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ABSTRACT 

 

          This study examines the usefulness of financial ratio with du pont system 

(Decomposing ROE) to predict the earning. Decomposing ROE have 5 main 

ratios: taxes management ratio, debt management ratio, operational expenses 

management ratio, asset management ratio, and capital management ratio.  

     Data in this study are property firms listed in Indonesia Stock Exchange on 

period 2003-2007. There are 6 firms which are used in this study based on 

purposive sampling. Multiple regression techniques are used as the analysis tool 

along with t hypothesis and F test in 5% of significance level (� = 0,05). From the 

hypothesis results indicates that in simultaneous, decomposing ROE have a 

significance influence to predict the earning. But in partial, not all of five ratios of 

decomposing ROE have a significance influence to predict the earning. 

 

Keywords: Earning, du pont system (taxes management, debt management, 

operational expenses management, asset management, and capital management). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

     Persaingan industri global pada umumnya, dan di Indonesia pada khususnya sudah 

sangat ketat. Perusahaan banyak yang bermunculan dari berbagai industri untuk 

memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas, membuat daya saing antar 

perusahaan semakin besar. Namun ada pula perusahaan-perusahaan yang tidak 

mampu bertahan menghadapi persaingan di dunia industri, sehingga tidak dapat 

melanjutkan usahanya dan bangkrut. 

     Laporan keuangan berperan penting dalam suatu perusahaan. Manfaat laporan 

keuangan secara garis besar bagi perusahaan antara lain, memberikan gambaran 

umum kepada pemakai laporan keuangan mengenai keadaan keuangan perusahaan 

tersebut, serta membantu manajemen dalam membuat suatu keputusan bagi 

perkembangan perusahaan. 

     Menurut Warren Reeve Fess (2002), “After transactions have been recorded and 

summarized, reports are prepared for users. The accounting reports that provide this 

information are called financial statements”. (Setelah transaksi-transaksi telah dicatat 

dan dirangkum, laporan dipersiapkan untuk pengguna laporan keuangan. Laporan 

akuntansi yang disajikan tersebut disebut dengan laporan keuangan). Laporan 
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keuangan biasanya disajikan dan dipresentasikan dalam beberapa bentuk laporan, 

yakni Income statement, Statement of owner’s equity, Balance sheet, dan Statement of 

cash flow. 

     Data dalam laporan keuangan tersebut dapat dianalisis dalam bentuk rasio-rasio 

keuangan sebagai tolak ukur kinerja perusahaan tersebut. Rasio keuangan menurut 

Arthur J. Keown (2002), “Rasio Keuangan adalah penulisan ulang data akuntansi ke 

dalam bentuk perbandingan dalam rangka mengidentifikasikan kekuatan dan 

kelemahan keuangan perusahaan”. Semakin baik hasil dari perhitungan rasio suatu 

perusahaan, maka dapat dikatakan bahwa keadaan keuangan perusahaan pun baik. 

     Tujuan utama perusahaan ialah untuk memperoleh laba. Pengertian laba secara 

umum adalah selisih dari pendapatan atas biaya-biayanya dalam jangka waktu 

tertentu. Menurut John J. Wild (2004), “Laba merupakan ringkasan hasil aktivitas 

operasi usaha yang dinyatakan dalam istilah keuangan. Laba merupakan informasi 

perusahaan yang paling diminati dalam pasar uang. Menentukan dan menjelaskan 

laba suatu usaha pada satu periode merupakan tujuan utama laporan laba rugi”. 

Rasio-rasio keuangan tersebut dapat menjadi alat untuk memprediksi laba suatu 

perusahaan. Dari hasil beberapa penelitian sebelumnya, rasio-rasio yang digunakan 

dalam memprediksi laba antara lain current ratio, debt to asset ratio, debt to equity 

ratio, gross profit margin, return on asset, return on equity, dan masih banyak rasio-

rasio lainnya.  
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     Dalam rasio keuangan, dikenal suatu sistem rasio yang disebut du pont system atau 

decomposing ROE. ROE dapat digunakan untuk memprediksi pertumbuhan laba 

dalam perusahaan. Menurut Arthur J. Keown (2002), “Analisis dupont merupakan 

pendekatan untuk mengevaluasi profitabilitas dan tingkat pengembalian ekuitas”. 

Menurut Zane Bodie (2004) dan Angelico A. Groppelli (2000), “The return on equity 

(ROE) ratio is a measure of the rate of return to stockholders. Decomposing the ROE 

into various factors influencing company performance is often called the Du Pont 

system”. Perhitungan Return On Equity berdasarkan dupont system ini dipengaruhi 

oleh beberapa variabel. Variabel-variabel yang mempengaruhi ROE dalam dupont 

system ini adalah manajemen pajak, manajemen hutang. manajemen biaya 

operasional, manajemen aktiva, dan manajemen modal. 

     Penelitian sebelumnya mengenai analisis manfaat rasio keuangan untuk 

memprediksi pertumbuhan laba selalu mengambil perusahaan-perusahaan yang 

terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia atau perusahaan yang sudah go public. Sebagai 

contoh adalah skripsi Betty (2008) yang meneliti perusahaan-perusahaan dalam 

industry barang konsumsi. Penelitian lainnya, Abigail (2007), membahas tentang 

manfaat rasio keuangan dalam memprediksi pertumbuhan laba pada perusahan dalam 

industria tekstil dan garmen. Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini 

akan membahas mengenai perusahaan yang bergerak dalam industri property di 

Indonesia. 
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     Industri di Indonesia sangat banyak. Secara umum industri di Indonesia sedang 

memasuki fase pertumbuhan, sehingga terus dikembangkan proses produksi untuk 

kemajuan industri tersebut. Contohnya adalah perusahaan yang bergerak dalam 

industri property. Dari tahun ke tahun industri ini terus berkembang, pembangunan 

gedung serta tempat perbelanjaan, misalnya, yang kian ramai pada tahun-tahun 

terakhir ini. 

