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ABSTRACT 
 

To take an investment decision surely the users of financial statements, previously 

understand the company's financial condition and appraise the company's financial 

performance. To appraise the financial performance of a company can not be separated from the 

interpretation of financial ratios. The purpose of this study is to test empirically both 

simultaneously and partially whether the financial ratios significantly affect the growth of 

corporate profits at PT. Unilever Indonesia Tbk ,. Variable in this research from Current Ratio 

(CR) and Net Profit Margin (NPM) as independent variable and profit growth as dependent 

variable. 

This research is associative research with causal research (causal research). The 

Stock Exchange (BEI), ie PT. Unilever Indonesia Tbk by taking the financial statements in 2012-

2016. Data in analysis with F statistic test F-test and t-test. The results show that 

simultaneously found a significant influence of current ratio (CR) and net profit margin (NPM) 

to corporate earnings growth and partially only current ratios that influence profit growth. 

Keywords: current ratio (CR), net profit margin (NPM) and profit growth. 

 

 

 

 

ABSTRAK 

 
Dalam mengambil keputusan berinvestasi tentunya para pemakai laporan keuangan, 

terlebih dahulu memahami kondisi keuangan perusahaan dan menilai kinerja keuangan 

perusahaan. Menilai kinerja keuangan suatu perusahaan tidak terlepas dari interpretasi rasio 

keuangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji empiris baik secara simultan dan 

parsial apakah rasio keuangan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba perusahaan 

pada PT. Unilever Indonesia Tbk. Variabel dalam penelitian ini dari Current Ratio (CR) dan 

Net Profit Margin (NPM) sebagai variabel independen dan pertumbuhan laba sebagai variabel 

dependen. 

Penelitian ini adalah penelitian asosiatif dengan desain kausal (causal research). Populasi 

dalan penelitian ini adalah perusahaan yang bergerak dibidang barang kebutuhan dasar yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu PT. Unilever Indonesia Tbk dengan mengambil 

laporan keuangan pada tahun 2012-2016. Data di analisis dengan uji staistik F yaitu F-test dan t-

test. Hasil penelitian menunjukan bahwa secara simultan ditemukan adanya pengaruh signifikan 

current ratio (CR) dan net profit margin (NPM) terhadap pertumbuhan laba perusahaan dan 
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secara parsial hanya current ratio yang berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba. 

Kata kunci : current ratio (CR), net profit margin (NPM) dan pertumbuhan laba. 

 

PENDAHULUAN 

Perusahaan yang dapat bertahan di era globalisasi merupakan perusahan yang dapat 

mempertahankan eksistensinya dengan kinerja keuangan perusahaan yang baik. Kinerja keuangan 

perusahaan merupakan kegiatan mengukur dan menilai potensi perusahan sebagai prospek 

perkembangan dan pertumbuhan prestasi perusahaan. Informasi dan gambaran perkembangan 

keuangan perusahaan yang dapat diperoleh dengan mengadakan analisa atau interpretasi terhadap 

data keuangan dari perusahaan yang bersangkutan, dimana data keuangan tersebut merupakan 

cerminan dari dalam laporan keuangan. 

Dalam menganalisis kinerja keuangan perusahaan biasanya menggunakan rasio keuangan. 

Rasio keuangan merupakan indeks yang menghubungkan dua angka akuntansi dan diperoleh 

dengan membagi satu angka dengan angka lainnya. Pihak berkepentingan seperti para investor dan 

kreditur sangat membutuhkan informasi mengenai kinerja keuangan perusahaan di masa yang akan 

datang. 

Dalam menilai keberhasilan kinerja suatu perusahaan, pertumbuhan laba sebagai salah satu 

parameter yang sering digunakan oleh para investor dan kreditur. Akan tetapi laba yang besar 

belum tentu menunjukan bahwa perusahaan telah bekerja secara efisien, walaupun tujuan 

perusahaan pada umumnya adalah memperoleh laba. Efesiensinya sebuah perusahaan dapat 

diketahui dengan membandingkan laba yang diperoleh dengan kekayaan atau modal yang 

digunakan untuk menghasilkan laba tersebut. Oleh sebab itu setiap perusahaan diharapkan mampu 

memperoleh laba yang maksimal. 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan current ratio dan net profit margin karena kedua 

rasio tersebut menurut peneliti dapat mewakili rasio keuangan yang lain dalam menilai kinerja 

perusahaan dan masih terjadinya perbedaan hasil penelitian oleh peneliti terdahulu seperti yang 

terjadi pada Ranitauli S, Dewi (2012) hasil penelitian bahwa secara persial current ratio tidak 

berpengaruh terhadap pertumbuhan laba sedangkan, Sitorus, Ayuning Untari (2010) menunjukkan 

hasil bahwa current ratio secara parsial berpengaruh terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan 

asuransi yang terdaftar di BEI. Current ratio menunjukkan kemampuan perusahaan untuk 

membayar hutang yang akan segera jatuh tempo dengan aktiva lancar yang merupakan bagian dari 

rasio likuiditas. Sedangkan net profit margin menunjukkan keuntungan bersih dari setiap penjualan 

yang dilakukan dan merupakan bagian dari rasio profitabilitas. 

