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SARI 

 
Wirawan Ari Suryadi. 2009. “Analisis Pengaruh Perubahan Rasio Keuangan 
Terhadap Laba Masa Yang Akan Datang Pada Perusahaan Manufaktur Yang 
Terdaftar di BEI. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 
Semarang. Pembimbing Drs. Kusmuriyanto, M.Si dan M. Khafid, S.Pd, M.Si. 
 
Kata Kunci : CR, DER, TATO, NPM, Perubahan Laba 
 

Informasi tentang posisi keuangan perusahaan, kinerja perusahaan, dan 
aliran kas perusahaan dapat diperoleh dari laporan keuangan perusahaan. Laporan 
keuangan melaporkan posisi keuangan perusahaan pada waktu tertentu maupun 
operasinya selama beberapa periode sebelumnya sehingga laporan keuangan dapat 
digunakan untuk membantu memprediksi masa depan. Analisis laporan keuangan 
khususnya mencurahkan perhatian pada perhitungan rasio agar dapat 
mengevaluasi kondisi finansial masa lalu, sekarang, dan memproyeksikan hasil 
atau laba masa yang akan datang. 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar 
di Bursa Efek Indonesia dan dilaporkan dalam Indonesian Capital Market 
Directory tahun 2006 sampai dengan tahun 2008, dengan teknik pengambilan 
sampel purposive sampling maka diperoleh sampel penelitian sebesar 50 
perusahaan. Alat analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji 
asumsi klasik, analisis regresi berganda, pengujian hipotesis dan koefisien 
determinasi. 

Hasil penelitian ; terdapat pengaruh yang signifikan antara Current ratio 
terhadap Pertumbuhan laba, terdapat pengaruh yang signifikan antara Debt to 
Equity Ratio terhadap Pertumbuhan laba, tidak terdapat pengaruh antara Total 
Assets Turn Over terhadap Pertumbuhan laba, terdapat pengaruh yang signifikan 
antara Net Profit Margin terhadap Pertumbuhan laba dan nilai koefisien 
determinasi (Adjusted R Square) adalah sebesar 0,128, hal ini berarti variasi 
perubahan Pertumbuhan laba  dipengaruhi oleh Current ratio, Debt to Equity 
Ratio, Total Assets Turn Over, Net Profit Margin sebesar 12,8% sedangkan 
sisanya 87,2% dipengaruhi oleh faktor lain. 

Simpulan terdapat tiga variable bebas yang berpengaruh signifikan secara 
parsial terhadap variabel terikat perubahan pertumbuhan laba yaitu variable current 
ratio, Debt to Equity Ratio dan Net Profit Margin. Sedangkan untuk  variabel 
lainnya yaitu Total Assets Turn Over tidak berpengaruh signifikan secara parsial 
terhadap perubahan Pertumbuhan laba   
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan pasar modal yang pesat menciptakan berbagai peluang atau 

alternatif bagi investor. Disisi lain, perusahaan pencari dana harus bersaing dalam 

mendapatkan dana dari investor. Salah satu cara perusahaan untuk memperoleh 

dana ialah dengan menerbitkan dan menjual sahamnya kepada investor di pasar 

saham. Bagi investor sendiri, ada berbagai macam tujuan membeli saham, ada 

yang bertujuan untuk memperoleh laba dari fluktuasi harga saham dengan 

membeli saham pada saat harga turun dan menjual saham pada saat harga saham 

naik, dan ada juga yang bertujuan untuk memperoleh deviden yang akan 

dibayarkan oleh perusahaan setiap tahunnya. Apapun tujuannya, para investor 

membutuhkan informasi yang cukup dan dapat dipercaya mengenai kondisi 

perusahaan, terutama kondisi keuangan dan kinerja perusahaan agar dana yang 

ditanamkan pada perusahaan yang bersangkutan tersebut akan mendatangkan 

keuntungan.  

Dalam mengambil keputusan investasi, para investor perlu menganalisis 

laporan keuangan agar keputusan yang diambil tidak mengandung resiko 

kerugian. Untuk itu, investor memerlukan informasi keuangan yang dapat 

diperoleh dari laporan keuangan perusahaan tersebut. Pada mulanya, laporan 

keuangan bagi suatu perusahaan hanyalah sebagai alat penguji dari bagian 

pembukuan, tetapi untuk selanjutnya laporan keuangan tidak hanya sebagai alat 
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penguji saja tetapi juga sebagai dasar untuk menentukan atau menilai posisi 

keuangan perusahaan. Meskipun fakta menunjukkan bahwa laporan keuangan 

merupakan dokumen historis, namun laporan tersebut juga masih memberikan 

informasi yang bernilai untuk memecahkan masalah keuangan yang terjadi dalam 

perusahaan. Oleh karena itu, setiap perusahaan wajib membuat laporan keuangan 

yang andal, dapat dipercaya, dan mencerminkan keadaan keuangan dan kinerja 

perusahaan. 

Analisis laporan keuangan berkaitan erat dengan bidang akuntansi karena 

pada dasarnya laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi. 

Akuntansi dapat memberikan informasi tentang kondisi keuangan dan hasil 

operasi perusahaan seperti tercermin pada laporan keuangan perusahaan yang 

bersangkutan sehingga laporan keuangan dapat dipakai sebagai alat untuk 

berkomunikasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data keuangan 

perusahaan. Karena fungsi inilah, maka akuntansi sering disebut sebagai 

“language of business”.  

Menurut Belkoui, (2001:125) menyatakan tujuan dari adanya laporan 

keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang berguna bagi investor dan 

kreditor untuk memprediksi, membandingkan, dan mengevaluasi aliran kas 

potensial bagi mereka dalam hal jumlah, waktu, dan ketidakpastian. Jadi, dari 

laporan keuangan perusahaan dapat diperoleh informasi tentang posisi keuangan 

perusahaan, kinerja perusahaan, aliran kas perusahaan, dan informasi lainnya yang 

sangat berkaitan dengan laporan keuangan termasuk informasi mengenai laba 

perusahaan. 
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Menurut Dwiatmini dan Nurkholis (2001:56) Informasi laba merupakan 

komponen laporan keuangan perusahaan yang bertujuan untuk menilai kinerja 

manajemen dalam perusahaan, membantu mengestimasi kemampuan laba yang 

representatif dalam jangka panjang dan menaksir risiko dalam investasi atau 

meminjamkan dana karena investor memiliki kecenderungan bereaksi terhadap 

segala informasi yang berhubungan dengan perusahaan yang mempengaruhi nilai 

investasi mereka di perusahaan tersebut. Laba memiliki potensi informasi yang 

sangat penting bagi pihak eksternal maupun internal.  

Berkaitan dengan informasi laba, pemilik perusahaan berkepentingan 

terhadap laporan keuangan untuk menilai sukses tidaknya manajer dalam 

memimpin perusahaan karena sukses tidaknya manajer dalam memimpin 

perusahaan adalah dinilai atau diukur dengan laba yang diperoleh perusahaan. 

Sedangkan manajer atau pimpinan perusahaan berkepentingan terhadap laporan 

keuangan untuk menilai kemampuan perusahaan untuk mendanai ekspansi di 

masa yang akan datang. Bagi investor, laporan keuangan perusahaan diperlukan 

untuk menganalisis prospek keuntungan di masa mendatang dan perkembangan 

laba perusahaan selanjutnya untuk mengetahui jaminan investasinya di 

perusahaan tersebut. Bagi kreditur, laporan keuangan dapat menjadi gambaran 

sebelum mengambil keputusan untuk memberi atau menolak permintaaan kredit 

dari suatu perusahaan. Sedangkan pemerintah sangat berkepentingan dengan 

laporan keuangan perusahaan untuk menentukan besarnya pajak yang harus 

ditanggung oleh perusahaan dengan melihat besarnya laba yang diperoleh 

perusahaan.  
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Statement of Financial Accounting Concepts (SFAC) No.2 Qualitative 

Characteristics of Accounting Information menjelaskan bahwa salah satu 

karakteristik kualitatif yang harus dimiliki oleh informasi akuntansi agar tujuan 

pelaporan keuangan tercapai adalah kemampuan prediksi. Hal ini menunjukkan 

bahwa informasi akuntansi seperti yang tercantum dalam laporan keuangan dapat 

digunakan oleh investor secara potensial mampu memprediksi penerimaan kas 

dari deviden dan bunga di masa yang akan datang karena para pemegang saham 

atau investor berkepentingan terhadap future earning dan deviden. Deviden yang 

akan diterima oleh investor tergantung dari jumlah laba yang diperoleh 

perusahaan pada masa yang akan datang. Sehingga dalam hal ini, laba merupakan 

salah satu bagian dari laporan keuangan yang penting karena laba secara umum 

diyakini sebagai dasar untuk perpajakan, penentuan kebijakan pembayaran 

deviden, petunjuk investasi dan pembuat keputusan, serta elemen prediksi. Oleh 

karena itu, prediksi perubahan laba perusahaan dengan menggunakan informasi 

laporan keuangan menjadi sangat penting untuk dilaksanakan. 

Menurut Helfert, (1997:68), untuk dapat menginterpretasikan informasi 

yang relevan dengan tujuan dan kepentingan pemakainya, maka telah 

dikembangkan seperangkat teknik analisis yang didasarkan pada laporan 

keuangan yang dipublikasikan. Salah satu teknik tersebut yang sering 

diaplikasikan dalam praktek bisnis adalah analisis rasio keuangan yaitu analisis 

terhadap prestasi perusahaan yang menjelaskan berbagai hubungan dan indikator 

keuangan, yang ditujukan untuk menunjukkan perubahan dalam kondisi keuangan 

atau prestasi operasi di masa lalu dan menggambarkan trend pola perubahan 
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tersebut, untuk kemudian menunjukkan risiko dan peluang pada perusahaan yang 

bersangkutan.   

Noreen, (2001:780) menjelaskan analisis rasio keuangan membantu para 

investor, kreditur, analis, dan peneliti dalam mengolah dan memproses suatu 

informasi laporan keuangan dan dinyatakan dalam artian relatif maupun absolut 

untuk menjelaskan hubungan tertentu antara angka yang satu dengan angka yang 

lain dari suatu laporan keuangan dan juga merupakan indikator yang baik dalam 

mengukur seperti apakah tingkat kesehatan perusahaan dan kinerja setiap unit 

bisnisnya. Selain itu, manajer perusahaan harus melaporkan kepada shareholder 

dan berharap untuk mendapatkan dana dari luar maka manajer harus 

memperhatikan rasio keuangan yang digunakan oleh para investor untuk 

mengevaluasi potensi investasi perusahaan dan tingkat kepercayaannya  

Beberapa penelitian untuk menguji kemampuan rasio keuangan dalam 

memprediksi laba telah beberapa kali dilakukan antara lain oleh Raharjo (2005) 

menguji kembali dengan hasil DER, CR, TATOR, dan NPM tidak dapat 

digunakan untuk memprediksi perubahan laba satu tahun dan dua tahun kedepan. 

Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan tersebut, maka akan diteliti 

kembali karena dari penelitian sebelumnya tidak diperoleh hasil yang konsisten 

sehingga perlu pengujian kembali mengenai pengaruh rasio keuangan terhadap 

perubahan laba satu tahun kedepan. Penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan 

pengujian lebih lanjut temuan – temuan empiris mengenai rasio keuangan dalam 

memprediksikan perubahan laba di masa yang akan datang.  
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Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena variabel yang 

digunakan berbeda. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah perubahan rasio keuangan yang meliputi perubahan Current Ratio (CR), 

Debt Equity Ratio (DER), Total Assets Turn Over (TATO), dan Net Profit Margin 

(NPM). Pemilihan CR sebagai wakil dari rasio likuiditas dengan pertimbangan 

bahwa CR merupakan indikator yang sesungguhnya dari likuiditas perusahaan, 

karena perhitungan tersebut mempertimbangkan hubungan relatif antara aktiva 

lancar dengan hutang lancar untuk masing-masing perusahaan 

(Syamsudin,1985:39). Untuk rasio leverage, DER dipilih mewakili rasio 

keuangan ini dengan alasan bahwa DER dapat menunjukkan perbandingan antara 

hutang dengan jumlah modal sendiri yang dimiliki perusahaan karena besarnya 

hutang yang terdapat dalam struktur modal perusahaan sangat penting untuk 

memahami pertimbangan antara resiko dan laba yang diperoleh. Sedangkan 

TATO, yang merupakan rasio aktivitas juga digunakan sebagai variabel 

penelitian. Menurut Syamsudin, (1085:56), TATO penting bagi kreditur dan 

pemilik perusahaan serta manajemen karena menunjukkan efisien tidaknya 

penggunaan seluruh aktiva di dalam perusahaan. Weston, (1994:62) menyatakan 

untuk rasio profitabilitas, digunakan NPM yang merupakan rasio laba bersih 

dengan asumsi apabila laba bersih semakin tinggi maka semakin baik operasi 

perusahan sehingga meningkatkan laba perusahaan tersebut. 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan menggunakan 

laporan keuangan tahun 2005 – 2007. Pemilihan perusahaan manufaktur sebagai 
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sampel adalah karena jenis perusahaan manufaktur menduduki proporsi terbesar 

diantara semua jenis perusahaan yang terdaftar di BEI sehingga perusahaan 

manufaktur memiliki pengaruh yang signifikan terhadap dinamika perdagangan 

saham di BEI. Perusahaan manufaktur merupakan suatu jenis perusahaan yang 

dalam kegiatan usahanya mengolah bahan baku menjadi barang jadi. Dalam 

kegiatannya tersebut, selain menggunakan bahan baku sebagai bahan dasar 

olahannya, perusahaan manufaktur juga melibatkan tenaga kerja yang 

mengerjakan langsung proses pengolahan bahan baku tersebut. Dengan demikian, 

dibanding dengan jenis perusahaan jasa dan perusahaan dagang, umumnya 

perusahaan manufaktur menyerap tenaga kerja yang relatif lebih banyak. Penulis 

memiliki pertimbangan bahwa pengaruh rasio keuangan tidak jauh berbeda jika 

pada industri yang sama sehingga hasil penelitian akan lebih valid. 

Adapun kondisi dari jumlah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia selama 4 tahun kedepan 2005, 2006, 2007. 

Tahun Jumlah Perusahaan Manufaktur 

2005 146 Perusahaan 

2006 146 Perusahaan 

2007 146 Perusahaan 

 

Dari tahun 2005-2007 tidak terjadi perubahan yang signifikan jumlah 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

Pada tahun 2005, dari 146 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 

terdapat 57 perusahaan yang mengalami penurunan laba padahal laba perusahaan 
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yang seharusnya naik justru mengalami penurunan sehingga perlu dianalisis 

menggunakan rasio keuangan. Selain itu, ditemukan fenomena pada perusahaan 

manufaktur yang bertentangan dengan teori yang ada. Fenomena tersebut terjadi 

pada beberapa perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI yang dapat dilihat 

pada Tabel 1.1 berikut ini : 

Tabel 1.1 
Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEJ 

Tahun 2005 – 2007 

Sumber : Indonesian Capital Market Directory Tahun 2005 – 2007 
 

Pada Tabel 1.1 terlihat bahwa perubahan rasio keuangan yang naik tidak 

diikuti dengan perubahan laba yang tinggi dan juga sebaliknya pada saat rasio 

keuangan turun, perubahan laba semakin tinggi. Fakta ini  berbeda dengan teori 

yang ada yaitu semakin besar rasio keuangan maka menunjukkan perubahan laba 

yang tinggi.  

