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1.1 Latar Belakang Penelitian  

Pesatnya perkembangan dunia usaha di Indonesia saat ini menuntut setiap 

perusahaan untuk dapat mengelola manajemen perusahaanya, dana profenional 

dan mempersiapkan perubahan tatanan dunia yang mengarah pada globalisasi. 

Seiring dengan waktu, semakin banyak muncul perusahaan-perusahaan baru di 

Indonesia menuntut pihak perusahaan untuk meningkatakan kelangsungan hidup 

perusahaan. Oleh sebaba itu, perusahaan harus mampu bersaing dan 

meningkatkan kinerja perusahaan untuk mencapai tujuannya. 

Pada umumnya perusahaan didirikan dengan tujuan tertentu, yaitu untuk 

memaksimumkan laba dalam jangka pendek dan meningkatkan nilai perusahaan 

dalam jangka panjang. Dari pihak manajemen harus mampu membuat 

perencanaan yang tepat dan akurat agar setiap fungsi dalam perusahaan berperan 

aktif dalam menjalankan tugasnya agar tujuan tersebut dapat tercapai. Selain itu 

perlu juga adanya pengawasaan dan pengendalian atas kegiatan usaha tersebut 

agar dapat dipantau bila terjadi tindak kecurangan. Menilai kinerja dalam 

perusahaan dapat dilakukan dengan membuat suatu catatan atas pembukuan atau 

dengan melihat laporan keuangan perusahaan tersebut, pihak manajemen 

perusahaan dapat mengetahui pencapaian atas usaha yang dikelola. 



Menurut Kasmir (2014:7) Laporan keuangan adalah laporan yang 

menunjukan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini dalam suatu periode 

tertentu. Laporan keuangan juga dapat menjadi acuan dalam pengambilan 

keputusan dalam hal-hal yang penting untuk perkembangan usaha dimasa yang 

akan datang. Salah satu cara yang dapatdigunakan untuk menilai kinerja 

perusahaan dalam laporan keuangan yang terlah diterbitkan adalah analisis 

laporan keuangan. 

Rasio keuangan menurut Kasmir (2017:104) menyatakan bahwa rasio 

keuangan merupakan kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam 

laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka lainya. 

Perbandingan dapat dilakukan antara satu komponen dengan komponen lainya. 

Perbandingan dapat dilakukan antara satu komponen dengan komponen dalam 

satu laporan keuangan atau antar komponen yang ada di laporan keuangan.  

Dalam mendirikan perusahaan bahwa saja suatu laporang keungan 

merupakan hal penting yang yang harus diperhatikan untuk para investor atau 

pemakai laporan keuangan dalam menganalisa atau menilai kondisi keuangan 

suatu perusahaan.  

 Net Profit Margin (NPM) sebagai alat untuk mengukur profitbilitas 

perusahaan. Rasio ini merupakan rasio yang menghitung seberapa besar 

perusahaan menghasilkan laba. Dimana rasio ini mengetahui sebarapa mampu 

perusahaan memperoleh laba yang optimal dilihat dari posisi aktivanya dan 

efesiensinya modal kerjanya, laba yang dicapai dapat dimaksimalkan melalui 

peningkatan penjualan produk perusahaan dan menimalkan biaya oprasi. Laba 



yang diperoleh akan digunakan untuk mencapai tujuan lain perusahaan seperti 

pertumbuhan (going concern), tumbuh berkembang (growth) dan tanggung jawab 

social (corporate social responsibility). Kelangsungan hidup dan pertumbuhan 

perusahaan dipengaruhi oleh kemampuan perusahaan menghasilkan laba. Laba 

perusahaan dapat ditingkatkan melalui efesiensi terhadap pengunaan sumber daya 

perusahaan. Semakin besar Net Profit Margin, maka kinerja perusahaan akan 

semakin meningkat. Rasio ini menunjukan seberapa besar presentase laba bersih 

yang diperoleh dari setiap penjualan. Semakin besar rasio ini, akan dianggap 

semakin baik kemampuan perusahaan untuk mendaptkan laba yang tinggi. 

Hubungan antara laba bersih dan penjualan bersih menunjukan kemampuan 

manajemen dalam menjalankan perusahaan secara cukup berhasil untuk 

menyisikan margin tertentu sebagai kompentensi yang wajar bagi pemilik yang 

telah menyediakan untuk suatu resiko.  

