana dengan memberikan hasil pengukuran yang 

relatif. Penilaian kinerja keuangan perusahaan ini didasarkan pada perbandingan 

data yang diperoleh dari laporan laba rugi perusahaan maupun neraca perusahaan. 

Analisis rasio yang digunakan akan menjadi dasar bagi perusahaan dan 

mengevaluasi kinerja manajemen dan pengelolaan keuangan perusahaan untuk 

mencapai tujuan perusahaan yaitu memperoleh laba yang dihasilkan. Besarnya 

laba perusahaan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya yang 

penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu Total Assest Turnover, Debt To Equity 

Ratio dan Net Profit Margin. 

Total Assets Turnover mengukur efektivitas penggunaan seluruh aktiva 

dalam menghasilkan penjualan, dan semakin cepat rasio ini berarti semakin 

efektif pengelolaan seluruh aktiva yang dimiliki perusahaan. 

Besarnya perbandingan antara total hutang dengan modal yang dimiliki 

perusahaan dapat dihitung dengan menggunakan Debt To Equity Ratio.Debt To 

Equity Ratio yang rendah akan dapat menunjukan tingginya tingkat pendanaan 

utang yang mampu diberikan pemegang saham bagi perusahaan. Rendahnya Debt 

To Equity Ratio juga akan memberikan perlindungan yang semakin besar bagi 

kreditur apabila perusahaan mengalami kerugian besar maupun penurunan nilai 



3 
 

aset, sehingga Debt To Equity Ratio yang rendah secara umum lebih disukai dan 

dianggap baik oleh kreditur. 

Net Profit Margin merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan 

untuk menghasilkan laba bersih dari penjualan yang dilakukan perusahaan. Rasio 

ini mencerminkan efisiensi seluruh bagian, yaitu produksi, sdm, pemasaran, dan 

keuangan yang ada dalam perusahaan. 

Salah satu alat ukur yang dapat digunakan dalam mengukur laba yang 

diperoleh perusahaan yaitu melalui Return On Equity (ROE). Perhitungan Return 

On Equity (ROE) akan mengalami perubahan apabila laba perusahaan mengalami 

kenaikan maupun penurunan. Semakin tinggi laba yang dihasilkan, maka akan 

semakin tinggi hasil perhitungan yang akan diperoleh, sehingga pengukuran laba 

dalam penelitian ini menggunakan Return On Equity (ROE).  

Return On Equity menunjukan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan 

laba bersih dengan menggunakan modal sendiri yang dimiliki perusahaan. 

Semakin tinggi rasio ini berarti semakin efisien penggunaan modal sendiri yang 

dilakukan pihak manajemen perusahaan. 

Dalam penelitian ini penulis memilih PT. Mayora Indah Tbk, sebagai objek 

penelitian. PT. Mayora Indah Tbk merupakan perusahaan yang bergerak dalam 

bidang industri makanan dan minuman. Sampai saat ini perusahaan tersebut 

mempunyai pangsa pasar yang cukup luas baik di dalam negeri maupun diluar 

negeri. Kini PT. Mayora Indah Tbk telah tumbuh dan berkembang seiring dengan 

terus meningkatnya daya beli rata-rata masyarakat Indonesia. Ruang lingkup 

kegiatan perusahaan antara lain produksi biskuit, permen, wafer, coklat, sereal, 
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kopi, bubur, mie instan, dan juga minuman. Berikut ini adalah data perbandingan 

Total Assest Turnover, Debt To Equity Ratio dan Net Profit Margin pada PT. 

Mayora Indah Tbk. 

Tabel 1.1 

Data perbandingan Total Assest Turnover, Debt To Equity Ratio, Net 

Profit Margin dengan Return On Equity Pada PT. Mayora Indah Tbk periode 

2013-2017 

Jenis Rasio 2013 2014 2015 2016 2017 
Standar 

Industri  

 

Total Assets Turnover 

 

1,23 

kali 

1,37 

kali 

1,30 

kali 

1,42 

kali 

1,39 

kali 

2 

 kali  

Debt To Equity Ratio 149% 151% 118% 106% 103% 80% 

Net Profit Margin 8% 3% 8% 8% 8% 20% 

Return On Equity 26 % 10% 24% 22% 22% 40% 

Sumber : Bursa Efek Indonesia (data diolah oleh penulis, 2019) 

     Standar Industri menurut Kasmir (2015) 

 

Berdasarkan Tabel 1.1 terlihat bahwa Total Assest Turnover, Debt To Equity 

Ratio dan Net Profit Margin dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi. 

Dapat dilihat Total Assets Turnover mengalami kenaikan pada tahun 2016, 

kemudian mengalami penurunan pada tahun 2017. Dari data keuangan tersebut, 

rata rata rasio Total Assets Turnover perusahaan berada dibawah standar, berarti 

perusahaan belum mampu memaksimalkan aktiva yang dimiliki.  

Debt To Equity Ratio pada perusahaan mengalami kenaikan pada tahun 

2014. Kenaikan tersebut menyebabkan penurunan Return On Equity pada tahun 

2014. Kemudian pada tahun 2015 hingga 2017 Debt To Equity Ratio terus 
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mengalami penurunan, artinya perusahaan mengurangi penggunaan hutang 

sehingga menyebabkan kenaikan pada Return On Equity. Dari data keuangan 

tersebut, rata-rata rasio Debt To Equity perusahaan berada diatas standar, berarti 

perusahaan masih dianggap kurang baik. 