Kondisi inilah yang menarik untuk meneliti kembali pengaruh rasio 

keuangan terhadap laba masa yang akan datang. Berdasarkan latar belakang 

tersebut, maka diajukan penelitian tentang : 

Nama Perusahaan 
 
Rasio Keuangan  
 

Perubahan  
Rasio Keuangan 
(2005-2006) 

Perubahan 
Laba  
(2006-2007) 

PT Aqua Golden Mississippi Likuiditas 
(Current Ratio/CR) 0,720 -0,127 

PT Gajah Tunggal Leverage 
(Debt Equity Ratio/DER) 0,15 -0,27 

PT Ricky Putra Globalindo Aktivitas 
(Total Assets Turn Over/TATO) -0,05 1,07 

PT Fast Food Indonesia Profitabilitas  
(Net Profit Margin/NPM) -0,043 0,658 
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“ANALISIS PENGARUH PERUBAHAN RASIO KEUANGAN 

TERHADAP LABA MASA YANG AKAN DATANG PADA PERUSAHAAN 

MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI”. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Rasio keuangan merupakan ukuran yang seringkali digunakan untuk 

menunjukkan prestasi dan kondisi keuangan suatu perusahaan. Besar kecilnya 

laba suatu perusahaan dapat dilihat dari peningkatan atau penurunan rasio 

keuangan.  

Dari uraian tersebut, maka permasalahan penelitian ini dirumuskan 

sebagai berikut : 

1. Apakah current ratio (CR) berpengaruh secara signifikan terhadap laba untuk 

periode satu tahun ke depan ? 

2. Apakah Debt to Equity Ratio (DER) berpengaruh secara signifikan terhadap 

laba untuk periode satu tahun ke depan ? 

3. Apakah Total Assets Turn Over (TATO) berpengaruh secara signifikan 

terhadap laba untuk periode satu tahun ke depan ? 

4. Apakah Net Profit Margin (NPM) berpengaruh secara signifikan terhadap laba 

untuk periode satu tahun ke depan ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Selaras dengan perumusan masalah, maka tujuan dari penulisan skripsi ini adalah 

sebagai berikut : 
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1. Memberikan bukti empiris tentang pengaruh current ratio (CR) dalam 

memprediksi laba pada perusahaan manufaktur untuk periode satu tahun 

kedepan. 

2. Memberikan bukti empiris tentang pengaruh Debt to Equity Ratio 

(DER)dalam memprediksi laba pada perusahaan manufaktur untuk periode 

satu tahun kedepan.  

3. Memberikan bukti empiris tentang pengaruh Total Assets Turn Over (TATO) 

dalam memprediksi laba pada perusahaan manufaktur untuk periode satu 

tahun kedepan.  

4. Memberikan bukti empiris tentang pengaruh Net Profit Margin (NPM) dalam 

memprediksi laba pada perusahaan manufaktur untuk periode satu tahun 

kedepan. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah : 

1. Kegunaan Praktis 

a. Bagi Manajemen Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan untuk menetapkan kebijakan perusahaan yang berhubungan 

dengan kondisi keuangan perusahaan. 

b. Bagi Investor Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan 

pada investor maupun calon investor untuk memprediksi laba khususnya 

pada perusahaan manufaktur. 
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2. Kegunaan Teoritis Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan 

memperluas pengetahuan tentang prediksi laba dengan menggunakan analisa 

rasio keuangan. Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dan bahan 

pembanding bagi penelitian selanjutnya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 
 

2.1 Laba 

2.1.1 Pengertian dan Karakteristik Laba 

Menurut SAK (Standar Akuntansi Keuangan), yang dimaksud dengan laba 

akuntansi itu adalah perbedaan antara revenue yang direalisasi yang timbul dari 

transaksi pada periode tertentu dihadapkan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan 

pada periode tersebut. 

Menurut Belkaoui dalam Harahap (1995:147) definisi tentang laba ini 

mengandung lima sifat. 

1. Laba akuntansi didasarkan pada transaksi yang benar-benar terjadi yaitu 

timbulnya hasil dan biaya untuk mendapatkan hasil tertentu. 

2. Laba akuntansi didasarkan pada postulat “periodik” laba itu artinya 

merupakan prestasi perusahaan itu pada periode tertentu.  

3. Laba akuntansi didasarkan pada Prinsip Revenue memerlukan batasan 

tersendiri tentang apa yang termasuk hasil. 

4. Laba akuntansi memerlukan perhitungan terhadap biaya dalam bentuk biaya 

historis yang dikeluarkan perusahaan untuk mendapatkan hasil tertentu. 

5. Laba akuntansi didasarkan pada prinsip “matching” artinya hasil dikurangi 

biaya yang dikeluarkan dalam periode yang sama. 
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Fisher dan Bedford dalam Chariri dan Ghozali (2001:213) menyatakan bahwa 

pada dasarnya ada tiga konsep laba yang dibicarakan dan digunakan dalam 

ekonomi. Konsep laba tersebut adalah : 

1. Psychic income, yang menunjukkan konsumsi barang / jasa yang dapat 

memenuhi kepuasan dan keinginan individu. 

2. Real income, yang menunjukkan kenaikan dalam kemakmuran ekonomi yang 

ditunjukkan oleh kenaikan cost of living. 

3. Money income, yang menunjukkan kenaikan nilai moneter sumber – sumber 

ekonomi yang digunakan untuk konsumsi sesuai dengan biaya hidup (cost of 

living). 

Ketiga konsep tersebut semuanya penting, meskipun pengukuran terhadap 

pychic income sulit untuk dilakukan. Hal ini disebabkan psychic income 

merupakan konsep psikologis yang tidak dapat diukur secara langsung, namun 

dapat ditaksir dengan menggunakan real income. Keinginan manusia tersebut 

hanya dapat dipenuhi pada berbagai tingkatan, sebagaimana sseorang memperoleh 

real income. Di pihak lain, money income meskipun mudah diukur, tetapi tidak 

mempertimbangkan perubahan nilai suatu unit moneter, atas dasar alasan ini, para 

ekonomi memusatkan perhatiannya pada penentuan real income. Fisher (1912) 

juga berpendapat bahwa real income adalah konsep income yang praktis bagi 

akuntan.  

Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa 

laba adalah selisih antara jumlah keseluruhan pendapatan dan jumlah keseluruhan 

biaya dalam jangka waktu tertentu yang dapat digunakan para pemakai laporan 
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keuangan dalam mengambil keputusan ekonomi yang sesuai dengan 

kepentingannya. 

 Menurut Belkaoui dalam Chariri dan Ghozali (2001:214) menyebutkan 

bahwa laba akuntansi memiliki lima karakteristik sebagai berikut : 

a) Laba akuntansi didasarkan pada transaksi aktual yang berasal dari penjualan 

barang / jasa. 

b) Laba akuntansi didasarkan pada postulat periodisasi dan mengacu pada kinerja 

perusahaan selama satu periode tertentu. 

c) Laba akuntansi didasarkan pada prinsip pendapatan yang memerlukan 

pemahaman khusus tentang definisi, pengukuran, dan pengakuan pendapatan. 

d) Laba akuntansi memerlukan pengukuran tentang biaya (expenses)  dalam 

bentuk cost historis. 

e) Laba akuntansi menghendaki adanya penandingan (matching) antara 

pendapatan dengan biaya yang relevan dan berkaitan dengan pendapatan 

tersebut. 

Penyajian dan informasi laba melalui laporan tersebut merupakan fokus kinerja 

perusahaan yang penting. Kinerja perusahaan merupakan hasil dari serangkaian 

proses dengan mengorbankan berbagai sumber daya. Adapun salah satu parameter 

kinerja perusahaan tersebut adalah perubahan laba. 

2.1.2 Perubahan Laba  

Perubahan laba adalah kenaikan atau penurunan laba dari tahun ke tahun. Laba 

yang digunakan adalah laba relatif. Digunakannya angka relatif didasarkan pada 

angka laba tersebut lebih representatif dibandingkan laba absolute, dasar 
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perhitungan laba adalah laba sebelum pajak Secara formal, perhitungan perubahan 

laba relatif adalah :  

 

 

ΔLt = Perubahan laba perusahaan i pada tahun t 

 L it= Laba perusahaan i pada tahun t 

 L (t-1)i= Laba perusahaan i pada tahun dasar 

 Menurut Hanafi dan Halim (1995:239) menyatakan bahwa pertumbuhan laba 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain : 

a. Besarnya perusahaan Semakin besar perusahaan, maka ketetapan 

pertumbuhan laba yang diharapkan semakin tinggi. 

b. Umur perusahaan Perusahaan yang baru berdiri kurang memiliki pengalaman 

dalam meningkatkan laba, sehingga ketetapannya masih rendah. 

c. Tingkat leverage  Bila perusahaan memiliki tingkat hutang yang tinggi, maka 

manajer cenderung memanipulasi laba sehingga dapat mengurangi ketetapan 

pertumbuhan laba. 

d. Tingkat penjualan  Tingkat penjualan dimasa lalu yang tinggi, maka semakin 

tinggi tingkat penjualan dimasa yang akan datang sehingga pertumbuhan laba 

semakin tinggi. 

e. Perubahan laba masa lalu Semakin besar pertumbuhan laba masa lalu, 

semakin tidak pasti laba yang akan diperoleh dimasa yang akan datang. 

Menurut Harianto dan Sudomo (1998:180), beberapa faktor yang mempengaruhi 

ketepatan perubahan  laba adalah sebagai berikut : 

it

itit

L
LL

)1(
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a. Periode waktu Adalah pembuatan peramalan perubahan laba dengan realisasi 

yang dicapai. Semakin pendek interval waktu, maka akan semakin akurat 

ramalan tersebut. 

b. Besaran perusahaan  Disebabkan besaran perusahaan karena skala ekonomi 

yang berbeda-beda. Skala ekonomi yang tinggi menyebabkan perusahaan 

dapat menghasilkan produk dengan tingkat biaya rendah. Tingkat biaya 

rendah merupakan unsur untuk mencapai laba yang diinginkan sesuai standar 

yang dituangkan dalam bentuk ramalan. Sehubungan dengan itu skala 

ekonomi yang tinggi menyebabkan biaya informasi untuk membuat ramalan 

menjadi turun. Sehingga perusahaan yang mempunyai skala ekonomi yang 

tinggi bisa membuat ramalan yang tepat karena dimungkinkan mempunyai 

data informasi yang lengkap. Perusahaan yang besar mempunyai kemampuan 

tinggi untuk menjamin prospek bisnis dimasa yang akan datang, jumlah aset 

(sumber daya) yang besar bisa membuat manajemen dan semua komponen 

dalam perusahaan percaya diri dan bekerja giat untuk mencapai laba. 

Kemudian besarnya modal yang dimiliki perusahaan juga dapat menentukan 

kelengkapan dan ketepatan informasi yang diperlukan. 

c. Umur perusahaan Manajemen perusahaan yang relatif muda diperkirakan 

kurang berpengalaman sehingga tidak cukup mampu menentukan ketepatan 

peramalan perubahan laba. 

d. Kredibilitas penjamin emisi Penjamin emisi mempunyai peranan kunci dalam 

setiap emisi efek melalui pasar modal. Dngan demikian integritas penjamin 

emisi mempunyai hubungan positif dengan ketepatan informasi ramalan laba 
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dimasa prospetus. Penjamin emisi akan senantiasa berhati – hati unttk 

menjaga kredibilitasnya karena penjamin emisi ingin memberikan hasil yang 

maksimal kepada para pemakai. 

e. Integritas auditor Faktor ini mempunyai dampak signifikan terhadap laporan 

keuangan, termasuk mengenai perubahan laba. Oleh karenanya, auditor harus 

menjamin bahwa informasi keuangan yang disajikan telah sesuai dengan 

pedoman penyajian laporan keuangan.  

f. Tingkat leverage Salah satu kewajiban manajer adalah mengatur resiko. Jadi 

manajer melakukan apa saja untuk mengurangi resiko. Tingkat leverage 

merupakan salah satu hal yang mencerminkan resiko. 

g. Premium saham Apabila ramalan perubahan laba terlalu pesimistis, investor 

akan membuat harga saham tinggi sehingga premiumnya besar. Sebaliknya, 

jika ramalan laba optimistis, investor akan membuat harga saham rendah 

sehingga premiumnya kecil. 

2.1.3 Proyeksi Laba 

Tujuan pokok analisa terhadap perhitungan laba rugi adalah untuk membuat 

proyeksi laba. Proyeksi laba sebenarnya sekaligus mencakup penilaian terhadap 

kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. Hal ini disebabkan utnuk bisa 

membuat proyeksi tentang laba perlu dipahami dan dianalisa faktor – faktor atau 

unsur – unsur pokok yang membentuk laba dalam perusahaan yang bersangkutan. 

Proyeksi harus didasarkan hasil analisa secara mendalam terhadap tiap –tiap jenis 

penghasilan dan biaya yang saling berhubungan satu sama lain serta dengan 

memperhatikan situasi dan kondisi dimasa yang akan datang yang kemungkinan 
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akan mempengaruhinya. Oleh karena itu, membuat proyeksi laba perlu dipelajari 

dan didasarkan pada hasil analisa dalam beberapa periode. Hal – hal yang bersifat 

rutin tentu lebih mudah diproyeksikan dan dengan tingkat ketepatan yang lebih 

baik daripada hal – hal yang tidak rutin. 

Proyeksi harus didasarkan pada hasil analisa menurut tiap bagian dalam 

perusahaan untuk beberapa periode. Tiap bagian mempunyai kemampuan untuk 

memberikan kontribusi terhadap laba keseluruhan yang berbeda, menghadapi 

tingkat risiko dan kemampuan untuk berkembang yang berbeda pula. 

 

2.2  Laporan Keuangan  

2.2.1 Arti Penting Laporan Keuangan 

Mereka yang mempunyai kepentingan terhadap perkembangan suatu perusahaan 

sangatlah perlu untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan tersebut, dan 

kondisi keuangan suatu perusahaan akan dapat diketahui dari laporan keuangan 

perusahaan yang bersangkutan, yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi serta 

laporan – laporan keuangan lainnya. Dengan mengadakan analisis terhadap pos – 

pos neraca akan dapat diketahui atau akan diperoleh gambaran tentang posisi 

keuangannya, sedangkan analisis terhadap laporan laba ruginya akan memberikan 

gambaran tentang hasil perkembangan usaha perusahaan yang bersangkutan. 

Menurut Munawir (2001:1) laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari 

proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara 

data keuangan dengan aktivitas suatu perusahaan dengan pihak – pihak yang 

berkepentingan dengan suatu aktivitas perusahaan tersebut.  
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2.2.2 Komponen Laporan Keuangan  

Analisis keuangan bergantung pada informasi yang diberikan oleh laporan 

keuangan perusahaan. Laporan keuangan perusahaan merupakan salah satu 

sumber informasi yang penting disamping informasi lain seperti informasi 

industri, kondisi perekonomian, pangsa pasar perusahaan, kualitas manajemen, 

dan informasi lainnya. 

Menurut Baridwan (1992:17) laporan keuangan merupakan ringkasan dari 

suatu pencatatan dari transaksi – transaksi keuangan yang terjadi pada tahun buku 

yang bersangkutan. 

Komponen – komponen laporan keuangan terdiri dari : 

1. Neraca  Menurut Baridwan (1992:18), Neraca adalah laporan yang 

menunjukkan keadaan keuangan suatu unit usaha pada tanggal tertentu. 

Sedangkan menurut Munawir (2001:13), neraca adalah laporan yang 

sistematis tentang aktiva, hutang serta modal dari suatu perusahaan pada suatu 

saat tertentu. Elemen – elemen dalam neraca adalah sebagai berikut : 

a. Aktiva, tidak terbatas pada kekayaan perusahaan yang berwujud saja, 

tetapi juga termasuk pengeluaran – pengeluaran yang belum dialokasikan 

atau biaya yang masih harus dialokasikan pada penghasilan yang akan 

datang, serta aktiva yang tidak berwujud lainnya. 

b. Hutang adalah semua kewajiban keuangan perusahaan kepada pihak lain 

yang belum terpenuhi, dimana hutang ini merupakan sumber dana atau 

modal perusahaan yang berasal dari kreditor. 
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c. Modal adalah hak atau bagian yang dimiliki oleh pemilik perusahaan yang 

ditunjukkan pada pos modal (modal saham), surplus, dan laba yang 

ditahan. Atau kelebihan nilai aktiva yang dimiliki oleh perusahaan 

terhadap seluruh hutang – hutangnya. 

