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ABSTRAK 

Suatu perusahaan dapat dikatakan mencapai kesuksesan dan berhasil memenangkan 

persaingan apabila dapat menghasilkan laba yang maksimal. Tidak dapat dipungkiri bahwa 

pertumbuhan laba tidak bisa terlepas dari kinerja keuangan perusahaan yang tercermin dalam 

rasio-rasio keuangan. Tujuan Penelitian ini be  rtujuan untuk menyelidiki pengaruh dari current 

ratio, debt to equity ratio, dan total asssets turnover terhadap pertumbuhan laba baik secara 

parsial maupun secara simultan. 

Permasalahan penelitian ini adalah current ratio, debt to equity ratio dan total asset 

turnover secara parsial & simultan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba pada 

Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi. 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode expost facto. 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 25 perusahaan manudaktur sektor 

industri barang konsumsi dan dianalisis menggunakan regresi linier berganda dengan software 

SPSS for windows versi 23. 

Hasil pengujian secara parsial membuktikan bahwa current ratio, debt to equity ratio, 

dan total asssets turnover memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba. Hasil 

penelitian juga membuktikan bahwa current ratio, debt to equity ratio dan total asset turnover 

secara simultan berpengaruh terhadap pertumbuhan laba.  

 

KATA KUNCI: Current Ratio (CR), Debt to Eequity Ratio (DER), Total Assets Turnover 

(TATO), Pertumbuhan Laba. 

 

I. LATAR BELAKANG 

Kondisi ekonomi di Indonesia 

yang tidak stabil seperti saat ini, 

menuntut perusahaan untuk dapat 

melaksanakan aktivitas operasionalnya 

dengan baik. Usaha ini dapat ditempuh 

dengan pengelolaan fungsi-fungsi 

sumber daya dan manajemen secara 

efektif dan efisien, sehingga perusahaan 

dapat bersaing dan lebih unggul dalam 

persaingan yang dihadapi. Perusahaan 

manufaktur merupakan perusahaan 

yang bergerak dalam bidang pembuatan 

produk dari bahan baku menjadi barang 

jadi kemudian dipasarkan dengan tujuan 

untuk menghasilkan keuntungan yang 

lebih besar. Hambatan dalam 

menghadapi persaingan adalah 

keberadaan industri yang menghasilkan 

produk sejenis dalam pasar. Oleh karena 

itu, perusahaan dituntut untuk lebih 

inisiatif dan kreatif dalam menciptakan 
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dan memasarkan produk dari segi 

kualitas dan harga. Sejak beberapa 

tahun yang lalu, perkembangan bisnis di 

bidang industri barang konsumsi 

mengalami pertumbuhan yang sangat 

signifikan. Puncaknya terjadi pada 

tahun 2009 di mana industri tersebut 

meningkat dari 2,34% (Tahun 2008) 

mengalami lonjakan pesat menjadi 

11,22% dengan volume penjualan 

hingga Rp. 555 Triliun (Tahun 2009). 

Meskipun peningkatannya sangat tinggi 

di tahun 2009, namun pada saat krisis 

global terjadi pada tahun 2010, sektor 

industri barang konsumsi sempat 

mengalami penurunan yang cukup 

hebat menjadi 2,73% walaupun 

omsetnya masih tetap tinggi yaitu 

menyentuh angka Rp. 605 Triliun 

(www.bps.go.id). 

Perusahaan dikatakan sehat dan 

dapat bertahan di setiap kondisi 

ekonomi yang sedang terjadi, apabila 

perusahaan tersebut mempunyai 

kemampuan dalam memenuhi segala 

kewajiban finansialnya dan 

melaksanakan aktivitas operasional 

dengan stabil dan berkesinambungan 

secara terus menerus untuk menjamin 

kelangsungan hidup perusahaan. Salah 

satu tujuan perusahaan didirikan adalah 

untuk memperoleh laba. Laba 

merupakan alat ukur yang digunakan 

perusahaan untuk mengukur pencapaian 

prestasi pada periode waktu tertentu. 

