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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Setiap perusahaan selalu diarahkan menjalankan aktivitas untuk mencapai 

tujuan tertentu dalam perusahaan tersebut, tentunya setiap perusahaan ingin 

mecapai tujuan dengan memaksimalkan kekayaan para pemegang saham atau 

pemilik perusahaan. Untuk mencapai tujuan perusahaan adalah meningkatkan 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Dalam memampuan tingkat 

pertumbuhan perusahaan dilihat dari kinerja manajemen yang baik secara efesien 

dan memiliki keahlian mengelola bidang analisis keuangan, melalui informasi 

laporan keuangan guna untuk mengambil keputusan. 

Perusahaan dalam keadaaan baik yaitu perusahaan yang menghasilkan 

laba tinggi. Untuk mengetahui kinerja perusahaan yang baik dapat dilakukan 

dengan analisis melalui laporan keuangan perusahaan dan memiliki keahlian 

menganalisis laporan keuangan sehingga dapat mencapai tujuan dalam 

menejemen untuk menghasilkan laba. Informasi laba perusahaan merupakan salah 

satu daya tarik investor maupun kreditur, yakni melakukan keputusan untuk 

menanamkan modalnya ataupun informasi laba untuk layaknya diberi pinjaman. 

Kelangsungan hidup dan pertumbuhan perusahaan dipengaruhi oleh kemampuan 

perusahaan menghasilkan laba. Maka dari itu, analisis laporan keuangan dapat 

mengetahui kinerja perusahaan dalam satu periode tertentu, Untuk menganalisi 

laba perusahaan dapat dilakukan dengan menghitung rasio keuangan.  
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Rasio keuangan merupakan alat analisis keuangan untuk menilai kinerja 

perusahaan berdasarkan perbandingan data keuangan yang terdapat pada laporan 

keuangan. Sehingga rasio yang dapat mengukur efisiensi penggunaan asset 

perusahaan atau kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode 

tertentu  disebut analisis rasio.1 Berdasarkan salah satu rasio yang diteliti, yaitu 

rasio aktivitas mengenai penilaian mencapai kinerja perusahaan yang harus 

memanfaatkan secara efektif dan efisien. Penilaian terhadap kefektifan modal 

kerja yang dilakukan dengan menghitung rasio Working Capital Turnover 

(WCTO). Working Capital Turnover (WCTO) merupakan berbandingan antara 

penjualan dengan modal kerja bersih, dimana modal kerja bersih adalah aktiva 

lancar dikurangi utang lancar.  

Working Capital Turnover (WCTO) merupakan rasio mengukur aktivitas 

bisnis secara efektif dan efisien terhadap kelebihan aktiva lancar atas kewajiban 

lancar serta menunjukan banyaknya penjualan (dalam rupiah) yang diperoleh 

perusahaan untuk tiap rupiah modal kerja.2 Salah satunya dengan terpenuhinya 

modal kerja perusahaan diharapkan akan menghasilkan laba yang maksimal. 

Semakin tinggi penjualan yang terjadi, maka modal kerja yang tertanam semakin 

cepat berputar sehingga modal cepat kembali dan menghasilkan keuntungan bagi 

perusahaan. Apabila Working Capital Turnover rendah dapat diartikan perusahaan 

sedang kelebihan modal kerja. Hal ini disebabkan karena rendahnya perputaran 

persediaan atau piutang atau saldo kas yang terlalu besar. Sebaliknya jika Working 

                                                           
1 Kasmir. Analisis Laporan Keuangan Lainnya.(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2012), hlm. 196. 

2 Sawir. Agnes. Analisis Kinerja Keuangan dan Perencanaan Keuangan 

Perusahaan.(Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2011), hlm.16. 
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Capital Turnover tinggi, mungkin disebabkan tingginya perputaran persediaan, 

piutang, atau saldo kas yang terlalu kecil.3 Dalam mengefektifkan kinerja 

perusahaan terdapat salah satu rasio yang mendukung, yaitu menggunakan rasio 

aktivitas mengenai Total Asset Turnover (TATO) untuk mendukung kelancaran 

aktivitas penjualan perusahaan pada PT. Ramayana Lestari Sentosa Tbk. Total 

Asset Turnover (TATO) menentukan tingkat efektifan perusahaaan dalam 

memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan penjualan maupun pendapatan selama 

satu periode tertentu. 