Bagi para investor dan kreditur kedua rasio tersebut membantu dalam mengambil keputusan 

berinvestasi dan meminjamkan modal pada perusahaan- perusahaan yang memiliki tingkat current 

ratio dan net profit margin yang stabil dan semakin meningkat yang akan mempengaruhi 

pertumbuhan laba suatu perusahaan. Bursa Efek Indonesia merupakan salah satu tempat transaksi 

perdagangan saham dari berbagai jenis perusahaan yang ada di indonesia. 

PT. Unilever Indonesia Tbk merupakan salah satu perusahaan terbesar di dunia di bidang 

barang kebutuhan dasar. Unilever merupakan usaha gabungan Inggris-Belanda, mempunyai kantor 

pusat yang berkedudukan di london dan Rotterdam, dan memiliki tenaga kerja sebanyak 300.000 

orang serta beroperasi di sekitar 75 negara. Pasaran utama Unilever adalah detergen, pangan, dan 

barang kosmetika. Dalam skala dunia, merek-merek barang yang dihasilkan Unilever lebih dikenal 

para konsumen daripada nama Unilever sendiri. Berjuta- juta orang membeli margarine BlueBand 

dan Flora, Es Krim Conello, Magnum, Lipton, bubuk detergen dan sabun krim omo, sabun 
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Sunlight, dan Lux, pasta gigi Pepsodent, Pond’s, serta barang merek terkenal, tanpa sekalipun 

melihat nama Unilver. PT. Unilever Indonesia Tbk mencatatkan pertumbuhan penjualan sebesar 

5.7% pada tahun 2015. Kondisi makro ekonomi Indonesia menjadi penyebabnya. Pertumbuhan 

GDP Indonesia yang melemah pada angka 4.8% menjadi penyebab turunnya konsumsi masyarakat 

selama tahun 2015. Pertumbuhan penjualan dalam negeri sebesar 6.6% pada 2015 tidak diimbangi 

penjualan ekspor. Penurunan penjualan untuk ekspor, berdampak secara keseluruhan terhadap total 

pertumbuhan penjualan menjadi 5.7%. Selama tahun 2015 PT Unilever tetep fokus pada eksekusi 

dan efiensi di seluruh lini operasi, yang membuahkan peningkatan laba bersih sebesar 2%, Karena 

alasan tersebut peneliti menggunakan perusahaan pada PT Unilever Indonesia untuk melihat 

pengaruh pertumbuhan laba perusahaan tersebut. Berdasarkan Uraian diatas peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian “Pengaruh Current Ratio dan Net Profit Margin Terhadap Pertumbuhan 

Laba Perusahaan Pada PT Unilever Indonesia Tbk” 

 

 

KAJIAN PUSTAKA 

Analisis Rasio Keuangan 
Analisis rasio keuangan merupakan alat atau teknik yang digunakan untuk menganalisa 

laporan keuangan yang digunakan untuk menilai kinerja dan prestasi suatu perusahaan. Analisis 

dilakukan dengan menghubungkan berbagai perkiraan yang terdapat pada laporan keuangan dalam 

bentuk rasio keuangan. 

 

Rasio Keuangan 
Rasio merupakan alat untuk menyediakan pandangan terhadap kondisi yang mendasari. 

Rasio merupakan titik awal, bukan titik akhir. Rasio yang di interprestasikan dengan tepat 

mengindikasikan area yang memerlukan investigasi lebih lanjut. 

 

 

 

 

Pertumbuhan Laba 
 Tujuan utama didirikannya suatu perusahaan adalah untuk memdapatkan laba. Laba suatu 

perusahaan dapat mencerminkan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Laba merupakan elemen 

yang mendapat perhatian khusus dari para investor. Investor sebagai pemilik modal tentunya 

menginginkan laba yang meningkat, namun laba yang diperoleh perusahaan tidak dapar dipastikan, 

bisa terjadi kenaikan dan penurunan terhadap laba tersebut. 

