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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh likuiditas dan solvabilitas 
terhadap pertumbuhan laba perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di 
bursa efek indonesia selama tahun 2012-2016. Sumber data dalam penelitian ini 
adalah data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan makanan dan minuman 
yang terdaftar di BEI. Teknik pengumpulan data penelitian ini yakni menggunakan 
teknik field research. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 13 perusahaan dari tahun 
2012 sampai dengan tahun 2016 yakni selama 5 tahun. Analisis data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. 

 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa working capital to total asset tidak berpengaruh 
signifikan namun positif terhadap pertumbuhan laba perusahaan makanan dan 
minuman yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2012-2016. current liabilities to 
inventory berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan laba perusahaan 
makanan dan minuman yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2012-2016. 
operating income to total liabilities  berpengaruh positif signifikan terhadap 
pertumbuhan laba perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di bursa efek 
indonesia tahun 2012-2016. sementara secara bersama-sama working capital to total 
asset, current liabilities to inventory dan operating income to total liabilities 
berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba perusahaan makanan dan 
minuman yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2012-2016. Koefisien 
determinasi working capital to total asset, current liabilities to inventory dan operating 
income to total liabilities terhadap pertumbuhan laba perusahaan makanan dan 
minuman yang terdaftar di bursa efek indonesia adalah sebesar 15,31%. Sedangkan 
sisanya sebesar 84,69% dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel yang diamati 
dalam penelitian ini. 
 

 
Kata kunci: likuiditas, solvabilitas, pertumbuhan laba 

 

  



 