     Industri property merupakan industri yang dipilih dalam penelitian ini. Hal ini 

disebabkan karna persaingan pembangunan dari berbagai kontraktor yang ada di 

Indonesia. Pembangunan yang dapat kita rasakan seperti pembangunan tempat 

perbelanjaan, real estate, apartment, hingga gedung perkantoran dan taman bermain. 

Persaingan tersebut menarik untuk dianalisis, bagaimana laba perusahaan-perusahaan 

property tersebut di dalam ketatnya persaingan pada tahun-tahun terakhir ini, yang 

dideteksi melalui rasio keungan perusahaan-perusahaan tersebut. Adapun perusahaan 

properti yang terpilih menjadi objek penelitian ini adalah PT. Bumi Serpong Damai 

Tbk., PT. Duta Pertiwi Tbk., PT. Gowa Makassar Tourism Development Tbk, PT. 

Summarecon Agung Tbk., PT. Jaya Real Property Tbk., dan PT. Lippo Cikarang 

Tbk. 

     Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini akan dituangkan dalam skripsi yang 

berjudul “Analisis Manfaat Rasio Keuangan Dalam Memprediksi Laba Pada 

Industri Property di Indonesia Periode 2003-2007”. 
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1.2 Perumusan Masalah 

 1.2.1 Identifikasi Masalah 

     Suatu perusahaan dibangun oleh para pengusaha guna mendapatkan laba. Laba 

merupakan tujuan utama dari suatu perusahaan. Dalam memprediksi laba suatu 

perusahaan, perhitungan rasio-rasio keuangan dapat memberikan gambaran mengenai 

prediksi laba yang akan didapat perusahaan tersebut. 

     Pada penelitian sebelumnya, seperti pada penelitian Betty (2008) terhadap industri 

barang konsumsi tahun 2004-2005 menunjukkan bahwa current ratio dan ROE tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan laba suatu perusahaan, 

sedangkan ROA dan debt to asset berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba. 

Lain lagi halnya dengan penelitian Devi Sisca (2008) terhadap industri property & 

real estate tahun 2004-2005 menunjukkan bahwa current ratio dan ROA tidak 

mempengaruhi pertumbuhan laba, namun gross profit margin dan debt to equity 

mempengaruhi pertumbuhan laba. Sementara itu current ratio, ROA, gross profit 

margin, dan debt to equity secara keseluruhan tidak mempengaruhi pertumbuhan 

laba.  

     Rasio-rasio yang digunakan pada penelitian sebelumnya dapat dikatakan tidak 

banyak berbeda. Dengan demikian, penelitian kali ini hanya akan menggunakan ROE 

sebagai rasio dalam memprediksi pertumbuhan laba. Namun, tidak hanya berdasarkan 
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ROE, yakni berdasarkan variabel-variabel yang mempengaruhi ROE berdasarkan 

dupont system. 

 1.2.2 Ruang Lingkup Masalah 

     Penelitian ini membahas mengenai rasio keuangan yang dapat memprediksi 

pertumbuhan laba suatu perusahaan. Adapun rasio keuangan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah variable-variabel yang mempengaruhi ROE. 

     Objek penelitian yang digunakan adalah perusahaan-perusahaan yang bergerak 

dalam industri property di Indonesia, yakni PT. Bumi Serpong Damai Tbk., PT. Duta 

Pertiwi Tbk., PT. Gowa Makassar Tourism Development Tbk, PT. Summarecon 

Agung Tbk., PT. Jaya Real Property Tbk., dan PT. Lippo Cikarang Tbk.. Laporan 

keuangan perusahaan-perusahaan tersebut yang digunakan adalah laporan akhir tahun 

perusahaan pada tahun 2003-2007, yang dalam persaingan dunia indutri property 

sangatlah pesat pada tahun-tahun terakhir tersebut. 

 1.2.3 Perumusan Masalah 

     Berdasarkan identifikasi dan ruang lingkup masalah yang telah diuraikan di atas, 

permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan menjadi: 

1. Apakah manajemen-manajemen secara parsial (manajemen pajak, manajemen 

hutang, manajemen biaya operasional, manajemen aktiva, dan manajemen modal) 

berpengaruh dalam memprediksi laba pada industri property di Indonesia pada 

tahun 2003-2007? 
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2. Apakah ROE (seluruh manajemen secara simultan) berpengaruh dalam 

memprediksi laba pada industri property di Indonesia pada tahun 2003-2007? 

 1.2.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui seberapa jauh manajemen-manajemen secara parsial 

(manajemen pajak, manajemen hutang, manajemen biaya operasional, manajemen 

aktiva, dan manajemen modal) berpengaruh atau tidak dalam memprediksi laba 

pada industri property di Indonesia pada tahun 2003-2007. 

2. Untuk mengetahui seberapa jauh ROE atau seluruh manajemen tersebut secara 

keseluruhan berpengaruh atau tidak dalam memprediksi laba pada indutri 

property di Indonesia pada tahun 2003-2007.  

Manfaat Penelitian 

1. Untuk memberikan ilmu pengetahuan mengenai laporan keuangan, serta manfaat 

rasio keuangan bagi suatu perusahaan dalam memprediksi laba; 

2. Untuk memberikan pengetahuan tambahan serta sebagai referensi untuk 

dikembangkan pada penelitian berikutnya.  
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1.3 Sistematika Penulisan 

BAB I  : PENDAHULUAN 

     Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah dari penelitian yang akan 

dilakukan, perumusan masalah, tujuan, serta manfaat dari penelitian yang dilakukan. 

Bab ini menggambarkan secara umum mengenai apa yang akan dibahas pada bab-bab 

berikutnya. 

BAB II : TINJAUAN LITERATUR 

     Bab ini berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini, seperti 

penjelasan mengenai laporan keuangan, análisis laporan keuangan, rasio keuangan 

khususnya ROE serta variabel-variabel yang mempengaruhi berdasarkan pendekatan 

du pont system, penelitian sebelumnya, hingga kerangka pemikiran, dan hipotesis. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

     Bab ini menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan, seperti objek 

penelitian, variable-variabel penelitian, tehnik pengumpulan data, dan tehnik 

pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini. 