2. Laporan Laba Rugi Menurut Baridwan (1992:30), Laporan laba rugi adalah 

laporan keuangan yang menunjukkan pendapatan – pendapatan dan biaya – 

biaya dari suatu unit usaha untuk suatu periode tertentu. Selisih antara 

pendapatan dan biaya merupakan laba yang diperoleh atau rugi yang diderita 

perusahaan. Sedangkan menurut Munawir (2001:26), laporan laba rugi adalah 

suatu laporan yang sistematis tentang penghasilan, biaya, rugi laba yang 

diperoleh oleh suatu perusahaan selama periode tertentu. 

3. Laporan Perubahan Ekuitas Menurut (SAK) Standar Akuntansi Keuangan 

Perubahan ekuitas perusahaan menggambarkan peningkatan atau penurunan 

aktiva bersih/kekayaan selama periode bersangkutan berdasarkan prinsip 

pengukuran tertentu yang dianut dan harus diungkapkan dalam laporan 

keuangan. (PSAK No.1, 2002:1) 

4. Laporan Arus Kas  Menurut Menurut (SAK) Standar Akuntansi Keuangan 

Laporan arus kas harus melaporkan arus kas selama periode tertentu dan 

diklasifikasi menurut efektivitas operasi, investasi, dan pendanaan (PSAK 

No.2002:20). Arus kas dari efektivitas operasi terutama diperoleh dari 

aktivitas pernghasil aktiva pendapatan perusahaan. Sedangkan menurut Hanafi 

dan Halim (2000:60), tujuan pokok laporan arus kas adalah untuk memberikan 

informasi mengenai penerimaan dan pembayaran kas perusahaan selama 
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periode tertentu. Tujuan kedua laporan arus kas adalah untuk memberikan 

informasi mengenai efek kas dari kegiatan investasi, pendanaan, dan operasi 

perusahaan selama periode tertentu. Laporan arus kas diklasifikasikan sebagai 

berikut : 

a. Aktivitas Operasi Meliputi semua transaksi dan kegiatan lain yang bukan 

merupakan kegiatan investasi atau pendanaan. Jumlah arus kas dari 

aktivitas operasi merupakan indikator yang menentukan apakah dari 

operasi perusahaan dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk 

melunasi pinjaman baru tanpa mengandalkan pada sumber pendanaan dari 

luar. 

b. Aktivitas Investasi Meliputi pemberian kredit, pembelian atau penjualan 

investasi jangka panjang seperti pabrik dan peralatan. 

c. Aktivitas Pendanaan  Meliputi transaksi untuk memperoleh dana dan 

distribusi return ke pembeli dana atau pelunasan hutang. 

5. Catatan Atas Laporan Keuangan ` Menurut Menurut (SAK) Standar 

Akuntansi Keuangan Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan 

naratif atau rincian jumlah yang tertera dalam neraca, laporan laba rugi, 

laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas serta informasi kewajiban 

(PSAK No.1, 2001:1). Selain itu, catatan atas laporan keuangan harus 

disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam neraca, laporan laba rugi dan 

laporan arus kas harus berkaitan dengan informasi yang terdapat dalam catatan 

atas laporan keuangan. 
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2.2.3 Keterbatasan Laporan Keuangan 

Menurut Baridwan (1992:13) laporan keuangan yang dihasilkan mempunyai 

beberapa keterbatasan seperti berikut  : 

1. Cukup Berarti (Materiality)  Pada dasarnya akuntansi itu disusun atas dasar 

teori yang akan diterapkan untuk mencata transaksi – transaksi yang terjadi 

dalam suatu cara tertentu. Akan tetapi, dalam pelaksanaannyatidak semua 

transaksi diperlakukan sesuai dengan teori, tetapi untuk transaksi – transaksi 

yang jumlahnya kecl dan tidak akan mempengaruhi pos – pos lain bisa 

diperlakukan menyimpang. Yang menjadi masalah adalah berapakah jumlah 

yang dianggap cukup besar sehingga perlu dipertimbangkan. Untuk membuat 

batasan terhadap istilah cukup berarti suatu laporan, fakta atau elemen 

dianggap cukup berarti jika karena adanya dan sifatnya akan mempengaruhi 

atau menyebabkan timbulnya perbedaan dalam pengambilan suatu keputusan, 

dengan mempertimbangkan keadaan – keadaan lain yang ada. Jadi apabila 

laporan, fakta atau elemen titu tidak mempengaruhi atau menyebabkan 

timbulnya perbedaan dalam pengambilan keputusan, maka jumlahnya tidak 

cukup berarti. 

2. Konservatif Konservatif ini merupakan sikap yang diambil oleh akuntan 

dalam menghadapi dua atau lebih alternatif dalam penyusunan laporan 

keuangan. Apabila lebih dari satu alternatif tersedia maka sikap konservatif ini 

cenderung memilih alternatif yang tidak akan membuat aktiva dan pendapatan 

terlalu besar. Masalah ini timbul jika ada lebih dari satu alternatif atau biasa 

juga timbul dalam hal suatu jumlah itu belum dapat dipastikan. 
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3. Sifat khusus suatu industri  Industri – industri yang mempunyai sifat – sifat 

khusus seperti bank, asuransi dan lain – lain seringkali memerlukan prinsip 

akuntansi yang berbeda dengan industri – industri lainnya. Juga karena adanya 

peraturan – peraturan dari pemerintah terhadap industri – industri khusus ini 

akan mengakibatkan adanya prinsip akuntansi tertentu yang berbeda dengan 

yang umumnya digunakan. 

2.2.4 Pengguna Data Akuntansi  

Akuntansi sering disebut “bahasa bisnis”, sebagai indikasi, tipe dan frekuensi 

informasi tersebut dibutuhkan pengguna tertentu bergantung pada bermacam – 

macam keputusan yang dibuat pengguna. Perbedaaan dalam pembagian keputusan 

yang dibuat pengguna, maka pengguna dibedakan kedalam dua kelompok yaitu : 

1. Pengguna internal  Pengguna internal dari informasi akuntansi adalah manager 

yang merencanakan, mengorganisasikan, dan menjelaskan bisnis. Ini termasuk 

manager pemasaran, pengawas produksi, direktur keuangan, dan karyawan 

kantor. Dalam menjalankan bisnis, manager harus menjawab banyak 

pertanyaan penting. Untuk menjawab pertanyaan, pengguna membutuhkan 

detail informasi pada dasar tepat waktu. Untuk pengguna internal, akuntansi 

menyediakan laporan internal. Contohnya adalah perbandingan keuangan dari 

pilihan operasi, dan peramalan kebutuhan kas untuk tahun berikutnya. 

2. Pengguna eksternal  Ada beberapa jenis pengguna eksternal informasi 

keuangan antara lain : 

a. Investor menggunakan informasi akuntansi untu membuat keputusan 

untuk membeli, menahan, atau menjual saham. 
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b. Kreditur seperti supplier dan banker menggunakan informasi akuntansi 

untuk mengevaluasi resiko pemberian kredit atau pinjaman uang. 

Kebutuhan dan pertanyaan informasi dari pengguna eksternal lainnya 

merubah pertimbangan. 

c. Otoritas pajak, seperti Jasa Penghasilan Internal, ingin mengetahui apakah 

perusahaan menuruti hukum pajak. 

d. Pelanggan tertarik apakah perusahaan akan melanjutkan untuk 

mempertahankan jaminan produk dan dukungan batas produk tersebut. 

e. Serikat tenaga kerja ingin mengetahui apakah pemilik dapat membayar 

peningkatan gaji dan keuntungan. 

f. Perencana ekonomi menggunakan informasi akuntansi untuk peramalan 

aktivitas ekonomi. 

 

2.3  Analisis Laporan Keuangan  

2.3.1 Tujuan Analisis 

Menurut Munawir (2001:31) laporan keuangan merupakan alat yang sangat 

penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan 

hasil–hasil yang telah dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan. Data keuangan 

tersebut akan lebih berarti bagi pihak – pihak yang berkepentingan apabila data 

tersebut diperbandingkan untuk periode atau lebih, dan dianalisis lebih lanjut 

sehingga dapat diperoleh data yang akan dapat mendukung keputusan yang akan 

diambil. Tujuan dari analisis laporan keuangan adalah agar data dapat lebih 
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dimengerti sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan bagi 

pihak–pihak yang membutuhkan.  

2.3.2 Prosedur Analisis 

Sebelum mengadakan analisis terhadap suatu laporan keuangan, penganalisis 

harus benar–benar memahami laporan keuangan tersebut. Penganalisis harus 

dapat menggambarkan aktivitas–aktivitas perusahaan yang tercermin dalam 

laporan keuangan tersebut. Dengan kata lain, bahwa agar dapat menganalisis 

laporan keuangan dengan hasil yang memuaskan maka perlu mengetahui latar 

belakang dari data keuangan tersebut. Penganalisis juga harus mempunyai 

kemampuan atau kebijaksanaan yang cukup didalam mengambil suatu 

kesimpulan, disamping harus memperhatikan dan mempertimbangkan perubahan–

perubahan kondisi perusahaan juga harus mempertimbangkan perubahan tingkat 

harga–harga yang terjadi. 

Sebelum mengadakan perhitungan – perhitungan, analisis dan interpretasi, 

penganalisis harus mempelajari atau mereview secara menyeluruh dan apabila 

dianggap perlu diadakan penyusunan kembali dari data sesuai dengan prinsip – 

prinsip yang berlaku dan tujuan analisis. Maksud dari perlunya mempelajari data 

secara menyeluruh ini adalah untuk meyakini pada penganalisis bahwa laporan itu 

sudah cukup jelas menggambarkan semua data keuangan yang relevan dan telah 

diterapkan prosedur akuntansi maupun metode penelitian yang tepat sehingga 

penganalisis akan betul – betul mendapatkan laporan keuangan yang dapat 

diperbandingkan. Setelah kita mempelajari atau menyusun kembali laporan 

keuangan tersebut, kemudian mengadakan perhitungan – perhitungan, analisis dan 
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interpretasi dengan menggunakan metode dan teknik analisis yang tepat sesuai 

dengan tujuan analisis.  

2.3.3 Penggolongan Rasio Keuangan 

Menurut Riyanto (1978) seperti yang dikutip oleh Munawir (2001), ada 4 

klasifikasi angka-angka rasio keuangan yaitu rasio likuiditas, rasio leverage, rasio 

aktifitas, dan rasio keuntungan. Sedangkan menurut Munawir sendiri, rasio 

keuangan meliputi rasio modal kerja atau likuiditas, rasio solvabilitas, rasio 

rentabilitas, dan rasio-rasio lain yang terdiri dari Gross Margin Ratio, Operating 

ratio, dan perputaran hutang dagang. Menurut Hanafi dan Halim (2000), analisis 

rasio bisa dikelompokkan dalam 5 macam kategori yanitu rasio likuiditas, rasio 

aktivitas, rasio solvabilitas, rasio profitabilitas, dan rasio pasar. 

Dalam penelitian ini, akan menggunakan 4 klasifikasi rasio keuangan yang 

terdiri dari rasio likuiditas, rasio leverage, rasio aktivitas, dan rasio profitabilitas. 

Rasio – rasio tersebut diadopsi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan yang 

didasarkan pada sejumlah latar belakang hasil penelitian terdahulu. 

Dengan adanya kelompok tersebut, penulis akan mengukur profitabilitas 

perusahaan dilihat dari empat sudut pandang yaitu : 

a. Rasio LikuiditasMenurut Syamsuddin (1985:38), Rasio likuiditas merupakan 

suatu indikator mengenai kehidupan perusahaan untuk membayar semua 

kewajiban finansial jangka pendek pada saat jatuh tempo dengan 

menggunakan aktiva lancar yang tersedia. 

Likuiditas tidak hanya berkenaan dengan keadaan keseluruhan 

keuangan perusahaan, tetapi juga berkaitan dengan kemampuannya untuk 
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mengubah aktiva lancar tertentu menjadi uang kas. Current ratio merupakan salah 

satu rasio finansial yang sangat sering digunakan. Tingkat Current ratio dapat 

ditentukan dengan cara membandingkan antara Current Assets dengan Current 

Liabilities. 

Rumus : 

 

(Syamsudin, 1985:63) 

Current ratio ini menunjukkan tingkat keamanan kreditur jangka pendek, 

atau kemampuan perusahaan untuk membayar hutang – hutang tersebut. Tidak 

ada ketentuan yang mutlak tentang berapa tingkat current ratio yang dianggap 

baik atau yang harus dipertahankan oleh suatu perusahaan karena biasanya 

tingkat current ratio ini tergantung pada jenis usaha dari masing–masing 

perusahaan. Current ratio ini merupakan indikator yang sesungguhnya dari 

likuiditas perusahaan, karena perhitungan tersebut mempertimbangkan 

hubungan relatif antara aktiva lancar dengan hutang lancar untuk masing–

masing perusahaan.. 

Perusahaan menghasilkan laba, laba perusahaan yang dibagikan 

dinamakan deviden, dan yang tidak dibagikan yaitu laba ditahan. Laba ditahan 

masuk di current assets. Semakin besar current assets, maka semakin mudah 

perusahaan tersebut membayar hutang. Dan semakin tinggi current ratio 

menunjukkan perubahan laba yang tinggi. 

sLiabilitieCurrent
AssetsCurrentCR  

=
sLiabilitieCurrent

AssetsCurrentCR  
=
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b. Rasio Leverage   Menurut Riyanto (1995:331), Rasio leverage adalah rasio – 

rasio yang dimaksudkan untuk mengukur sampai berapa jauh aktiva 

perusahaan dibiayai dengan utang.  

Leverage menjadi indikasi efisiensi kegiatan bisnis perusahaan, serta 

pembagian resiko usaha antara pemilik perusahaan dan para pemberi pinjaman 

atau kreditur. Sebagian pos utang jangka pendek, menengah dan panjang 

menanggung biaya bunga. Contoh utang dengan beban bunga adalah kredit 

dari bank dan lembaga keuangan lain. Semakin kecil jumlah pinjaman 

berbunga, semakin kecil pula beban bunga kredit yang ditanggung perusahaan. 

Dengan demikian, dipandang dari segi beban bunga, perusahaan tersebut lebih 

efisien operasi bisnisnya. Apabila beban biaya operasional yang lain wajar, 

dengan beban bunga pinjaman kecil diharapkan profitabilitas perusahaan 

meningkat. 

Salah satu rasio yang paling banyak digunakan adalah Debt Equity Ratio 

(DER). Menurut Husnan (1997:561), Rasio ini menunjukkan perbandingan 

antara hutang yang diberikan oleh para kreditur dengan jumlah modal sendiri 

yang diberikan oleh pemilik perusahaan. 

Rumus : 

 

(Husnan, 1997:561) 

Besarnya utang yang terdapat dalam struktur modal perusahaan sangat 

penting untuk memahami pertimbangan antara resiko dan laba yang didapat. 

Utang membawa resiko, karena setiap utang pada umumnya akan 

SendiriModal
KewajibanTotalDER  

=
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menimbulkan keterikatan yang tetap bagi perusahaan berupa kewajiban untuk 

membayar beban bunga beserta cicilan kewajiban pokoknya (principal) secara 

periodik. 

