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ABSTRAK 

Maulida Sholeha : Pengaruh Total Assets Turnover (TATO) dan Net Profit 

Margin (NPM) terhadap Profit Growth (PG) pada 

Perusahaan yang Terdaftar di Indeks Saham Syariah 

Indonesia (ISSI) (Studi PT. Ramayana Lestari Sentosa, Tbk. 

Periode 2012-2017) 

Terjadinya kenaikan laba disetiap periode adalah hal yang selalu diinginkan 

oleh semua perusahaan, tetapi tidak semua perusahaan mengalami kenaikan 

terkadang mengalami penurunan. Oleh karena itu diperlukan analisis laporan 

keuangan untuk memprediksi laba. Tingkat pertumbuhan laba dapat dihitung 

melalui Profit Growth, terdapat faktor yang mempengaruhi Profit Growth 

diantaranya adalah Total Assets Turnover  dan Net Profit Margin. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Pengaruh Total Assets 

Turnover secara parsial terhadap Profit Growth; 2) Pengaruh Total Assets Turnover 

secara parsial terhadap Net Profit Growth; 3) Pengaruh Total Assets dan Total 

Assets Turnover dan Net Profit Margin secara simultan terhadap Profit Growth  

pada PT. Ramayana Lestari Sentosa, Tbk. Periode 2012-2017. 

Kerangka berfikir pada penelitian ini adalah ketika perusahaan mampu 

mengelola Total assetnya dalam kegiatan operasionalnya dengan baik, maka Total 

Assets Turnover dan Net Profit Margin akan mengalami peningkatan sehingga 

perusahaan mampu menghasilkan laba dengan memanfaatkan aktiva yang 

dimilikinya dalam menghasilkan penjualan dan kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba. Hal tersebut akan meningkatkan Profit Growth  perusahaan. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

melalui pendekatan kuantitatif. Dianalisis dengan menggunakan uji asumsi klasik, 

analisis deskriptif dan analisis kuantitatif. Pengolahan data menggunakan aplikasi 

SPSS for windows version 25. dan Microsoft Excel 2016 Data yang digunakan 

adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan PT. Ramayana Lestari 

Sentosa, Tbk.  

Berdasarkan hasil penelitian. Peneliti memperoleh kesimpulan sebagai 

berikut: 1) Total Assets Turnover secara parsial terbukti berpengaruh negatif tidak 

signifikan terhadap Profit Growth dengan nilai koefisien determinasi sebesar 1.4%, 

selain itu hasil pengujian hipotesis menunjukan thitung < ttabel dengan nilai -0.558 ≤ 

2.073 maka H0 diterima dan Ha ditolak. 2) Net Profit Margin secara parsial terbukti 

berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Profit Growth dengan koefisien 

determinasi sebesar 19,1%, selain itu hasil pengujian hipotesis menunjukan thitung < 

ttabel dengan nilai 2,285 ≥ 2,306 maka H0 diterima dan Ha ditolak. 3) Secara 

simultan, Total Assets Turnover dan Net Profit Margin terbukti berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap Profit Growth dengan nilai koefisien determinasi sebesar 

54,9% selain itu hasil pengujian hipotesis menunjukan Fhitung < Ftabel dengan nilai 

12,785 ≤ 4.74. maka H0 ditolak dan Ha diterima 

Kata Kunci : Total Assets Turnover (TATO), Net Profit Margin (NPM) dan 

Profit Growth (PG) 