Net Profit Margin pada perusahaan juga mengalami penurunan pada tahun 

2014. Penurunan tersebut menyebabkan penurunan pada Return On Equity tahun 

2014. Dari data keuangan tersebut, rata-rata rasio Net Profit Margin perusahaan 

berada dibawah standar, yang berarti kurang baik bagi perusahaan. 

Return On Equity pada perusahaan pada tahun 2014 terjadi penurunan yang 

drastis, yang berarti hasil pengembalian atas ekuitas berkurang dan ini 

menunjukan ketidakmampuan manajemen untuk memperoleh Return On Equity. 

Dari data keuangan tersebut, rata-rata rasio Return On Equity perusahaan berada 

dibawah standar, berarti kondisi perusahaan kurang baik.  

Dari fenomena diatas, masalahnya adalah rata-rata rasio Total Assets 

Turnover, Net Profit Margin dan Return On Equity berada dibawah standar yang 

berarti kondisi PT. Mayora Indah Tbk, kurang baik. Sedangkan rata-rata rasio 

Debt to Equity Ratio berada diatas standar industri yang berarti kondisi 

PT.Mayora Indah Tbk dianggap kurang baik, sehingga perlu dilakukan penelitian 

yang berkaitan dengan masalah tersebut. Berdasarkan masalah di atas, maka 

penulis mengambil judul “Pengaruh Total Assets Turnover, Debt To Equity 

Ratio dan Net Profit Margin Terhadap Return On Equity (Studi Kasus Pada 

PT. Mayora Indah, Tbk Periode 2008-2017)”. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan diatas, 

penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana Total Assets Turnover Pada PT. Mayora Indah Tbk. Periode 

2008-2017 

2. Bagamana Debt To Equity Ratio Pada PT. Mayora Indah Tbk. Periode 2008-

2017 

3. Bagaimana Net Profit Margin Pada PT. Mayora Indah Tbk. Periode 2008-

2017 

4. Bagaimana Return On Equity Pada PT. Mayora Indah Tbk. Periode 2008-

2017 

5. Bagaimana Pengaruh Total Assets Turnover, Debt To Equity dan Net Profit 

Margin Terhadap Return On Equity Pada PT. Mayora Indah Tbk. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis: 

1. Total Assets Turnover Pada PT. Mayora Indah Tbk. Periode 2008-2017 

2. Debt To Equity Ratio Pada PT. Mayora Indah Tbk. Periode 2008-2017 

3. Net Profit Margin Pada PT. Mayora Indah Tbk. Periode 2008-2017 

4. Return On Equity Pada PT. Mayora Indah Tbk. Periode 2008-2017 

5. Pengaruh Total Assets Turnover, Debt To Equity dan Net Profit Margin 

Terhadap Return On Equity Pada PT. Mayora Indah Tbk. 
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1.4 Kegunaan Hasil Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan manfaat 

sebagai berikut: 

1. Pengembangan Ilmu Pengetahuan 

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi tambahan ilmu pengetahuan dalam 

bidang Manajemen Keuangan khususnya pembahasan tentang Total Assets 

Turnover, Debt To Equity Ratio dan Net Profit Margin terhadap Return On 

Equity. 

2. Terapan Ilmu Pengetahuan  

a. Penulis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis serta 

mengetahui penerapan pengetahuan teoritis yang didapatkan selama kuliah. 

b. Lembaga 

Sebagai tambahan bahan bacaan di Perpustakaan, yang dijadikan acuan bagi 

penelitian-penelitian selanjutnya untuk menunjang tercapainya hasil karya 

tulis yang baik. 

c. Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan pertimbangan bagi 

perusahaan mengenai pengaruh Total Assets Turnover, Debt To Equity 

Ratio dan  Net Profit Margin terhadap Return On Equity 

d. Aspek bisnis 
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Hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai data atau informasi yang 

sesuai dengan kebutuhan dan informasi untuk para praktisi yang berminat 

untuk mengembangkan bisnis di bidang keuangan. 

1.5 Lokasi Dan Jadwal Penelitian 

1.5.1 Lokasi Penelitian 

Adapun penelitian ini dilakukan dengan cara mengambil data dari Pojok 

Bursa Universitas Siliwangi yang berlokasi di Universitas Siliwangi dengan 

alamat Jalan Siliwangi No. 24 Telp. (0265) 330634 Tasikmalaya. 

1.5.2 Jadwal Penelitian 

Penelitian ini akan berlangsung selama kurang lebih 5 bulan (Januari s.d 

Mei 2019). Penelitian itu sendiri terdiri dari persiapan, pengajuan judul, 

bimbingan, revisi, seminar UP, penelitian, pengolahan data, dan sidang skripsi. 

Tabel 1.2  

Jadwal Penelitian  

Kegiatan Bulan 

Jan Feb Mar Apr Mei  

Persiapan Judul dan Acc Judul       

Penyusunan Bab 1,2,3      

Bimbingan Dengan Dosen 

Pembimbing   

     

Revisi dan Acc Up      

Persiapan Seminar Up      

Pengambilan Data dan Pengolahan 

data 

     

Bimbingan Dengan Dosen 

Pembimbing   

     

Penyusunan Draft Skripsi      

Penyusunan Bab 1,2,3,4,5      

Bimbingan Dengan Dosen 

Pembimbing   

     

Revisi Bab 1,2,3,4,5      

Acc Skripsi      
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Persiapan Sidang Skripsi      

 


