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PENGARUH QUICK RATIO, DEBT TO EQUITY RATIO, INVENTORY  

TURNOVER, DAN NET PROFIT MARGIN TERHADAP PERTUMBUHAN  

LABA  

  

Abstrak 

Pertumbuhan laba adalah salah satu informasi yang dibutuhkan para investor untuk 

melihat seberapa jauh kinerja sebuah perusahaan sehingga dapat memperkirakan 

seberapa besar laba atau keuntungan yang akan didapat oleh perusahaan maupun 

investor selaku pihak yang menanamkan saham di perusahaan. Tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk menguji pengaruh quick ratio,  debt to equity ratio, inventory turnover, 

dan net profit margin pada pertumbuhan laba. Data yang digunakan berasal dari laporan 

tahunan perusahaan property, real estate and building contruction yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia pada periode 2015-2017. Teknik pengambilan sampel penelitian 

menggunakan purposive sampling dengan jumlah data yang diproses sebanyak 42 

perusahaan property, real estate and building contruction. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa quick ratio tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan laba, 

sedangkan debt to equity ratio, inventory turnover, dan net profit margin berpengaruh 

terhadap pertumbuhan laba. 

Kata Kunci: pertumbuhan laba, quick ratio, debt to equity ratio, inventory 

turnover, net profit margin 

 

Abstract 

Profit growth is one of the information necessary for investors to see how far the 

performance of a company so as to estimate how much profit or advantage to be gained 

by integration as well as the party that instills investor shares in the company. The aim 

of this study was to examine the effect of quick ratio,  debt to equity ratio, inventory 

turnover, and net profit margin on profit growth. The data is used from the annual report 

of property, real estate and building contruction companies listed in the Indonesia Stock 

Exchange in 2015-2017. The sampling technique in this study is using purposive 

sampling with the amount of data processed as many as 42 companies. The results 

showed that quick ratio have no effect on profit growth. While debt to equity ratio, 

inventory turnover, and net profit margin have an affect on profit growth. 

Keywords: profit growth, quick ratio, debt to equity ratio, inventory turnover, net profit 

margin 

 

1. PENDAHULUAN  

Perusahaan menggunakan kinerja keuangan untuk mengukur keberhasilan yang telah dicapai. 

Setiap perusahaan mengetahui hasil kinerjanya melalui laporan keuangan. Laporan keuangan 

dapat digunakan untuk membuat rencana dan meramalkan posisi keuangan di masa 

mendatang salah satunya dengan melihat laba yang dihasilkan perusahaan setiap periodenya. 

Pada dasarnya setiap perusahaan yang bergerak di bidang dagang, jasa maupun 

manufaktur memiliki tujuan yang sama yaitu untuk memperoleh laba dan menjaga 

kelangsungan hidup perusahaan di masa yang akan datang. Keberhasilan suatu perusahaan 
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dalam menjalankan aktivitasnya seringkali didasarkan pada tingkat laba yang diperoleh. Salah 

satu parameter perusahaan yang paling sering dilakukan untuk mengukur peningkatan atau 

penurunan kinerja pada perusahaan adalah laba. Laba merupakan salah satu informasi 

potensial yang ada dalam laporan keuangan dan sangat penting bagi pihak internal dan 

eksternal perusahaan, karena dengan melihat laba dapat dinilai tingkat kinerja manajemen 

perusahaan.  

Perubahan laba akan mempengaruhi keputusan investasi para investor yang akan 

menanamkan modalnya pada perusahaan. Informasi pertumbuhan laba yang diperoleh dari 

laporan keuangan juga merupakan salah satu faktor  yang menjadi bahan pertimbangan bagi 

investor dalam pengambilan keputusan investasi pada suatu perusahaan. Hal ini dikarenakan 

investor mengharapkan dana yang diinvestasikan ke dalam perusahaan akan memperoleh 

tingkat pengembalian yang tinggi. Tidak hanya investor, para kreditur juga memiliki 

kecenderungan untuk menilai laba yang akan diperoleh dan kemampuan perusahaan untuk 

mengembalikan pinjaman serta membayar beban bunga pada saat jatuh tempo.  