Kondisi keuangan dan perkembangan 

aktivitas operasional yang sehat akan 

mencerminkan tingkat efisiensi dalam 

kinerja keuangan yang berpengaruh 

terhadap kinerja perusahaan untuk 

bersaing dengan perusahaan lain. Untuk 

mencapai tujuannya, pengelolaan 

perusahaan harus dilakukan dengan 

sebaik mungkin agar dapat menjadi 

perusahaan yang mampu bersaing 

dengan perusahaan yang lain. Wujud 

dari pengelolaan perusahaan yang baik 

dapat dilihat dari kinerja perusahaan. 

Kinerja perusahaan salah satunya dapat 

dinilai melalui pertumbuhan laba. 

Apabila kinerja perusahaan baik, maka 

pertumbuhan laba meningkat, begitu 

juga sebaliknya apabila kinerja 

perusahaan tidak baik maka 

pertumbuhan laba akan menurun.  

Kinerja perusahaan merupakan 

suatu gambaran tentang kondisi 

keuangan suatu perusahaan yang 

dianalisis dengan alat-alat analisis 

keuangan, sehingga dapat diketahui 

mengenai baik buruknya keadaan 

keuangan suatu perusahaan yang 

mencerminkan prestasi kerja dalam 

periode tertentu. Hal ini sangat penting 

agar sumber daya digunakan secara 

optimal dalam menghadapi perubahan 
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lingkungan. Penilaian kinerja keuangan 

merupakan salah satu cara yang dapat 

dilakukan oleh pihak manajemen agar 

dapat memenuhi kewajibannya terhadap 

para penyandang dana dan juga untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan 

oleh perusahaan. 

Kondisi keuangan perusahaan 

disajikan dalam laporan keuangan 

perusahaan, banyak manfaat yang dapat 

diperoleh dengan menggunakan analisis 

terhadap laporan keuangan. Dalam hal 

ini, analisis laporan keuangan 

menekankan pada perhitungan rasio 

keuangan agar dapat mengevaluasi 

keadaan keuangan pada masa lalu, 

sekarang dan proyeksi hasil yang akan 

datang. Analisis rasio keuagan 

merupakan instrumen analisis prestasi 

perusahaan yang menjelaskan berbagai 

hubungan dan indikator keuangan yang 

ditujukan untuk menunjukkan 

perubahan dalam kondisi keuangan atas 

prestasi operasi di masa lalu dan 

membantu menggambarkan trend pola 

perubahan tersebut dan kemudian 

menunjukkan resiko dan peluang yang 

melekat pada perusahaan yang 

bersangkutan. Untuk mengetahui hasil 

dan keuangan dari suatu perusahaan di 

masa depan, banyak penekanan 

diberikan pada prestasi masa lalu dan 

masa kini sebagai indikator untuk masa 

depan, maka salah satu pendekatan yang 

menarik adalah menggunakan analisis 

rasio keuangan (Aprilia, 2016). 

Salah satu informasi rasio 

keuangan yang sangat penting adalah 

laba. Berdasarkan laba kinerja suatu 

perusahaan dapat diprediksi, sehingga 

akan mempengaruhi keputusan investasi 

yang dilakukan investor. Dalam 

penelitian ini, laba dipilih sebagai 

fenomena yang dapat diprediksi. Hal ini 

berdasarkan beberapa penelitian sejenis 

yang telah banyak dilakukan oleh 

peneliti lainnya, khususnya di 

Indonesia. Pada penelitian kali ini akan 

dilakukan pada perusahaan manufaktur 

sektor barang konsumsi yang 

merupakan salah satu primary sector  di 

BEI. Sehingga industri ini lebih 

mencerminkan keadaan pasar modal. 

Dalam penelitian ini akan 

menganalisis rasio Likuiditas yang 

diukur dengan Current Ratio (CR), 

rasio Leverage yang diukur dengan 

Debt To Equity Ratio (DER), serta rasio 

Aktivitas yang diukur dengan Total 

Asset Turnover (TATO) pada 

perusahaan manufaktur sektor industri 

barang konsumsi. 

Menurut Susianti (2016) adapun 

kaitan current ratio terhadap 

pertumbuhan laba, semakin besar nilai 

current ratio maka laba bersih yang 
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dihasilkan perusahaan semakin tinggi. 