Kewajiban bukan sesuatu yang jelek jika dapat memberikan keuntungan 

kepada pemiliknya jika kewajiban dimanfaatkan dengan efektif dan laba yang 

didapat cukup untuk membayar biaya bunga secara periodik. Menurut 

Kuswadi (2005:90), Dengan DER yang tinggi, perusahaan menanggung resiko 

kerugian yang tinggi tetapi juga berkesempatan untuk memperoleh laba yang 

meningkat. DER yang tinggi berdampak pada peningkatan perubahan laba, 

berarti memberikan dampak keuntungan bagi perusahaan. 

c. Rasio AktivitasMenurut Riyanto(1995:331) rasio aktivitas yaitu rasio yang 

dimaksudkan untuk mengukur sampai seberapa besar efektivitas perusahaan 

dalam mengerjakan sumber–sumber dananya. Menurut  Syamsudin (1985:56), 

Salah satu rasionya adalah Total Assets Turn Over (TATO) yang merupakan 

rasio yang menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan keseluruhan aktiva 

perusahaan dalam menghasilkan volume penjualan tertentu.. 

Rumus : 

 

(Syamsudin, 1985:64) 

Apabila semakin tinggi rasio TATO berarti semakin efisien penggunaan 

keseluruhan aktiva didalam menghasilkan penjualan. TATO ini penting bagi para 

kreditur dan pemilik perusahaan serta manajemen perusahaan karena hal ini 

menunjukkan efisien tidaknya penggunaan seluruh aktiva didalam perusahaan. 

AktivaTotal
PenjualanTATO =
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Menurut Hanafi dan Halim (1995:239),  Apabila tingkat penjualan tinggi, maka 

semakin tinggi tingkat penjualan dimasa yang akan datang sehingga perubahan 

laba semakin tinggi pula. Penjualan yang semakin tinggi, maka semakin efisien 

dan efektif perusahaan tersebut dalam menjalankan operasinya, semakin tinggi 

TATO maka semakin tinggi perubahan labanya. 

d. Rasio ProfitabilitasRasio profitabilitas menurut Weston (1994:225) adalah 

rasio yang mengukur efektivitas manajemen yang ditunjukkan oleh laba yang 

dihasilkan dari penjualan dan investasi perusahaan. Profitabilitas merupakan 

hasil akhir bersih dari berbagai kebijakan dan keputusan perusahaan 

beroperasi, tetapi rasio profitabilitas akan memberikan jawaban akhir tentang 

efektivitas manajemen perusahaan. Dalam hal ini ditekankan pada 

profitabilitas, karena untuk dapat melangsungkan hidupnya, suatu perusahaan 

haruslah berada dalam keadaan menguntungkan / profitable.  Rasio 

profitabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah Net Profit Margin 

(NPM) yang merupakan rasio antara laba bersih yaitu penjualan setelah 

dikurangi dengan seluruh biaya termasuk pajak dibandingkan dengan 

penjualan. Semakin tinggi NPM, maka semakin baik operasi perusahaan 

sehingga meningkatkan laba perusahaan tersebut. 

Rumus : 

 

(Weston,1994:62) 

 

Penjualan
BersihLabaNPM  

=
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2.3.4 Analisis Rasio Keuangan Sebagai Instrumen Penilaian Kinerja 

Keuangan Perusahaan 

Menurut Riyanto (1995) laporan finansial memberikan ikhtisar mengenai keadaan 

finansial perusahaan, dimana neraca mencerminkan nilai aktiva, hutang, dan 

modal sendiri pada suatu saat tertentu, dan laporan laba rugi mencerminkan hasil 

yang akan dicapai selama suatu periode tertentu biasanya meliputi periode satu 

tahun. Dalam menganalisis laporan keuangan pada dasarnya dapat dilakukan 

dengan dua macam cara pembandingan, yaitu : 

2.3.4.1 Membandingkan rasio sekarang (present ratio) dengan rasio–rasio dari 

waktu–waktu yang lalu (ratio historis) atau dengan rasio–rasio yang 

diperkirakan untuk waktu-waktu yang akan datang dari perusahaan yang 

sama. 

2.3.4.2 Membandingkan rasio dari suatu perusahaan dengan rasio - rasio 

semacam dari perusahaan lain yang sejenis atau industri untuk waktu 

yang sama. 

Dengan membandingkan rasio perusahaan dengan rasio industri akan dapat 

diketahui apakah perusahaan tersebut dalam aspek finansiil tertentu berada diatas 

rata-rata industri. Untuk menilai prestasi dan kondisi keuangan suatu perusahaan 

diperlukan ukuran-ukuran tertentu. 

 

2.3.1.1.1.1Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian terdahulu akan diuraikan secara ringkas karena 

penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian sebelumnya. Meskipun ruang 
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lingkup hampir sama tetapi obyek dan periode waktu yang digunakan berbeda 

maka terdapat banyak hal yang tidak sama sehingga dapat dijadikan referensi. 

Berikut ringkasan penelitian terdahulu : 

1. Parawiyati dkk (2000)  Parawiyati dkk (2000) telah menemukan bahwa 

rasio keuangan untuk satu tahun ke depan dan dua tahun ke depan yang 

mempengaruhi perubahan laba tanpa memasukkan deflator lab adalah piutang, 

serta laba kotor terhadap penjualan. 

2. Sandiyani dan Aryanti (2001) Sandiyani dan Aryanti (2001) telah 

menemukan bahwa rasio keuangan untuk satu tahun kedepan yang 

mempengaruhi perubahan laba adalah laba, piutang, biaya administrasi dan 

penjualan, serta laba kotor terhadap penjualan. 

3. Sofi’i (2006)   Sofi’i (2006) menemukan bahwa rasio keuangan 

yang berpengaruh secara simultan terhadap perubahan laba pada perusahaan 

perbankan adalah rasio CAR, ROA, dan LDR. Sedangkan secara parsial hanya 

rasio CAR yang berpengaruh terhadap perubahan laba. 

4. Wibowo (2006)  Wibowo (2006) menemukan bahwa hasil 

menunjukkan bahwa secara parsial rasio keuangan yang cukup signifikan 

terhadap pertumbuhan laba yaitu ROI, DER, NITL, NWS, dan TLCA dan 

secara simultan ketujuh rasio keuangan tersebut memberikan kontribusi yang 

cukup besar terhadap pertumbuhan laba.  

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya, perbedaan 

tersebut antara lain : 
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1. Variabel yang digunakan adalah perubahan rasio keuangan, sedangkan 

penelitian sebelumnya menggunakan rasio keuangan. 

2. Variabel digunakan untuk memprediksi perubahan laba satu tahun, penelitian 

sebelumnya satu tahun ke depan dan dua tahun ke depan. 

3. Laporan keuangan yang diteliti selama 3 tahun yaitu tahun 2005 sampai 

dengan tahun 2007. 

 

2.3.1.1.1.2Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Berpikir 

Rasio keuangan merupakan ukuran yang seringkali digunakan untuk 

menunjukkan prestasi dan kondisi keuangan suatu perusahaan. Besar kecilnya 

laba suatu perusahaan dapat dilihat dari peningkatan atau penurunan rasio 

keuangan. Pada saat rasio keuangan menunjukkan kondisi perusahaan yang sehat 

Perubahan Rasio Keuangan 

Rasio Likuiditas 
∆ CR ( X1 ) 

Rasio Leverage 
∆ DER ( X2 ) 

Rasio Aktivitas 
∆ TATO ( X3 ) 

Rasio Profitabilitas 
∆ NPM ( X4 ) 

Perubahan Laba 
( Y ) 
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seharusnya juga diikuti dengan tingkat laba yang tinggi. Dari uraian tersebut, 

penelitian ini dimaksudkan untuk menguji pengaruh yang signifikan antara rasio 

keuangan dan laba untuk satu tahun kedepan. 

1. Pengaruh Current Ratio (CR) terhadap perubahan laba 

Current ratio (CR) merupakan perbandingan antara aktiva lancar 

(current assets) dengan kewajiban lancar (current liabilities). CR 

berhubungan positif dengan laba akuntansi dimana jika CR mengalami 

kenaikan maka laba akuntansi akan mengalami kenaikan dan sebaliknya jika 

CR mengalami penurunan maka laba akuntansi akan turun pula. Oleh karena 

itu investor cenderung menyukai perusahaan yang memilki CR yang tinggi 

karena investor akan mendapatkan return yang tinggi pula. 

2. Pengaruh Debt Equity Ratio (DER) terhadap perubahan laba 

Debt to equity ratio (DER) merupakan perbandingan antara seluruh 

hutang suatu perusahaan terhadap modalnya sendiri. Oleh karena itu DER 

akan menggambarkan kemampuan perusahaan dalam membayar hutang-

hutangnya baik berupa hutang jangka panjang maupun hutang jangka 

pendeknya. Semakin besar DER mengindikasikan bahwa struktur permodalan 

perusahaan lebih banyak menggunakan hutang-hutang relatif terhadap 

ekuitasnya. Jika terdapat penambahan jumlah hutang secara absolut maka 

akan menaikan tingkat leverage perusahaan yang mengakibatkan menurunnya 

laba akuntansi. Maka hal ini menandakan bahwa DER berhubungan negatif 

terhadap laba akuntansi 
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3. Pengaruh Total Assets Turn Over (TATO) terhadap perubahan laba 

Total Assets Tun Over merupakan kemampuan dana yang tertanam 

dalam keseluruhan aktiva berputar dalam suatu periode tertentu atau 

kemampuan modal yang diiventasikan untuk menghasilkan “revenue”. 

Perputaran penjualan yang tinggi akan mencerminkan kinerja perusahaan 

secara financial. Total Assets Tun Over, diukur dari pemakaian total aktivanya 

untuk menghasilkan penjualan, dinyatakan dalam kali. Dengan meningkatnya 

Total Assets Tun Over maka akan meningkatkan perubahan laba 

4. Pengaruh Net Profit Margin (NPM) terhadap perubahan laba 

Net Profit Margin (NPM)/Margin Laba Usaha merupakan 

perbandingan antara laba bersih dengan penjualan bersih, rasio ini 

mencerminkan kemampuan manajemen untuk menghasilkan laba setelah 

beban operasi/usaha dan harga pokok penjualan dalam hubungannya dengan 

penjualan yang dilakukan perusahaan. Dengan meningkanya Net Profit 

Margin (NPM) maka akan meningkatkan perubahan laba 

 

2.3.1.1.1.3Hipotesis 

Menurut Arikunto (1997:67) hipotesis merupakan jawaban yang bersifat 

sementara terhadap permasalahan penelitian sampai bukti melalui data terkumpul. 

Berdasarkan pada berbagai hasil penelitian sebelumnya dan kerangka 

pemikiran yang dikembangkan maka dirumuskan hipotesis alternatif dalam 

penelitian ini sebagai berikut : 
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H1 : Perubahan Current Ratio (CR) mempunyai pengaruh terhadap perubahan 

laba untuk periode satu tahun ke depan. 

H2 : Perubahan Debt Equity Ratio (DER) mempunyai pengaruh terhadap 

perubahan laba untuk periode satu tahun ke depan. 

H3 : Perubahan Total Assets Turn Over (TATO)  mempunyai pengaruh terhadap 

perubahan laba untuk periode satu tahun ke depan. 

H4 : Perubahan Net Profit Margin (NPM) mempunyai pengaruh terhadap 

perubahan laba untuk periode satu tahun ke depan. 

H5 : Perubahan Current Ratio (CR), Debt Equity Ratio (DER), Total Assets Turn 

Over (TATO),  dan Net Profit Margin (NPM) , secara simultan mempunyai 

pengaruh terhadap perubahan laba untuk periode satu tahun ke depan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 
 

3.1 Populasi Penelitian 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek / subyek yang 

mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya  

Populasi sasaran dari penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan dilaporkan dalam Indonesian Capital 

Market Directory tahun 2006 sampai dengan tahun 2008. Pemilihan industri 

manufaktur sebagai populasi didasarkan karena perusahaan manufaktur 

relatif lebih banyak dibandingkan dengan industri lainnya di Bursa Efek 

Indonesia. Berdasarkan dari Indonesia Capital Market Directory tahun 2006 

perusahaan manufaktur terdiri dari 146 perusahaan yang tercatat di Bursa 

Efek Indonesia.  

 

3.2 Sampel Penelitian 

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut. Sampel diambil dari populasi dengan melakukan 

purposive sampling dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang 

representatif sesuai dengan kriteria yang ditentukan.  

Adapun kriteria yang digunakan untuk memilih sampel adalah 

sebagai berikut : 
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2.3.1.1.2Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dari tahun 2005 

sampai tahun 2007. 

2.3.1.1.3Tahun bukunya berakhir 31 Desember, kriteria ini penting untuk 

meyakinkan bahwa sampel tidak akan memasukkan laporan keuangan 

parsial. 

2.3.1.1.4Perusahaan manufaktur yang mempunyai laba bersih positif untuk 

periode tahun 2005 sampai tahun 2007. Perusahaan yang mempunyai 

laba bersih negatif tidak dijadikan sampel karena laba bersih negatif 

menunjukkan perusahaan sering mengalami kerugian sehingga 

perusahaan tersebut tidak mencerminkan perubahan laba yang baik. 

 

3.3 Variabel Penelitian 

Variabel adalah subjek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian. Variabel 

dalam penelitian ini antara lain : 

b. Variabel Bebas ( X ) 

Variabel bebas adalah variabel yang menjelaskan atau 

mempengaruhi variabel lain. Variabel bebas dalam penelitian ini 

adalah perubahan rasio keuangan (CR, DER, TATO, dan NPM).  

Perubahan rasio keuangan adalah selisih rasio keuangan antara tahun 

tertentu dengan tahun sebelumnya dibagi dengan tahun sebelumnya.  

1. Rasio Likuiditas (X1)  Menurut Rasio Syamsuddin (1985:38), 

likuiditas merupakan suatu indikator mengenai kehidupan 

perusahaan untuk membayar semua kewajiban finansial jangka 
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pendek pada saat jatuh tempo dengan menggunakan aktiva lancar 

yang tersedia , 

Perubahan Current Ratio (∆ CR)  X1 

 

 

2. Leverage (X2) Menurut Rasio  Riyanto (1995:331), leverage adalah 

rasio – rasio yang dimaksudkan untuk mengukur sampai berapa 

jauh aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. 

Perubahan The Debt Equity Ratio (∆ DER)  X2 

  

 

 

 

3. Rasio Aktivitas (X3) Menurut Riyanto (1995:331), Rasio aktivitas 

yaitu rasio yang dimaksudkan untuk mengukur sampai seberapa 

besar efektivitas perusahaan dalam mengerjakan sumber – sumber 

dananya.  

Perubahan Total Assets Turn Over (∆ TATO)  X3 

 

 

 

4. Rasio Profitabilitas (X4) Menurut Weston (1994:225), Rasio 

profitabilitas adalah rasio yang mengukur efektivitas manajemen 
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yang ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan 

investasi perusahaan.  

Perubahan Net Profit Margin (∆ NPM)  X4 

 

 

 

 

c. Perubahan Laba ( Y ) 

Variabel terikat adalah variabel yang dijelaskan atau yang dipengaruhi oleh 

variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah perubahan laba. 

Perubahan laba adalah selisih antara tahun tertentu dengan tahun sebelumnya 

dibagi tahun sebelumnya. 

Rumus : 

ΔLt = Perubahan laba perusahaan i pada tahun t 

 L it= Laba perusahaan i pada tahun t 

L (t-1)i= Laba perusahaan i pada tahun dasar 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah 

metode dokumentasi, data dalam penelitian ini diperoleh dengan teknik 

dokumentasi yaitu dengan mencatat data laporan keuangan perusahaan 

manufaktur di Bursa Efek Indonesia yang berupa neraca dan laporan laba 

rugi untuk rasio keuangan sebagai variabel independen yang meliputi CR, 

Penjualan
BersihLabaNPM  

=

it

itit

L
LL

)1(

)1(
t

  L
−

−−
=Δ



41 
 

 

DER, TATO, dan NPM serta laba sebelum pajak untuk variabel dependen. 