Pertumbuhan laba merupakan peningkatan laba yang diperoleh  perusahaan. Untuk 

memprediksi pertumbuhan laba dapat dilakukan dengan menganalisis rasio keuangannya. 

Secara umum, rasio keuangan dapat dikelompokkan menjadi rasio likuiditas, rasio 

solvabilitas, rasio profitabilitas, rasio leverage, rasio aktivitas dan rasio produktivitas 

(Harahap, 2016:219). 

Property, Building and Real Estate merupakan perusahaan yang mengalami 

perkembangan yang pesat setiap tahun dan merupakan salah satu investasi yang diminati 

investor dimana investasi di sektor ini merupakan investasi jangka panjang dan properti 

merupakan aktiva multiguna yang dapat digunakan oleh perusahaan sebagai jaminan. Harga 

tanah yang cenderung naik dari tahun ke tahun yang dikarenakan jumlah tanah yang terbatas 

sedangkan permintaan akan tanah semakin tinggi karena semakin bertambahnya jumlah 

penduduk dan penentu harga bukanlah pasar tetapi orang (pihak) yang menguasai tanah 

tersebut membuat industri property dan real estate ini semakin banyak disukai oleh investor 

ataupun kreditor.  

Namun kenyataannya rata-rata pertumbuhan laba selama periode 2015-2017 perusahaan 

yang terdapat di sektor Property, Real Estate and Building Contruction mengalami kenaikan 

dan penurunan laba, yang akan berpengaruh terhadap tindakan investor dalam pengambilan 

keputusan. Dalam penelititan ini, rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio profitabilitas dan 
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rasio aktivitas merupakan variabel yang akan diuji pengaruhnya terhadap pertumbuhan laba 

perusahaaan.  

1.1 Kajian Pustaka  

Signal (Brigham dan Houston,2011) adalah suatu tindakan yang diambil oleh 

manajemen suatu perusahaan memberikan petunjuk kepada investor tentang bagaimana 

manajemen menilai prospek perusahaan tersebut. Teori sinyal mengurangi terjadinya asimetri 

dimana manajer memiliki informasi yang berbeda mengenai prospek perusahaan dari investor 

menjadi informasi simetris dimana investor dan manajer perusahaan memiliki informasi yang 

sama tentang prospek sebuah perusahaan. Dengan memberikan informasi keuangan dalam 

bentuk laporan keuangan perusahaan yang akurat dan terpercaya akan mendorong minat 

investor maupun publik tentang prospek perusahaan yang lebih baik, hal ini bisa dilihat dari 

kelengkapan laporan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan. selain itu, keputusan 

manajemen untuk mengestimasi laba secara baik di masa mendatang dan di informasikan 

kepada investor dapat mengarahkan perusahaan ke arah yang lebih baik. 

Menurut Prihartanty (2010) pertumbuhan laba yang meningkat dari tahun ke tahun, 

akan memberikan sinyal yang positif mengenai kinerja perusahaan. pertumbuhan laba 

merupakan ukuran kinerja dari suatu perusahaan,maka semakin tinggi laba yang dicapai 

perusahaan mengindikasikan semakin baik kinerja perusahaaan. Dengan demikian, apabila 

rasio keuangan perusahaan baik,maka pertumbuhan laba perusahaan juga baik. 

1.2 Pengembangan Hipotesis 

1) Pengaruh Quick Ratio terhadap Pertumbuhan Laba 

Quick ratio merupakan rasio yang menunjukan kemampuan perusahaan dalam memenuhi 

atau membayar kewajiban atau hutang lancar dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan 

nilai perusahaan (Hanafi dan Halim, 2009). Menurut Nurmalasari (2012) tingginya rasio ini 

disebabkan oleh tingginya aktiva lancar yang paling likuid dihasilkan sehingga pendapatan 

yang diperoleh perusahaan meningkat dan kemudian akan mengakibatkan pertumbuhan laba. 

