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ABSTRAK 

 Wina Nadila Agustin : Pengaruh Total Asset Turnover (TATO) dan Working 

Capital Turnover (WCTO) terhadap Net Profit 

Margin (NPM) pada Perusahaan yang Terdaftar di 

Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) Studi di PT. 

Mandom Indonesia, Tbk Periode 2009-2018. 

Penelitian ini dilatar belakangi dengan adanya permasalahan pada investasi 

di pasar modal yang memberikan ketidakpastian dan risiko tinggi yang mungkin 

terjadi. Bagi investor informasi tentang Total Asset Turnover (TATO) dan Working 

Capital Turnover (WCTO) menjadi kebutuhan yang sangat mendasar dalam 

kebutuhan pengambilan keputusan, sehingga keputusan yang diambil diharapkan 

akan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Total 

Asset Turnover (TATO) dan Working Capital Turnover (WCTO) secara simultan 

maupun secara parsial terhadap Net Profit Margin (NPM) pada perusahaan yag 

terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) yaitu PT. Mandom Indonesia, 

Tbk selama 10 tahun terakhir, yaitu periode 2009-2018.  

Total Asset Turnover (WCTO) merupakan rasio perputaran asset, semakin 

cepat perputaran asetnya maka semakin efektif sebuah perusahaan untuk mengelola 

asetnya, dan ketika sebuah perusahaan semakin tinggi nilai perputarannya makan 

akan semakin efektif penggunaan total asset dan semakin tinggi tingkat penjualan 

sehingga akan memperbesar peluang perusahaan dalam menghasilkan laba (NPM).  

Metode penelitian yang digunakan adalah analasis deskriptif dengan 

pendekatan kuantitatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dari laporan 

keuangan PT. Mandom Indonesia, Tbk periode tahun 2009-2018. Teknik 

pengumpulan data yaitu kepustakaan, browser dan dokumentasi. Analisis data 

menggunakan metode deskriptif analisis regresi (sederhana dan berganda), analisis 

korelasi, analisis determinasi dan analisis uji hipotesis (ujit t dan uji F). Adapun 

pengolahan data menggunakan SPSS for windows version 20.0 dan microsoft excel 

2007 sebagai penunjang pengolahan data awal. 

Total Asst Turnover (TATO) secara parsial tidak berpengaruh signifikan 

terhadap Net Profit Margin (NPM) hal ini dapat dibuktikan dengan hasil t hitung < 

t tabel yaitu -0,716 < 2,228 maka Ho diterima dan Ha ditolak. Working Capital 

Turnover (WCTO) terbukti secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap 

Net profit Margin (NPM) hal ini dapar dipuktikan dengan hasil uji t yang 

menghasilkan t hitung < t tabel yaitu -0,264 < 2,228 maka Ho diterima dan Ha 

ditolak. Sedangkan secara simultan TATO dan WCTO tidak berpengaruh 

signifikan terhadap NPM hal ini dibuktikan dengan hasil Fhitung < Ftabel yaitu 

0,319 < 4,74. Maka Ho diterima dan Ha ditolak. 
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