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

     Bab ini merupakan implementasi atas metode penelitian yang telah disebutkan 

pada bab sebelumnya. Pada bab ini membahas mengenai penelitian yang dilakukan 

secara keseluruhan berdasarkan perumusan masalah yang ada dengan batasan 
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masalah yang telah dikemukakan sebelumnya. Serta membahas dan menganalisis 

hasil dari perhitungan dengan pengolahan data. 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

     Bab ini berisikan mengenai hasil dari penelitian secara garis besar, kesimpulan 

yang dapat diambil oleh peneliti, dan juga saran dari peneliti bagi perusahaan yang 

merupakan objek penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, serta 

saran bagi pihak lain yang akan menjadikan penelitian ini sebagai referensi penelitian 

berikutnya. 
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BAB II 

LANDASAN PEMIKIRAN TEORITIS 

 

2.1 Laporan Keuangan 

     Menurut Warren Reeve Fess (2002), definisi laporan keuangan adalah “After 

transactions have been recorded and summarized, reports are prepared for users. 

The accounting reports that provide this information are called financial 

statements.” Menurut Donald E. Kieso (2002), “Laporan keuangan merupakan sarana 

pengkomunikasian informasi keuangan utama kepada pihak-pihak di luar perusahaan. 

Laporan ini menyajikan transaksi perusahaan yang dikuantifikasi dalam nilai 

moneter.”  

     Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah 

suatu laporan yang merangkum berbagai transaksi perusahaan sebagai sarana 

komunikasi informasi keuangan kepada pemakai dan pihak-pihak di luar perusahaan, 

sebagai pertimbangan dalam pembuatan keputusan.  

     Laporan keuangan terdiri atas beberapa bentuk laporan, yakni laporan laba rugi, 

laporan perubahan modal, neraca, dan laporan arus kas. Laporan laba-rugi 

menyajikan pendapatan dan biaya dalam suatu periode waktu tertentu (Warren Reeve 

Fess, 2002). Laporan laba-rugi menjelaskan tentang pendapatan dan biaya yang 

menghasilkan laba atau rugi tahunan suatu perusahaan (Griffin, 2004). Menurut 
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pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa laporan laba rugi merupakan salah satu 

laporan keuangan yang menggambarkan tentang pendapatan, biaya-biaya, serta 

laba/rugi suatu perusahaan dalam suatu periode. 

     Laporan perubahan modal menggambarkan perubahan yang terjadi dalam modal 

pemilik perusahaan dalam suatu periode. Laporan keuangan ini dibuat setelah laporan 

laba rugi karena laba bersih atau rugi bersih setiap periode harus laporakan dalam 

laporan keuangan ini. 

     Neraca memberikan informasi rinci mengenai faktor-faktor perhitungan akuntansi, 

seperti aktiva, kewajiban, dan ekuitas. Dasar sistem akuntansi neraca : Aktiva = 

Kewajiban + Ekuitas. Persamaan akuntansi tersebut merupakan idenstitas neraca 

yang mencerminkan satu titik waktu.  

     Laporan arus kas merupakan laporan keuangan yang menjelaskan mengenai kas 

keluar dan kas masuk setiap tahunnya dalam perusahaan. Laporan ini terdiri dari tiga 

kategori, yaitu aktivitas operasional, aktivitas investasi, dan aktivitas pembiayaan.  

2.1.1 Tujuan Laporan Keuangan 

     Dibuatnya suatu laporan keuangan dalam suatu perusahaan memiliki tujuan dan 

manfaat, guna membangun pondasi bagi akuntansi dan pelaporan keuangan. 

Pelaporan keuangan harus menyediakan informasi (Donald E. Kieso, 2002): 

a) Berguna bagi investor serta kreditor saat ini atau pemakai lainnya untuk membuat 

keputusan investasi, kredit, dan keputusan serupa secara rasional. Informasi yang 
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disajikan kepada mereka yang memiliki pemahaman memadai tentang aktivitas-

aktivitas ekonomi dan bisnis serta ingin mempelajari informasi tersebut secara 

seksama harus komprehensif. 

b) Untuk membantu investor serta kreditor-kreditor saat ini atau pemakai lainnya 

dalam menilai jumlah, penetapan waktu, dan ketidakpastian penerimaan kas 

prospektif dari dividen atau bunga dan hasil dari penjualan, penebusan, atau jatuh 

tempo sekuritas atau pinjaman. Arus kas investor dan kreditor berhubungan 

dengan arus kas perusahaan, maka pelaporan keuangan harus menyediakan 

informasi yang dapat membantu investor, kreditor, serta pemakai lainnya menilai 

jumlah, penetapan waktu, dan ketidakpastian arus kas masuk bersih prospektif 

pada perusahaan terkait. 

c) Tentang sumber daya ekonomi dari sebuah perusahaan, klaim terhadap sumber 

daya tersebut, dan pengaruh dari transaksi, kejadian, serta situasi yang mengubah 

sumber daya perusahaan dan klaim pihak lain terhadap sumber daya tersebut.   

     Karena itu, tujuan laporan keuangan tersebut lebih banyak berfokus pada 

informasi yang berguna bagi investor dan kreditor dalam membuat keputusan. Tujuan 

berfokus pada penyediaan informasi yang berguna untuk menilai prospek arus kas 

yang akan diterima oleh entitas bisnis, yaitu, arus kas yang menjadi harapan investor 

dan kreditor.   
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2.1.2 Karakteristik Laporan Keuangan 

 2.1.2.1 Kualitias Primer: Relevansi dan Reliabilitas 

     Agar relevan, informasi akuntansi harus mampu membuat perbedaan dalam 

sebuah keputusan. Jika tidak mempengaruhi keputusan, maka informasi tersebut 

dikatakan tidak relevan terhadap keputusan yang diambil. Informasi yang relevan 

akan membantu pemakai membuat prediksi tentang hasil akhir dati kejadian masa 

lalu, masa kini, dan masa depan; yaitu, memiliki nilai prediktif (predictive value). 