Current ratio yang tinggi menunjukkan 

adanya kemampuan perusahaan dalam 

melunasi hutang jangka pendeknya 

dengan menggunakan dana internal 

sendiri sehingga tidak menimbulkan 

beban bunga yang berdampak pada 

meningkatnya laba perusahaan dan 

pertumbuhan laba perusahaan 

mengalami peningkatan. Secara 

konseptual current ratio (CR) 

menunjukkan kemampuan perusahaan 

untuk membayar kewajiban finansial 

jangka pendek tepat pada waktunya 

sehingga memberikan informasi yang 

baik kepada calon investor. Didukung 

hasil penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh Mahaputra (2011) 

bahwa current ratio berpengaruh 

signifikan terhadap pertumbuhan laba 

pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil 

penelitian ini sependapat dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Sujarwo 

dan Fadjrih (2015) yang membuktikan 

current ratio berpengaruh terhadap 

pertumbuhan laba. Sebaliknya, hasil 

tersebut tidak sama dengan penelitian 

Rachmawati dan Handayani (2014) 

yang membuktikan current ratio tidak 

berpengaruh signifikan terhadap 

pertumbuhan laba. 

Menurut Susianti (2016) adapun 

kaitan antara debt to equity ratio dengan 

pertumbuhan laba, semakin rendah debt 

to equity ratio kemudian laba bersih 

yang dihasilkan mengalami 

peningkatan. Debt to equity ratio 

memperlihatkan kesanggupan 

perusahaan dalam menutup semua 

hutang dengan menggunakan modal 

yang dimiliki. Rendahnya debt to equity 

ratio maka komposisi total kewajiban 

lebih kecil dibandingkan dengan total 

ekuitas entitas, sehingga semakin kecil 

pula beban perusahaan terhadap pihak 

luar yang berdampak pada 

bertambahnya laba perusahaan yang 

berpengaruh pada pertumbuhan laba 

yang tinggi. Secara konseptual debt to 

equity ratio menunjukkan untuk 

mengetahui jumlah dana yang 

disediakan peminjam (kreditor) dengan 

pemilik perusahaan. Didukung hasil 

penelitian terdahulu yang dilakukan 

oleh Mahaputra (2011) bahwa debt to 

equity ratio berpengaruh terhadap 

signifikan terhadap pertumbuhan laba 

pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil 

penelitian ini sependapat dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Sujarwo 

dan Fadjrih (2015) yang menghasilkan 

debt to equity ratio berpengaruh 

terhadap pertumbuhan laba. Sebaliknya 
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hasil tersebut tidak sama dengan 

penelitian dari Agustina dan Silvia 

(2012) yaitu debt to equity ratio tidak 

berpengaruh signifikan terhadap 

pertumbuhan laba. 

Menurut Susianti (2016) adapun 

kaitannya total asset turnover dengan 

pertumbuhan laba, yaitu semakin cepat 

perputaran aktiva lalu semakin besar 

keuntungan yang diperoleh, disebabkan 

perusahaan telah berhasil 

memanfaatkan aset secara efektif dalam 

melakukan kegiatan penjualan yang 

memberikan dampak positif, yakni 

tingginya penghasilan. Kenaikan 

penghasilan dapat meninggikan 

keuntungan bersih perusahaan dan 

memajukan pertumbuhan laba. Secara 

konseptual pengaruh yang positif 

menunjukkan bahwa semakin tinggi 

total asset turnover maka semakin 

tinggi pula pertumbuhan laba. 

Didukung hasil penelitian terdahulu 

yang dilakukan oleh Mahaputra (2011) 

bahwa total asset turnover berpengaruh 

signifikan  terhadap pertumbuhan laba 

pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil 

penelitian ini sependapat dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Riana 

dan Diyani (2016) bahwa total asset 

turnover berpengaruh pertumbuhan 

laba. Sebaliknya, hasil tersebut tidak 

sama dengan penelitian Rachmawati 

dan Handayani (2014) yang diketahui 

total asset turnover tidak berpengaruh 

signifikan terhadap perubahan laba.  

