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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Current Ratio, Cash Turnover, 

Receivable Turnover, Inventory Turnover dan Debt to Asset Ratio terhadap Net Profit Margin 

perusahaan. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Net Profit Margin. 

Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan Industri Dasar dan Kimia yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2014. Penelitian ini mengamati laporan 

keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan Industri Dasar dan Kimia selama periode 

penelitian. Metode untuk menentukan sampel dilakukan dengan menggunakan metode 

purposive sampling. Purposive sampling memastikan data yang diperoleh sesuai dengan 

kriteria sampel dalam penelitian. Melalui purposive sampling, diperoleh jumlah perusahaan 

Industri Dasar dan Kimia yang di amati sebesar 20 perusahaan. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa secara parsial Current Ratio dan Inventory 

Turnover berpengaruh terhadap Net Profit Margin perusahaan, namun untuk Cash Turnover, 

Receivable Turnover dan Debt to Asset Ratio secara parsial tidak berpengaruh terhadap Net 

Profit Margin perusahaan, Sedangkan secara simultan, Current Ratio, Cash Turnover, 

Receivable Turnover, Inventory Turnover dan Debt to Asset Ratio berpengaruh  terhadap Net 

Profit Margin perusahaan. 

Kata kunci : Current Ratio, Cash Turnover, Receivable Turnover, Inventory Turnover dan 

Debt to Asset Ratio terhadap Net Profit Margin perusahaan.  
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ABSTRACT 

This research aimed to examine the effect of Current Ratio, Cash Turnover, 

Receivable Turnover, Inventory Turnover and Debt to Asset Ratio to Net Profit Margin 

Companies. The dependent variable in this research is the Net Profit Margin. 

The population in this study is the Basic and Chemical Industry company listed on the 

Indonesia Stock Exchange Period 2011-2014. The study looked at financial statements 

published by the company Basic and Chemical Industry during the study period. The method 

for determining the samples was done by using purposive sampling method. Purposive 

sampling ensure that data obtained in accordance with the criteria of the sample. Through 

purposive sampling, the company obtained the number of Basic Industry and Chemical 

observed by 20 companies. 

These results indicate that the partial Current Ratio and Inventory Turnover affect the 

Net Profit Margin of the company, but for Cash Turnover, Receivable Turnover and Debt to 

Asset Ratio partially no effect on net profit margin of the company, while simultaneously, 

Current Ratio, Cash Turnover, Receivable Turnover, Inventory Turnover and Debt to Asset 

Ratio Net Profit Margin effect on the company. 

Keyword : Current Ratio, Cash Turnover, Receivable Turnover, Inventory Turnover and   

Debt to Asset Ratio terhadap Net Profit Margin Companies. 

 

PENDAHULUAN 

Perkembangan tingkat keuntungan atau profit sejak dulu telah menjadi hal 

yang sangat vital bagi pertumbuhan suatu perusahaan karena perusahaan yang mampu 

memperoleh tingkat keuntungan yang tinggi mencerminkan kinerja perusahaan yang baik dan 

target yang tercapai. Di samping itu, para investor juga 

akan lebih tertarik untuk menanamkan dana mereka ke perusahaan yang perolehan 

labanya tinggi dibandingkan ke perusahaan yang perolehan labanya rendah. Hal ini 

menunjukkan bahwa perusahaan dengan laba yang tinggi memiliki potensi masa depan yang 

lebih besar dengan resiko yang lebih kecil dibandingkan perusahaan yang perolehan labanya 

kecil dengan resiko yang tentunya lebih besar (Iqbal,2011).  

Salah satu sarana yang digunakan dalam mengukur tingkat laba perusahaan adalah 

analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan merupakan instrumen analisis prestasi 

perusahaan yang menjelaskan berbagai hubungan dan indikator keuangan, yang ditujukan 

untuk menggambarkan perubahan dalam kondisi keuangan atau menggambarkan prestasi 



 

 

perusahaan yang menunjukkan resiko dan peluang yang ada pada perusahaan tersebut. Ada 

beberapa jenis rasio keuangan yang dapat menunjukkan kinerja keuangan perusahaan. 

Diantaranya adalah Rasio Likuiditas, Rasio Leverage, Rasio Aktivitas serta Rasio 

Profitabilitas. Untuk mencapai kinerja yang baik diperlukan pengelolaan manajemen dengan 

tingkat efektivitas yang tinggi. Oleh sebab itu, salah satu sektor industri yang sangat maju di 

indonesia saat ini yaitu sektor industri dasar dan kimia harus menjaga kinerja perusahaannya 

agar dapat diketahui seberapa besar rasio profitabilitas yang dimiliki.  

Kas, piutang dan persediaan merupakan komponen aktiva lancar yang paling berperan 

dalam menjalankan aktivitas penjualan pada perusahaan. Perusahaan akan berusaha 

mendapatkan laba dengan cara menjual persediaannya baik secara tunai maupun kredit, 

penjualan tunai akan mempercepat perputaran kas, sehingga meminimalkan resiko yang 

mungkin terjadi dalam penjualan kredit. Menurut Harahap (2010:304), Profitabilitas 

menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan 

sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang 

dan sebagainya. 

Keberhasilan perusahaan terletak pada berhasil tidaknya perusahaan dalam 

memasarkan barang guna mendapatkan keuntungan yang optimal, dimana semakin besar laba 

yang diperoleh perusahaan maka semakin besar pula perusahaan dapat menutupi tingkat 

likuiditasnya. Likuiditas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban 

jangka pendek yang harus dipenuhi. Jika perusahaan mampu membayar semua kewajibannya 

maka perusahaan dalam keadaan likuid, fahmi (2011:121).  

Keberhasilan perusahaan juga dapat diukur dengan menggunakan rasio leverage. 

Salah satunya dengan menggunakan Debt to Asset Ratio yang juga memiliki pengaruh pada 

laba perusahaan. Dimana rasio leverage adalah rasio yang di gunakan untuk mengukur 

seberapa jauh perusahaan menggunakan hutang atau mengukur kemampuan perusahaan 

memenuhi kewajiban keuangannya, Husnan (2008;70).  