Data tersebut merupakan data sekunder berupa angka yang bersumber dari 

Indonesian Capital Market Directory. 

 

3.5 Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : 

1. Analisis Deskriptif 

Deskripsi variabel penelitian adalah bagian dari hasil penelitian 

yang berguna untuk menggambarkan tingkat variabel (independen dan 

dependen) dalam tahun penelitian. 

2. Analisis Regresi Berganda 

Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah metode 

kuantitatif dengan alat analisis regresi berganda. Hal ini dikarenakan 

data yang digunakan adalah data sekunder yang bersifat kuantitatif dan 

mempunyai variabel independen lebih dari satu. Alat analisis regresi 

berganda dalam penelitian ini digunakan untuk menguji pengaruh 

perubahan rasio keuangan terhadap perubahan laba untuk periode satu 

tahun dan dua tahun kedepan. Analisis ini menggunakan perubahan laba 

sebagai variabel dependen dan perubahan rasio keuangan sebagai 

variabel dependen. 

Seberapa besar variabel independen mempengaruhi variabel 

dependen dengan menggunakan persamaan regresi berganda berikut ini : 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 
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Dimana : Y= Pertumbuhan laba 

a= Konstanta 

b= Koefisisen regresi 

X1= Perubahan Current Ratio (CR) 

X2= Perubahan Debt Equity Ratio (DER) 

X3 = Perubahan Total Assets Turn Over (TATO) 

X4= Perubahan Net Profit Margin (NPM) 

3. Uji Asumsi Klasik 

Model regresi merupakan model yang menghasilkan estimator 

linear tidak bias yang terbaik (Best Linear Unbias Estimate / BLUE). 

Kondisi ini akan terjadi jika dipenuhi beberapa asumsi yang disebut 

dengan asumsi klasik sebagai berikut : 

a. Uji Normalitas Residual Menurut Ghozali (2001:74), Pengujian ini 

bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel 

dependen dan variabel independen keduanya mempunyai distribusi 

normal ataukah tidak. Dasar pengambilan keputusan dalam deteksi 

normalitas yaitu :  

1. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah 

garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. 

2. jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak 

mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak 

memenuhi asumsi normalitas. 
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b. Uji Multikolinieritas  Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji 

apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel 

bebas (independen). Model regeresi yang baik seharusnya tidak 

terjadi korelasi antara variabel bebas. Jika variabel bebas saling 

berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak orthogonal. Variabel 

orthogonal adalah variabel bebas yang nilai korelasi antarsesama 

variabel bebas sama dengan nol. Untuk mendeteksi ada atu tidaknya 

multikolinieritas didalam model regresi adalah sebagai berikut : 

1. Nilai R2 yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi 

empiris sangat tinggi, tetapi secara individual , variabel-variabel 

bebas banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel 

terikat. 

2. Menganalisis matrik korelasi variabel-variabel bebas, jika 

antarvariabel bebas ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya 

diatas 0,90), maka hal ini merupakan indikasi adanya 

multikolinieritas. Tidak adanya korelasi yang tinggi antarvariabel 

bebas tidak berarti bebas dari multikolinieritas. Multikolinieritas 

dapat disebabkan karena adanya efek kombinasi dua atau lebih 

variabel bebas. 

3. Multikolinieritas dapat juga dilihat dari (1) nilai tolerance dan 

lawannya, (2) Variance Inflation Factor (VIF). Kedua ukuran ini 

menunjukkan setiap variabel bebas manakah yang dapat 

dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Tolerance mengukur 
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variabilitas variabel yang terpilih yang tidak dapat dijelaskan 

oleh variabel bebas lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah 

sama dengan nilai VIF tinggi (karena VIF = 1/tolerance) dan 

menunjukkan kolinieritas yang tinggi. Jika nilai tolerance lebih 

besar dari 0,1 atau nilai VIF lebih kecil dari 10, maka dapat 

disimpulkan tidak terjadi multikolinieritas pada data yang akan 

diolah.  

c. Uji Heteroskedastisitas 

Menurut Ghozali (2001:77), Uji heteroskedastisitas bertujuan 

untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan 

variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. 

Jika variance dari residual satu ke pengamatan yang lain tetap, maka 

disebut homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. 

Kebanyakan data cross-section mengandung situasi 

heteroskedastisitas karena data ini menghimpun data yang mewakili 

berbagai ukuran (kecil, sedang, dan besar).  

Cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas 

adalah dengan melihat plot antara nilai prediksi variabel terikat 

(ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Deteksi ada tidaknya 

heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola 

tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana 

sumbu Yadalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah 

residual (Y prediksi – Y sesungguhnya). Dasar analisis : 
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1. Jika ada pola tertentu, seperti titik – tititk yang ada membentuk 

pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian 

menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi 

heteroskedastisitas. 

2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik – titik menyebar diatas 

dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas (Ghozali,2001:78). 

d. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t 

dengan kesalahan pada periode sebelumnya. Jika terjadi korelasi, 

maka dinamakan ada problem autokorelasi. Untuk mendeteksi ada 

atau tidaknya autokorelasi digunakan uji Durbin Waston, dimana 

hipotesis yang akan diuji adalah: 

Ho = tidak ada autokorelasi ( r = 0 ) 

H1 = ada autokorelasi ( r ≠ 0 ) 

Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi adalah sebagai 

berikut : 

1. Bila nilai DW terletak antara batas atas atau upper bound (du) 

dan (4-du), maka koefisien autokorelasi sama dengan nol, 

berarti tidak ada autokorelasi. 
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2. Bila nilai DW lebih rendah daripada batas bawah atau lower 

bound (dl), maka koefisien autokorelsi lebih besar daripada nol, 

berarti ada autokorelasi positif. 

3. Bila nilai DW lebih besar daripada (4-dl), maka koefisien 

autokorelasi lebih kecil daripada nol, berarti ada autokorelasi 

negatif. 

4. Bila nilai DW terletak diantara batas atas (du) dan batas bawah 

(dl) atau DW terletak antara (4-du) dan (4-dl), maka hasilnya 

tidak dapat disimpulkan. (Ghozali,2001:68). 

4. Uji Hipotesis 

Penelitian ini menguji hipotesis – hipotesis dengan menggunakan 

metode analisis regresi berganda (multiple regression). Metode regresi 

berganda menghubungkan satu variabel dependen dengan beberapa 

variabel independen dalam suatu model prediktif tunggal. 

Adapun untuk menguji signifikan tidaknya hipotesis tersebut 

digunakan uji F, uji t, dan koefisien determinan. 

a. Uji F ( Pengujian secara simultan ) 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah semua 

variabel independen mempunyai pengaruh yang sama terhadap 

variabel dependen dengan membandingkan antara nilai kritis F tabel 

dengan F hitung. Jika F hitung < F tabel maka Ho diterima, yang berarti 

variabel independen tidak berpengaruh terhadap perubahan nilai 

variabel dependen. Sedangkan jika F hitung > F tabel , maka Ho 
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ditolak dan menerima Ha, ini berarti semua variabel independen 

berpengaruh terhadap nilai variabel dependen. 

b. Uji t ( Pengujian secara parsial ) 

Tujuan pengujian ini adalah untuk mengetahui apakah 

masing – masing variabel independen berpengaruh secara 

signifikan terhadap variabel dependen. Pengambilan keputusan 

dilakukan berdasarkan perbandingan nilai t hitung masing – masing 

koefisien dengan t tabel, dengan tingkat signifikan 5%. Jika t hitung < t 

tabel  maka Ho diterima, ini berarti variabel independen tidak 

berpengaruh terhadap nilai variabel dependen. Sedangkan jika 

thitung > ttabel maka Ho ditolak dan menerima Ha, ini berarti variabel 

independen berpengaruh terhadap variabel dependen. 

 

c. Koefisien Determinasi 

Menurut Ghozali (2001: 45), Koefisien determinasi (R2) pada 

intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam 

menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien 

determinasi adalah diantara nol dan satu. Nilai R2 yang kecil berarti 

kemampuan variabel – variabel independen dalam menjelaskan 

variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu 

berarti variabel – variabel independen memberikan hampir semua 

informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel – variabel 
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dependen. Sedangkan r2 digunakan untuk mengukur derajat 

hubungan antara tiap variabel X terhadap variabel Y secara parsial.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 

4.1. Analisis Deskriptif 

Penelitian ini memilih perusahaan manufaktur yang sudah menerbitkan 

laporan keuangan pada tahun 2005-2007 yaitu sebanyak 50. Menurut Jogiyanto 

(2004:163), Statistik deskriptif umumnya digunakan untuk memberi informasi 

mengenai karakteristik dari variabel penelitian yang meliputi nilai minimum, nilai 

maksimum, mean (Mean merupakan suatu nilai untuk mengetahui suatu 

kecenderungan terpusat dari kelompok data. Mean disini adalah nilai total dibagi 

dengan jumlah kejadiannya), standar deviasi (Deviasi standar merupakan 

pengukur rata-rata penyimpangan masing-masing item data terhadap nilai yang 

diharapkan.). Adapun penjelasan secara deskriptif mengenai variabel-variabel 

yang diteliti yaitu current ratio, DER, TATO dan NPM mempengaruhi 

kemungkinan pertumbuhan laba. Masing-masing variabel tersebut akan 

dideskripsikan di bawah ini: 

4.1.1. Current ratio 

Rasio ini mengukur untuk membandingkan antara aktiva lancar dengan 

hutang lancar. Berdasarkan laporan keuangan, maka current ratio dapat dilihat 

pada tabel dibawah ini 
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Tabel 4.1 

Statistic Deskriptif Current Ratio 

Descriptive Statistics

100 -3.73 4.98 .1608 1.10681
100

Current Ratio
Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

 
     Sumber : Data yang diolah 

 

Dari tabel 4.1 dapat diketahui nilai minimum pada current ratio  adalah 

sebesar –3,73 nilai maksimum current ratio adalah sebesar 4,98 persen hal ini 

berarti perusahaan mempunyai kemampuan untuk membayar hutang yang segera 

harus dipenuhi dengan aktiva lancar. Setiap hutang lancar Rp.1,- dijamin oleh 

aktiva lancar sebesar Rp. 4,98. Sedangkan rata-rata (Mean) current ratio  adalah 

sebesar 0,1608 dengan standar deviasi sebesar 1,10681.  

Tabel 4.2 

Nilai maksimum dan minimum Current Ratio (CR) 

NO KODE NAMA PERUSAHAAN 
Current ratio Perubahan NO KODE NAMA PERUSAHAAN 

Current ratio Perubahan 
2005 2006 2007 1 2 2005 2006 2007 1 2 

1 AQUA Aqua Golden Mississippi Tbk 7.10 7.18 7.09 0.08 -0.09 26 LTLS Lautan Luas Tbk 1.22 1.11 0.83 -0.11 -0.28 
2 DAVO Davomas Abadi Tbk 4.40 5.98 9.27 1.58 3.29 27 CLPI Colorpak Indonesia Tbk 2.03 1.87 1.64 -0.16 -0.23 
3 FAST Fast Food Indonesia Tbk 1.14 1.07 1.20 -0.07 0.13 28 AKRA AKR Corporation Tbk 1.29 1.14 1.16 -0.15 0.02 
4 INDF Indofood Sukses Makmur Tbk 1.47 1.18 0.92 -0.29 -0.26 29 UNIC Unggul Indah Cahaya Tbk 1.90 1.71 1.08 -0.19 -0.63 
5 MLBI Multi Bintang Indonesia Tbk 0.68 0.53 0.59 -0.15 0.06 30 SOBI Sorini Corporation Tbk 1.65 1.73 1.81 0.08 0.08 
6 MYOR Mayora Indah Tbk 3.54 3.91 2.93 0.37 -0.98 31 EKAD Ekadharma International Tbk 4.20 4.92 2.07 0.72 -2.85 
7 DLTA Delta Djakarta Tbk 3.69 3.75 4.17 0.06 0.42 32 DYNA Dynaplast Tbk 1.84 3.74 0.99 1.90 -2.75 
8 SMAR SMART  Tbk 1.45 1.54 1.72 0.09 0.18 33 INTP Indocement Tunggal Prakasa Tbk 0.52 1.14 3.96 0.62 2.82 
9 STTP Siantar TOP Tbk 2.15 2.69 1.77 0.54 -0.92 34 SMGR Semen Gresik (Persero) Tbk 0.73 1.84 3.64 1.11 1.80 
10 TBLA Tunas Baru Lampung Tbk 1.05 1.48 1.81 0.43 0.33 35 BTON Betonjaya Manunggal Tbk 1.24 1.83 3.15 0.59 1.32 
11 ULTJ Ultra Jaya Milk Tbk 1.58 1.18 2.37 -0.40 1.19 36 CTBN Citra Tubindo Tbk 1.90 1.51 1.54 -0.39 0.03 
12 GGRM Gudang Garam Tbk 1.73 1.89 1.93 0.16 0.04 37 LION Lion Metal Works Tbk 6.24 6.06 5.41 -0.18 -0.65
13 HMSP HM  Sampoerna Tbk 1.71 1.68 1.78 -0.03 0.10 38 KBLM Kabelindo Murni Tbk 0.88 0.98 1.05 0.10 0.07 
14 RMBA Bentoel International Investama Tbk 2.21 1.16 3.72 -1.05 2.56 39 VOKS Voksel Electric Tbk 1.63 1.76 1.50 0.13 -0.26 
15 HDTX Panasia Indosyntec Tbk 1.02 1.10 1.13 0.08 0.03 40 ASGR Astra Graphia Tbk 1.33 2.43 1.34 1.10 -1.09 
16 RDTX Roda Vivatex Tbk 1.20 0.85 0.83 -0.35 -0.02 41 ALMI Alumindo Light Metal Industry Tbk 1.09 0.95 0.89 -0.14 -0.06 
17 BATA Sepatu Bata Tbk 1.93 2.90 2.29 0.97 -0.61 42 ASII Astra International Tbk 0.74 0.76 0.91 0.02 0.15
18 SRSN Indo Acidatama Tbk (d/h Sarasa Nugraha Tbk) 0.80 1.34 1.33 0.54 -0.01 43 AUTO Astra Otoparts Tbk 1.71 1.75 2.16 0.04 0.41 
19 RICY Ricky Putra Globalindo Tbk 2.75 2.06 1.94 -0.69 -0.12 44 GJTL Gajah Tunggal Tbk 2.33 1.94 2.21 -0.39 0.27 
20 PBRX Pan Brothers Tex Tbk 1.22 1.04 1.10 -0.18 0.06 45 HEXA Hexindo Adiperkasa Tbk 1.32 1.11 1.15 -0.21 0.04 
21 DOID Delta Dunia Petroindo Tbk 0.36 0.38 2.73 0.02 2.35 46 INAF Indofarma Tbk 1.62 1.18 0.31 -0.44 -0.87 
22 BRPT Barito Pacific Timber Tbk 1.18 1.05 2.02 -0.13 0.97 47 KLBF Kalbe Farma Tbk 3.94 6.04 6.98 2.10 0.94 
23 TIRT Tirta Mahakam Resources Tbk 0.98 1.16 1.86 0.18 0.70 48 KAEF Kimia Farma Tbk 2.25 2.13 3.06 -0.12 0.93 
24 FASW Fajar Surya Wisesa Tbk 1.83 1.85 1.92 0.02 0.07 49 UNVR Unilever Indonesia Tbk 1.35 1.27 2.11 -0.08 0.84 
25 SPMA Suparma Tbk 0.79 5.77 2.04 4.98 -3.73 50 MRAT Mustika Ratu Tbk 8.02 6.25 5.60 -1.77 -0.65 
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4.1.2. Debt to Equity Ratio 

Debt Equity Ratio yaitu rasio antara total hutang tehadap jumlah ekuitas 

perusahaan. Rasio ini digunakan untuk melihat seberapa besar proporsi antara 

sumber dana dari pihak ketiga dan sumber dana dari pemilik perusahaan. 

