
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   
 