Informasi yang relevan juga membantu pemakai menjustifikasi atau mengoreksi 

ekspektasi atau harapan masa lalu; yaitu, memiliki nilai umpan balik (feed-back 

value). Ketepatan waktu (timeliness) merupakan kandungan primer lainnya yang 

harus dimiliki. 

     Informasi akuntansi dianggap reliabel jika dapat diverifikasi (verifiability), 

disajikan secara tepat (representational faithfulness), serta bebas dari kesalahan dan 

bias (neutrality). Realibilitas sangat dibutuhkan oleh individu-individu yang tidak 

memiliki waktu atau keahlian untuk mengevaluasi isi factual dari informasi.  

 2.1.2.2 Kualitas Sekunder: Komparabilitas dan Konsisten 

     Informasi dari berbagai perusahaan dipandang memiliki komparabilitas jika diukur 

dan dilaporkan dengan cara yang sama. Komparabilitas akan memungkinkan pemakai 

mengidentifikasi persamaan dan perbedaan riil dalam fenomena ekonomi karena 
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perbedaan riil dan persamaan tersebut tidak dikaburkan oleh pemakaian metode 

akuntansi yang tidak dapat diperbandingkan. 

     Apabila sebuah entitas mengaplikasikan perlakuan akuntansi yang sama untuk 

kejadian-kejadian yang serupa, dari periode ke periode, maka entitas tersebut 

dianggap konsisten dalam menggunakan standar akuntansi. Perusahaan dapat 

mengganti satu metode dengan metode lain, tetapi pergantian metode tersebut harus 

tetap dibatasi oleh situasi dimana perusahaan harus dapat menunjukkan bahwa 

metode yang baru lebih baik daripada metode sebelumnya. 

2.1.3 Unsur-Unsur Laporan Keuangan 

Unsur-unsur dari Laporan keuangan adalah 

a) Aktiva. Manfaat ekonomi yang mungkin terjadi di masa depan, yang diperoleh 

atau dikendalikan oleh sebuah entitas sebagai hasil dari transaksi-transaksi atau 

kejadian-kejadian masa lalu. 

b) Kewajiban. Pengorbanan ekonomi yang mungkin terjadi di masa depan, yang 

timbul dari kewajiban berjalan suatu entitas tertentu. Kewajiban yang ditimbulkan 

oleh transaksi atau kejadian masa lalu untuk mentransfer aktiva atau menyediakan 

jasa kepada entitas-entitas laindi masa depan. 

c) Ekuitas. Kepentingan residu dalam aktiva sebuah entitas, setelah dikurangi 

dengan kewajibannya. Ekuitas merupakan kepentingan kepemilikan. 
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d) Investasi oleh pemilik. Kenaikan aktiva bersih sebuah perusahaan yang 

ditimbulkan oleh transfer sesuatu yang bernilai dari entitas lain kepada 

perusahaan tersebut untuk mendapatkan atau menaikan kepentingan kepemilikan 

di dalamnya. Aktiva adalah bentuk yang paling umum diterima sebagai investasi 

oleh pemilik, tetapi investasi ini bisa juga meliputi jasa atau kepuasan atau 

konversi kewajiban perusahaan. 

e) Distribusi kepada pemilik. Penurunan aktiva bersih suatu perusahaan yang 

diakibatkan oleh pemindahan aktiva, penyediaan jasa, atau penciptaan kewajiban 

oleh perusahaan kepada pemilik. Distribusi kepada pemilik akan menurunkan 

kepentingan kepemilikan (atau ekuitas) dalam perusahaan. 

f) Laba komprehensif. Perubahan ekuitas (atau aktiva bersih) sebuah entitas 

selama suatu periode yang diakibatkan oleh transaksi dan kejadian lain yang 

bukan bersumber dari pemilik. Hal ini termasuk semua perubahan ekuitas selama 

suatu periode kecuali perubahan yang diakibatkan oleh investasi oleh pemilik dan 

distribusi kepada pemilik. 

g) Pendapatan. Arus masuk atau peningkatan lainnya atas aktiva sebuah entitas 

atau terjadinya kewajiban selama suatu periode dari pengiriman atau produksi 

barang, penyediaan jasa, atau aktivitas-aktivitas lain yang merupakan operasi 

utama atau operasi sentral perusahaan. 
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h) Beban. Arus keluar atau pengeluaran lainnya atas aktiva sebuh entitas atau 

terjadinya kewajiban selama suatu periode dari pengiriman atau produksi barang, 

penyediaan jasa, atau aktivitas lain yang merupakan operasi utama atau operasi 

sentral perusahaan. 

i) Keuntungan. Kenaikan ekuitas (aktiva bersih) sebuah perusahaan yang 

ditimbulkan oleh transaksi serta kejadian lain yang mempengaruhi perusahaan 

dalam suatu periode kecuali yang berasal dari pendapatan atau investasi oleh 

pemilik. 

j) Kerugian. Penurunan ekuitas (aktiva bersih) sebuah perusahaan yang 

ditimbulkan oleh transaksi serta kejadian lain dan situasi yang mempengaruhi 

perusahaan selama suatu periode kecuali yang berasal dari beban atau distribusi 

kepada pemilik. 

2.1.4 Asumsi-Asumsi Laporan Keuangan 

     Terdapat empat asumsi dasar dalam laporan keuangan yang mendasari struktur 

akuntansi keuangan, yaitu: entitas ekonomi, kelangsungan hidup, unit moneter, dan 

periodisitas. 

a) Asumsi entitas ekonomi mengandung arti bahwa aktivitas ekonomi dapat 

diidentifikasi dengan unit pertanggungjawaban tertentu. Dengan kata lain, 

aktivitas entitas bisnis dapat dipisahkan dan dibedakan dengan aktivitas 

pemiliknya dan dengan setiap unit bisnis lainnya. 
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b) Asumsi kelangsungan hidup merupakan dasar dari sebagaian besar metode 

akuntansi – yaitu perusahaan bisnis akan memiliki umur yang panjang. 

Pengalaman mengindikasikan bahwa, meskipun banyak mengalami kegagalan 

bisnis, namun perusahaan dapat memiliki kelangsungan hidup yang panjang. 