Dari penelitian yang dilakukan oleh Liza (2013), Noratika (2014), Kadir (2012), 

Feriana (2014), Rolos (2013), Rubiyanti (2014), terdapat perbedaan antara peneliti satu 

dengan yang lainnya, yaitu menurut Liza secara parsial Current Ratio berpengaruh terhadap 

Net Profit Margin dan Debt Ratio tidak berpengaruh sedangkan menurut Kadir secara parsial 

Current Ratio, Receivable Turnover dan Debt Ratio tidak berpengaruh terhadap Net Profit 

Margin. Namun menurut Feriana Cash Turnover, Inventory Turnover berpengaruh terhadap 

Net Profit Margin dan Receivable Turnover tidak berpengaruh sedangkan menurut Rolos, 

Receivable Turnover dan Inventory Turnover berpengaruh dan Receivable Turnover tidak 



 

 

berpengaruh terhadap Net Profit Margin dan menurut Noratika Receivable Turnover dan 

Inventory Turnover tidak berpengaruh namun Cash Turnover berpengaruh terhadap Net 

Profit Margin. 

KAJIAN PUSTAKA 

Net Profit Margin (NPM) 

Rasio Net Profit Margin disebut juga dengan rasio pendapatan terhadap penjualan. 

Menurut Joel G. Siegel dan Jae K. Shim dalam Fahmi (2012:136) mengatakan (1) margin 

laba bersih sama dengan laba bersih dibagi dengan penjualan bersih. Ini menunjukkan 

kestabilan kesatuan untuk menghasilkan perolehan pada tingkat penjualan khusus. Dengan 

memeriksa margin laba dan norma industri sebuah perusahaan pada tahun-tahun sebelumnya, 

dan menilai efisiensi operasi dan strategi penetapan harga serta status persaingan perusahaan 

dengan perusahaan lain dalam industri tersebut. (2) margin laba kotor sama dengan laba kotor 

dibagi laba bersih. Margin laba yang tinggi disukai karena menunjukkan bahwa perusahaan 

mendapat hasil yang baik yang melebihi harga pokok penjualan. Kelemahan dari rasio ini 

adalah memasukkan pos atau item yang tidak berhubungan langsung dengan aktivitas 

penjualan seperti biaya bunga untuk pendanaan, dan biaya pajak penghasilan (Darsono & 

Ashari, 2005:56). 

Rasio margin laba (profit margin) menurut Harahap (2007:304) merupakan bagian 

dari rasio profitabilitas dan menunjukan berapa besar persentase pendapatan bersih yang 

diperoleh dari setiap penjualan. Margin laba dapat ditulis dalam bentuk rumus sebagai 

berikut: 

    
           

                
 

Dan dalam penelitian ini rasio Profitabilitas yang digunakan adalah rasio Net Profit 

Margin (NPM). Rasio ini adalah untuk mengetahui berapa besar laba bersih yang di peroleh 

oleh perusahaan dalam penjualan yang dilakukan. 

Current Ratio 

Current Ratio sangat berguna untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam 

melunasi kewajiban-kewajiban jangka pendek, dimana dapat diketahui sampai berapa jauh 

sebenarnya jumlah total aktiva lancar. Semakin tinggi rasio semakin terjamin hutang-hutang 

perusahaan kepada kreditur. Current Ratio ini dapat menunjukkan kemampuan perusahaan 

untuk membayar kewajiban jangka pendeknya (horne dan wachowicz,2009:206). 

Semakin besar rasio lancar maka menunjukkan semakin baik kemampuan perusahaan 

untuk membayar kewajiban jangka pendeknya. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan 



 

 

menempatkan dana yang besar terhadap sisi aktiva lancar perusahaan. Penempatan dana yang 

besar terhadap sisi aktiva lancar memiliki dua dampak yang sangat berlainan. Di suatu sisi 

likuiditas perusahaan semakin baik, namun disuatu sisi lagi perusahaan kehilangan untuk 

memperoleh tambahan laba, karna dana yang bisa digunakan untuk investasi yang 

menguntungkan perusahaan digunakan untuk memenuhi dana likuiditas perusahaan. Semakin 

besar rasio lancar maka semakin besar likuiditas perusahaan. Menurut Horne Dan 

Wachowicz (2009:233) likuiditas berbanding terbalik dengan profitabilitas perusahaan. 

Maksudnya, semakin tinggi likuiditas perusahaan maka semakin rendah kemampuan 

perusahaan untuk mendapatkan laba. 

Menurut Riyanto (2001:26) Current Ratio merupakan ukuran yang berharga untuk 

mengukur kesanggupan suatu perusahaan untuk memenuhi Current Obligation – nya. 

Sedangkan Menurut Sawir (2003:8) menerangkan bahwa Current Ratio merupakan ukuran 

yang paling umum digunakan untuk mengetahui kesanggupan memenuhi kewajiban jangka 

pendek, karena rasio ini menunjukan seberapa jauh tuntutan dari kreditur jangka pendek 

dipenuhi oleh aktiva yang diperkirakan menjadi uang tunai dalam periode yang sama dengan 

jatuh tempo hutang. 

Current Ratio atau rasio lancar adalah ukuran yang umum digunakan atas solvensi 

jangka pendek, kemampuan suatu perusahaan memenuhi kebutuhan utang ketika jatuh tempo. 

Harus dipahami bahwa penggunaan current ratio dalam menganalisis laporan keuangan 

hanya mampu memberi analisis secara kasar, oleh karena itu perlu adanya dukungan analisis 

secara kualitatif secara lebih komprehensif. 

 

                                 Current Ratio = 
             

                   
 

Cash Turnover 

Menurut Rudianto (2009:200) kas merupakan alat pembayaran yang dimiliki 

perusahaan dan siap digunakan di dalam transaksi perusahaan, setiap saat diinginkan. 

Didalam neraca, kas merupakan aktiva yang paling lancar, dalam arti paling sering berubah. 

Yang termasuk dalam kas menurut pengertian akuntansi adalah alat pertukaran yang dapat 

diterima untuk pelunasan hutang, dapat diterima sebagai setoran ke bank dalam jumlah 

sebesar nilai nominalnya. Kas kecil adalah uang tunai yang disediakan perusahaan untuk 

membayar pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan tidak ekonomis bila 

dibayar dengan cek atau giro (Rudianto, 2009:200). 