PT. Indofood Makmur Jaya Bursa Efek Indonesia (BEI), Indofood berhasil 

membukukan pertumbuhan laba bersih sebesar 18 persen menjadi Rp4,91 triliun 

dari Rp4,17 triliun pada tahun 2018. Adapun, marjin laba bersih meningkat 

menjadi 6,4 persen pada tahun 2019. Penjualan bersih konsolidasi terkerek 

sebesar 4 persen, menjadi Rp76,59 triliun dari Rp73,39 triliun pada tahun 

2018.Laba inti meningkat sebesar 23 persen, menjadi Rp4,90 triliun pada tahun 

2019 dari Rp3,99 triliun pada tahun 2018. Anthoni Salim, Direktur Utama dan 

Chief Executive Officer Indofood mengatakan Indofood telah menunjukkan 

ketangguhannya sebagai perusahaan 'Total Food Solutions' melalui pertumbuhan 

yang positif pada nilai penjualan dan keuntungan meski pun terdapat penurunan 



pada hargako moditas. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, Indofood 

memperoleh manfaat dari skala ekonomis serta ketangguhan model bisnisnya 

yang terdiri dari lima kelompok usaha strategis yang saling melengkapi sebagai 

berikut. Lima diantaranya adalah, pertama, Indofood CBP (ICBP) yang 

memproduksi beragam produk konsumen bermerek antara lain mi instan, produk 

dairy, makanan ringan, penyedap makanan, nutrisi dan makanan khusus, dan 

minuman. Selanjutnya, Bogasari yang memproduksi tepung terigu dan pasta, 

didukung oleh unit usaha perkapalan dan kemasan. Agribisnis yang meliputi 

pembudidayaan dan pengolahan kelapa sawit hingga produksi dan pemasaran 

produk minyak goreng, margarin dan shortening serta pembudidayaan dan 

pengolahan karet dan tebu serta tanaman lainnya. Terakhir, Distribusi yang 

bertugas mendistribusikan konsumen Indofood dan anak-anak perusahaannya, 

serta berbagai produk pihak ketiga Dikutip dari laporan keuangan konsolidasian 

per 31 Desember 2019 di halaman Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia 

(BEI), Indofood berhasil meraih kenaikan laba bersih dari Rp4,17 triliun pada 

tahun 2018 menjadi Rp4,91 triliun pada tahun 2019. Laba per saham atau earning 

per share perseroan juga terkerek 17,93 persen menjadi Rp559 per lembar saham 

pada tahun 2019. Indofood mencatat kenaikan pendapatan sebesar 4,36 persen, 

dari Rp73,39 triliun pada tahun 2018 menjadi Rp76,59 pada tahun 2019. Dalam 

kurun waktu tiga tahun terakhir, tingkat pertumbuhan tahunan atau compound 

annual growth rate (CAGR) perseroan dari sisi penjualan bersih bertumbuh 

sekitar /195 persen. Sementara dari sisi laba bersih, CAGR induk dari PT 



Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. (ICBP) tersebut tumbuh sebesar 5,6 persen.  

(Situmorang, 2020) 

Meski begitu, beban pokok penjualan naik tipis 1,3 persen menjadi 

Rp53,88 triliun, diikuti dengan beban penjualan dan distribusi yang meningkat 8,6 

persen menjadi Rp8,4 triliun pada tahun 2019. Indofood juga mencatatkan 

penurunan total aset sebesar 0,35 persen, dari Rp96,53 triliun pada 2018 menjadi 

Rp96,19 triliun pada 2019. Adapun, total liabilitas dan ekuitasnya pada tahun lalu 

dilaporkan masing-masing senilai Rp42 triliun dan Rp54,2 triliun. Pada tahun 

lalu, perseroan mendapatkan kas bersih dari kegiatan operasi sebesar Rp13,34 

triliun, sementara kas bersih yang digunakan untuk investasi dan pendanaan 

masing-masing sebesar Rp583,83 miliar Rp7,66 triliun. Kas setara kas perseroan 

meningkat 56,23 persen menjadi Rp13,73 triliun pada akhir tahun 2019. Total aset 

mencapai Rp96,2 triliun, terkoreksi dari 2018 sebesar Rp96,54 triliun. 

(Sitomorang, 2020)  

Maka berdasarkan latar belakang dan fenomena tersebut dilihat dari 

keberadaan PT. Indofood Makmur Jaya Tbk. Tidak dipungkiri PT. Infood 

Makmur Jaya Tbk. Memiliki banyak anak perusahaan sehingga dituntut efektifitas 

dan efisiensi dalam pengolongan modal, yang bertujuan untuk meningkatkan laba 

atau profibilitas perusahaan. Dan penulis tertarik untuk meneliti variabel-variabel 

yang dapat mempengaruhi tingkat Net Profit Margin (NPM) pada salah satu 

perusahaan industri manufaktur, Dengan itu penulis mengambil judul “Pengaruh 

Working Capital Turnover (WCT), Current Ratio (CR), dan Total Asset Turnover 

(TATO) terhadap Net Profit Margin (NPM) Studi Kasus pada PT.Indofood Sukses 



Makmur Tbk. penelitian yang penulis lakukan mengacu pada penelitian terdahulu, 

antara lain :  

Fina islamiati Susyana, Nugi Mohamad Nugraha (2021), Pengaruh current 

ratio terhadap pertumbuhan laba. Hasil yang didapat bahwa variabel current ratio 

negatif tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba.  