Walaupun akuntan tidak percaya bahwa perusahaan akan hidup selamanya, 

namun akuntan mengasumsi bahwa mereka akan hidup cukup lama untuk 

memenuhi tujuan dan komitmen mereka. Asumsi ini berlaku dalam banyak situasi 

bisnis. Hanya pada saat likuidasi tampaknya tidak bisa dihindarkan lagi, asumsi 

kelangsungan hidup tidak dapat diterapkan. 

c) Asumsi unit moneter mengandung arti bahwa uang adalah denominator umum 

dari aktivitas ekonomi dan merupakan dasar yang tepat bagi pengukuran dan 

analisis akuntansi. Asumsi ini menyiratkan bahwa unit moneter adalah cara yang 

paling efektif untuk menunjukkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan 

tentang perubahan modal serta pertukaran barang dan jasa. Unit moneter adalh 

unit yang relevan, sederhana, tersedia secara universal, dapat dipahami, dan 

berguna. 

d) Asumsi perioditas atau periode waktu menyiratkan bahwa aktivitas ekonomi 

suatu perusahaan dapat dipisahkan dalam periode waktu artificial. Periode wakti 

ini bervariasi, tetapi yang paling umum adalah secara bulanan, kuartalan, dan 

tahunan. 
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2.1.5 Prinsip-Prinsip Laporan Keuangan 

     Dalam dasar akuntansi, terdapat empat prinsip yang digunakan untuk mencatat 

transaksi, adalah: biaya historis, pengakuan pendapatan, penandingan, dan 

pengungkapan penuh. 

a) Prinsip Biaya Historis 

     Biaya memiliki keunggulan yang penting dibandingkan penilaian yang lainnya: 

yaitu, dapat diandalkan. Prinsip biaya historis terus menjadi dasar penilaian yang 

utama, namun pencatatan dan pelaporan informasi nilai wajar terus meningkat. 

Sebagian besar investasi sekuritas hutang dan ekuitas sekarang dilaporkan pada nilai 

wajar. FASB mewajibkan sebagian besar instrumen keuangan diungkapkan menurut 

nilai wajar.  

b) Prinsip Pengakuan Pendapatan 

     Pendapatan umumnya diakui jika (1) telah direalisasikan atau dapat direalisasikan, 

dan (2) telah dihasilkan. Pendekatan ini sering dipandang sebagai prinsip pengakuan 

pendapatan. Pendapatan dikatakan telah direalisasikan jika produk (barang dan jasa), 

barang dagang, atau aktiva lainnya telah dipertukarkan dengan kas atau klaim atas 

kas. Pendapatan dapat dikatakan dapat direalisasikan apabila aktiva yang diterima 

atau dipegang dapat segera dikonversikan menjadi kas apabila dapat dijual atau 

dipertukarkan dalam pasar aktif dalam harga yang dapat ditentukan dengan mudah 

tanpa biaya tambahan yang signifikan. 
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     Selain pengujian pertama (telah atau dapat direalisasikan), pendapatan tidak diakui 

sampai dihasilkan. Pendapatan dianggap telah dihasilkan apabila suatu entitas telah 

melakukan apa yang harus dilakukan untuk mendapatkan hak atas manfaat yang 

direpresentasikan oleh pendapatan. 

c) Prinsip Penandingan 

     Dalam mengakui beban, pendekatan yang dipakai adalah “beban mengikuti 

pendapatan”. Beban diakui bukan pada saat upah dibayarkan, atau ketika pekerjaan 

dilakukan, atau pada saat barang diproduksi, tetapi ketika pekerjaan atau barang 

secara aktual memberikan kontribusi terhadap pendapatan. Jadi, pengakuan beban 

berkaitan dengan pengakuan pendapatan. Praktek tersebut disebut dengan prinsip 

penandingan karena menyatakan pengorbanan ekonomi (beban) ditandingkan dengan 

pencapaian (pendapatan) sepanjang hal ini rasional dan dapat diterapkan. 

d) Prinsip Pengungkapan Penuh 

     Dalam memutuskan informasi apa yang akan dilaporkan, praktek yang umum 

adalah menyediakan informasi yang mencukupi untuk mempengaruhi penilaian dan 

keputusan pemakai. Prinsip ini disebut dengan prinsip pengungkapan penuh. Prinsip 

ini mengakui bahwa sifat dan jumlah informasi yang dimasukkan dalam laporan 

keuangan mencerminkan serangkaian trade-off. Trade-off ini terjadi antara (1) 

kebutuhan untuk mengungkapkan secara cukup terinci hal-hal yang akan 
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mempengaruhi keputusan pemakai dengan (2) kebutuhan untuk memadatkan 

penyajian agar informasi dapat dipahami.  

2.1.6 Kendala-Kendala Laporan Keuangan 

     Dalam menyediakan informasi yang mengandung karakteristik kualitatif, terdapat 

dua kendala utama yang harus dipertimbangkan, yaitu: (1) hubungan biaya manfaat, 

dan (2) materialitas. Dua kendala penting lainnya yang kurang dominan, namun 

merupakan bagian dari lingkungan pelaporan, adalah praktek industria dan 

konservatisme. 

 a) Hubungan biaya manfaat 

     Pemakai sering berasumsi bahwa informasi adalah komoditas bebas biaya. Namun 

para pembuat dan penyedia informasi akuntansi mengetahui bahwa hal itu salah. Oleh 

karena itu, ada hubungan biaya manfaat yang harus diperhitungkan: biaya 

pernyediaan informasi harus ditimbang terhadap manfaat yang bisa diperoleh dari 

pemakaian informasi itu.  