Semakin besar nilai quick ratio, maka semakin cepat perusahaan dapat memenuhi segala 

kewajibannya. Hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah: 

H1: Quick ratio berpengaruh terhadap pertumbuhan labaPengaruh Kepemilikan Institusional 

terhadap Kebijakan Hutang  

2) Pengaruh Debt To Equity Ratio terhadap Pertumbuhan Laba 

Debt to equity ratio merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan equitas. 

Debt to equity ratio yang rendah berarti semakin sedikit aktiva perusahaan yang dibiayai oleh 
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hutang serta semakin kecil beban bunga yang harus dibayar sehingga laba perusahaan akan 

meningkat. Jika kewajiban atau hutang dapat dimanfaatkan dengan efektif, maka hasil yang 

diperoleh berupa laba dapat cukup untuk membayar biaya bunga secara periodik ditambah 

dengan kewajiban pokoknya, (Agustina dan Silvia, 2012). Hipotesis kedua dalam penelitian 

ini adalah:  

H2: Debt to equity ratio berpengaruh terhadap pertumbuhan laba  

3) Pengaruh Inventory Turnover terhadap Pertumbuhan Laba 

Inventory turnover merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa kali dana yang 

ditanamkan dalam persediaan ini berputar dalam satu periode. Inventory turnover (perputaran 

persediaan) yang tinggi menandakan semakin tingginya persediaan berputar dalam satu tahun 

dan ini menandakan efektivitas manajemen persediaan. Hal ini berarti bahwa efektivitas 

perputaran persediaan yang dimiliki perusahaan sangat baik, sehingga persediaan yang 

dimiliki dapat meningkatkan aktivitas operasional perusahaan terutama dalam hal kemampuan 

untuk meningkatkan pertumbuhan laba perusahaan, Sebaliknya, perputaran persediaan yang 

rendah menandakan tanda-tanda seperti kurangnya pengendalian persediaan yang efektif, 

(Hanafi dan Halim, 2009). Hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah: 

H3: Inventory turnover berpengaruh terhadap pertumbuhan laba 

4) Pengaruh Net Profit Margin terhadap Pertumbuhan Laba 

Net profit margin mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dengan 

penjualan yang dicapai perusahaan. Semakin tinggi rasio ini menunjukkan bahwa perusahaan 

semakin efisien dalam produksi, personalia, pemasaran dan keuangannya, hal ini 

menyebabkan peningkatan daya tarik investasi dari penanam modal untuk menginvestasikan 

modalnya, sehingga laba perusahaan akan meningkat (Hanafi dan Halim, 2009). Laba yang 

meningkat mengindikasikan kinerja keuangan perusahaan yang baik dan memberikan sinyal 

kepada investor bahwa perusahaan dapat bekerja dengan baik. Hipotesis keempat dalam 

penelitian ini adalah: 

H4: Net profit margin berpengaruh terhadap pertumbuhan laba 

2. METODE 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, yang bertujuan untuk mendapatkan informasi 

lebih luas dari suatu populasi, pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel penelitian, 

menguji hipotesis penelitian untuk mengidentifikasi variabel penting yang terkait dengan 

masalah, dan menunjukkan hubungan antar variabel. Populasi dalam penelitian ini adalah  

perusahaan  sektor property, real estate and building construction  yang  terdaftar  di Bursa 
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Efek Indonesia selama periode 2015-2017.  Teknik  pengambilan sampel yang digunakan 

adalah purposive sampling. Kriteria yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah:  

1) Perusahaan tersebut menghasilkan laba (earning) dalam periode 2015-2017;  

2) Perusahaan sampel merupakan perusahaan yang aktif mempublikasikan laporan 

keuangannya dari awal sampai akhir periode penelitian; 

3) Perusahaan menyajikan data yang lengkap mengenai variabel-variabel yang digunakan 

dalam penelitian ini selama rentang periode 2015-2017. 