Era Kurnia (2020), Pengaruh working capital turnover terhadap net profit 

margin pada PT. Kalbe Farma Tbk. Hasil yang didapat bahawa variabel working 

capital turnover secara parsial berpengaruh tidak signifikan terhadap net profit 

margin. 

Feby Rumondang Sinaga (2019), Pengaruh total assets turnover, working 

capital turnover terhadap net profit margin. Hasil yang didapat bahwa pda model 

regresi diperoleh bahwa total assets turnover dan working capital turnover 

berpengaruh signifikan terhadap net profit margin. 

Puji widiyanti (2019), Pengaruh current ratio dan total assets turnover 

terhadap net profit margin pada industri makanan dan minuman. Hasil yang 

didapat bahwa pada variabel current ratio signifikan terhadap net profit margin, 

variabel total assets turnover berpengaruh signifikan terhadap net profit margin. 

Ami Angraini (2019), pengaruh total assets turnover terhadap net profit 

margin pada PB. Smartfren Telecom Tbk. Hasil yang didapat bahwa variabel total 

asset turnover tidak berpengaruh terhadap net profit margin. 



Lina Sari dan Bambang Purwanto (2015), Pengaruh total asset turnover 

terhdap pertumbuhan laba. Hasil yang didapat bahwa total assets turnover 

berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba. 

Marry Chirtiani (2016), Pengaruh working capital turnover terhadap net 

ptofit margin dan current ratio pada PT. Hero Supermarket Tbk. Hasil yang 

didapat bahwa working capital turnover tidak memiliki pengaruh terhdap net 

profit margin dan working capital turnover tidak memiliki pengaruh terhadap 

nilai current ratio. 

Arif Fajar Irawan (2018), Pengaruh current assets dan total assets turnover 

terhdap pertumbuhan laba pada UD Prima Mebel. Hasil yang didapat bahwa 

current ratio berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pertumbuhan laba dan 

total assets turnover berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan laba.  

Lina Sari dan Lestari Wuryanti (2017), Pengaruh total assets turnover 

terhadap pertumbuhan laba pada PT. Bukit Asam Persero Tbk. Hasil yang didapat 

bahwa total assets turnover berpengaruh signifikat terhadap laba. 

Nina Shabrina (2020), Pengaruh current ratio terhadap net profit margin 

pada PT. Indo Tambang Raya Megah Tbk. Hasil yang didapat bahwa adanya 

pengaruh positif dan signifikan antara current ratio dengan net profit margin.  

Nur Kamilah (2020), Pengaruh current ratio terhadap pertumbuhan laba 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil yang 

didapat bahwa berdasarkan pada hasil penelitian menyatakan variabel current 

ratio memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan laba. 



Nur Anita Chandra Putry dan Teguh Erawati (2013), Pengaruh current 

ratio dan total asset turnover terhadap return on asset. Hasil yang didapat bahwa 

variabel current ratio tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan juga terdapat 

pengaruh signifikan dan positif antara variabel total asset turnover terhadap 

variabel return on assets.  

Yola Nurianika, Anissa Amalia Mulya, Prita Andini (2015), Pengaruh 

working capital turnover dan total assets turnover terhadap perubahan laba. Hasil 

yang didapat berdasarkan hasil pengujian bahwa perputaran modal kerja tidak 

berpengaruh terhadap perubahan laba dan total assets turnover berpengaruh 

terhadap perubahan laba namun arahnya negative. 

Suryani Nababan, Eva Roma Nainggolan, Debi Tobing, Samuel Abel 

Tanta Sembiring, Jhonatan Bringg Luck Amelia S (2019), Pengaruh total asset 

turnover terhadap perubahan laba pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero). 

Hasil yang didapat bahwa total assets turnover (TATO) memiliki nilai thitung 

sebesar -2,364 dengan nilai signifikan 5% sebesar 0,021. Selain itu nilai 

signifikan 0,0211,99547. 

Jaka Maulana dan Aura Ganesha (2020), Pengaruh working capital 

turnover terhadap net profit margin pada PT.XYZ. Hasil yang didapat bahwa 

modal kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas pada PT XYZ. 

Ida Zuniarti Dwiyatmoko Puji Widodo Amin Setio Lestiningsih (2017), 

Pengaruh working capital turnover terhadap net profit margin. Hasil yang didapat 



bahwa variabel rasio perputaran modal bersih berpengaruh secara signifikan 

terhdap net profit margin pada industry farmasi pada periode 2012-2015. 