     Analisis biaya manfaat sulit dilakukan karena biaya dan terutama manfaatnya 

tidak selalu nyata dan dapat diukur. Ada banyak jenis biaya, termasuk biaya 

pengumpulan dan pemrosesan, biaya penyebaran, biaya auditing, biaya ligitasi yang 

potencial, biaya pengungkapan kepada pesaing, dan biaya análisis dan 

intepretasi.manfaat diperoleh oleh pembuat laporan keuangan dan pemakai laporan 
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keuangan. Namun manfaat secara umum lebih sulit dikuantifikasi dibandingkan 

biaya. 

b) Materialitas 

     Kendala materialitas berhubungan dengan dampak suatu item terhadap operasi 

keuangan perusahaan secara keseluruhan. Suatu item dapat dikatan material jika 

pencantuman atau pengabaian item tersebut mempengaruhi atau megubah penilai 

seorang pemakai laporan keuangan. Dengan demikian, tidaklah material dan juga 

tidak relevan jika pencantuman atau pengabaian suatu ítem tidak memiliki dampak 

terhadap pengambilan keputusan.  Singkatnya, suatu item harus membuat suatu 

perbedaan atau, jika tidak, tidak perlu diungkapkan. Jadi aspek yang terlibat disini 

adalah ukuran dan kepentingan relatif. 

c) Praktek Industri 

     Pertimbangan praktis lainnya adalah praktek-praktek industri. Sifat unik dari 

sejumlah industri dan perusahaan kadang-kadang memerlukan penyimpangan dari 

teori dasar. Setiap kali menemukan penyimpangan atas teori dasar, kita harus 

menentukan terlebih dahulu apakah penyimpangan tersebut dapat dijelaskan oleh 

sejumlah karakteristik unik dari industri sebelum mengoreksi prosedur yang dipakai. 

d) Konservatisme 

     Konservatisme berarti jika ragu, maka pilihlah solusi yang sangat kecil 

kemungkinannya akan menghasilkan penetapan yang terlalu tinggi bagi aktiva dan 
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laba. Perhatikan bahwa tidak ada anjuran dalam konsep konservatisme agar aktiva 

bersih atau laba bersih disajikan terlalu rendah.   

2.1.7 Pemakai Laporan Keuangan 

     Tujuan dari laporan keuangan secara garis besar telah dijelaskan sebelumnya. 

Laporan keuangan dibuat bagi para pemakainya. Pemakai dari laporan keuangan, 

menurut Donald E. Kieso (2002), adalah para investor dan kreditor untuk membuat 

keputusan-keputusan alokasi modal. 

 

2.2 Analisis Laporan Keuangan 

     Menurut John J. Wild (2007), analisis laporan keuangan adalah aplikasi dari alat 

dan teknik analitis untuk laporan keuangan bertujuan umum dan data yang berkaitan 

untuk menghasilkan estimasi dan kesimpulan yang bermanfaat dalam analisis bisnis. 

Analisis laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dan bagian penting dari 

analisis bisnis yang lebih luas. Analisis bisnis merupakan proses evaluasi prospek 

ekonomi dan resiko perusahaan. Hal tersebut meliputi analisis atas lingkungan bisnis 

atas perusahaan, strateginya, serta posisi keuangan dan kinerjanya. Analisis bisnis 

berguna dalam banyak keputusan bisnis seperti memilih investasi dalam efek ekuitas 

atau efek hutang, memilih perpanjangan pinjaman dengan hutang jangka pendek atau 

hutang jangka panjang, menilai perusahaan dalam penawaran saham perdana (IPO), 

dan mengevaluasi restrukturisasi yang meliputi merger, akuisis, dan divestasi. 
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     Bagan berikut menggambarkan tinjauan dari análisis laporan keuangan menurut 

John J. Wild (2007).  

Gambar 2.1 

 

 

2.3 Rasio Keuangan 

2.3.1 Definisi Rasio Keuangan 

     Rasio keuangan merupakan penulisan ulang data akuntansi ke dalam bentuk 

perbandingan dalam rangka mengidentifikasikan kekuatan dan kelemahan keuangan 

suatu perusahaan (Arthur J. Keown, 2002). Suatu rasio mengekspresikan hubungan 

matematis antara suatu kuantitas dengan kuantitas yang lainnya. Analisis rasio 

mengekspresikan hubungan di antara data-data laporan keuangan terpilih. Hubungan 
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ini diekspresikan dalam istilah persentase, tingkat, atau proporsi sederhana (Donald 

E. Kieso, 2002). 

     Análisis rasio adalah salah satu alat análisis keuangan yang paling popular dan 

banyak digunakan. Rasio merupakan salah satu titik awal untuk mengidentifikasikan 

area yang memerlukan investigasi lebih lanjut. Análisis rasio dapat mengungkapkan 

hubungan penting dan menjadi dasar perbandingan dalam menemukan kondisi dan 

tren yang sulit dideteksi dengan mempelajari masing-masing komponen yang 

membentuk rasio (John J. Wild, 2004). 

     Berdasarkan ketiga definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa rasio keuangan 

adalah penulisan ulang data akuntansi ke dalam bentuk perbandingan dalam rangka 

mengekspresikan hubungan matematis antara suatu kuantitas dengan kuantitas yang 

lainnya terhadap kondisi yang mendasar. 

2.3.2 Jenis-Jenis Utama Rasio 

     Menurut Donald E. Kieso (2002), tedapat 4 jenis utama rasio untuk menganalisis 

kinerja keuangan, yaitu: 

a) Rasio Likuiditas. Mengukur kemampuan jangka pendek perusahaan untuk 

membayar kewajibannya yang jatuh tempo. 

b) Rasio Aktivitas. Mengukur seberapa efektif perusahaan menggunakan aktiva 

yang dimiliki. 
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c) Rasio Profitabilitas. Mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan perusahaan 

atau divisi tertentu sepanjang suatu periode waktu. 

d) Rasio Cakupan. Mengukur tingkat perlindungan bagi kreditor dan investor 

jangka panjang.  

2.3.3 Manfaat Rasio Keuangan 

     Manfaat dari rasio keuangan menurut Arthur J. Keown (2004), adalah untuk 

mengukur dan mengetahui kinerja perusahaan dari waktu ke waktu, serta untuk 

menjawab empat pertanyaan, yakni: 

a) Untuk mengetahui seberapa likuid suatu perusahaan. 

b) Untuk mengetahui keefektifan manajemen untuk menghasilkan laba suatu usaha 

atas aktiva perusahaan. 

c) Untuk mengetahui proses pendanaan perusahaan. 

d) Untuk mengetahui tingkat pengembalian yang didapatkan oleh pemegang saham 

biasa sesuai dengan investasi yang mereka tanamkan.  

