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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Setiap Perusahaan tentu menginginkan keberhasilan dan perkembangan 

dalam menjalankan aktivitas usahanya. Keinginan tersebut diikuti dengan harapan 

atas keuntungan yang optimal yang bisa dicapai perusahaan serta keinginan agar 

usaha yang dijalankan memiliki kelangsungan hidup yang relatif panjang. Dalam 

mengukur tingkat keberhasilan suatu perusahaan dapat dilihat dari kinerja 

perusahaan itu sendiri. Apakah perusahaan tersebut memiliki kinerja yang baik 

atau sebaliknya, bisa menjadi pandangan masyarakat untuk menilai perusahaan 

tersebut mengalami perkembangan atau perlambatan pertumbuhan.  

Dalam meningkatkan daya saing, perusahaan perlu memperhatikan 

kelangsungan hidup di masa yang akan datang dengan meningkatkan efisiensi 

usaha dan efektifitas terutama dalam penggunaan dana. Agar dapat memenangkan 

persaingan, perusahaan harus mengelola segala aspek dengan baik. Perusahaan 

yang memiliki kinerja yang baik akan mampu bersaing dengan perusahaan 

lainnya. 

Kinerja Perusahaan dapat dilihat dari Kinerja keuangan yang bisa digunakan 

untuk mengukur keberhasilan suatu perusahaan, salah satunya dapat dilihat dari 

laba yang diperoleh Perusahaan. Laba yang maksimal dapat menjadi salah satu 

indikator perusahaan mencapai keberhasilan. Laba mencerminkan pengembalian 

kepada pemilik perusahaan dan pemegang saham untuk periode yang 

bersangkutan. 

Laba yang diperoleh dapat digunakan untuk berbagai kepentingan 

perusahaan, untuk meningkatkan kesejahteraan pemilik, karyawan dan para 

pemegang saham, untuk penambahan modal serta dapat digunakan untuk 

perluasan usaha. Perusahaan perlu memprediksikan pertumbuhan laba untuk 

kelangsungan hidup perusahaan di masa yang akan datang serta untuk 

mengevaluasi kondisi keuangan dan kinerja perusahaan.  
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Pertumbuhan laba yang dimaksud dalam hal ini ialah peningkatan atau 

penurunan laba yang diperoleh perusahaan dibandingkan dengan tahun-tahun 

sebelumnya. Bila pertumbuhan laba perusahaan mengalami peningkatan maka 

dapat dikatakan kinerja keuangan perusahaan baik, begitu juga jika laba 

perusahaan mengalami penurunan maka kinerja keuangan perusahaan dapat 

dikatakan tidak baik. 

Pertumbuhan laba yang meningkat menandai bahwa keuangan perusahaan 

dalam keadaan yang baik, yang dampaknya juga akan meningkatkan nilai 

perusahaan di mata investor, peningkatan pertumbuhan laba akan menarik minat 

calon investor untuk menginvestasikan modalnya ke dalam perusahaan karena 

setiap investor yang akan menanamkan modalnya ke dalam perusahaan tentu 

menginginkan tingkat pengembalian yang tinggi dari laba yang dihasilkan 

perusahaan.  

Untuk mengetahui informasi tersebut data yang ada harus diolah terlebih 

dahulu dengan analisis laporan keuangan. Analisis Laporan Keuangan harus 

dilakukan secara teliti dan cermat untuk mendapatkan data yang akurat dengan 

metode analisis laporan keuangan yang tepat. Salah satu metode yang bisa 

digunakan untuk menganalisis laporan keuangan adalah dengan rasio keuangan. 

Rasio Keuangan digunakan dengan cara membandingkan antara satu pos laporan 

keuangan dengan pos lainnya. 

Analisis Rasio Keuangan dapat membantu perusahaan untuk memprediksi 

laba yang akan dihasilkan pada masa yang akan datang, dan membantu pihak-

pihak seperti pemilik perusahaan, manajemen perusahaan, pemerintah dan 

pemakai laporan keuangan lainnya dalam menilai kondisi keuangan perusahaan. 

Rasio Keuangan yang dapat digunakan yaitu Rasio Likuiditas, Rasio Aktivitas, 

Rasio Profitabilitas dan Rasio Leverage. 