Fitri Dwi Jayanti, Utami Puji Lestari (2018) , pengaruh current ratio 

terhadap pertumbuhan laba. Hasil yang didapat bahwa current ratio berpengaruh 

terhadap pertumbuhan laba. 

Rondonuwu Ester Faleria, Linda Lambey, Stanley Kho Walandow (2017), 

Pengaruh current ratio terhadap harga saham. Hasil yang didapat bahwa Current 

Ratio menunjukkan nilai t hitung sebesar 0.421 dimana lebih kecil dari nilai t 

tabel yaitu sebesar /102809. Kemudian nilai signifikansi diperoleh sebesar 0,676 

dimana lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial curent 

ratio tidak berpengaruh terhadap harga saham. 

Aditya Pratama, Teguh Erawati (2020), Pengaruh current ratio terhadap 

harga saham. Hasil yang didapat bahwa current ratio mempunyai   pengaruh yang   

signifikan dan    positif terhadap   harga saham. 

Devi Anggreini, Nurul Hasnah (2017), Pengaruh current ratio terhadap 

net profit margin. Hasil yang didapat bahwa current ratio berpenagruh signifikan 

terhdap net profit margin. 
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1.2 Idenfikasi masalah  

1. Bagaimana working Capital Turnover (WCT), Currents Ratio 

(CR), Total Assets Turnover (TATO) dan Net Profit Margin (NPM) 

pada PT. Indofood Sukses Makmur Tbk. Periode 2015-2020.  

2.  Bagaimana pengaruh Working Capital Turnover (WCT), Currents 

Ratio (CR), Total Assets Turnover (TATO) secara parsial   terhadap 

Net Profit Margin (NPM) (Studi Kasus pada PT. Indofood Sukses 

Makmur Tbk. Periode 2015-2020).  

3.  Bagaimana pengaruh Working Capital Turnover (WCT), Currents 

Ratio (CR), Total Assets Turnover (TATO) secara simultan 

terhadap Net Profit Margin (NPM) (Studi Kasus pada PT. 

Indofood Sukses Makmur Tbk. Periode 2015-2020). 

1.3 Tujuan penelitian 

1. Untuk mengetahui bagaimana Working Capital Turnover (WCT) , 

Currents Ratio (CR) ,  Total Assets Turnover (TATO) dan Net 

Profit Margin ( NPM ) pada PT. Indofood Sukses Makmur Tbk. 

Periode 2015-2020.  

2. Untuk Mengetahui bagaimana pengaruh  Working Capital 

Turnover (WCT) , Currents Ratio (CR) , dan Total Assets Turnover 

(TATO) secara parsial  terhadap Net Profit Margin ( NPM ) (Studi 

Kasus pada PT. Indofood Sukses Makmur Tbk. Periode 2015-2020.  



3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Working Capital Turnover             

(WCT) , Currents Ratio (CR) , dan Total Assets Turnover (TATO) 

secara simultan terhadap Net Profit Margin ( NPM ) (Studi Kasus 

pada PT. Indofood Sukses Makmur Tbk. Periode 2015-2020.  

1.4 Kegunaan hasil penelitian 

Dari hasil penelitian yang dilaksanakan diharapkan akan berguna untuk:  

1. Aspek Teoritis  

a) Bagi peneliti, dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang pengaruh 

Working Capital Turnover (WCT), Current Ratio (CR) dan Total Asset 

Turnover (TATO) terhadap Net Profit Margin (NPM). 

b) Bagi Akademisi, penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap 

perkembangan studi mengenai Net Profit Margin (NPM) dan penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan referensi bagi penelitian selanjutnya. 

2. Aspek Praktis  

a) Bagi emiten, penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada 

manajemen mengenai factor-faktor yang mempengaruhi hasil laba yang 

diukur mengunakan Net Profit Margin (NPM), sehingga perusahaan dapat 

melakukan kebijakan dan pengembangan pada perusahaan untuk lebih 

meningkatkan pendapatan laba.  

b) Bagi investor dan calon investor, dapat digunakan sebagai pertimbangan 

dalam analis dasar yang didapat diapaik untuk keputusan berinvestasi. 



1.5 Lokasi dan Waktu penelitian  

1.5.1. Lokasi penelitian  

Penelitian dilakukan pada perusahaan manufaktur PT. Indofood 

Sukses Makmur Tbk. Periode 2015-2020. Tempat yang digunakan untuk 

pengambilan data penelitian ini adalah di www.idx.co.id. 

1.5.2. Waktu penelitian  

Jadwal penelitian yang telah penulis lakukan dimulai pada bulan 

April 2021 sampai dengan bulan Agustus 2021. Untuk lebih jelasnya, 

peneliti menyajikan matriks waktu penelitian dalam lampiran. 
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