Berdasarkan latar belakang di atas 

dan adanya perbedaan hasil penelitian 

yang dilakukan penelitian sebelumnya, 

maka peneliti tertarik kembali 

melakukan penelitian dengan judul 

“Analisis Rasio Keuangan Untuk 

Memprediksikan Pertumbuhan Laba 

Pada Perusahaan Manufaktur Periode 

2015-2017. “ 

II. METODE PENELITIAN 

 Teknik yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah penelitian 

expost facto. Menurut Sugiyono 

(2014:7), “penelitian expost facto 

adalah penelitian yang dilakukan untuk 

meneliti peristiwa yang telah terjadi dan 

kemudian meruntut ke belakang untuk 

mengetahui faktor-faktor yang dapat 

menimbulkan kejadian tersebut”. 

Pendekatan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kuantitatif. Menurut Sugiyono 

(2013:12) “Pendekatan kuantitatif 

adalah pendekatan penelitian yang 

menggunakan data berupa angka-angka, 

dan dianalisis menggunakan statistik”. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kuantitatif  karena data yang akan 

dianalisis dalam penelitian ini 
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berbentuk angka yang bersifat dapat 

diukur, rasional, dan sistematis. Hal ini 

dilakukan dengan cara mengumpulkan 

data-data yang merupakan faktor 

pendukung terhadap pengaruh antara 

variabel-variabel yang bersangkutan 

kemudian dianalisis.  

Data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data sekunder. 

Menurut Sugiyono (2010:137) “Data 

sekunder adalah sumber data yang tidak 

langsung memberikan data kepada 

pengumpul data, misalnya lewat orang 

lain atau lewat dokumen”. Sumber data 

yang digunakan dalampenelitian ini 

diperoleh dari situs home page 

Indoneian Stock Exchange (IDX) yaitu 

www.idx.co.id. 

Sampel dalam penelitian ini 

diambil dengan metode purposive 

sampling dari 44 perusahaan 

manufaktur sektor industri barang 

konsumsi yang menjadi populasi 

penelitian menjadi 25 perusahaan 

manufaktur sektor industri barang 

konsumsi yang menjadi sampel. 

Penelitian ini menggunakan 

teknik analisis regresi linier berganda 

selanjutnya dilakukan uji asumsi klasik 

yang meliputi uji normalitas, uji 

multikolinieritas, uji autokorelsi, dan uji 

heteroskedastisitas. 

 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

Hasil Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas 

Berikut adalah hasil uji grafik 

histogram dan normal probability 

plot yang ditunjukkan pada gambar 1 

dan gambar 2. 

 

 

Gambar I 

 

Hasil Uji Normalitas Analisis 

Grafik Histogram 

Sumber: Output SPSS versi 23, data 

sekunder diolah. 

 

  Dari gambar 1 terlihat 

bahwa pola distribusi normal, karena 

grafik histogram memberikan pola 

distribusi yang tidak melenceng ke 

kiri atau ke kanan. Metode lain yang 

digunakan dalam analisis grafik 

adalah melihat normal probability 

plot yang membandingkan distribusi 

data residual normal, maka garis 

yang akan menggambarkan data 
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sesungguhnya akan mengikuti garis 

diagonalnya.  

 

Gambar 2 

Uji Normalitas Grafi Normal 

Probability Plot 

Sumber: Output SPSS versi 23, data 

Sekunder diolah. 

  Grafik probabilitas pada 

Gambar 2 data menyebar disekitar 

garis diagonal dan mengikuti arah 

garis diagonal. Hal tersebut 

menunjukkan pola distribusi normal, 

maka model regresi memenuhi 

asumsi normalitas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1 

Hasil Uji Kolmogorov Smirnov Test 

 

Sumber: Output SPSS versi 23, data 

Sekunder diolah 

Berdasarkan tabel di atas Uji 

normalitas dengan menggunakan 

Kolmogorov-Smirnov menunjukkan 

bahwa data residual yang diolah 

berdistribusi normal dan layak 

digunakan. Hal ini dapat dilihat pada 

tabel 1 Hasil pengujian Kolmogorov-

Smirnov test (K-S)  menunjukkan 

nilai signifikan Asymp.Sig. (2-tailed) 

lebih besar dari taraf signifikan yang 

ditetapkan, yaitu sebesar 0,05 atau 

5%. Nilai signifikan sebesar 0,200, 

sehingga hasil tersebut menunjukkan 

data berdistribusi normal. 
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2. Uji Multikolinieritas 

Tabel 2 

Hasil Uji Multikolinieritas 

 

Sumber : Output SPSS Versi 23, data 

sekunder diolah. 