 

METODOLOGI 

Jenis Sumber dan Teknik Pengumpulan Data 

penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu berupa informasi-informasi yang disajikan 

dalam laporan tahunan perusahaan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian melalui dua tahap. 

Tahap pertama studi pustaka pengumpulan data sekunder diperoleh dari media internet dengan 

cara mengunduh laporan keuangan tahunan yang dibutuhkan melalui situs www.idx.co.id. 

 

Metode pengumpulan data 

Penyusun penelitian ini menggunakan data sekunder kuantitatif perusahaan dalam 

bentuk laporan keuangan tahunan. 

http://www.idx.co.id/
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Populasi dan Sampel 

Populasi dalan penelitian ini adalah perusahaan yang bergerak dibidang barang kebutuhan 

dasar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu PT. Unilever Indonesia Tbk dengan 

mengambil laporan keuangan pada tahun 2012-2016. Sampel dari penelitian ini adalah 

PT.Unilever Indonesia. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel metode (purposive 

sampling) 

 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Uji Asumsi Klasik 

Uji Normalitas 
 Pada pengujian Normalitas dengan Uji One Sample Kolmogorof- Smirnov Test tersebut, 

data terdistribusi secara normal jika nilai Asymp Sig (2-tailed) yang dihasilkan lebih besar dari 

niali alpha yaitu sebesar 0,05 (5%). Jika nilai signifikansi < 0,05 maka distribusi data tidak 

normal. 

 

Uji Multikolonieritas 
 besaran korelasi antar variabel bebas yang mempunyai korelasi yang cukup tinggi, maka 

dapat dikatakan tidak terjadi multikolonieritas. Hasil perhitungan tolerance juga menunjukan 

tidak ada variabel bebas yang memiliki nilai tolerance kurang dari 10 yang berarti tidak ada 

korelasi antar variabel bebas yang nilainya lebih dari 95 %. Hasil perhitungan nilai variance 

inflaction factor (VIF) juga menunjukan hal yang sama, tidak ada variabel bebas yang memiliki 

nilai VIF lebih dari 10. 

 

 

Uji Heteroskedastisitas 
 Berdasarkan output scatterplot di atas, terlihat bahwa titik-titik menyebar dan tidak 

membentuk pola tertentu yang jelas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah 

heterokedastisitas. 

 

Autokorelasi 
Berdasarkan hasil uji Durbin-Watson menunjukkan nilai DW sebesar 2,241 nilai ini 

kemudian dibandingkan dengan nilai tabel menggunakan derajat kepercayaan 5% jumlah sampel 5 

dan jumlah variabel bebas 3 (k=3). Dari tabel Durbin-Watson didapatkan nilai dl = 0,3674 dan du = 

2,2866, setelah dilakukan mapping, nilai DW 2,284 terletak antara batas atas du (0,3674) dan 4-du 

(1,7134), maka dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi. 

 

Uji Koefisien Determinasi 
koefisien korelasi (R) sebesar 0,895 yang menunjukkan hubungan antara Current Ratio (X1) 

dan Net Profit Margin (X2) dengan Y. Koefisien determinasi (R2) menggunakan adjusted R square 

sebesar 0,684, memberi pengertian bahwa besarnya Y yang dapat dijelaskan oleh variabel X1 dan 

X2 adalah sebesar 68,4% dan sisanya sebesar 31,6 % dijelaskan oleh variabel lain di luar model. 

Uji Statistik F 
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Dari hasil uji F menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 47,073 dan F tabel sebesar 9,55. 

Karena F hitung lebih besar daripada F tabel, dan nilai p- value adalah 0.000 (sig) lebih kecil dari 

alpha 0.05 (confidence interval), maka dapat disimpulkan bahwa koefisien regresi secara 

keseluruhan adalah signifikan pada tingkat 5%, dimana Ho ditolak dan H1 diterima. Ini berarti 

terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara variabel X1 dan X2 terhadap Y. 

Koefisien Korelasi 
Bahwa korelasi antara CR (current ratio) dengan growth (pertumbuhan perusahaan) 

sebesar 0,361 berada pada kisaran 0,25-0,50, artinya korelasinya cukup kuat. Korelasi antara NPM 

(Net Profit Margin) dengan growth (pertumbuhan perusahaan) senilai 0,620 berada dalam rentang 

0,5 – 0,75 yang artinya berkorelasi dengan kuat. Korelasi antara CR (current ratio) dengan NPM 

(Net Profit Margin) senilai 0,496 berada dalam kisaran 0,25-0,5 yang artinya CR berkorelasi 

cukup kuat dengan NPM. 