Total Asset Turnover (TATO) merupakan pengukuran tingkat efisien 

penggunaan keseluruhan aktiva perusahaan di dalam menghasilkan volume 

penjualan tertentu. Yang dimaksud untuk mengetahui tingkat efesiensi perusahaan 

yaitu dengan kecepatan peputaran total asset dalam suatu periode. Dengan kata 

lain semakin cepat perputaran asetnya maka semakin efektif sebuah perusahaan 

untuk mengelola asetnya, dan ketika sebuah perusahaan semakin tinggi nilai 

perputarannya maka akan semakin efektif pengunaan total asset dan semakin 

tinggi tingkat penjualan sehingga akan memperbesar peluang perusahaan dalam 

menghasilkan laba (NPM),4 menghasikan laba atau keuntungan yang maksimal 

adalah tujuan perusahaan menjadi efektif. Sebagai salah satu indikator yang 

paling tepat dalam hal ini ditunjukan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan 

pada PT. Ramayana Lestari Sentosa Tbk. yaitu dengan rasio Net Profit Margin.  

                                                           
3 Kasmir, Analisi Laporan Keuangan dan Perencanaan Keuangan Perusahaan, (Jakarta: 

PT Gramedia Pustaka Utama, 2013). Hlm.182. 
4 Sutrisno. Manajemen Keuangan Teori, Konsep dan Aplikasi. (Yogyakarta: Ekonisia. 

2013), hlm. 265. 
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Net Profit Margin adalah rasio yang menggambarkan tingkat keuntungan 

yang diperoleh perusahaan dibandingkan dengan pendapatan yang diterima dari 

kegiatan operasional.5 Net Profit Margin (NPM) merupakan salah satu rasio 

profitabilitas yakni memperoleh laba bersih untuk mengukur besarnya laba bersih 

yang dicapai dari sejumlah penjualan tertentu. Semakin tinggi Net Profit Margin 

tersebut maka semakin baik operasi suatu perusahaan. Semakin besar Net Profit 

Margin maka kinerja perusahaan akan semakin produktif, sehingga akan 

meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya pada 

perusahaan tersebut. Rasio inilah yang menunjukan seberapa besar presentase laba 

bersih dari setiap penjualan. Maka semakin baik pula kemampuan perusahaan 

untuk menghasilkan laba tinggi. Marjin laba yang tinggi lebih disukai karena 

menunjukkan bahwa perusahaan mendapat hasil yang baik. Dari perhitungan 

antara laba bersih dengan pejualan dapat menunjukan kemampuan manajemen 

cukup berhasil dalam menjalankan perusahaan tersebut untuk menyisakan margin 

kompensasi yang wajar bagi pemilik modal untuk sebuah risiko. 

Dalam penelitian ini, penulis membahas tentang Working Capital 

Turnover (WCTO) dan Total Asset Turnover (TATO) dan juga, Net Profit Margin 

yang ada pada PT. Ramayana Lestari Sentosa Tbk. Penelitian ini menggunakan 

laporan keuangan per triwulan 2013-2017. Untuk Mengetahui pengolahan data 

pada perusahaan tersebut, maka dari itu penulis memaparkan laporan keuangan 

dalam bentuk tabel dan grafik sebagai berikut: 

                                                           

5 Helmi Nur Aggia. Skripsi Pengaruh pendapatan Bagi Hasil Musyarokah terhadap  Net 

Profit Margin (NPM) pada PT. Bank Syariah Mandiri, (Bandung: Universitas Negeri Sunan 

Gunung Djati, 2016). 
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Tabel 1.1 

Working Capital Turnover (WCTO), Total Asset Turnover (TATO) 

dan Net Profit Margin (NPM) PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk. 

Periode triwulan 2013-2017.6 

 

Periode/Triwulan 
WCTO 

(kali) 

TATO 

(kali) 

NPM 

(%) 
KET. 

2013 

I - 0.75 - 0.26 - 3.9 

 II ↑ 2.05 ↑ 0.56 ↑ 4.3 

 III ↑ 3.40 ↑ 1.14 ↑ 7.3 

 IV ↑ 4.25 ↓ 1.37 ↓ 6.5 

 

2014 

I ↓ 0.80 ↓ 0.28 ↓ 3.4 

 II ↑ 1.92 ↑ 0.57 ↑ 3.9 

 III ↑ 2.79 ↑ 1.07 ↑ 7.3 

 IV ↑ 3.39 ↑ 1.29 ↓ 6.1 

 

2015 

I ↓ 0.66 ↓ 0.26 ↓ 0.5 

 II ↑ 1.50 ↑ 0.52 ↑ 3.6 

 III ↑ 2.26 ↑ 0.95 ↑ 7.1 

 IV ↓ 2.96 ↑ 1.21 ↓ 6.1 

 

2016 

I ↓ 0.58 ↓ 0.25 ↓ 0.8 

 II ↑ 1.64 ↑ 0.59 ↑ 8.1 

 III ↑ 2.44 ↑ 1.03 ↓ 7.9 

 IV ↑ 3.21 ↑ 1.26 ↓ 7.0 

 

2017 

I ↓ 0.59 ↓ 0.24 ↓ 0.3 

 II ↑ 1.78 ↑ 0.60 ↑ 10.6 

 III ↑ 2.26 ↑ 0.98 ↓ 8.3 

 IV ↑ 2.75 ↑ 1.15 ↓ 7.2 

 Sumber: Laporan Keuangan PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk. (data 

diolah). 