2.1 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel  

2.1.1 Pertumbuhan Laba 

Pada penelitian ini variabel independen yang digunakan adalah pertumbuhan laba. 

Pertumbuhan laba merupakan perubahan presentase kenaikan laba yang diperoleh perusahaan 

(Simorangkir, 2003). Sedangkan menurut Dewi Utari, Ari dan Darsono (2014:67), 

menyatakan bahwa pertumbuhan laba perusahaan yang baik mencerminkan bahwa kondisi 

kinerja perusahaan juga baik, jika kondisi ekonomi baik pada umumnya pertumbuhan 

perusahaan baik. Pertumbuhan laba dapat dihitung dengan cara mengurangkan laba periode 

sekarang dengan laba periode sebelumnya kemudian dibagi dengan laba pada periode 

sebelumnya (Harahap, 2016:310): 

  
         

      
        

2.1.2 Quick Ratio 

Quick ratio merupakan rasio yang menunjukan kemampuan perusahaan dalam memenuhi 

atau membayar kewajiban atau hutang lancar dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan 

nilai perusahaan. Quick ratio (QR) dirumuskan dengan sebagai berikut (Hanafi dan Halim, 

2009): 

   
                        

             
        

2.1.3 Debt to Equity Ratio 

Debt to equity ratio (DER) merupakan rasio yang membandingkan total hutang dengan 

modal. Harahap (2016:303) menyatakan, debt to equity ratio ini menggambarkan sampai 

sejauh mana modal pemilik dapat menutupi utang-utang kepada pihak luar, dirumuskan 

dengan sebagai berikut (Hanafi dan Halim, 2009): 
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2.1.4 Inventory Turnover 

Inventory Turnover (ITO) yaitu perbandingan antara harga pokok penjualan dengan 

persediaan rata-rata. Menurut Kasmir (2012, hal.180), “Inventory Turnover merupakan rasio 

yang digunakan untuk mengukur berapa kali dana yang ditanam dalam persediaan (Inventory) 

ini berputar dalam suatu periode”. Inventory Turnover (IT) dalam penelitian ini dihitung 

dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Hanafi dan Halim, 2009): 

   
                     

          
        

2.1.5 Net Profit Margin 

Net profit margin merupakan rasio yang menghitung sejauh mana kemampuan perusahaan 

menghasilkan laba bersih pada tingkatan penjualan tertentu., berdasarkan Hanafi dan Halim, 

(2009):  

    
                         

                
        

2.2 Metode Analisis 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Statistical Package for the Social 

Schiences (SPSS). Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji asumsi 

klasik dan uji hipotesis menggunakan analisis regresi berganda. Analisis regresi linier 

berganda digunakan untuk menguji secara statistik, pengaruh variabel independen quick ratio, 

debt to equity ratio, inventory turnover dan net profit margin terhadap variabel dependen 

pertumbuhan laba. Persamaan regresinya dirumuskan sebagai berikut: 

Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + ɛ 

Keterangan: 

α = Konstanta 

β = Koefisien regresi dari masing-masing variabel independen 

ɛ = Standar eror 

Y = Pertumbuhan laba 

X1 = Quick ratio 

X2 = Debt to equity ratio 

X3 = Inventory turnover 

X4 = Net profit margin 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Pengumpulan Data 

Jumlah perusahaan Property, Real Estate and Building Contruction yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) serta mengeluarkan annual report dan laporan keuangan berturut-turut 

selama periode 2015-2017 berjumlah 64 perusahaan, akan tetapi yang memenuhi kriteria 

sampel adalah 42 perusahaan dengan 126  sampel selama tahun pengamatan. Namun, 

dikarenakan pengujian awal model kurang baik, terdapat 10 reduksi data perusahaan yang 

mengandung outlier. Sehingga data yang diolah berjumlah 116 perusahaan. 