 

 

Menurut James O. Gill dalam Kasmir (2013:140-141) rasio perputaran kas berfungsi 

untuk mengukur tingkat kecukupan modal kerja perusahaan yang dibutuhkan untuk 

membayar tagihan dan membiayai penjualan. Artinya rasio ini digunakan untuk mengukur 

tingkat ketersediaan kas untuk membayar tagihan (utang) dan biaya-biaya yang berkaitan 

dengan penjualan. Apabila rasio perputaran kas tinggi, ini berarti ketidakmampuan 

perusahaan dalam membayar tagihannya. Sebaliknya apabila rasio perputaran kas rendah, 

dapat diartikan kas yang tertanam pada aktiva yang sulit dicairkan dalam waktu singkat 

sehingga perusahaan harus bekerja keras dengan kas yang lebih sedikit. Rumus yang 

digunakan untuk mencari rasio perputaran kas adalah sebagai berikut (K.R & Wild, 2010:45): 

              
     

                                 
 

Receivable Turnover 

Piutang Menurut Horngren, Harrison JR & Bamber (2006:418) merupakan klaim 

keuangan terhadap perusahaan atau perorangan. Sedangkan menurut Rudianto (2009:224) 

Piutang adalah klaim perusahaan atas uang, barang, atau jasa kepada pihak lain akibat 

transaksi di masa lalu. Menurut Dunia (2008:145) Piutang biasanya dikelompokkan dalam 

tiga jenis yaitu : 

1. Piutang dagang (Accounts Receivable). Piutang ini berasal dari penjualan barang dan 

jasa yang merupakan kegiatan utama perusahaan. Piutang dagang dikelompokkan 

sebagai unsur aset lancar pada neraca. 

2. Wesel tagih (Notes Receivable). Pemberian kredit kepada pelanggan dapat pula 

didukung oleh suatu dokumen kredit yang resmi yang disebut wesel atau promes. 

Wesel adalah janji tertulis untuk melunasi jumlah dalam waktu tertentu. 

3. Piutang lain-lain. Adalah kelompok rupa-rupa piutang yang meliputi pinjaman kepada 

karyawan dan perusahaan afiliasi, piutang bunga, dan piutang pajak. Piutang lain-lain 

disajikan secara terpisah dari piutang dagang dan wesel tagih dalam neraca. 

Rasio perputaran piutang (Receivable Turnover) merupakan rasio yang digunakan 

untuk mengukur berapa lama penagihan piutang selama satu periode atau berapa kali dana 

yang ditanamkan dalam piutang ini berputar dalam satu periode. Semakin tinggi rasio 

menunjukkan bahwa modal kerja yang ditanamkan dalam piutang semakin rendah 

(dibandingkan dengan rasio tahun sebelumnya) dan tentunya kondisi ini bagi perusahaan 

semakin baik. Sebaliknya jika rasio semakin rendah ada over investment dalam piutang 

(Kasmir, 2013:176). 



 

 

Perputaran piutang yang semakin tinggi adalah semakin baik karena berarti modal 

kerja yang ditanamkan dalam bentuk piutang akan semakin rendah. Naik turunnya perputaran 

piutang ini akan dipengaruhi oleh hubungan perubahan penjualan dan perubahan piutang. 

Misalnya perputaran piutang turun bila penjualan turun tetapi piutang meningkat. Turunnya 

piutang tidak sebanyak turunnya penjualan, naiknya penjualan tidak sebanyak naiknya 

piutang, penjualan turun tetapi piutang tetap, atau piutang naik tetapi penjualan tetap 

(Jumingan, 2011:127). 

Adapun rumus menurut K.R & Wild (2010:45) adalah sebagai berikut: 

 

                    
     

                   
 

Inventory Turnover 

Periode perputaran persediaan dapat digunakan untuk melihat apakah terdapat ketidak 

seimbangan, yang bisa menunjukkan kelebihan investasi dalam komponen tertentu 

persediaan, horne dan wachowichz (2009,217). Turn over menunjukkan berapa kali 

persediaan barang dagang diganti atau dijual dalam satu tahun. Perputaran yang tinggi 

menunjukkan persediaan yang cukup baik. Untuk perusahaan dagang perputaran persediaan 

disebut merchandise turnover.  Sedangkan untuk perusahaan paprik, perputaran persediaan 

biasa dalam bentuk perputaran bahan baku, bahan pembantu, suku cadang, barang setengah 

jadi, atau persediaan dalam peroses. 

Menurut Fahmi (2012:64). Bahwa untuk mewujudkan persediaan terlaksana dengan 

baik dan stabil maka perusahaan harus menerapkan konsep manajemen persediaan (Inventory 

Management). Manajemen persediaan adalah kemampuan suatu perusahaan dalam mengatur 

dan mengelola setiap kebutuhan barang baik barang mentah, barang setengah jadi, dan barang 

jadi agar selalu tersedia baik dalam kondisi pasar yang stabil. Dalam jumlah persediaan, 

setiap perusahaan memiliki jumlah yang berbeda-beda, dan jumlah itu disesuaikan dengan 

kondisi dan konsep manajemen persediaan yang diinginkan. 

 Pada perusahaan tertentu, kadang-kadang menggambarkan 70% dari keseluruhan 

aktiva lancar. 

Menurut Atmaja dalam Fahmi (2012). Manajemen persediaan (Inventory 

Management) memfokuskan diri pada dua pertanyaan dasar: 

1. Berapa unit persediaan yang harus dipesan pada suatu waktu, dan 

2. Kapan persediaan harus dipesan 



 

 

Dari segi konsep manajemen persediaan, konsep manajemen persediaan berbeda-beda 

berdasarkan kategori perusahaan, seperti: perusahaan manufaktur, dagang, dan lain-lain 

sebagainya. Menurut Jusup dalam Fahmi (2012).  Bahwa persediaan memiliki dua 

karakteristik penting, yakni: 

1. Persediaan tersebut milik perusahaan, dan 

2. Persediaan tersebut siap dijual kepada konsumen 

Bagi pihak manajemen khususnya manajemen produksi bahwa secara umum 

persediaan itu mencakup tiga bidang, yaitu: 

1. Persediaan dalam bentuk barang mentah 

2. Persediaan dalam bentuk barang setengah jadi atau barang dalam proses, dan 

3. Persediaan dalam bentuk barang jadi 

Rasio perputaran persediaan hanya perlu dihitung pada perusahaan yang keberadaan 

persediaan cukup penting, baik penunjang kegiatan usaha maupun barang yang di jual. 