Keterangan: Warna Merah  = Periode tersebut mengalami masalah 

Warna Hitam  = Periode tersebut tidak megalami masalah  

Berdasarkan pada tabel diatas, terlihat pada Working Capital Turnover 

(WCTO) dalam PT. Ramayana Lestari Sentosa Tbk. mengalami fluktuatif pada 

                                                           
6 Editor, “Laporan Keuangan Publikasi PT. Ramayana Lestari Sentosa” dalam  

http://www.ramayana.co.id melalui www.idx.co.id, diakses 22 Desember 2017 

http://www.ramayana.co.id/
http://www.idx.co.id/
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tahun 2013 dan 2014 mengalami kesamaan triwulan II sampai dengan triwulan IV 

mengalami kenaikan dan mengalami penurunan pada tahun 2015 triwulan I dan 

triwulan IV sampai tahun 2016 triwulan I dan mengalami kenaikan pada triwulan 

IV dan mengalami kesamaan pada tahun 2017. 

 Pada Total Asset Turnover (TATO) dalam PT. Ramayana Lestari Sentosa 

Tbk. mengalami fluktuatif pada tahun 2013 triwulan I sampai triwulan III 

mengalami kenaikan dan pada triwulan IV sampai triwulan I tahun 2014 

mengalami penurunan dan pada triwulan II sampai triwulan IV mengalami 

kenaikan dan pada tahun 2015 sampai 2017 memiliki kesamaan pada triwulan I 

mengalami penurunan dan pada triwulan II sampai IV mengalami kenaikan. 

 Pada Net Profit Margin (NPM) dalam PT. Ramayana Lestari Sentosa Tbk. 

mengalami fluktuatif pada tahun 2013 triwulan I sampai triwulan III mengalami 

kenaikan dan pada triwulan IV mengalami penurunan sampai triwulan I pada 

tahun 2014 dan mengalami kenaikan pada triwulan II sampai triwulan III dan 

mengalami penurunan pada triwulan IV sampai tahun 2015 triwulan I, dan 

mengalami kenaikan pada triwulan II sampai triwulan III dan pada triwulan IV 

mengalami penurunan sampai triwulan I pada tahun 2016 dan mengalami 

kenaikan pada triwulan II dan mengalami penurunan pada triwulan III sampai 

triwulan I tahun 2017 dan mengalami kenaikan pada triwulan II dan mengalami 

penurunan kembali pada triwulan III sampai triwulan IV. 

 Berdasarkan data diatas, penulis kini dapat menyimpulkan bahwa Working 

Capital Turnover (WCTO) , Total Asset Turnover (TATO) dan Net Profit Margin 

PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk, bersifat sangat fluktuatif. Untuk dapat melihat  
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dengan jelas mengenai kenaikan dan penurunan Working Capital Turnover 

(WCTO) , Total Asset Turnover (TATO) dan Net Profit Margin PT Ramayana 

Lestari Sentosa Tbk, maka dari itu penulis menyajikan dalam bentuk grafik di 

bawah ini: 

 

Grafik 1.1 

Working Capital Turnover (WCTO), Total Asset Turnover (TATO) 

dan Net Profit Margin PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk. 

Periode Triwulan 2013-2017 

 

 

 Mengacu kepada data tersebut ada beberapa data yang menunjukan 

masalah, yaitu pertumbuhan Working Capital Turnover (WCTO) terhadap Net 

Profit Margin pada periode tahun 2013 triwulan IV. Permasalahan Total Asset 

Turnover (TATO) terhadap Net Profit Margin (NPM) pada periode tahun 2015 

triwulan IV. Permasalahan pertumbuhan Net Profit Margin yang terjadi pada 

periode tahun 2016 triwulan III dan triwulan IV, dan periode tahun 2017 triwulan 
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Dapat dikatakan bahwa pengaruh Working Capital Turnover (WCTO) dan 

Total Asset Turnover (TATO) terhadap Net Profit Margin (NPM) adalah positif. 