 

  VIF (Variance Inflation 

Factor) dan tolerence, maka apabila 

nilai VIF lebih kecil dari 10 atau 

tolerence lebih dari 0,10, maka 

dinyatakan tidak terjadi gejala 

multikolinieritas. Maka diketahui 

masing-masing nilai VIF sebagai 

berikut:  

1) Nilai Tolerance CR 0,588>0,10 

Nilai VIF untuk variabel CR 

1,701<10, maka variabel CR 

dapat dinyatakan tidak terjadi 

gejala multikolinieritas.  

2) Nilai Tolerance DER 0,602>0,10 

Nilai VIF untuk variabel DER 

1,661<10, maka variabel DER 

dapat dinyatakan tidak terjadi 

gejala multikolinieritas.  

3) Nilai Tolerance TATO 

0,865>0,10 Nilai VIF untuk 

variabel TATO 1,156<10, maka 

variabel TATO dapat dinyatakan 

tidak terjadi gejala 

multikolinieritas. 

3. Uji Heteroskedastisitas 

Untuk menemukan 

heteroskedastisitas dapat 

menggunakan grafik scatterplot yang 

ditunjukkan oleh gambar 3 di bawah 

ini. 

 

Gambar 3 

Grafik Scatterplot 

 

Berdasarkan gambar 3 grafik 

scatterplot di atas, terlihat titik-titik 

menyebar secara acak, serta tersebar 

baik di atas maupun di bawah angka 

0 pada sumbu Y. Maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa tidak terdapat 

gejala heteroskedastisitas. 
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4. Uji Autokorelasi 

Tabel 3 

Hasil Uji Autokorelasi 

 

Sumber: Output SPSS versi 23, data 

Sekunder diolah. 

Berdasarkan tabel 3 dapat 

dilihat bahwa uji Durbi-Watson (D-

W 

Test) sebesar 2,131 dengan predictor 

“k” = 3 dan sampel sebanyak 25 

dengan periode 3 tahun (n=75), 

berdasarkan tabel D-W dengan 

tingkat signifikan 5%, maka dapat 

ditentunkan nilai du < d < 4-du yaitu 

1,7582 < 2,131 < 2,2908  hal tersebut 

menandakan bahwa tidak adanya 

autokorelasi positif atau negatif 

sehingga variabel independen bebas 

dari masalah autokorelasi. 

Hasil Pengujian Model Regresi Linier 

Berganda 

Perhitungan analisis regresi 

linier dapat dilihat pada tabel 4 

sebagai berikut 

 

Sumber: Output SPSS versi 23, data 

sekunder diolah. 

Dengan melihat di atas, dapat 

di susun persamaan regresi linier 

berganda sebagai berikut: 

Pertumbuhan Laba = -0,431+ 

0,147CR + 0,247DER + 0,308TATO 

Hasil Pengujian Koefisien 

Determinasi (Adjusted R
2
) 

Dibawah ini adalah hasil uji 

koefisien determinasi (R
2
) dengan 

SPSS dan disajikan dalam tabel 5 : 

Tabel 5 

Hasil Uji Koefisien Determinasi 

 

Sumber : Output SPSS 23 versi 23, 

data sekunder diolah. 
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Berdasarkan tabel 5 diperoleh 

hasil nilai Adjustmen R Square 

sebesar 0,311. Hal ini berarti bahwa 

variabel independen, yaitu Current 

Ratio (CR), Debt to Equity Ratio 

(DER), Total Asset Turnover 

(TATO), dan mampu menjelaskan 

perubahan variabel dependen, yaitu 

Pertumbuhan Laba sebesar 31,1% 

dan sisanya 68,9% dijelaskan oleh 

variabel lain yang tidak dikaji dalam 

penelitian ini. Dari ke tiga variabel 

bebas yaitu yaitu Current Ratio 

(CR), Debt to Equity Ratio (DER) 

dan Total Asset Turnover (TATO) 

mempunyai pengaruh yang paling 

dominan hal ini dibuktikan dengan 

nilai signifikan terkecil yaitu 0,01. 