2.3.4 Keterbatasan Rasio Keuangan 

     Rasio keuangan pun memiliki keterbatasan. Adapun keterbatasan rasio keuangan 

menurut Arthur J. Keown (2004), adalah sebagai berikut: 

a) Sulit dalam mengidentifikasikan suatu kategori industri yang sesuai 

b) Industri menerbitkan rata-rata hanya berupa perkiraan bukan rata-rata yang 

ditentukan melalui penelitian ilmiah 

ANALISIS MANFAAT..., ADINDA TRI HANDAYANIE, Ak.-IBS, 2009



26 

 

c) Praktek akuntansi yang berbeda antar-perusahaan dapat mendorong terjadinya 

perbedaan dalam menghitung suatu rasio 

d) Suatu industri tidak menyediakan target rasio rata-rata atau norma yang 

diinginkan 

e) Banyak perusahaan mengalami perubahan-perubahan dalam operasionalnya, 

sehungga rasio juga akan berubah-ubah menurut laporan keuangan dibuat.  

2.3.5 Du Pont System 

     Menurut Zane Bodie (2004), rasio pengembalian ekuitas mengukur tingkat 

pengembalian modal. Mengkomposisi ulang ROE menjadi beberapa faktor yang 

mempengaruhi kinerja perusahaan yang disebut dengan Du Pont system. 

     Menurut Arthur J. Keown (2002), analisis dupont merupakan pendekatan untuk 

mengevaluasi profitabilitas dan tingkat pengembalian ekuitas. 

     Berdasarkan definisi yang dijelaskan sebelumnya tersebut, dapat disimpukan 

bahwa analisis dupont (Du Pont system) merupakan salah satu analisis rasio yang 

menghitung tingkat pengembalian bagi pemegang saham, yang mengevaluasi 

profitabilitas dan tingkat pengembalian ekuitas, yang disebut juga dengan 

Decomposing ROE. Adapun rumus dari analisis dupont menurut Zane Bodie (2004) 

adalah: 

 

    (1)      x    (2)         x   (3)   x     (4)    x     (5) 
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     Berdasarkan keterangan di atas, perhitungan ulang (Decomposing) ROE ini 

dipengaruhi oleh lima faktor (Zane Bodie, 2004). Faktor pertama adalah Net Profit / 

Pretax Profit yang disebut dengan rasio beban pajak (tax-burden ratio). Hasil dari 

rasio tersebut menunjukkan bagaimana perusahaan dapat meminimalkan beban pajak 

atau mengelola beban pajak (manajemen pajak). Faktor kedua adalah Pretax profit / 

EBIT yang disebut dengan rasio beban bunga (interest-burden ratio). Laba sebelum 

pajak suatu perusahaan akan besar jika tidak terdapat beban bunga. Hal ini 

menunjukkan bagaimana suatu perusahaan dapat mengelola beban bunga 

(manajemen hutang) yang ada agar laba sebelum pajak yang dihasilkan maksimal. 

Faktor ketiga adalah EBIT/Sales atau disebut juga operating profit margin atau return 

on sales. Hal ini menunjukkan bagaimana suatu perusahaan dapat mengelola biaya-

biaya operasional (manajemem biaya operasional) yang ada agar pengembalian dari 

penjualan perusahaan menjadi maksimal. Faktor keempat adalah Sales/Assets atau 

disebut juga dengan asset turnover. Hal ini menunjukkan efisiensi penggunaan aktiva 

(manajemen aktiva) oleh suatu perusahaan. Faktor kelima adalah Asset/Equity yang 

disebut juga dengan leverage ratio dan sama dengan 1 + debt/equity. Hal ini disebut 

dengan financial leverage. Financial leverage merupakan praktek pengelolaan 

pembiayaan suatu perusahaan (manajemen modal). Gabungan antara faktor 2 dan 

faktor 5 merupakan compound leverage factor. 
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2.3.5.1 Manajemen Pajak 

     Beban pajak penghasilan merupakan biaya penting dalam usaha. Pemahaman 

akuntansi pajak penghasilan diperlukan untuk keberhasilan analisis laporan keuangan. 

Akuntansi dan standar pelaporan pajak penghasilan mewajibkan pendekatan aktiva 

dan kewajiban. Terutama pajak tangguhan ditentukan terpisah untuk setiap komponen 

pembayar pajak untuk setiap wilayah pajak. 

     Menurut John J. Wild (2004), pengungkapan pajak penghasilan memberikan 

penjelasan mengapa tingkat beban pajak efektif berbeda dengan tarif pajak wajib. Ini 

merupakan sarana penting dalam menganalisis apakah manfaat pajak saat ini atau 

biaya tambahan yang dikenakan pada perusahaan ditaksir akan berlanjut. Informasi 

yang lebih andal dapat memperbaiki prediksi arus kas dan laba. Manfaat seperti kredit 

penelitian dan pengendalian, pembatasan pajak asing, penyisihan deplesi, dan 

perlakuan keuntungan modal tergantung dari sanksi legislatif dan dapat berubah, 

berganti atau habis masa berlakunya.  

 2.3.5.2 Manajemen Utang 

     Manajemen utang membahas tentang peranan perusahaan dalam mengelola bunga 

dalam perusahaan. Bunga mempengaruhi laba usaha sebelum pajak. Manajemen 

utang membahas tentang beban bunga yang terjadi akibat penggunaan sumber dana 

utang oleh perusahaan yang disebut dengan análisis pengungkit keuangan (financial 

leverage). 
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     Menurut Donald E. Kieso (2002), bunga adalah pembayaran untuk pemakaian 

uang. Bunga merupakan kelebihan kas yang diterima atau dibayarkan kembali untuk 

dan di atas jumlah yang diinvestasikan atau dipinjam. Terdapat tiga variabel dalam 

perhitungan bunga, yakni: (1) Prinsipal / pokok hutang, (2) Suku bunga, dan (3) 

Waktu. Bunga dapat dibedakan menjadi bunga sederhana dan bunga majemuk. Bunga 

sederhana (simple interest) hanya dihitung pada jumlah pokoknya. Jumlah bunga ini 

merupakan pengembalian atas pokok sepanjang satu peride waktu, sedangkan bunga 

majemuk  (compound intersest) dihitung atas pokok dan atas setiap bunga yang 

dihasilkan tetapi belum dibayarkan atau ditarik. Bunga majemuk merupakan 

pengembalian atas pokok selama dua periode waktu atau lebih. 