3.2 Uji Statistik Deskriptif  
     Tabel 1. Hasil Dekriptif Statistik 

Descriptive Statistics 

N Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 

Pertumbuhan Laba 

116 -

103,9985

1 

171,47633 2,92091 57,17893 

Quick Ratio 116 20,98480 568,89888 127,97036 92,88548 

Debt To Equity Ratio 116 10,97343 382,68055 102,01090 76,04479 

Inventory Turnover 
116 0,00000 55107,823

87 

3145,8229

0 

9216,5829

2 

Net Profit Margin 116 0,30236 68,87032 20,62198 16,12794 

Valid N (listwise) 116 

Berdasarkan Tabel .1 dapat dijelaskan beberapa hal seperti berikut. 

1) Variabel Pertumbuhan Laba memiliki nilai minimum sebesar

-103,99851 yang dimiliki oleh PT Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk, sedangkan 

Pertumbuhan Laba maksimum dimiliki oleh PT Alam Sutera Realty Tbk sebesar 

171,47633. Rata-rata Pertumbuhan Laba sebesar 2,92091 dan standar deviasi 57,17893 

dengan jumlah pengamatan sebanyak 116. 

2) Variabel Quick Ratio memiliki nilai minimum sebesar 20,98480 yang dimiliki oleh PT

Jaya Real Property Tbk, sedangkan Quick Ratio maksimum dimiliki oleh PT Kawasan

Industri Jababeka Tbk sebesar 568,89888. Rata-rata Pertumbuhan Laba sebesar

127,97036 dan standar deviasi 92,88548 dengan jumlah pengamatan sebanyak 116.

3) Variabel Debt To Equity Ratio memiliki nilai minimum sebesar 10,97343  yang dimiliki

oleh PT Roda Vivatex Tbk, sedangkan Debt To Equity Ratio maksimum dimiliki oleh PT
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Adhi Karya (Persero) Tbk sebesar 382,68055. Rata-rata Debt To Equity Ratio sebesar 

102,01090 dan standar deviasi 76,04479 dengan jumlah pengamatan sebanyak 116. 

4) Variabel Inventory Turnover memiliki nilai minimum sebesar 0,00000  yang dimiliki

oleh beberapa perusahaan yaitu PT Bumi Citra Permai Tbk, PT Nusa Raya Cipta Tbk dan

PT Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk. Sedangkan Inventory Turnover maksimum hanya

dimiliki oleh PT Acset Indonusa Tbk sebesar 55107,82387. Rata-rata Inventory Turnover

sebesar 3145,82290 dan standar deviasi 9216,58292 dengan jumlah pengamatan

sebanyak 116.

5) Variabel Net Profit Margin memiliki nilai minimum sebesar 0,30236  yang dimiliki oleh

PT Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk, sedangkan Net Profit Margin maksimum dimiliki

oleh PT Fortune Mate Indonesia Tbk sebesar 68,87032. Rata-rata Net Profit Margin

sebesar 20,62198 dan standar deviasi 16,12794 dengan jumlah pengamatan sebanyak

116. 

3.3 Uji Asumsi Klasik 
Tabel 2. Hasil Uji Normalitas 

Variabel Asymp. Sig. (2-tailed) Keterangan 

Unstandardized Residual 1,217 Data berdistribusi normal 

Berdasarkan Tabel 2, diketahui Asymp. Sig. (2-tailed) pada uji kolmogorov smirnov sebesar 

1,217 > 0,05. Dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal, 

sehingga memenuhi asumsi normalitas. 