 

                   
                  

                 
 

 

Debt to Asset Ratio 

Debt Ratio merupakan rasio hutang yang digunakan untuk mengukur perbandingan 

antara total hutang dengan total aktiva. Dengan kata lain, seberapa besar aktiva perusahaan 

dibiayai oleh hutang atau seberapa besar hutang perusahaan berpengaruh terhadap 

pengelolaan aktiva. 

Rumus untuk mencari Debt Ratio dapat digunakan sebagai berikut: 

                    
          

           
        

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Objek dan Ruang Lingkup Penelitian 

 Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan 

sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2011-

2014. Ruang lingkup penelitian ini hanya mengenai pengaruh Current Ratio, Cash 

Turnover, Receivable Turnover, Inventory Turnover dan Debt to Asset Ratio terhadap Net 

Profit Margin. 

 



 

 

Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian analisis deskriptis 

kuantitatif yang merupakan suatu metode yang bertujuan untuk mengamati aspek- aspek 

tertentu secara lebih spesifik untuk memperoleh data yang sesuai dengan masalah yang ada 

dan sesuai dengan tujuan penelitian, dimana data itu diolah,dianalisa, dan diproses lebih 

lanjut dengan dasar teori-teori yang telah dipelajari sehingga data tersebut dapat ditarik 

kesimpulan. 

Operasionalisasi Variabel Penelitian 

penelitian ini menggunakan variable Current Ratio, Cash Turnover, Receivable 

Turnover, Inventory Turnover dan Debt to Asset Ratio sebagai variabel independennya dan 

Net Profit Margin (NPM) sebagai variabel dependennya. 

1. Variabel Dependen 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Net Profit Margin (NPM). Yang 

dinotasikan dengan variabel y. 

 

    
           

                
 

 

2. Variabel Independen 

Yang dimaksud dengan variabel independen adalah variabel-variabel yang 

mempengaruhi atau menyebabkan nilai variabel dependen berubah. Dalam penelitian ini 

ada beberapa variabel-variabel independen yang digunakan untuk mengukur Net Profit 

Margin perusahaan. 

1. Current 

Ratio 

Digunakan untuk 

kemampuan 

perusahaan dalam 

melunasi hutang-

hutang jangka 

pendek 

 

   
             

                   
 

 

Rasio  

2. Cash 

Turnover 

Rasio yang 

digunakan untuk 

mengukur tingkat 

ketersediaan kas 

              

 

 
     

                                 
 

 

Rasio  



 

 

untuk membayar 

tagihan dan biaya-

biaya yang 

berkaitan dengan 

penjualan 

3. Receivable 

Turnover 

Merupakan rasio 

yang digunakan 

untuk mengukur 

berapa lama 

penagihan piutang 

selama satu 

periode 

 

   
     

                   
 

 

Rasio  

4. Inventory 

Turnover 

Digunakan untuk 

melihat apakah 

terdapat 

ketidakseimbangan 

yang bisa 

menunjukkan 

kelebihan investasi 

dalam komponen 

tertentu 

persediaan. 

 

   
                  

                 
 

 

Rasio  

5. Debt to 

Asset 

Ratio 

Merupakan rasio 

yang digunakan 

untuk menilai 

hutang dengan 

ekuitas. 

 

     
          

           
        

 

Rasio  

 

 

 

 

 

 



 

 

Metode Analisis Data 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi 

linear berganda untuk menguji apakah terdapat pengaruh Current Ratio, Cash Turnover, 

Receivable Turnover, Inventory Turnover dan Debt to Asset Ratio terhadap Net Profit Margin 

(NPM). Sebelum melakukan analisis regresi linear berganda namun terlebih dahulu 

melakukan uji asumsi klasik dan uji hipotesis. 

Adapun model persamaannya adalah sebagai berikut: 

Y= α + β1X1+β2X2+β3X3+β4X4+β5X5+e 

Keterangan: 

Y= Net Profit Margin (NPM) 

X1= Current Ratio 

X2= Cash Turnover 

X3= Receivable Turnover 

X4= Inventory Turnover 

X5= Debt to Asset Ratio 

α = konstanta 

β1= koefisien regresi variabel Current Ratio 

β2= koefisien regresi variabel Cash Turnover 

β3= koefisien regresi variabel Receivable Turnover 

β4= koefisien regresi variabel Inventory Turnover 

β5= koefisien regresi variable Debt to Asset Ratio 

e= error 

Statistik Deskriptif 

Menurut Sugiono, (2004), statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan 

cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya 

tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. 

Pengujian Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variable 

pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah 

residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisi grafik dan uji statistik. 

2. Uji Autokolerasi 

Menurut Ghozali (2011), uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model 

regresi liner ada korelasi antar kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 



 

 

pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Autokorelasi muncul karena observasi yang 

berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual 

(kesalahan penganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Model regresi 

yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Cara yang dapat digunakan untuk 

menditeksi ada atau tidaknya autokorelasi dalam penelitian ini yaitu dengan uji Durbin-

Watson. Menurut Hasan (2008), untuk mendeteksi adanya autokorelasi bisa digunakan tes 

Durbin Watson (D-W) dengan pedoman sebagai berikut: 

1. Jika nilai Du < dw atau dw < 4-du maka tidak terjadi autokorelasi.  

2. Jika dw < dl atau dw > 4-dl maka terjadi autokorelasi.  

3. Jika dl < dw < dl atau 4-du < dw <4dl, artinya tidak ada kepastian atau kesimpulan yang 

pasti  

3. Uji Heterokedastisitas 

Menurut Ghozali (2011) uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah 

dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residu suatu pengamatan ke 

pengamatan lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, 

maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi 

yang baik adalah yang Homoskesdasitas atau tidak terjadi Heterokesdatisitas. Kebanyakan 

dari data crossection mengandung situasi heteroskesdatisitas karena data ini menghimpun 

data yang mewakili berbagai ukuran (kecil, sedang dan besar). Deteksi ada tidaknya 

heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik 

scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi dan 

sumbu X adalah residual (Y prediksi-Y sesungguhnya) yang telah di-studentized. Dasar 

analisis adalah:  

a. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang 

teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah 

terjadi heteroskedastisitas.  

Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 

pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

4. Uji Multikoeniaritas 

Menurut Ghozali (2011) uji ini bertujuan menguji apakah pada model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen 

saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah 



 

 

variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. 