Jika Working Capital Turnover (WCTO) naik, maka Net Profit Margin (NPM) 

pun akan naik. Begitupun pula Total Asset Turnover (TATO) naik, Net Profit 

Margin (NPM) pun akan naik. Namun, berdasarkan data di atas terbukti bahwa 

hubungan antara Working Capital Turnover (WCTO) dan Total Asset Turnover 

(TATO) terhadap Net Profit Margin (NPM) tidak selalu positif. Hal ini 

menandakan bahwa terdapat masalah ditahun yang mengalami penurunan 

tersebut. 

Mengacu pada uraian yang telah dipaparkan, penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian mengenai hal tersebut dengan judul Pengaruh Working 

Capital Turnover (WCTO) dan Total Asset Turnover (TATO) terhadap Net 

Profit Margin pada PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk. Periode 2013-2017. 

 

B. Identifikasi dan Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, penulis 

merumuskan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini, yaitu sebagai 

berikut; 

1. Seberapa besar pengaruh Working Capital Turnover (WCTO) secara parsial 

terhadap Net Profit Margin (NPM) pada PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk. 

Periode Triwulan 2013-2017? 

2. Seberapa besar pengaruh Total Asset Turnover (TATO) secara parsial 

terhadap Net Profit Margin (NPM) PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk. 

Periode Triwulan 2013-2017? 
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3. Seberapa besar pengaruh Working Capital Turnover (WCTO) dan Total Asset 

Turnover (TATO) secara simultan terhadap Net Profit Margin (NPM) pada 

PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk. Periode 2013-2017? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Berangkat dari pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan penelitian yang 

dijadikan sebagai acuan penelitian ini di antaranya sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Working Capital Turnover 

(WCTO) secara parsial terhadap Net Profit Margin (NPM) pada PT 

Ramayana Lestari Sentosa Tbk. Periode Triwulan 2013-2017; 

2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Total Asset Turnover (TATO) 

secara parsial terhadap Net Profit Margin (NPM) pada PT Ramayana Lestari 

Sentosa Tbk. Periode Triwulan 2013-2017; 

3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Working Capital Turnover 

(WCTO) dan Total Asset Turnover (TATO) secara simultan terhadap Net 

Profit Margin (NPM) pada PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk. Periode 

Triwulan 2013-2017. 

 

D. Kegunaan Penelitian  

 Adapun kegunaan yang diharapkan oleh penelitian ini sebagai berikut: 

1. Kegunaan Teoritis 

a. Mengetahui pengaruh Working Capital Turnover (WCTO) dan Total 

Asset Turnover (TATO) terhadap Net Profit Margin (NPM) pada PT 

Ramayana Lestari Sentosa Tbk; 
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b. Memperkuat penelitian sebelumnya yang mengkaji pengaruh Working 

Capital Turnover (WCTO) dan Total Asset Turnover (TATO) terhadap 

Net Profit Margin (NPM) pada PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk; 

c. Mengembangkan konsep dan teori Working Capital Turnover (WCTO) 

dan Total Asset Turnover (TATO) terhadap Net Profit Margin (NPM) 

pada PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk; 

d. Membuat penelitian untuk dijadikan referensi penelitian selanjutnya 

dengan mengkaji pengaruh Working Capital Turnover (WCTO) dan 

Total Asset Turnover (TATO) terhadap Net Profit Margin (NPM) pada 

PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk. 

2.   Kegunaan Praktis  

a. Bagi investor dan calon investor, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

digunakan sebagai masukan dalam melakukan analisis sebagai informasi 

untuk mengetahui kinerja keuangan dan pengambilan keputusan 

investasi; 

b. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan 

dalam merumuskan kebijakan serta tindakan-tindakan ekonomi 

selanjutnya dan mengetahui sejauh mana kekurangan dalam kinerja 

perusahaan sehingga dapat menjalankan usahanya dengan baik; 

c. Bagi akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang 

keuangan, khususnya mengenai pengaruh kinerja keuangan perusahaan 

dan bisa dijadikan referensi dalam penelitian selanjutnya; 
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d. Bagi penulis, hasil penelitian ini tidak hanya bermanfaat sebagai salah 

satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Syariah 

dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 

yang terpenting adalah peneliti dapat mengimplementasikan apa yang 

telah peneliti dapat dari perguruan tinggi ini, juga sebagai bahan referensi 

bagi peneliti lain, khususnya penelitian tentang Net Profit Margin; 

e. Bagi peneliti lain, hail penelitian ini menambah pengetahuan, 

memperluas pola berpikir serta penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan konstribusi dalam pengembangan teori yang mengenai 

faktor-faktor yang mempengaruhi Net Profit Margin bagi peneliti 

selanjutnya.   