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas 

Variabel Tolerance VIF Keterangan 

Quick Ratio 0,940 1,064 Tidak Terjadi Multikolineritas 

Debt To Equity Ratio 0,835 1,197 Tidak Terjadi Multikolineritas 

Inventory Turnover 0,979 1,022 Tidak Terjadi Multikolineritas 

Net Profit Margin 0,859 1,165 Tidak Terjadi Multikolineritas 

Berdasarkan pada Tabel 3 bahwa masing-masing variabel mempunyai nilai tolerance lebih 

dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10. Dilihat dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa 

model persamaan regresi tidak terdapat masalah multikolinearitas dan dapat digunakan dalam 

penelitian ini.  
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Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Berdasarkan Tabel 5, maka dapat dilihat nilai Sig. uji glesjer lebih besar dari 0,05. Oleh 

karena itu, dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami masalah 

heterokedastisitas. 

Tabel 6. Hasil Uji Autokorelasi 

R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the Estimate Durbin-Watson 

0,211 0,183 51,6846677295975 2,120 

Berdasarkan  hasil yang ditunjukkan dalam  Tabel  6 tersebut menunjukkan  bahwa  nilai 

Durbin Watson dengan tingkat  nilai signifikansi 5%, dengan total n 116 diketahui bahwa dL 

sebesar 1,6265, dU sebesar 1,7690 dan 4-dU (4-1,7690) sebesar 2,231. Adapun  hasil  

perhitungan Durbin Watson sebesar 2,120. Nilai ini berada pada daerah 1,6265 < 2,120 < 

2,231 sehingga dapat disimpulkan  bahwa data tersebut telah berada pada daerah tidak 

mempunyai autokorelasi.  

3.4 Hasil Uji Hipotesis 

Hasil perhitungan untuk nilai adjusted R2 dengan bantuan program SPSS, dalam analisis 

regresi berganda diperoleh angka koefisien determinasi atau adjusted R2 sebesar 0,183. Hal 

ini berarti bahwa 18,3% variasi variabel pertumbuhan laba dijelaskan oleh variabel quick 

ratio, debt to equity ratio, inventory turnover, dan net profit margin, sementara sisanya 81,7% 

diterangkan oleh faktor lain di luar model yang diteliti.. Hasil pengujian (Uji F) menunjukkan 

bahwa nilai F sebesar 7,437 dan nilai probabilitas (p value) sebesar 0,000 yang signifikan 

pada a sebesar 5% (0,000 < 0,05) maka dapat diartikan bahwa variable independen yang 

terdiri dari quick ratio, debt to equity ratio, inventory turnover, dan net profit margin yang 

diformulasikan dalam model penelitian ini berpengaruh secara bersama-sama terhadap 

variabel dependen (pertumbuhan laba). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model 

Variabel Sig. Keterangan 

Quick Ratio 0,660 Tidak Terjadi Heteroskedastisitas 

Debt To Equity Ratio 0,139 Tidak Terjadi Heteroskedastisitas 

Inventory Turnover 0,217 Tidak Terjadi Heteroskedastisitas 

Net Profit Margin 0,599 Tidak Terjadi Heteroskedastisitas 
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yang digunakan dalam model penelitian ini sudah tepat (goodness of fit model). Pada 

penelitian ini menggunakan model persamaan sebagai berikut: 

PL =  -54,829 + 0,003 QR + 0,230 DER + 0,001 IT + 1,456 NPM + E 

Tabel 5. Hasil Uji Hipotesis 

Variabel B t-value Signifikansi Keterangan 

Konstanta -54,829 -3,818 0,000 

QR 0,003 0,048 0,962 H1 ditolak 

DER 0,230 3,317 0,001 H2 diterima 

IT 0,001 2,365 0,020 H3 diterima 

NPM 1,456 4,515 0,856 H4 diterima 

Nilai signifikansi quick ratio sebesar 0,962 > 0,05 sehingga H1 ditolak, yang artinya 