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas di dalam model regresi adalah sebagai 

berikut:  

a. Nilai R2 yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris sangat tinggi, 

tetapi secara individual variabel-variabel independen banyak yang tidak signifikan 

mempengaruhi variabel dependen.  

b. Menganalisis metrik korelasi variabel-variabel independen. Jika antara variabel 

independen ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya di atas 0,90), maka hal ini 

merupakan indikasi adanya multikolonieritas. Tidak adanya korelasi yang tinggi antar 

variabel independen tidak berati bebas dari multikolonieritas. Multikolonieritas dapat 

disebabkan karena adanya efek kombinasi dua atau lebih variabel independen.  

c. Multikolonieritas dapat juga dilihat dari nilai Tolerance dan lawannya, variance 

Inflation Factor (VIF). Kedua ukuran ini menunjukan setiap variabel independen 

manakala yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Tolerance mengukur 

variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel 

independen lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi 

(karena VIF = 1/Tolerance). Nilai Cutoff yang umum dipakai untuk menunjukan 

adanya multikolonieritas adalah nilai Tolerance ≤ 0,10 atau sama dengan nilai VIF 

≥10 

Uji Hiotesis 

1. Uji t ( Uji Secara Parsial) 

Uji t adalah pengujian secara statistik untuk mengetahui apakah variabel independen 

secara individual mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Jika tingkat 

probabilitasnya lebih kecil dari 0,05 maka dapat dikatakan variabel independen berpengaruh 

terhadap variabel dependen. 

Adapun prosedur pengujiannya adalah setelah melakukan perhitungan terhadap t 

hitung, kemudian membandingkan nilai t hitung dengan t tabel. Kriteria pengambilan 

keputusan adalah sebagai berikut :  

   a.  Apabila thitung > ttabel dan tingkat signifikansi (α) < 0,05, maka Ho yang menyatakan 

bahwa tidak terdapat pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel 

dependen ditolak. Ini berarti secara parsial variabel independen berpengaruh 

signifikan terhadap variabel dependen. 



 

 

    2.  Apabila thitung < ttabel dan tingkat signifikansi (α) > 0,05 , maka Ho diterima, yang 

berarti secara parsial variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap 

variabel dependen. 

2. Uji F ( Uji Simultan ) 

Pengujian ini untuk mengetahui apakah variabel independen secara serentak 

berpengaruh terhadap variabel dependen. Apabila tingkat probabilitasnya lebih kecil dari 0,05 

maka dapat dikatakan bahwa semua variabel independen secara bersama-sama berpengaruh 

terhadap variabel terikat. 

Adapun prosedur pengujiannya adalah setelah melakukan perhitungan terhadap F 

hitung kemudian membandingkan nilai F hitung dengan F tabel. Kriteria pengambilan 

keputusan adalah sebagai berikut : 

1. Apabila Fhitung > Ftabel dan tingkat signifikansi (α) < 0,05 maka Ho yang menyatakan 

bahwa semua variabel independen tidak berpengaruh secara simultan terhadap 

variabel dependen, ditolak. Ini berarti secara simultan semua variabel independen 

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 

2. Apabila Fhitung < Ftabel dan tingkat signifikansi (α) > 0,05, maka Ho diterima, yang 

berarti secara simultan semua variabel independen tidak berpengaruh signifikan 

terhadap variabel dependen. 

 

3. Uji R
2
(Koefesien Determinasi) 

  Koefisien determinasi (R
2
) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model 

dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol 

dan satu. 

 Nilai (R
2
) yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam 

menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti 

variabel-variebel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variasi variabel dependen.Secara umum koefisien determinasi untuk data silang 

(Crossection) relatif rendah karena adanya variasi yang besar antara masing-masing 

pengamatan, sedangkan untuk data runtun waktu (Time Series) biasanya mempunyai nilai 

koefisien determinasi yang tinggi. 

 

 

 

 



 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil Uji Statistik Deskriptif 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

CR 80 .602 9.345 2.54105 1.908784 

CT 80 1.620 151.661 28.17657 28.375730 

RT 80 3.848 22.520 8.13461 4.053719 

IT 80 .134 19.026 5.35464 3.415219 

DAR 80 .057 5.083 .46599 .559617 

NPM 80 .001 .526 .08975 .094023 

Valid N (listwise) 80     

Sumber : Output Pengolahan Data SPSS 20 

Berdasarkan table diatas terdapat 80 perusahaan sampel. Dari hasil statistik deskriptif 

tersebut dapt dilihat bahwa 

1. Jumlah data (N) sebanyak 80 ini berdasarkan jumlah sampel sebanyak 20 perusahaan 

dan periode penelitian selama 4 tahun (20 x 4 = 80). 

2. Variable Current Ratio, memiliki nilai minimum atau terkecil 0.602 dan nilai 

maksimum atau terbesar adalah 9.345, nilai mean atau rata-rata adalah 2.54105 dan 

standar deviasi adalah 1.908784. 

3. Variabel Cash Turnover, memiliki nilai minimum atau terkecil 1.620 dan nilai 

maksimum atau terbesar adalah 151.661, nilai mean atau rata-rata adalah  28.17657 

dan standar deviasi adalah 28.375730 

4. Variable Receivabe Turnover, memiliki nilai minimum atau terkecil 3.848 dan nilai 

maksimum atau terbesar adalah 22.520, nilai mean atau rata-rata adalah 8.13461 dan 

standar deviasi adalah 4.053719. 

5. Variable Inventory Turnover, memiliki nilai minimum atau terkecil 0.134 dan nilai 

maksimum atau terbesar adalah 19.026, nilai mean atau rata-rata adalah 5.35464 dan 

standar deviasi adalah 3.415219. 

6. Variable Debt to Asset Ratio, memiliki nilai minimum atau terkecil 0.057 dan nilai 

maksimum atau terbesar adalah 5.083, nilai mean 0.46599 dan standar deviasi adalah 

0.559617. 

7. Variable Net Profit Margin, memiliki nilai minimum atau terkecil 0.001 dan nilai 

maksimum atau terbesar adalah 0.526, nilai mean atau rata-rata adalah 0,08975 dan 

standar deviasi 0.094023. 