Persamaan Regresi 

Koefisien regresi untuk variabel bebas X1 bernilai positif, menunjukkan hubungan 

fungsional antara X1 dengan Y berbanding lurus atau searah (β1 bernilai positif). Koefisien regresi 

variable X1 sebesar 1,994 mengandung arti untuk setiap Current Ratio sebesar satu satuan akan 

menyebabkan menaiknya nilai pertumbuhan perusahaan sebesar 1,994. 

Koefisien regresi untuk variabel bebas X2 bernilai positif, menunjukkan hubungan 

fungsional antara X2 dan Y berbanding lurus atau searah (β2 bernilai positif), Koefisien regresi 

variabel X2 sebesar 4,580 mengandung arti untuk setiap Net Profit Margin sebesar satu satuan 

akan menyebabkan meningkatnya pertumbuhan perusahaan sebesar 4,580. 

 

 

 

PEMBAHASAN 

Pengaruh Current Ratio Terhadap Pertumbuhan Perusahaan Pada PT 

Unilever Indonesia Tbk  

Hasil uji statistik menunjukkan bahwa current ratio berpengaruh terhadap 

pertumbuhan perusahaan. Nilai t hitung dan signifikansi menunjukkan pengaruh yang 

dihasilkan adalah positif signifikan. Sehingga kenaikan pada current ratio akan berakibat 

pada kenaikan pertumbuhan perusahaan. 

Pengaruh Net Profit Margin Terhadap Pertumbuhan Perusahaan Pada PT Unilever 
Indonesia Tbk 
 Hasil uji statistik menunjukkan bahwa net profit margin berpengaruh terhadap 

pertumbuhan perusahaan. Nilai t hitung dan signifikansi menunjukkan pengaruh yang 

dihasilkan adalah positif signifikan. NPM yang tinggi memperlihatkan bahwa perusahaan 

mengalami pertumbuhan penjualan yang baik untuk mendapatkan  keuntungan / laba yang besar 

atau tinggi. 

Pengaruh Current Ratio dan Net Net Profit Margin Terhadap Pertumbuhan Perusahaan 
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Pada PT Unilever Indonesia Tbk 
Hasil uji nilai statistic F menunjukkan bahwa terdapat pengaruh secara bersama-sama atau 

simultan antara current ratio dan net profit margin dengan arah yang positif. Current ratio dan 

net profit margin merupakan komponen laporan keuangan dari neraca dan laporan laba rugi. 

 
 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Current ratio berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan perusahaan di PT 

Unilever Indonesia Tbk. 

2. Net Profit Margin berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan perusahaan di 

PT Unilever Indonesia Tbk. 

3. Current ratio dan Net Profit Margin berpengaruh secara bersama-sama dengan signifikan 

terhadap pertumbuhan perusahaan di PT Unilever Indonesia Tbk. 

4. Nilai koefisien determinasi sebesar yang dapat dijelaskan oleh variabel 
 

current ratio dan net profit margin 68,4%. 

SARAN 

Saran dari penelilitian ini adalah : 

1. Sebaiknya perusahaan PT Unilever Indonesia, Tbk yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

memperhatikan kinerja keuangannya dengan serius dan sungguh-sungguh, terutama pada Current 

Ratio (CR) dan Net Profit Margin yang menjadi unsur penting dan berpengaruh terhadap 

2. pengelolaan masalah profitabilitas dan pertumbuhan perusahaan perusahaan.  

3. Hasil penelitian ini merekomendasikan kepada investor, bahwa dalam menanamkan modal ke 

sebuah perusahaan perlu melihat aspek rasio- rasio keuangan yang mencerminkan kinerja dan 

nilai perusahaan. Investor harus lebih hati-hati dan cermat dalam memilih perusahaan yang akan 

dijadikan lahan investasi. Analisis investor sangat diperlukan dalam mengambil keputusan. 

Investor harus mencari informasi yang akurat dan cermat terhadap suatu perusahaan. Investor 

atau calon investor perlu menjadikan Current Ratio (CR) dan Net Profit Margin sebagai acuan 

dalam pengambilan keputusan investasi, hal itu dikarenakan kedua rasio tersebut memiliki 

pengaruh terhadap profitabilitas pada PT Unilever Indonesia Tbk. 

4. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan dapat menambah variabel- variabel bebas lainnya karena 

masih banyak variabel bebas yang memiliki pengaruh terhadap profitabilitas. Selain itu, peneliti 

selanjutnya juga diharapkan menambah jangka waktu serta jumlah sampel penelitian. 
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