Quick Ratio tidak berpengaruh terhadap Perumbuhan Laba. Ketidakmampuan quick ratio 

mempengaruhi pertumbuhan laba dimungkinkan karena aktiva lancar yang paling likuid 

seperti surat berharga yang berkualitas buruk dapat mengakibatkan nilai jualnya dibawah nilai 

nominalnya dan piutang bermutu rendah sehingga tidak dapat ditagih. Akibatnya, perusahaan 

tidak mampu membayar kewajiban lancar. Tidak mampunya perusahaan membayar 

kewajiban lancarnya mengindikasikan perusahaan mengalami penurunan laba atau bahkan 

mengalami kerugian. Hasil penelitian ini mendukung Tri Wahyuni, Sri Ayem, dan Suyanto 

(2017) quick ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba. Penelitian ini 

bertolak belakang dengan hasil penelitian Novianti dan Muthya (2013) yang menyatakan 

bahwa quick ratio berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba. 

Nilai signifikansi debt to equity ratio sebesar 0,001 < 0,05 sehingga H2 diterima, yang 

artinya  Debt To Equity Ratio berpengaruh terhadap Pertumbuhan Laba. Hasil ini berlawanan 

dengan penelitian Tri Wahyuni, Sri Ayem, dan Suyanto (2017) bahwa debt to equity ratio 

tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan laba. Penelitian Mahaputra (2012) justru 

menunjukkan debt to equity ratio memiliki  pengaruh yang signifikan  terhadap pertumbuhan 

laba dengan arah hubungan yang positif. Hal ini berarti bahwa debt to equity ratio 

berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan property, real estate and 

building construction yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Secara konseptual debt to equity 

ratio (DER) menunjukkan untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam 

(kreditor) dengan pemilik perusahaan, dimana debt to equity ratio semakin besar akan 

menunjukkan tingginya ketergantungan permodalan perusahaan terhadap pihak luar sehingga 
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beban perusahaan semakin berat. Tentunya hal ini akan mengurangi pertumbuhan laba 

sebaliknya semakin rendah debt to equity ratio maka akan mengurangi peminjaman modal 

dengan pihak luar sehingga beban perusahaan akan semakin kecil. Tentunya hal ini akan 

menambah pertumbuhan laba perusahaan. 

Nilai signifikansi inventory turnover sebesar 0,020 < 0,05 sehingga H3 diterima, yang 

artinya inventory turnover berpengaruh terhadap Pertumbuhan Laba. Hasil penelitian sejalan 

dengan teori yang diungkapkan oleh Agustin (2006,hal.71) “Perputaran persediaan yang 

semakin cepat akan mengakibatkan kenaikan pendapatan dan dapat meningkatkan laba bersih 

perusahaan di masa yang akan datang”. Jadi kesimpulannya ada pengaruh signifikan 

Inventory Turnover terhadap Pertumbuhan Laba pada perusahaan Property, Real Estate And 

Building Construction yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2017. Hal ini 

berarti bahwa efektivitas perputaran persediaan yang dimiliki perusahaan sangat baik, 

sehingga persediaan yang dimiliki dapat meningkatkan aktivitas operasional perusahaan 

terutama dalam hal kemampuan untuk meningkatkan pertumbuhan laba perusahaan. Ini 

memiliki makna kemampuan inventory turnover dapat mempengaruhi pertumbuhan laba 

dikarenakan perusahaan bekerja secara efektif dan efisien dalam kegiatan penjualan, 

persediaan semakin baik serta cepatnya perputaran persediaan. Cepatnya perputaran 

persediaan akan memperkecil dana yang dibutuhkan untuk ditanamkan dalam persediaan dan 

semakin besar dana yang ditanamkan untuk kegiatan usaha lainnya sehingga mengakibatkan 

bertambahnya pendapatan dengan kata lain perusahaan mengalami pertumbuhan laba. Selain 

itu, hasil penelitian sejalan dengan penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh Gunawan dan 

Wahyuni (2013) dan Novianti dan Mutya (2013) yang menyatakan bahwa inventory turnover 

berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan laba. Sebaliknya, penelitian ini bertolak 

belakang dengan hasil penelitian Astuti (2014) dan Nurmalasari (2014) yang menyatakan 

bahwa inventory turnover tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan laba. 