 



 

 

Hasil Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas 

Uji klomogrov-smirnov 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized Residual 

N 80 

Normal Parameters
a,b

 
Mean 0E-7 

Std. Deviation .07409899 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .110 

Positive .108 

Negative -.110 

Kolmogorov-Smirnov Z .980 

Asymp. Sig. (2-tailed) .293 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Sumber: Output Pengolahan Data SPSS20 

Berdasarkan tabel diatas dari hasil pengolahan data di peroleh besarnya nilai 

Kolmogorof-Smirnov adalah 0.980 dan signifikansi pada 0.293. nilai signifikansi lebih besar 

dari 0.05. hal ini berarti data residual terdistribusi secara normal, dengan demikian dapat 

disimpulkan model regresi memenuhi asumsi normalitas. 

2. Hasil Uji Multikolinearitas 

Multikoleniaritas 

                                                                   Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) .030 .039    

CR .023 .006 .470 .659 1.518 

CT -.001 .000 -.204 .790 1.266 

RT .000 .002 -.008 .980 1.021 

IT .005 .003 .199 .865 1.156 

DAR -.017 .016 -.101 .885 1.130 

a. Dependent Variable: NPM 

Sumber: Output Pengolahan Data SPSS20 

Berdasarkan table di atas, dapat dilihat bahwa angka tolerance Current Ratio adalah 

sebesar 0.659 > 0.1 dan VIF 1.518 < 10, tolerance Cash Turnover adalah sebesar 0.790 > 0,1 

dan VIF 1.266  < 10, tolerance Receivabel Turnover adalah sebesar 0.980 > 0,1 dan VIF 

1.021 < 10, tolerance Inventory Turnover adalah 0.865 > 0,1 dan VIF 1.156 < 10, dan 



 

 

tolerance Debt to Asset Ratio 0.885 > 0,1 dan VIF 1.130 < 10. Hal ini mengindikasikan 

bahwa tidak terjadi multikolinearitas di antara variabel independen dalam penelitian. 

3. Uji Heterokedastisitas 

 

Dari grafik Scatterplot terlihat tidak ada pembentukan pola tertentu, titik-titik 

menyebar secara acak serta menyebar dengan baik diatas maupun dibawah angka 0 pada 

sumbu Y. hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas pada model 

regresi. 

Untuk lebih keakuratan hasil digunakan uji glejser untuk mendeteksi ada tidaknya 

heterokedastisitas. Hasi uji Glejser tampak seperti dalam table berikut: 

Uji Heteroskedastisitas (Uji Glejser) 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) .066 .028  2.369 .020 

CR -.001 .004 -.046 -.329 .743 

CT .000 .000 -.228 -1.797 .076 

RT .000 .002 .011 .097 .923 

IT .000 .002 .023 .186 .853 

DAR -.008 .012 -.085 -.712 .479 



 

 

a. Dependent Variable: ABS_RES 

Sumber: Output Pengolahan Data SPSS20 

Dari tabel diatas terlihat Current Ratio memiliki nilai signifikansi sebesar 0,743 > 

0,05, Cash Turnover memiliki nilai signifikansi sebesar 0,076 > 0,05, Receivabe Turnover 

memiki nilai signifikansi sebesar 0,923 > 0,05, Inventory Turnover memiki nilai signifikansi 

sebesar 0,853 > 0,05, Debt to Asset Ratio memiki nilai signifikansi sebesar 0,479 > 0,05. Hal 

ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas, ini terlihat dari masing-masing 

variabel memiliki nilai signifikansinya lebih dari 0,05. 

4. Uji Autokorelasi 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 .616
a
 .379 .337 .076561 2.249 

a. Predictors: (Constant), DAR, IT, RT, CT, CR 

b. Dependent Variable: NPM 

Sumber: Output Pengolahan Data SPSS20 

Dari table diatas dapat dilihat bahwa nilai Durbin-Watson sebesar 2,249. Hal ini 

menunjukkan bahwa tidak terjadi autokorelasi karena nilai Durbin-Watson berada pada 

interval 1.55 – 2.46. Dengan demikian, maka dalam model regresi linear berganda ini tidak 

terjadi autokorelasi antara kesalahan pengganggu pada periode penelitian dengan kesalahan 

pengganggu pada periode sebelum penelitian. 

Analisis Regresi Linear Berganda 

                                                                    Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) .030 .039  

CR .023 .006 .470 

CT -.001 .000 -.204 

RT .000 .002 -.008 

IT .005 .003 .199 

DAR -.017 .016 -.101 

a. Dependent Variable: NPM 

Sumber: Output Pengolahan Data SPSS20 

Dari uji regresi di atas maka diperoleh persamaan regresi berganda sebagai berikut : 

Net Profit Margin = 0,030 + 0,023CR – 0,001CT + 0,000RT + 0,005IT – 0,017DAR + e 

Keterangan :  



 

 

1. Konstanta ( a ) 

Nilai konstanta sebesar 0,030 adalah apabila variabel CR,CT,RT,IT, dan DAR 

bernilai 0 atau konstan, maka Net Profit Margin adalah sebesar 0,030. 

2. Nilai Current Ratio ( CR) 

Besarnya nilai koefisien regresi Current Ratio (CR) adalah sebesar 0,023. 

Nilai yang positif ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1% Current Ratio (CR) 

akan menyebabkan kenaikan Net Profit Margin sebesar 0,023% dengan asumsi bahwa 

nilai koefisien variabel lain tetap atau konstan. 

3. Nilai Cash Turnover (CT) 

Besarnya nilai koefisien regresi Cash Turnover (CT) adalah sebesar -0,001. 

Nilai yang negatif ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1% Cash Turnover (CT) 

akan menyebabkan penurunan Net Profit Margin sebesar 0,001% dengan asumsi 

bahwa nilai koefisien variabel lain tetap atau konstan. 

4. Nilai Receivable Turnover (RT) 

Besarnya nilai koefisien regresi Receivabel Turnover (RT) adalah sebesar 

0,000. Nilai ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1% Receivable Turnover (RT) 

tidak akan menyebabkan kenaikan ataupun penurunan Net Profit Margin dengan 

asumsi bahwa nilai koefisien variabel lain tetap atau konstan. 

5. Nilai Inventory Turnover ( IT) 

Besarnya nilai koefisien regresi Inventory Turnover (IT) adalah sebesar 0,005. 

Nilai yang positif ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1% Inventory Turnover 

(IT) akan menyebabkan kenaikan Net Profit Margin sebesar 0,005% dengan asumsi 

bahwa nilai koefisien variabel lain tetap atau konstan. 