Berdasarkan laporan keuangan, maka Debt to Equity Ratio dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini: 

Tabel 4.3 

Statistik Deskriptif  Debt Equity Ratio 

Descriptive Statistics

100 -2.57 2.02 .0488 .54894
100

DER
Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

 
Sumber : Data yang diolah 

 
Nilai minimum DER adalah sebesar –2,57, nilai maksimum DER adalah 

sebesar 2,02 hal ini berarti Rp. 2,02,- dari setiap modal sendiri menjadi jaminan 

hutang atau bagian dari setiap rupiah modal sendiri perusahaan yang dijadikan 

jaminan untuk keseluruhan hutang. Sedangkan rata-rata (mean) DER adalah 

sebesar 0,0488 dengan standar deviasi sebesar 0,54894. 

Tabel 4.4 

Nilai maksimum dan minimum Debt to Equity Ratio (DER) 

 NO KODE NAMA PERUSAHAAN 
DER Perubahan NO KODE NAMA PERUSAHAAN 

DER Perubahan 
2005 2006 2007 1 2 2005 2006 2007 1 2 

1 AQUA Aqua Golden Mississippi Tbk 0.78 0.77 0.74 -0.01 -0.03 26 LTLS Lautan Luas Tbk 2.10 2.43 2.42 0.33 -0.01 
2 DAVO Davomas Abadi Tbk 1.24 0.77 0.27 -0.47 -0.50 27 CLPI Colorpak Indonesia Tbk 0.84 1.05 1.29 0.21 0.24 
3 FAST Fast Food Indonesia Tbk 0.66 0.68 0.60 0.02 -0.08 28 AKRA AKR Corporation Tbk 0.66 1.09 1.57 0.43 0.48
4 INDF Indofood Sukses Makmur Tbk 2.73 2.10 0.62 -0.63 -1.48 29 UNIC Unggul Indah Cahaya Tbk 1.22 1.43 1.13 0.21 -0.30
5 MLBI Multi Bintang Indonesia Tbk 0.52 2.08 2.14 1.56 0.06 30 SOBI Sorini Corporation Tbk 0.67 0.72 0.83 0.05 0.11
6 MYOR Mayora Indah Tbk 0.61 0.58 0.73 -0.03 0.15 31 EKAD Ekadharma International Tbk 0.35 0.29 0.39 -0.06 0.10
7 DLTA Delta Djakarta Tbk 0.32 0.32 0.29 0.00 -0.03 32 DYNA Dynaplast Tbk 1.57 1.71 1.63 0.14 -0.08
8 SMAR SMART  Tbk 1.38 1.06 1.29 -0.32 0.23 33 INTP Indocement Tunggal Prakasa Tbk 0.87 0.59 0.44 -0.28 -0.15
9 STTP Siantar TOP Tbk 0.45 0.36 0.44 -0.09 0.08 34 SMGR Semen Gresik (Persero) Tbk 0.62 0.35 0.27 -0.27 -0.08 
10 TBLA Tunas Baru Lampung Tbk 1.83 1.37 1.62 -0.46 0.25 35 BTON Betonjaya Manunggal Tbk 0.12 0.31 0.35 0.19 0.04 
11 ULTJ Ultra Jaya Milk Tbk 0.54 0.53 0.64 -0.01 0.11 36 CTBN Citra Tubindo Tbk 2.70 0.13 0.87 -2.57 0.74 
12 GGRM Gudang Garam Tbk 0.69 0.65 0.69 -0.04 0.04 37 LION Lion Metal Works Tbk 0.21 0.35 0.27 0.14 -0.08 
13 HMSP HM  Sampoerna Tbk 1.55 1.21 0.94 -0.34 -0.27 38 KBLM Kabelindo Murni Tbk 0.83 0.80 1.98 -0.03 1.18 
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14 RMBA Bentoel International Investama Tbk 0.65 0.97 1.50 0.32 0.53 39 VOKS Voksel Electric Tbk 0.78 0.82 1.60 0.04 0.78 
15 HDTX Panasia Indosyntec Tbk 1.47 0.69 0.88 -0.78 0.19 40 ASGR Astra Graphia Tbk 0.82 0.98 0.99 0.16 0.01 
16 RDTX Roda Vivatex Tbk 0.24 0.57 0.50 0.33 -0.07 41 ALMI Alumindo Light Metal Industry Tbk 1.10 1.74 2.07 0.64 0.33 
17 BATA Sepatu Bata Tbk 0.73 0.43 0.60 -0.30 0.17 42 ASII Astra International Tbk 1.81 1.41 1.17 -0.40 -0.24 
18 SRSN Indo Acidatama Tbk (d/h Sarasa Nugraha Tbk) 0.47 1.06 0.79 0.59 -0.27 43 AUTO Astra Otoparts Tbk 0.71 0.57 0.48 -0.14 -0.09 
19 RICY Ricky Putra Globalindo Tbk 0.63 0.76 0.71 0.13 -0.05 44 GJTL Gajah Tunggal Tbk 2.68 2.41 2.54 -0.27 0.13 
20 PBRX Pan Brothers Tex Tbk 2.56 3.73 4.80 1.17 1.07 45 HEXA Hexindo Adiperkasa Tbk 2.10 2.48 3.63 0.38 1.15
21 DOID Delta Dunia Petroindo Tbk 1.61 1.03 3.05 -0.58 2.02 46 INAF Indofarma Tbk 0.96 1.45 2.46 0.49 1.01
22 BRPT Barito Pacific Timber Tbk 1.17 0.64 0.57 -0.53 -0.07 47 KLBF Kalbe Farma Tbk 0.78 0.36 0.33 -0.42 -0.03
23 TIRT Tirta Mahakam Resources Tbk 2.20 1.88 1.79 -0.32 -0.09 48 KAEF Kimia Farma Tbk 0.39 0.45 0.53 0.06 0.08
24 FASW Fajar Surya Wisesa Tbk 1.69 1.91 1.91 0.22 0.00 49 UNVR Unilever Indonesia Tbk 0.76 0.95 0.98 0.19 0.03 
25 SPMA Suparma Tbk 2.26 2.08 1.22 -0.18 -0.86 50 MRAT Mustika Ratu Tbk 0.14 0.10 0.10 -0.04 0.00 

Sumber : ICMD (Indonesian Capital Market Directory) 

4.1.3. Total Assets Turn Over  

Total Assets Tun Over merupakan kemampuan dana yang tertanam dalam 

keseluruhan aktiva berputar dalam suatu periode tertentu atau kemampuan modal 

yang diiventasikan untuk menghasilkan “revenue”. Perputaran penjualan yang 

tinggi akan mencerminkan kinerja perusahaan secara financial. Total Assets Tun 

Over, diukur dari pemakaian total aktivanya untuk menghasilkan penjualan, 

dinyatakan dalam kali. Berdasarkan laporan keuangan, maka Assets Turn Over 

dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 4.5 

Statistik Deskriptif  Total Assets Tun Over 

Descriptive Statistics

100 -1.84 2.08 .0203 .56934
100

TATO
Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

 

Sumber : Data yang diolah 
 

Nilai minimum TATO adalah sebesar –1,84 nilai maksimum TATO 

adalah sebesar 2,08 hal ini berarti dana yang tertanam dalam keseluruhan aktiva 

rata-rata dalam satu tahun berputar 2,08 kali atau setiap rupiah aktiva selama 

setahun dapat menghasilkan revenue sebesar hal ini berarti setiap Rp. 2,08,-. 



53 
 

 

Sedankan rata-rata (mean) DER adalah sebesar 0,0203 dengan standar deviasi 

sebesar 0,56934. 

Tabel 4.6 

Nilai maksimum dan minimum Total Assets Turn Over (TATO) 

NO KODE NAMA PERUSAHAAN 
TATO Perubahan 

NO KODE NAMA PERUSAHAAN 
TATO Perubahan 

2005 2006 2007 1 2 2005 2006 2007 1 2 
1 AQUA Aqua Golden Mississippi Tbk 2.13 1.12 1.19 -1.01 0.07 26 LTLS Lautan Luas Tbk 1.05 2.32 1.27 1.27 -1.05 
2 DAVO Davomas Abadi Tbk 0.64 0.61 0.72 -0.03 0.11 27 CLPI Colorpak Indonesia Tbk 0.97 2.19 2.28 1.22 0.09 
3 FAST Fast Food Indonesia Tbk 0.72 2.64 2.50 1.92 -0.14 28 AKRA AKR Corporation Tbk 1.43 1.67 1.69 0.24 0.02 
4 INDF Indofood Sukses Makmur Tbk 1.27 0.35 0.94 -0.92 0.59 29 UNIC Unggul Indah Cahaya Tbk 1.09 1.06 1.14 -0.03 0.08 
5 MLBI Multi Bintang Indonesia Tbk 1.48 1.46 1.57 -0.02 0.11 30 SOBI Sorini Corporation Tbk 1.19 1.26 1.24 0.07 -0.02 
6 MYOR Mayora Indah Tbk 1.17 1.27 1.49 0.10 0.22 31 EKAD Ekadharma International Tbk 0.40 0.46 0.73 0.06 0.27 
7 DLTA Delta Djakarta Tbk 0.80 0.69 0.74 -0.11 0.05 32 DYNA Dynaplast Tbk 0.83 0.89 0.01 0.06 -0.88 
8 SMAR SMART  Tbk 1.01 0.89 1.00 -0.12 0.11 33 INTP Indocement Tunggal Prakasa Tbk 0.53 0.66 0.73 0.13 0.07
9 STTP Siantar TOP Tbk 1.34 1.12 1.16 -0.22 0.04 34 SMGR Semen Gresik (Persero) Tbk 1.03 1.16 1.13 0.13 -0.03
10 TBLA Tunas Baru Lampung Tbk 0.84 0.58 0.75 -0.26 0.17 35 BTON Betonjaya Manunggal Tbk 2.96 1.12 1.89 -1.84 0.77
11 ULTJ Ultra Jaya Milk Tbk 0.57 0.67 0.83 0.10 0.16 36 CTBN Citra Tubindo Tbk 0.13 0.56 2.64 0.43 2.08 
12 GGRM Gudang Garam Tbk 1.12 1.21 1.18 0.09 -0.03 37 LION Lion Metal Works Tbk 0.78 0.76 0.83 -0.02 0.07
13 HMSP HM  Sampoerna Tbk 2.07 3.33 1.90 1.26 -1.43 38 KBLM Kabelindo Murni Tbk 1.08 1.03 0.74 -0.05 -0.29
14 RMBA Bentoel International Investama Tbk 1.18 1.28 1.19 0.10 -0.09 39 VOKS Voksel Electric Tbk 1.94 1.95 1.65 0.01 -0.30 
15 HDTX Panasia Indosyntec Tbk 0.82 0.69 0.72 -0.13 0.03 40 ASGR Astra Graphia Tbk 1.05 1.06 1.16 0.01 0.10 
16 RDTX Roda Vivatex Tbk 0.43 0.26 0.25 -0.17 -0.01 41 ALMI Alumindo Light Metal Industry Tbk 1.69 1.58 1.69 -0.11 0.11 
17 BATA Sepatu Bata Tbk 1.42 0.58 1.49 -0.84 0.91 42 ASII Astra International Tbk 1.01 0.96 1.10 -0.05 0.14 
18 SRSN Indo Acidatama Tbk (d/h Sarasa Nugraha Tbk) 0.86 0.82 0.80 -0.04 -0.02 43 AUTO Astra Otoparts Tbk 1.27 1.11 1.22 -0.16 0.11 
19 RICY Ricky Putra Globalindo Tbk 0.75 0.81 0.74 0.06 -0.07 44 GJTL Gajah Tunggal Tbk 0.65 0.75 0.79 0.10 0.04 
20 PBRX Pan Brothers Tex Tbk 2.82 1.58 1.90 -1.24 0.32 45 HEXA Hexindo Adiperkasa Tbk 1.33 1.16 1.33 -0.17 0.17 
21 DOID Delta Dunia Petroindo Tbk 0.56 0.74 0.83 0.18 0.09 46 INAF Indofarma Tbk 1.32 1.49 1.26 0.17 -0.23
22 BRPT Barito Pacific Timber Tbk 0.36 0.27 0.02 -0.09 -0.25 47 KLBF Kalbe Farma Tbk 1.27 1.31 1.36 0.04 0.05 
23 TIRT Tirta Mahakam Resources Tbk 1.08 2.23 0.40 1.15 -1.83 48 KAEF Kimia Farma Tbk 1.54 1.74 1.71 0.20 -0.03 
24 FASW Fajar Surya Wisesa Tbk 0.52 0.49 0.70 -0.03 0.21 49 UNVR Unilever Indonesia Tbk 2.60 2.45 2.35 -0.15 -0.10 
25 SPMA Suparma Tbk 0.44 0.50 0.54 0.06 0.04 50 MRAT Mustika Ratu Tbk 0.72 0.78 0.80 0.06 0.02 

Sumber : ICMD (Indonesian Capital Market Directory) 

4.1.4. Net Profit Margin 

Net Profit Margin (NPM)/Margin Laba Usaha merupakan perbandingan 

antara laba bersih dengan penjualan bersih, rasio ini mencerminkan kemampuan 

manajemen untuk menghasilkan laba setelah beban operasi/usaha dan harga 

pokok penjualan dalam hubungannya dengan penjualan yang dilakukan 

perusahaan. Berdasarkan laporan keuangan, maka Net Profit Margin dapat dilihat 

pada tabel dibawah ini: 
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Tabel 4.7 

Statistik Deskriptif  Net Profit Margin 

Descriptive Statistics

100 -.61 1.53 .0343 .25470
100

NPM
Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

 

Sumber : Data yang diolah 
 

Nilai minimum NPM adalah sebesar –0,61 nilai maksimum NPM adalah 

sebesar 1,53 hal ini berarti setiap rupiah penjualan menghasilkan keuntungan neto 

sebesar Rp. 153,-. Sedangkan rata-rata (mean) DER adalah sebesar 0,0343 dengan 

standar deviasi sebesar 0,25470 

Tabel 4.8 

Nilai maksimum dan minimum Net Profit Margin (NPM) 