Hasil Pengujian Hipotesis 

1. Uji Statistik t (Parsial)  

Berikut merupakan hasil uji t 

dengan menggunakan SPSS yang 

disajikan dalam tabel 6. 

Tabel 6 

Hasil Uji t 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Output SPSS versi 23, data 

sekunder diolah. 

a. Hasil Pengujian Hipotesis 1  

Berdasarkan hasil 

perhitungan pada SPSS for 

windows versi 23 dalam tabel di 

atas diperoleh nilai sig. Sebesar 

0,035 nilai tersebut lebih besar 

dari 0,05. Sehingga hipotesis H0 

diterima dan Ha ditolak. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa Current Ratio 

secara parsial tidak berpengaruh 

signifikan terhadap Pertumbuhan 

Laba. 

b. Hasil Pengujian Hipotesis 2 

Berdasarkan hasil 

perhitungan pada SPSS for 

windows versi 23 dalam tabel di 

atas diperoleh nilai sig. Sebesar 

0,000 nilai tersebut lebih besar 

dari 0,05. Sehingga hipotesis H0 

diterima dan Ha ditolak. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa Debt to 

Equity Ratio secara parsial tidak 

berpengaruh signifikan terhadap 

Pertumbuhan Laba. 

c. Hasil Pengujian Hipotesis 3 

Berdasarkan hasil 

perhitungan pada SPSS for 

windows versi 23 dalam tabel di 

atas diperoleh nilai sig. Sebesar 

0,003 nilai tersebut lebih besar 

dari 0,05. Sehingga hipotesis H0 
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diterima dan Ha ditolak. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa Total Asset 

Turnover secara parsial tidak 

berpengaruh signifikan terhadap 

Pertumbuhan Laba. 

2. Uji Statistik F (Simultan) 

Berikut merupakan hasil uji F 

dengan menggunakan SPP yang 

disajikan dalam tabel 7. 

Tabel 7 

Hasil Uji F 

Sumber: Output SPSS Versi 23, data 

sekunder diolah. 

 

Berdasarkan hasil perhitungan 

uji F di atas menunjukkan nilai sig. 

sebesar 0,000. Nilai tersebut berada 

di bawah 0,05, sehingga hipotesis 

yang diambil yaitu H0 ditolak dan Ha 

diterima. Jadi dapat di simpulkan 

bahwa variabel bebas current ratio, 

debt to equity ratio dan total asset 

turnover secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap 

pertumbuhan laba. 

IV. PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Dari hasil pengujian 

hipotesis, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil pengujian secara 

parsial menunjukkan bahwa Current 

Ratio memiliki pengaruh signifikan 

terhadap Pertumbuhan Laba pada 

Perusahaan Manufaktur Sektor 

Barang Konsumsi di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) Periode Tahun 

2015-2017. 

2. Berdasarkan hasil pengujian secara 

parsial menunjukkan bahwa Debt to 

Equity Ratio memiliki pengaruh 

signifikan terhadap Pertumbuhan 

Laba pada Perusahaan Manufaktur 

Sektor Barang Konsumsi di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) Periode Tahun 

2015-2017. 

3. Berdasarkan hasil pengujian secara 

parsial menunjukkan bahwa Total 

Asset Turnover memiliki pengaruh 

signifikan terhadap Pertumbuhan 

Laba pada Perusahaan Manufaktur 

Sektor Barang Konsumsi di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) Periode Tahun 

2015-2017. 

4. Berdasarkan hasil pengujian secara 

simultan menunjukkan bahwa 

Current Ratio, Debt to Equity Ratio 

dan Total Asset Turnover memiliki 

12 



Artikel Skripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 

Zelin Deniati Aprilina | 14.1.02.01.0204 
Ekonomi - Akuntansi 

simki.unpkediri.ac.id 
||           1|| 

 
 

pengaruh signifikan terhadap 

Pertumbuhan Laba pada Perusahaan 

Manufaktur Sektor Barang Konsumsi 

di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

Periode Tahun 2015-2017. 
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