6. Nilai Debt to Asset Ratio (DAR) 

Besarnya nilai koefisien regresi Debt to Asset Ratio (DAR) adalah sebesar -

0,017. Nilai yang negatif ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1% Debt to Asset 

Ratio (DAR) akan menyebabkan penurunan Net Profit Margin sebesar 0,017% dengan 

asumsi bahwa nilai koefisien variabel lain tetap atau konstan. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Hasil Uji Hipotesi 

1. Hasil Uji Parsial 

                                                                      Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) .030 .039  .773 .442 

CR .023 .006 .470 4.167 .000 

CT -.001 .000 -.204 -1.976 .052 

RT .000 .002 -.008 -.083 .934 

IT .005 .003 .199 2.020 .047 

DAR -.017 .016 -.101 -1.036 .304 

a. Dependent Variable: NPM 

Sumber: Output Pengolahan Data SPSS20 

2. Hasil Uji Simultan 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression .265 5 .053 9.029 .000
b
 

Residual .434 74 .006   

Total .698 79    

a. Dependent Variable: NPM 

b. Predictors: (Constant), DAR, IT, RT, CT, CR 

Sumber: Output Pengolahan Data SPSS20 

3. Koefisien Determinasi 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 .616
a
 .379 .337 .076561 2.249 

a. Predictors: (Constant), DAR, IT, RT, CT, CR 

b. Dependent Variable: NPM 

Sumber: Output Pengolahan Data SPSS20 

Pembahasan Hasil Penelitian 

Secara Parsial 

1. Pengaruh Current Ratio terhadap Net Profit Margin. 

Current Ratio memiliki nilai signifikan 0,000<0,050 maka H0 ditolak dan H1 

diterima. Hal ini menunjukkan bahwa Current Ratio berpengaruh terhadap Net Profit Margin 

perusahaan industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI periode 2011-2014. Penelitian ini 



 

 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Liza (2013) yang menunjukkan bahwa Current 

Ratio berpengaruh terhadap Net Profit Margin, namun tidak sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Kadir (2012) yang menyatakan Current Ratio tidak berpengaruh terhadap Net 

Profit Margin (NPM). 

2.  Pengaruh Cash Turnover terhadap Net Profit Margin. 

Cash Turnover memiliki nilai signifikan 0,052>0,050 maka H0 diterima dan H1 

ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa Cash Turnover tidak berpengaruh terhadap Net Profit 

Margin perusahaan industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI periode 2011-2014. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rolos (2013) yang menunjukkan 

bahwa Cash Turnover tidak berpengaruh terhadap Net Profit Margin, namun tidak sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh feriana (2013) dan Noratika (2014) yang menyatakan 

Cash Turnover berpengaruh terhadap Net Profit Margin (NPM). 

3. Pengaruh Receivable Turnover  terhadap Net Profit Margin. 

Receivable Turnover mempunyai nilai signifikan 0,934>0,050 maka H0 diterima dan 

H1 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa  Receivable Turnover tidak berpengaruh terhadap Net 

Profit Margin perusahaan industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI periode 2011-2014. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kadir (2012), feriana (2013) dan 

Noratika (2014) yang menunjukkan bahwa Receivable Turnover tidak berpengaruh terhadap 

Net Profit Margin, namun tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh  Rolos (2013) 

yang menyatakan Receivable Turnover  berpengaruh terhadap Net Profit Margin (NPM). 

4. Pengaruh Inventory Turnover terhadap Net Profit Margin. 

Inventory Turnover mempunya nilai signifikan 0,047<0,050 maka H0 ditolak, H1 

diterima. Hal ini menunjukkan bahwa Inventory Turnover berpengaruh signifikan terhadap 

Net Profit Margin perusahaan industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI periode 2011-

2014. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh feriana (2013) dan Rolos 

(2013) yang menunjukkan bahwa Inventory Turnover berpengaruh signifikan terhadap Net 

Profit Margin, namun tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Noratika (2014) 

yang menyatakan Inventory Turnover tidak berpengaruh terhadap Net Profit Margin (NPM). 

5. Pengaruh Debt to Asset Ratio terhadap Net Profit Margin. 

Debt to Asset Ratio mempunyai nilai signifikan 0,304>0,050 maka H0 diterima dan 

H1 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa  Debt to Asset Ratio tidak berpengaruh terhadap Net 

Profit Margin perusahaan industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI periode 2011-2014. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Liza (2013) yang menunjukkan 

bahwa Debt to Asset Ratio tidak berpengaruh terhadap Net Profit Margin, namun tidak 



 

 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rubiyanti (2014) yang menyatakan Debt to 

Asset Ratio berpengaruh terhadap Net Profit Margin (NPM). 

Secara Simultan 

Pengaruh antara Current Ratio, Cash Turnover, Receivable Turnover, Inventory 

Turnover dan Debt to Asset Ratio terhadap Net Profit Margin. 

Berdasarkan hasil uji secara simultan bahwa nilai fhitung 9,029 sedangkan ftabel 2.34 

dengan df pembilang = 5 df penyebut = 74 dan taraf signifikan = 0.05 sehingga fhitung > ftabel 

dan nilai signifikansi 0.000 lebih kecil dari 0.05, Berdasarkan kedua nilai tersebut maka dapat 

disimpulkan bahwa Ho ditolak. . ini menunjukkan bahwa variabel independen Current Ratio, 

Cash Turnover, Receivable Turnover, Inventory Turnover dan Debt to Asset Ratio secara 

simultan (bersama-sama)  berpengaruh signifikan terhadap Net Profit Margin pada 

perusahaan industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI periode 2011-2014. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan perumusan masalah yang ada dan hasil analisis serta uji hipotesis yang 

telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Current Ratio (CR), berpengaruh signifikan dan positif terhadap Net Profit Margin 

pada perusahaan Industri Dasar dan Kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2011-2014. 

2. Cash Turnover (CT), tidak berpengaruh signifikan terhadap Net Profit Margin pada 

perusahaan Industri Dasar dan Kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2011-2014. 

3. Receivable Turnover (RT), tidak berpengaruh signifikan terhadap Net Profit Margin 

pada perusahaan Industri Dasar dan Kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2011-2014. 