NO KODE NAMA PERUSAHAAN 
NPM Perubahan 

NO KODE NAMA PERUSAHAAN 
NPM Perubahan 

2005 2006 2007 1 2 2005 2006 2007 1 2 

1 AQUA Aqua Golden Mississippi Tbk 0.04 0.03 0.03 -0.01 0.00 26 LTLS Lautan Luas Tbk 0.02 0.01 0.33 -0.01 0.32 
2 DAVO Davomas Abadi Tbk 0.08 0.15 0.17 0.07 0.02 27 CLPI Colorpak Indonesia Tbk 0.06 0.03 0.03 -0.03 0.00 
3 FAST Fast Food Indonesia Tbk 0.04 0.15 0.19 0.11 0.04 28 AKRA AKR Corporation Tbk 0.02 0.03 0.03 0.01 0.00 
4 INDF Indofood Sukses Makmur Tbk 0.01 0.03 0.04 0.02 0.01 29 UNIC Unggul Indah Cahaya Tbk 0.21 0.25 0.21 0.04 -0.04 
5 MLBI Multi Bintang Indonesia Tbk 0.10 0.08 0.09 -0.02 0.01 30 SOBI Sorini Corporation Tbk 0.05 0.03 0.09 -0.02 0.06 
6 MYOR Mayora Indah Tbk 0.03 0.05 0.05 0.02 0.00 31 EKAD Ekadharma International Tbk 0.05 0.05 0.03 0.00 -0.02 
7 DLTA Delta Djakarta Tbk 0.13 0.21 0.08 0.08 -0.13 32 DYNA Dynaplast Tbk 0.02 0.02 0.01 0.00 -0.01 
8 SMAR SMART  Tbk 0.07 0.03 0.22 -0.04 0.19 33 INTP Indocement Tunggal Prakasa Tbk 0.05 0.09 0.13 0.04 0.04 
9 STTP Siantar TOP Tbk 0.02 0.03 0.03 0.01 0.00 34 SMGR Semen Gresik (Persero) Tbk 0.09 0.15 0.28 0.06 0.13 
10 TBLA Tunas Baru Lampung Tbk 0.01 0.04 0.05 0.03 0.01 35 BTON Betonjaya Manunggal Tbk 0.03 0.01 0.08 -0.02 0.07 
11 ULTJ Ultra Jaya Milk Tbk 0.01 0.02 0.03 0.01 0.01 36 CTBN Citra Tubindo Tbk 0.06 0.09 0.08 0.03 -0.01 
12 GGRM Gudang Garam Tbk 0.05 0.14 0.15 0.09 0.01 37 LION Lion Metal Works Tbk 0.25 0.11 0.10 -0.14 -0.01 
13 HMSP HM  Sampoerna Tbk 0.10 0.12 0.12 0.02 0.00 38 KBLM Kabelindo Murni Tbk 0.05 0.04 0.02 -0.01 -0.02 
14 RMBA Bentoel International Investama Tbk 0.05 0.05 0.05 0.00 0.00 39 VOKS Voksel Electric Tbk 1.34 2.87 3.95 1.53 1.08 
15 HDTX Panasia Indosyntec Tbk 0.12 0.21 0.10 0.09 -0.11 40 ASGR Astra Graphia Tbk 0.07 0.09 0.10 0.02 0.01 
16 RDTX Roda Vivatex Tbk 0.13 0.55 0.12 0.42 -0.43 41 ALMI Alumindo Light Metal Industry Tbk 1.14 2.22 2.37 1.08 0.15 
17 BATA Sepatu Bata Tbk 0.06 0.50 0.07 0.44 -0.43 42 ASII Astra International Tbk 0.09 0.07 0.09 -0.02 0.02 
18 SRSN Indo Acidatama Tbk (d/h Sarasa Nugraha Tbk) 0.08 0.09 0.10 0.01 0.01 43 AUTO Astra Otoparts Tbk 0.07 0.08 0.11 0.01 0.03 
19 RICY Ricky Putra Globalindo Tbk 0.12 0.09 0.10 -0.03 0.01 44 GJTL Gajah Tunggal Tbk 0.07 0.02 0.01 -0.05 -0.01 
20 PBRX Pan Brothers Tex Tbk 0.01 0.01 0.02 0.00 0.01 45 HEXA Hexindo Adiperkasa Tbk 0.07 0.03 0.03 -0.04 0.00 
21 DOID Delta Dunia Petroindo Tbk 0.77 0.27 0.15 -0.50 -0.12 46 INAF Indofarma Tbk 1.40 1.48 0.87 0.08 -0.61 
22 BRPT Barito Pacific Timber Tbk 0.14 0.32 0.23 0.18 -0.09 47 KLBF Kalbe Farma Tbk 0.11 0.15 0.10 0.04 -0.05 
23 TIRT Tirta Mahakam Resources Tbk 0.06 0.11 0.05 0.05 -0.06 48 KAEF Kimia Farma Tbk 0.03 0.02 0.02 -0.01 0.00 
24 FASW Fajar Surya Wisesa Tbk 0.19 0.06 0.05 -0.13 -0.01 49 UNVR Unilever Indonesia Tbk 0.14 0.17 0.16 0.03 -0.01 
25 SPMA Suparma Tbk 0.21 0.33 0.03 0.12 -0.30 50 MRAT Mustika Ratu Tbk 0.04 0.10 0.04 0.06 -0.06

Sumber : ICMD (Indonesian Capital Market Directory) 

 



55 
 

 

4.1.5. Perubahan Laba 

Perubahan laba adalah selisih antara tahun tertentu dengan tahun 

sebelumnya dibagi tahun sebelumnya. Laba ini merupakan perbedaan antara 

pendapatan direalisasi yang timbul dari transaksi periode tersebut dan biaya 

historis yang sepadan dengannya. Laba diukur berdasarkan laba bersih setelah 

pajak ( Net Income  After Tax ) atau NIAT, dimana laba yang digunakan adalah 

laba tahun sebelumnya 

Tabel 4.9 

Statistik Deskriptif  Perubahan laba 

Descriptive Statistics

100 1.86 6.77 4.4782 .88726
100

Perb Laba
Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

 

Sumber : Data yang diolah 

Nilai minimum pertumbuhan laba adalah sebesar 1,86 nilai maksimum 

pertumbuhan laba adalah sebesar 6,77 rata-rata (mean) DER adalah sebesar 

4,4782 dengan standar deviasi sebesar 0,88726. 

Tabel 4.10 

Nilai maksimum dan minimum Perubahan Laba 

NO KODE NAMA PERUSAHAAN 
Perubahan Laba Perubahan 

(log) NO KODE NAMA PERUSAHAAN 
Perubahan Laba Perubahan 

(log) 
2005 2006 2007 1 2 2005 2006 2007 1 2 

1 AQUA Aqua Golden Mississippi Tbk         91,363           79,794        95,821 4.06 0.61 26 LTLS Lautan Luas Tbk          83,289           62,991           123,304 4.31 0.63
2 DAVO Davomas Abadi Tbk       118,889         249,919      298,882 5.12 0.71 27 CLPI Colorpak Indonesia Tbk          11,139           11,212             14,212 1.86 0.27
3 FAST Fast Food Indonesia Tbk         57,871           95,967      144,161 4.58 0.66 28 AKRA AKR Corporation Tbk             1,832         189,242           338,179 5.27 0.72
4 INDF Indofood Sukses Makmur Tbk       425,761     1,221,206  2,065,229 5.90 0.77 29 UNIC Unggul Indah Cahaya Tbk          64,823           29,714             47,254 4.55 0.66
5 MLBI Multi Bintang Indonesia Tbk       128,589         111,061        131,151  4.24 0.63 30 SOBI Sorini Corporation Tbk              5,959           44,548            154,083  4.59 0.66
6 MYOR Mayora Indah Tbk         67,581         141,744        209,828  4.87 0.69 31 EKAD Ekadharma International Tbk                    65              7,904                 6,417  3.89 0.59
7 DLTA Delta Djakarta Tbk         79,071           60,756          66,622  4.26 0.63 32 DYNA Dynaplast Tbk           38,888              3,959                 1,636  4.54 0.66
8 SMAR SMART  Tbk       237,667         630,758    1,512,324  5.59 0.75 33 INTP Indocement Tunggal Prakasa Tbk     1,077,812         862,197        1,417,692  5.33 0.73
9 STTP Siantar TOP Tbk         15,064           21,009          23,257  3.77 0.58 34 SMGR Semen Gresik (Persero) Tbk     1,453,066     1,857,041        2,560,214  5.61 0.75
10 TBLA Tunas Baru Lampung Tbk         18,515           79,152        138,648  4.78 0.68 35 BTON Betonjaya Manunggal Tbk              2,367              1,064              12,422  3.11 0.49
11 ULTJ Ultra Jaya Milk Tbk            4,808           25,814          39,103  4.32 0.64 36 CTBN Citra Tubindo Tbk           85,105         278,043            281,838  5.29 0.72
12 GGRM Gudang Garam Tbk   2,710,464     1,603,431    2,204,841  6.04 0.78 37 LION Lion Metal Works Tbk           28,093           29,748                 3,674  3.22 0.51
13 HMSP HM  Sampoerna Tbk   3,724,660     5,344,895    5,344,073  6.21 0.79 38 KBLM Kabelindo Murni Tbk                    77           15,034                 8,947  4.17 0.62
14 RMBA Bentoel International Investama Tbk       105,402         179,538        281,084  4.87 0.69 39 VOKS Voksel Electric Tbk              2,686           53,979                 7,718  4.71 0.67
15 HDTX Panasia Indosyntec Tbk         30,616              2,143             3,222  4.45 0.65 40 ASGR Astra Graphia Tbk           54,707                 816              95,279  4.73 0.68
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16 RDTX Roda Vivatex Tbk         24,172           39,552          38,083  4.19 0.62 41 ALMI Alumindo Light Metal Industry Tbk           54,927         121,542              46,241  4.82 0.68
17 BATA Sepatu Bata Tbk         38,475           32,409          53,939  3.78 0.58 42 ASII Astra International Tbk     8,205,759     5,148,463      11,060,181  6.49 0.81
18 SRSN Indo Acidatama Tbk (d/h Sarasa Nugraha Tbk)         25,998           36,296          38,116  4.01 0.60 43 AUTO Astra Otoparts Tbk         428,929         386,857            577,248  4.62 0.67
19 RICY Ricky Putra Globalindo Tbk         52,874           59,314          57,678  3.81 0.58 44 GJTL Gajah Tunggal Tbk         193,822         233,268            140,321  4.60 0.66
20 PBRX Pan Brothers Tex Tbk            1,476           15,166          31,558  4.14 0.62 45 HEXA Hexindo Adiperkasa Tbk           14,167           57,938              74,431  4.64 0.67
21 DOID Delta Dunia Petroindo Tbk            4,003              2,672        10,022 3.12 0.49 46 INAF Indofarma Tbk          16,039           40,064             22,074 4.38 0.64
22 BRPT Barito Pacific Timber Tbk       355,163              1,652        48,051 5.55 0.74 47 KLBF Kalbe Farma Tbk    1,015,565     1,090,081       1,158,667 4.87 0.69
23 TIRT Tirta Mahakam Resources Tbk         17,637              4,602           2,081 4.12 0.61 48 KAEF Kimia Farma Tbk          82,484           67,629                8,229 4.17 0.62
24 FASW Fajar Surya Wisesa Tbk         12,475           14,938      178,517 3.39 0.53 49 UNVR Unilever Indonesia Tbk    2,064,407     2,464,792       2,821,441 5.60 0.75
25 SPMA Suparma Tbk         11,914           38,658          39,346  4.43 0.65 50 MRAT Mustika Ratu Tbk           11,267           13,584                 1,495  3.36 0.53

Sumber : ICMD (Indonesian Capital Market Directory) 

 
4.2. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik bertujuan untuk mendapatkan  model regresi yang baik, 

dan harus terbebas dari Multikolinieritas, Autokorelasi, Heteroskedastisitas, serta 

data yang dihasilkan harus berdistribusi normal. Cara yang digunakan untuk 

menguji penyimpangan asumsi klasik adalah sebagai berikut : 

1. Uji Normalitas Uji Normalitas bertujuan apakah dalam suatu model regresi 

(variabel dependent, variabel independent atau keduanya mempunyai 

distribusi normal/tidak). Model regresi yang baik adalah distribusi yang 

mempunyai data normal atau mendekati normal. Berikut gambar normalitas 

pada model 

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: Perb Laba

Observed Cum Prob
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Gambar 4.1 : Uji Normalitas 

 

Dengan melihat tampilan grafik histogram maupun grafik normal dapat 

disimpulkan bahwa grafik histogram memberikan pola distribusi yang 
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mendekati normal. Sedangkan pada grafik normal plot terlihat titik-titik 

menyebar di sekitar diagonal, serta penyebarannya mengikuti garis diagonal 

sehingga menunjukkan bahwa model regresi layak dipakai karena memenuhi 

asumsi normalitas. 

2. Uji Multikolinieritas  Uji Multikolinieritas dengan menggunakan nilai VIF 

(Variance Inflation Factor) dan tolerance. Dari hasil pengujian model regresi 

diperoleh hasil untuk masing-masing variabel sebagai berikut : 

Tabel 4.11 

Hasil Output SPSS : Uji Multikolinearitas (VIF-Tolerance) 
 

Variabel Tolerance VIF 

Current ratio (X1) 0,991 1,009 

Debt to Equity Ratio (X2) 0,995 1,005 

Total Assets Turn Over (X3) 0,993 1,007 

Net Profit Margin (X4) 0,985 1,015 

Sumber : Data yang diolah 
 

Dari tabel 4.7 di atas menunjukkan tidak ada variabel bebas yang 

memiliki nilai tolerance dibawah 0,1. Hasil perhitungan nilai VIF juga 

menunjukkan tidak ada variabel bebas yang memiliki nilai VIF di atas 10. Jadi 

dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel bebas 

dalam model regresi. 

3. Uji Heteroskedastisitas Uji Heteroskedastisitas dimaksudkan untuk 

mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas pada model regresi yaitu dengan 

Analisis Grafif Plot. Hasil grafik scatterplot sebagai berikut : 
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Scatterplot

Dependent Variable: Perb Laba
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Gambar 4.2 : Grafik plot 

Uji Berdasarkan grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat dengan 

residualnya diperoleh hasil tidak adanya pola yang jelas, serta titik-titik 

menyebar di atas dan di bawah angka 0 (nol) pada sumbu Y, maka tidak 

terjadi heteroskedastisitas. Dengan demikian, model regresi layak dipakai 

untuk memprediksi Pertumbuhan laba (Y) berdasarkan variebel bebas yaitu 

Current ratio (X1), Debt to Equity Ratio (X2), Total Assets Turn Over (X3), 

Net Profit Margin (X4),   

4. Uji Autokorelasi   Uji Autokorelasi dengan menggunakan uji statistik  dari 

Durbin Watson. Langkah awal pendeteksian ini adalah mencari nilai du dari 

analisis regresi dan selanjutnya mencari nilai d1 dan du pada tabel dengan 

kriteria. Untuk menguji apakah terhadap autokorelasi digunakan Durbin 

Waston Test, diketahui : 
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Tabel 4.12 

Hasil Output SPSS : Uji Autokorelasi (Durbin Waston) 

Model Summaryb

.404a .163 .128 .82872 2.109
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate Durbin-Watson

Predictors: (Constant), NPM, DER, TATO, Current Ratioa. 

Dependent Variable: Perb Labab. 
 

Hasil uji Durbin Waston menunjukkan nilai sebesar 2,100 nilai tersebut jika 

dibandingkan dengan nilai tabel dengan menggunakan derajat kepercayaan 

5%, jumlah sampel 100, Variabel bebas (k) = 4, Nilai Tabel Durbin Watson  

dl= 1,679 dan du = 1,788 

Kesimpulan 

Nilai DW terletak diantara batas atas du dan (4-du), 1,788 < 2,100 < 2,212 

maka hasilnya tidak  ada Autokorelasi. 

 

4.3. Analisis Regresi Linier Berganda 

Untuk mengetahui pengaruh Current ratio (X1), Debt to Equity Ratio 

(X2), Total Assets Turn Over (X3), dan Net Profit Margin (X4), terhadap 

Pertumbuhan laba (Y) menggunakan analisis stasistik yaitu model analisis regresi 

linier berganda.  

Dari hasil perhitungan dengan menggunakan komputer dengan program 

SPSS diperoleh hasil seperti pada tabel berikut ini 
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Tabel 4.13 

Hasil Analisis Regresi 

Coefficientsa

4.437 .085 52.372 .000
.199 .076 .248 2.632 .010

-.371 .152 -.230 -2.442 .016
.177 .147 .114 1.208 .230
.701 .329 .201 2.128 .036

(Constant)
Current Ratio
DER
TATO
NPM

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Perb Labaa. 
 