Salah satu Industri di Indonesia yang memiliki perkembangan cukup baik 

dari tahun ke tahun ialah Industri Farmasi. PT. Tempo Scan Pasific, Tbk 

merupakan salah satu Perusahaan Farmasi terbesar di Indonesia yang dalam enam 

tahun terakhir sejak periode 2011 sampai 2017 mengalami peningkatan penjualan 

yang cukup signifikan namun terjadi hal yang berbeda pada pertumbuhan laba, 
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pertumbuhan laba perusahaan selama kurun waktu tersebut cenderung mengalami 

penurunan. Berikut Tabel dan Grafik yang menunjukkan fenomena tersebut. 

Tabel 1.1 Penjualan PT. Tempo Scan Pasific Tbk  

Periode 2008-2017. 

 

TAHUN 
PENJUALAN 

BERSIH 

2008 3.633.789.178.647 

2009 4.497.931.021.113 

2010 5.134.242.102.154 

2011 5.780.664.117.037 

2012 6.630.809.553.343 

2013 6.854.889.233.121 

2014 7.512.115.037.587 

2015 8.181.481.867.179 

2016 9.138.238.993.842 

2017 9.565.462.045.199 

Sumber : www.idx.co.id  

 

Gambar 1.1 Grafik Penjualan PT. Tempo Scan Pasific Tbk  

Periode 2008-2017. 
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Tabel 1.2 Pertumbuhan Laba PT. Tempo Scan Pasific Tbk 

Periode 2008-2017. 

TAHUN LABA 
PROFIT 

GROWTH 

2008 320.647.898.367 15,19% 

2009 359.964.376.338 12,26% 

2010 488.889.258.921 35,82% 

2011 585.308.879.593 19,72% 

2012 643.568.078.718 9,95% 

2013 674.146.721.834 4,75% 

2014 602.873.677.409 -10,57% 

2015 581.461.169.669 -3,55% 

2016 526.651.718.634 -9,43% 

2017 461.697.432.471 -12,33% 

Sumber : www.idx.co.id 

 Gambar 1.2 Grafik Pertumbuhan Laba PT. Tempo Scan Pasific Tbk 

Periode 2008-2017. 
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Berdasarkan tabel dan gambar grafik 1.2 Pertumbuhan Laba PT. Tempo 

Scan Pasific Tbk, sejak tahun 2011 hingga tahun 2017 telah mengalami 

penurunan, meskipun laba yang dihasilkan hingga tahun 2013 meningkat namun 

pertumbuhan laba cenderung menurun dibandingkan dari tahun 2010 ke tahun 

2011. Pada periode 2009-2010 pertumbuhan laba perusahaan meningkat hingga 

35,82%, namun pada periode 2010-2011 pertumbuhan laba perusahaan menurun 

menjadi 19,72%. Penurunan pertumbuhan laba terus terjadi hingga tahun 2017.  

Laba yang dihasilkan perusahaan mulai dari 2014 hingga 2017 mengalami 

penurunan, hal ini mengakibatkan terjadinya penurunan pertumbuhan laba dengan 

nilai yang negatif, hingga tahun 2017 penurunan pertumbuhan laba menjadi -

12,33%.  

Penelitian ini merujuk pada penelitian sebelumnya yang di teliti oleh 

(Mahaputra, 2012) dengan Judul Pengaruh Rasio-Rasio Keuangan terhadap 

Pertumbuhan Laba pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI yang hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa current ratio, debt to equity ratio, total asset 

turn over dan profit margin memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan 

laba. 

Dari latar belakang yang telah diuraikan tersebut maka penulis mengambil 

judul “Pengaruh Current Ratio, Total Asset Turnover, dan Debt to Equity Ratio 

terhadap Pertumbuhan Laba pada PT. Tempo Scan Pasific Tbk Periode 

2008-2017”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada latar belakang masalah, maka 

Penulis menyimpulkan permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini yaitu : 

1. Pengaruh Current Ratio (CR) secara parsial terhadap Pertumbuhan Laba 

pada PT. Tempo Scan Pasific Tbk Periode 2008-2017? 

2. Pengaruh Total Asset Turn Over (TATO) secara parsial terhadap 

Pertumbuhan Laba pada PT. Tempo Scan Pasific Tbk Periode 2008-2017? 