Nilai signifikansi net profit margin sebesar 0,000 < 0,05 sehingga H4 diterima, yang 

artinya Net Profit Margin berpengaruh terhadap Pertumbuhan Laba. Net profit margin yang 

tinggi menunjukkan bahwa perusahaan tersebut mampu meningkatkan usahanya melalui 

pencapaian laba operasional dalam periode tersebut. Dengan pencapaian laba ini maka 

investor akan memperoleh gambaran positif terhadap kinerja perusahaan property, real estate 

and building construction tersebut sehingga investor dapat mengharapkan adanya return yang 

tinggi dari modal yang dimilikinya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pertumbuhan 

laba juga akan meningkat. Hasil pengujian hipotesis ini sejalan dengan penelitian Hapsari 
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(2007), Sari (2015), Susanto (2016), yang menyatakan bahwa net profit margin berpengaruh 

positif signifikan terhadap pertumbuhan laba. Sebaliknya penelitian ini bertolak belakang 

dengan hasil penelitian Rantika (2016) yang menyatakan bahwa net profit margin tidak 

berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba.  

4. PENUTUP

4.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan, maka hasil 

penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: 

a. Quick Ratio perusahaan property, real estate and building construction yang terdaftar di

Bursa Efek Indonesia tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan laba, sehingga H1

ditolak.

b. Debt To Equity Ratio perusahaan property, real estate and building construction yang

terdaftar di Bursa Efek Indonesia berpengaruh terhadap pertumbuhan laba, sehingga H2

diterima.

c. Inventory Turnover perusahaan property, real estate and building construction yang

terdaftar di Bursa Efek Indonesia berpengaruh terhadap pertumbuhan laba, sehingga H3

diterima.

d. Net Profit Margin perusahaan property, real estate and building construction yang

terdaftar di Bursa Efek Indonesia berpengaruh terhadap pertumbuhan laba, sehingga H4

diterima.

4.2 Keterbatasan 

Meskipun penelitian ini telah berusaha merancang dan mengembangkan penelitian 

sedemikian rupa, namun masih terdapat keterbatasan dalam penelitian ini yaitu: 

a. Penelitian ini dilakukan hanya pada perusahaan property, real estate and building

construction yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sehingga belum dapat mewakili

seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

b. Penelitian ini hanya dilakukan dalam periode tiga tahun, sehingga memungkinkan

pengungkapan pertumbuhan laba pada perusahaan-perusahaan yang diamati kurang dapat

menggambarkan kondisi sesungguhnya.

c. Penelitian ini hanya meneliti 4 variabel independen saja yaitu quick ratio, debt to equity

ratio, inventory turnover, dan net profit margin. Sedangkan masih banyak variabel-

variabel lainnya yang dapat mempengaruhi pertumbuhan laba pada perusahaan.
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4.3 Saran 

Berdasarkan keterbatasan yang melekat pada penelitian ini, saran bagi penelitian selanjutnya 

adalah: 

a. Populasi diperluas, tidak hanya perusahaan sub sektor property, real estate and building 

construction saja tetapi juga perusahaan sub sektor lain agar diperoleh jumlah sampel 

yang lebih banyak sehingga hasilnya bisa digeneralisir. 

b. Memperpanjang periode penelitian, agar diperoleh sampel yang lebih banyak, sehingga 

lebih  terlihat pengaruh perkembangan pertumbuhan laba perusahaan. 

c. Menambah variabel lain yang dapat mempengaruhi pertumbuhan laba seperti current 

ratio, total asset turnover, return on equity, dan return on investment, sehingga dapat 

memberikan gambaran yang lebih luas mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi 

pertumbuhan laba selain quick ratio, debt to equity ratio, inventory turnover, dan net 

profit margin. 
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