4. Inventory Turnover (IT), berpengaruh signifikan dan positif terhadap Net Profit 

Margin pada perusahaan Industri Dasar dan Kimia yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2011-2014. 

5. Debt to Asset Ratio (DAR), tidak berpengaruh signifikan terhadap Net Profit Margin 

pada perusahaan Industri Dasar dan Kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2011-2014. 



 

 

6. Current Ratio, Cash Turnover, Receivable Turnover, Inventory Turnover Dan Debt to 

Asset Ratio secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Net Profit Margin pada 

perusahaan Industri Dasar dan Kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2011-2014. 

 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka ada beberapa hal yang dapat 

disarankan oleh peneliti, yaitu: 

1. Bagi para peneliti yang tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut, di harapkan 

menambah variabel independen lainnya, karena masih banyak faktor-faktor yang 

dapat mempengaruhi variabel dependen. 

2. Untuk penelitian lebih lanjut diharapkan untuk memperluas sampel penelitian untuk 

dapat membuktikan bahwa rasio-rasio keuangan yang digunakan dalam penelitian ini 

dapat digunakan untuk menilai Net Profit Margin (NPM) dan agar hasil penelitian 

akan lebih baik. 

3. Bagi investor diharapka hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan dalam melakukan investasi dengan melihat kondisi keuangan 

perusahaan melalui rasio keuangan khususnya Current Ratio (CR), Cash Turnover 

(CT), Receivable Turnover (RT), Inventory Turnover (IT), Dan Debt To Asset Ratio 

(DAR). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63 



 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Agus, Sartono. (2010). Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi. Edisi Ke-4 Yogyakarta : 

BPEF. 

Brigham, Eugene F. dan Houston. (2001). Dasar-dasar Manajemen Keuangan. Edisi Ke-10. 

Jakarta : Salemba Empat. 

Darsono dan Ashari. (2005). Pedoman Praktis Memahami Laporan Keuangan. Jakarta : 

Salemba Empat. 

Fahmi, Irham. (2012). Analisis Laporan Keuangan. Cetakan Ke-2. Bandung: 

Alfabeta. 

Ghozali, Imam. (2013). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. 

Edisi Ke-7. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 

Horne, James C. Van dan John M. Wachowicz, Jr. 2012. Prinsip – Prinsip Manajemen 

Keuangan. Edisi Ke-13.Buku 1. Jakarta: Salemba Empat 

Harahap, Sofian Safri. (2010). Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan. Jakarta : Rajawali 

Persada. 

Iqbal, Basyirun Muhammad. (2011). Analisis Pengaruh Operational Efficiency Ratio 

Terhadap Net Profit Margin (Studi Kasus Pada PT Bank International Indonesia 

Tbk). 

Jumingan. (2011). ANALISIS LAPORAN KEUANGAN. Jakarta: PT Bumi Askara. 

Kadir, Abdul. (2012) Analisis faktor – faktor yang mempengaruhi Net Profit Margin ( Studi 

Kasus Perusahaan Manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia). Jurnal 

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Banjarmasin. 

Kasmir. (2008). Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Edisi Revisi 2008. Jakarta : PT 

RAJAGRAFINDO PERSADA. 

Kasmir. (2013). Analisis Laporan Keuangan. Jakarta: PT RAJAGRAPINDO PERSADA.  

K.R, S., & Wild, J. J. (2010). Analisis Laporan Keuangan. Jakarta: Salemba Empat 

Liza, Pitria Errosa. (2013) Pengaruh Current Ratio Dan Total Debt to Total 

Assets Ratio terhadap Net Profit Margin (Studi Kasus Pada Perusahaan Foot And 

Beverage Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2008-2012. Jurnal 

Akuntansi. 



 

 

Murti Sumarni dan Salamah Wahyuni (2006). Metodologi Penelitian Bisnis.

 Yogyakarta : CV. Andi Offset. 

Moeljadi. (2006). Manajemen Keuangan Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif Jilid 1. 

Malang: Bayumedia Publishing 

Noratika, Dewi. (2014) Pengaruh Perputaran Modal Kerja, Perputaran Piutang, Perputaran 

Kas, Dan Perputaran Persediaan Terhadap Net Profit Margin (Studi Kasus 

Perusahaan Industri Barang Komsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 

Periode 2009-2013). Jurnal Umrah 

Priyanto, D. (2010). Paham Statistik Data dengan SPSS Versi 20. Yogyakarta : 

ANDI.  

Rudianto. (2009). Pengantar Akuntansi. Jakarta: Erlangga. 

Suad, Husnan. (2008). Manajemen Keuangan: Teori dan Penerapannya. Buku 1, Edisi Ke-4. 

BPFE Yogyakarta. 

Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D. Bandung: Alfabeta.  

Suhayati, E., & Anggadini, S. D. (2009). Akuntansi Keuangan. Yogyakarta: Graha Ilmu.  

Sugiyono. (2004). Metode Penelitian Bisnis. Cetakan Ke-6. CV. Alfabeta: Bandung. 

Weygandt, J. J., Kieso, D. E., & Kimmel, P. D. (2008). Pengantar Akuntansi. Edisi 7 Buku 2. 

Jakarta: Salemba Empat. 

Wahyudi, Hendro dan Mardiyah Aida Ainul. (2006). Pengaruh Profesionalisme Auditor 

Terhadap Tingkat Materialitas dalam Pemeriksaan Laporan Keuangan.  Padang : 

Simposium Nasional Akuntansi 9. 

Feriana, Ira Fika. (2014). Pengaruh Perputaran Modal Kerja, Perputaran Kas, 

Perputaran Piutang, Dan Perputaran Persediaan Terhadap Net Profit Margin Pada 

Perusahaan Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2011 – 2013. 

Rolos, Olivia Mada (2013). Modal Kerja Pengaruhnya Terhadap Net Profit 

Margin Pada Perusahaan Tambang Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 

2008-2012. 

Harahap, Sofyan Syafri. 2007. “Analisis Kritis atas Laporan Keuangan”.Jakarta: 

PT Raja Grafindo Persada 

Riyanto, Bambang, (2001). “Dasar - Dasar Pembelanjaan Perusahaan”. Edisi 

Keempat, Cetakan Ketujuh, BPFE: Yogyakarta. 

Sawir, Agnes. (2003). “Analisis kinerja keuangan dan perencanaan keuangan 

perusahaan”. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.  

www.idx.co.id. 



 

 

 