3. Pengaruh Debt to Equity Ratio (DER) secara parsial terhadap Pertumbuhan 

Laba pada PT. Tempo Scan Pasific Tbk Periode 2008-2017? 
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4. Pengaruh Current Ratio, Total Asset Turn Over, dan Debt to Equity Ratio, 

secara simultan terhadap Pertumbuhan Laba pada PT. Tempo Scan Pasific 

Tbk Periode 2008-2017? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Beberapa tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini berdasarkan rumusan 

masalah di atas yaitu antara lain : 

1. Untuk mengetahui pengaruh Current Ratio (CR) secara parsial terhadap 

Pertumbuhan Laba pada PT. Tempo Scan Pasific Tbk Periode 2008-2017. 

2. Untuk mengetahui pengaruh Total Asset Turn Over (TATO) secara parsial 

terhadap Pertumbuhan Laba pada PT. Tempo Scan Pasific Tbk Periode 

2008-2017. 

3. Untuk mengetahui pengaruh Debt to Equity Ratio (DER) secara parsial 

terhadap Pertumbuhan Laba pada PT. Tempo Scan Pasific Tbk Periode 

2008-2017. 

4. Untuk mengetahui pengaruh Current Ratio (CR), Total Asset Turn Over 

(TATO), dan Debt to Equity Ratio (DER) secara simultan terhadap 

Pertumbuhan Laba pada PT. Tempo Scan Pasific Tbk Periode 2008-2017. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Beberapa manfaat yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah : 

1. Bagi Perusahaan 

Hasil Penelitian ini dapat digunakan oleh pihak pemilik dan manajemen 

perusahaan dalam rangka meningkatkan kinerja keuangan perusahaan di 

masa yang akan datang dan dapat digunakan untuk menambah informasi 

bagi pihak internal dalam mencapai salah satu tujuan perusahaan yaitu 

meningkatkan laba. 

2. Bagi Peneliti 

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan serta sarana untuk 

mengaplikasikan pengetahuan yang telah diperoleh selama proses 

perkuliahan dan untuk meningkatkan pemahaman terhadap permasalahan 
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tentang perputaran total asset dan margin laba bersih serta pengaruhnya 

terhadap pertumbuhan laba perusahaan. 

3. Bagi Mahasiswa 

Hasil dari penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan rujukan dan referensi 

untuk penelitian selanjutnya dengan tema yang berkaitan. 

 

1.5 Batasan Masalah 

Untuk memperoleh hasil pembahasan yang lebih rinci dan jelas, penulis 

membatasi masalah yang ada dalam penelitian ini dengan rasio yang digunakan 

sebagai variabel bebas yaitu Current Ratio, Total Asset Turn Over, dan Debt to 

Equity Ratio dengan variabel terikat Pertumbuhan Laba pada objek yang menjadi 

sampel penelitian yaitu PT. Tempo Scan Pasific Tbk periode 2008-2017. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan pembaca, sistematis penulisan skripsi ini terdiri dari 

lima bab, dimana antara satu bab dengan bab lainnya saling berkaitan yaitu 

sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

 Pada bab ini penulis membahas mengenai latar belakang masalah, 

perumusan masalah tentang Pengaruh Current Ratio, Total Asset Turn 

Over, dan Debt to Equity Ratio terhadap Pertumbuhan Laba pada PT. 

Tempo Scan Pasific Tbk, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan 

masalah dan sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

 Bab ini membahas literatur yang menjadi acuan pada topik penelitian 

yaitu tentang variabel-variabel yang akan digunakan antara lain 

Pertumbuhan Laba dalam penelitian ini sebagai variabel dependen atau 

terikat, serta Current Asset, Total Asset Turn Over dan Debt to Equity 

Ratio sebagai variabel independen atau bebas, model konseptual dan 

penelitian terdahulu yang menjadi landasan teori untuk menganalisis 

objek penelitian. 
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BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

 Dalam bab ini penulis membahas tentang desain penelitian, model 

konseptual penelitian, operasionalisasi variabel, waktu dan tempat 

penelitian, metode pengambilan sampel dan metode analisis data. 

BAB IV : ANALISIS dan PEMBAHASAN 

 Bab ini membahas mengenai objek penelitian yaitu PT. Tempo Scan 

Pasific Tbk serta hasil dari analisis data tentang Pengaruh Current 

Ratio, Total Asset Turn Over, dan Debt to Equity Ratio terhadap 

Pertumbuhan Laba. 

BAB V  : PENUTUP 

 Dalam bab ini penulis memberikan kesimpulan yang diperoleh dari 

hasil penelitian dan saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi 

pihak-pihak yang berkepentingan dalam penelitian ini. 
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