Sumber : data yang diolah 

Berdasarkan tabel 4.13 dapat dijelaskan analisis persamaan regresi linier berganda 
sebagai berikut : 
Y  =  4,437 +  0,199X1 - 0,371X2 + 0,177X3 + 0,701X4 

Berdasarkan hasil persamaan regresi berganda, maka dapat diinterprestasikan 

sebagai berikut : 

1. Nilai konstanta (a) sebesar 4,437 mempunyai arti bahwa jika Current ratio 

(X1), Debt to Equity Ratio (X2), Total Assets Turn Over (X3), dan Net Profit 

Margin (X4), terhadap Perubahan Laba (Y) dianggap sama dengan nol atau 

konstan maka Pertumbuhan laba (Y) adalah sebesar 4,437.  

2. Nilai koefisien regresi Current ratio (b1) sebesar 0,199 berarti  Current ratio 

(X1) mempunyai pengaruh positif terhadap Perubahan Laba (Y) artinya jika 

Current ratio semakin meningkat maka akan meningkatkan Perubahan Laba.  

3. Nilai koefisien regresi Debt to Equity Ratio (b2) sebesar -0,371 berarti Debt to 

Equity Ratio (X2) mempunyai pengaruh negatif terhadap Pertumbuhan laba 

(Y) artinya jika Debt to Equity Ratio semakin menurun maka akan 

meningkatkan Perubahan Laba.  
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4. Nilai koefisien regresi Total Assets Turn Over (b3) sebesar 0,177 berarti Total 

Assets Turn Over (X3) mempunyai pengaruh positif terhadap Pertumbuhan 

laba (Y) artinya jika Total Assets Turn Over semakin meningkat maka akan 

meningkatkan Perubahan Laba.  

5. Nilai koefisien regresi Net Profit Margin (b4) sebesar 0,701 berarti Net Profit 

Margin (X4) mempunyai pengaruh positif terhadap Pertumbuhan laba (Y) 

artinya jika Net Profit Margin semakin meningkat maka akan meningkatkan 

Perubahan Laba. 

 

4.4. Pengujian Hipotesis 

4.4.1. Uji F  

Uji F digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh Current ratio (X1), 

Debt to Equity Ratio (X2), Total Assets Turn Over (X3) dan Net Profit Margin 

(X4) secara bersama-sama terhadap Pertumbuhan laba (Y) 

Tabel 4.14 

Hasil Uji F 

ANOVAb

12.692 4 3.173 4.620 .002a

65.244 95 .687
77.936 99

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), NPM, DER, TATO, Current Ratioa. 

Dependent Variable: Perb Labab. 
 

Dari hasil perhitungan F-hitung (4,620) > F-tabel (2,467) atau sig F 

(0,000) < 0,05, dengan demikian Ho ditolak dan Ha diterima. Maka dapat 

disimpulkan ada pengaruh positif dan signifikan antara Current ratio (X1), Debt 
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to Equity Ratio (X2), Total Assets Turn Over (X3) dan Net Profit Margin (X4) 

terhadap Pertumbuhan laba (Y) 

4.4.2. Uji t  

Uji t digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh Current ratio (X1), 

Debt to Equity Ratio (X2), Total Assets Turn Over (X3), dan Net Profit Margin 

(X4) secara parsial terhadap Pertumbuhan laba (Y) 

1. Pengujian Hipotesis Current ratio (X1) terhadap Pertumbuhan laba (Y)  Dari 

hasil perhitungan t-hitung (2,632) > t-tabel (1,661) atau sig t (0,010) < 0,05, 

dengan demikian Ha diterima dan Ho ditolak, hal ini berarti terdapat pengaruh 

positif dan signifikan antara Current ratio terhadap Perubahan Laba 

2. Pengujian Hipotesis Debt to Equity Ratio (X2) terhadap Pertumbuhan laba (Y)   

Dari hasil perhitungan t-hitung (-2,442) < t-tabel (1,661) atau sig t (0,016) < 

0,05, dengan demikian Ho ditolak dan Ha diterima, hal ini berarti terdapat 

pengaruh negatif dan signifikan antara Debt to Equity Ratio terhadap 

Perubahan Laba 

3. Pengujian Hipotesis Total Assets Turn Over (X3) terhadap Pertumbuhan laba 

(Y)                  Dari hasil perhitungan t-hitung (1,208) < t-tabel (1,661) atau sig 

t (0,362) > 0,05, dengan demikian Ha ditolak dan Ho diterima, hal ini berarti 

tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Total Assets Turn Over 

terhadap Perubahan Laba.  

4. Pengujian Hipotesis Net Profit Margin (X4) terhadap Pertumbuhan laba (Y)               

Dari hasil perhitungan t-hitung (2,128) > t-tabel (1,661) atau sig t (0,036) > 
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0,05, dengan demikian Ha ditolak dan Ho diterima, hal ini berarti terdapat 

pengaruh yang signifikan antara Net Profit Margin terhadap Perubahan Laba 

 

4.5. Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi adalah salah satu nilai statistik yang dapat 

digunakan untuk mengetahui besarnya persentase pengaruh semua variabel 

independen terhadap nilai variabel dependen. Berdasarkan hasil perhitungan 

diperoleh koefisien determinasi dapat dilihat pada table 4.15 berikut ini : 

Tabel 4.15 
Nilai Koefisien Determinasi 

Model Summary

.404a .163 .128 .82872
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), NPM, DER, TATO, Current Ratioa. 
 

               Sumber : Data yang diolah 
 

Nilai koefisien determinasi (Adjusted R Square) adalah sebesar 0,128, hal 

ini berarti variasi perubahan Pertumbuhan laba (Y) dipengaruhi oleh Current ratio 

(X1), Debt to Equity Ratio (X2), Total Assets Turn Over (X3), Net Profit Margin 

(X4), sebesar 12,8% sedangkan sisanya 87,2% dipengaruhi oleh faktor lain. 

 
4.6. Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa secara simultan 

terdapat pengaruh Current ratio (X1), Debt to Equity Ratio (X2), Total Assets 

Turn Over (X3), Net Profit Margin (X4) terhadap Pertumbuhan laba, hal ini dapat 

diketahui nilai F-hitung yang memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 
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Dari hasil penelitian diketahui bahwa terdapat pengaruh yang signifikan 

antara Current ratio (X1) terhadap Pertumbuhan laba, dan sejalan dengan 

penelitian Wibowo (2006). Secara teori Suatu perusahaan yang solvabel berarti 

mempunyai aktiva atau kekayaan yang cukup untuk membayar semua hutang-

hutangnya tetapi bukan berarti perusahaan tersebut dalam keadaan likiud. Posisi 

likuiditas dari suatu perusahaan merupakan faktor yang penting yang harus 

dipertimbangkan sebelum diambilnya keputusan untuk  menetapkan besarnya 

dividen yang akan dibayarkan kepada para pemegang saham. Adanya pengaruh  

mengindikasikan adanya kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban jangka pendeknya dengan aktiva lancarnya (current assets) atau adanya 

kemampuan laba sehingga perusahaan dapat membayar hutangnya yang sudah 

jatuh tempo karena hal ini dapat disebabkan oleh proporsi atau distribusi dari 

aktiva lancar yang menguntungkan ataupun adanya saldo piutang yang dapat 

tertagih.   

Dari hasil penelitian diketahui bahwa terdapat pengaruh yang signifikan 

antara Debt to Equity Ratio (X2) terhadap Pertumbuhan laba dan sejalan dengan 

penelitian Pariwiyati (2000) dan Wibowo (2006). Adanya pengaruh 

mengindikasikan DER dipertimbangkan investor dalam pasar modal. Secara teori 

Debt to Equity Ratio  merupakan rasio solvabilitas yang menunjukkan tingkat 

leverage (penggunaan hutang) terhadap total shareholders equity yang dimiliki 

perusahaan dan mempunyai pengaruh yang negatif terhadap pertumbuhan laba. 

Implikasinya adalah bahwa semakin meningkat debt to equity ratio menunjukkan 

komposisi total hutang semakin besar dibandingkan dengan total modal sendiri, 
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sehingga berdampak pada semakin besar beban dan ketergantungan perusahaan 

terhadap pihak luar (kreditur). Menurut Altman (1996) perusahaan yang memiliki 

tingkat leverage keuangan yang tinggi memiliki risiko bangkrut yang lebih tinggi, 

karena dapat mengganggu kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. 

Debt rasio yang tinggi mencerminkan risiko perusahaan yang tinggi dan 

menunjukkan bahwa struktur modal perusahaan lebih banyak menggunakan 

hutang daripada ekuitas. Adanya pengaruh Debt to Equity Ratio terhadap 

Pertumbuhan laba berarti perusahaan mempunyai kemampuan dalam membayar 

hutang-hutangnya baik berupa hutang jangka panjang maupun hutang jangka 

pendeknya sehingga kinerja pada perusahaan berdampak buruk kerena tingkat 

hutang yang semakin tinggi berarti beban bunga akan semakin besar yang berarti 

mengurangi keuntungan. (Robert Ang, 1997). 

Dari hasil penelitian diketahui bahwa tidak terdapat pengaruh yang 

signifikan antara Total Assets Turn Over (X3) terhadap Pertumbuhan laba dan 

tidak sejalan dengan penelitian Pariwiyati (2000) dan Wibowo (2006). Secara 

teori perputaran aktiva yang tinggi akan mencerminkan kinerja perusahaan secara 

financial sehingga akan meningkatkan pertumbuhan laba. Pengaruh aktiva 

terhadap penjualan memang menyangkut jangka waktu yang relatip panjang. 

Akan tetapi ada berbagai faktor yang berhubungan dengan aktiva tetap dan 

mempengaruhi aktivitas penjualan yang bersifat temporer. Tidak adanya pengaruh 

mengindikasikan dana yang berputar cepat atau tidak berpengaruh pada 

pertumbuhan laba. Selain itu berarti aktiva yang dimiliki oleh perusahaan kurang 

dapat mendukung perolehan penghasilan yang menguntungkan.  
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Dari hasil penelitian diketahui bahwa tidak terdapat pengaruh yang 

signifikan antara Net Profit Margin (X4) terhadap Pertumbuhan laba dan sejalan 

dengan penelitian Pariwyati  (2000). Secara teori Net Profit Margin menunjukan 

keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dan merupakan bagian 

dari laporan keuangan, dimana suatu laporan keuangan merupakan bentuk 

pertanggung jawaban manajemen kepada stockholder dengan catatan laporan 

keuangan disusun sendiri oleh manajemen. Kondisi ini akan memungkinkan pihak 

manajemen akan menyampaikan informasi sebaik mungkin, agar terlihat kinerja 

manajemen yang baik oleh stockholder, hal ini tentu akan merugikan pihak 

stockholder dikarenakan ketidak tahuan dalam kinerja manjemen sehari-hari. 

Profitabilitas yang tinggi bagi perusahaan akan dapat meningkatkan harga saham. 

Adanya pengaruh mengindikasikan adanya kemampuan manajemen untuk 

menghasilkan laba setelah beban operasi/usaha dan harga pokok penjualan dalam 

hubungannya dengan penjualan yang dilakukan perusahaan. 
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BAB V 

PENUTUP 
 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat dibuat kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Terdapat pengaruh yang signifikan antara Current ratio terhadap Pertumbuhan 

laba.  

2. Terdapat pengaruh yang signifikan antara Debt to Equity Ratio terhadap 

Pertumbuhan laba. 

3. Tidak terdapat pengaruh antara Total Assets Turn Over terhadap Pertumbuhan 

laba.  

4. Terdapat pengaruh yang signifikan antara Net Profit Margin terhadap 

Pertumbuhan laba. 

5. Nilai koefisien determinasi (Adjusted R Square) adalah sebesar 0,128, hal ini 

berarti variasi perubahan Pertumbuhan laba (Y) dipengaruhi oleh Current ratio 

(X1), Debt to Equity Ratio (X2), Total Assets Turn Over (X3), Net Profit 

Margin (X4), sebesar 12,8% sedangkan sisanya 87,2% dipengaruhi oleh faktor 

lain. 

 

 

 



68 
 

 

5.2. Saran 

1. Hendaknya keputusan-keputusan ekonomi yang akan diambil oleh para 

pemakai laporan keuangan membutuhkan evaluasi terlebih dulu atas 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, serta kepastian dari hasil 

tersebut. Kemampuan ini akhirnya menentukan, misalnya kemampuan 

membayar kepada karyawan dan pemasok, kemampuan pembayaran bunga, 

pembayaran kembali pinjaman dan tentu saja pembagian penghasilan kepada 

pemilik.  

2. Bagi investor yang ingin menanamkan investasinya dananya di pasar modal 

yang menjanjikan tingkat keuntungan yang tinggi harus mempelajari terlebih 

dahulu kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya karena dilihat dari 

prinsip investasi bahwa tingkat keuntungan yang tinggi akan diikuti oleh 

resiko yang tinggi pula (low risk, low return; high risk, high return). Untuk 

mengurangi resiko yang tinggi dalam investasi dibutuhkan informasi yang 

aktual, akurat, dan transparan laporan keuangan, serta  

3. Hendaknya pihak perusahaan harus meningkatkan persediaan dengan 

memperhatikan tingkat perputaran, jumlah persediaan yang tepat dan waktu 

pembelian yang sebaiknya dilakukan.  

4. Penelitian ini bersifat lanjutan, sehingga memerlukan kajian yang lebih dalam 

dan lebih luas. Beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan dalam 

mengembangkan, memperluas atau mengkonfirmasi hasil penelitian ini antara 

lain : Pertama periode amatan perlu diperpanjang. Kedua, pengujian pada 
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industri yang lain perlu dilakukan untuk memperluas amatan hasil penelitian. 

Kedua hal ini dilakukan agar dapat meningkatkan generalisasi hasil. 
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Regression 
Variables Entered/Removedb

NPM, DER, TATO, Current Ratioa . Enter
Model
1

Variables Entered
Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: Perb Labab. 
 

Model Summary

.404a .163 .128 .82872
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), NPM, DER, TATO, Current Ratioa. 
 

ANOVAb

12.692 4 3.173 4.620 .002a

65.244 95 .687
77.936 99

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), NPM, DER, TATO, Current Ratioa. 

Dependent Variable: Perb Labab. 
 

Coefficientsa

4.437 .085 52.372 .000
.199 .076 .248 2.632 .010

-.371 .152 -.230 -2.442 .016
.177 .147 .114 1.208 .230
.701 .329 .201 2.128 .036

(Constant)
Current Ratio
DER
TATO
NPM

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Perb Labaa. 
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Regression 
Variables Entered/Removedb

NPM, DER, TATO, Current Ratioa . Enter
Model
1

Variables Entered
Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: Perb Labab. 
 

Model Summaryb

.404a .163 .128 .82872 2.109
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate Durbin-Watson

Predictors: (Constant), NPM, DER, TATO, Current Ratioa. 

Dependent Variable: Perb Labab. 
 

ANOVAb

12.692 4 3.173 4.620 .002a

65.244 95 .687
77.936 99

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), NPM, DER, TATO, Current Ratioa. 

Dependent Variable: Perb Labab. 
 

Coefficientsa

4.437 .085 52.372 .000
.199 .076 .248 2.632 .010 .991 1.009

-.371 .152 -.230 -2.442 .016 .995 1.005
.177 .147 .114 1.208 .230 .993 1.007
.701 .329 .201 2.128 .036 .985 1.015

(Constant)
Current Ratio
DER
TATO
NPM

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: Perb Labaa. 
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Charts 
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Descriptives 
Descriptive Statistics

100 -3.73 4.98 .1608 1.10681
100 -2.57 2.02 .0488 .54894
100 -1.84 2.08 .0203 .56934
100 -.61 1.53 .0343 .25470
100 1.86 6.77 4.4782 .88726
100

Current Ratio
DER
TATO
NPM
Perb Laba
Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

 
 
 
 