     Pengelolaan bunga terhadap hutang mempengaruhi laba sebelum pajak suatu 

perusahaan. Semakin kecil bunga yang dibayarkan maka laba sebelum pajak yang 

dihasilkan pun akan lebih besar (Zane Bodie, 2004). 

2.3.5.3 Manajemen Biaya Operasional 

     Manajemen biaya operasional membahas tentang strategi suatu perusahaan dalam 

mengelola biaya-biaya operasional \perusahaan. Jika biaya operasional tetap terdapat 

di dalam struktur biaya perusahaan, maka demikian juga dengan pengungkit operasi 

(operating leverage). Biaya operasi tetap tidak termasuk beban bunga yang terjadi 

akibat penggunaan sumber dana utang oleh perusahaan. 
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     Pengungkit operasi adalah tingkat respon laba usaha perusahaan terhadap fluktuasi 

penjualan (Arthur J. Keown, 2002). Menurut Charles T. Horngren (2002), pengungkit 

operasi mendeskripsikan pengaruh dari biaya tetap terhadap perubahan pendapatan 

operasi sebagaimana terdapat perubahan atas unit yang terjual, dan yang berpengaruh 

dalam contribution margin. Semakin besar pengungkit operasi suatu perusahaan 

maka semakin baik pengelolaan biaya operasional yang dilakukan manajemen, 

sehingga dapat menghasilkan laba usaha yang maksimal berdasarkan penjualan yang 

ada. Semakin baik pengelolaan biaya tersebut, maka berpengaruh kepada laba yang 

akan dihasilkan perusahaan. 

     Menurut Donald E. Kieso (2002), biaya-biaya yang tergolong dalam biaya 

operasional antara lain: biaya produk, biaya periode, dan biaya manufaktur. Biaya 

produk adalah biaya yang terdapat langsung dalam persediaan dan dicatat dalam akun 

persediaan. Biaya-biaya ini berhubungan langsung dengan transfer barang ke lokasi 

bisnis pembeli dan pengubahan barang tersebut ke kondisi yang siap jual. 

     Biaya penjualan dan beban umum serta administrasi tidak dianggap berhubungan 

langsung dengan pengadaan atau produksi barang, karena tidak termasuk dalam 

bagian dari persediaan. Hal tersebut merupakan biaya periode. Biaya manufaktur 

adalah biaya-biaya yang berkaitan dengan bahan baku, barang dalam proses, dan 

barang jadi. Barang dalam proses dan barang jadi meliputi bahan, tenaga kerja 

langsung, dan biaya overead manufaktur. Biaya overhead manufaktur meliputi bahan 
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tidak langsung, tenaga kerja tidak langsung, dan pos-pos seperti penyusutan, asuransi, 

serta listrik yang dibutuhkan dalam proses manufaktur.  

2.3.5.4 Manajemen Aktiva 

     Aktiva (Asset), menurut Warren Reeve Fees (2002), terdiri dari dua klasifikasi 

yang terdapat dalam neraca, yakni (1) aktiva lancar, dan (2) aktiva tetap. Aktiva 

lancar terdiri antara lain dari kas, piutang, dan persediaan. Aktiva tetap terdiri antara 

lain dari gedung, tanah, mesin, dan aktiva tetap lainnya. 

     Manajemen aktiva ditunjukkan dengan rasio perputaran total aktiva yang 

menunjukkan keefektifan manajemen dalam mengelola neraca perusahaan – aktiva – 

yang ditunjukkan oleh jumlah hasil penjualan aktiva (Arthur J. Keown, 2002). 

a) Manajemen kas 

     Kas merupakan aktiva yang paling likuid, yang merupakan alat pertukaran standar 

dan dasar pengukuran akuntansi untuk semua pos-pos lainnya (Donald E. Kieso, 

2002). Kas merupakan mata uang atau logam yang dimiliki perusahaan yang 

tersimpan di kas kecil dalam bentuk cek atau rekening-rekening bank (Arthur J. 

Keown, 2002). 

     Manajemen kas suatu perusahaan harus memperhatikan resiko kepailitan 

perusahaan. Kepailitan merupakan situasi yang mana perusahaan tidak mampu untuk 

membayar tagihan-tagihan tepat pada waktunya. Manajer keuangan harus menjaga 

ANALISIS MANFAAT..., ADINDA TRI HANDAYANIE, Ak.-IBS, 2009



32 

 

keseimbangan saldo kas yang disimpan agar tidak terlalu banyak dan tidak terlalu 

sedikit kas. 

     Investasi kas dalam jumlah yang besar mengurangi kemungkinan kepailitan, tetapi 

menahan keuntungan perusahaan. Investasi kas dalam jumlah yang kecil berarti 

menginvestasikan kelebihan saldo kas dalam surat-surat berharga yang dapat 

diperjualbelikan dan aktiva-aktiva jangka panjang. Hal tersebut dapat meningkatkan 

kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dan nilai dari saham biasa 

perusahaan.  

b) Manajemen piutang 

     Penjualan yang dilakukan secara kredit menghasilkan piutang (Arthur J. Keown, 

2002). Semakin banyak penjualan yang dilakukan secara kredit, maka semakin tinggi 

proporsi asset yang digolongkan sebagai piutang. Oleh karena itu, manajer 

perusahaan dalam mengelola piutangnya bergantung pada seberapa besar penjualan 

yang dilakukan secara kredit. 

     Besarnya investasi dalam piutang ditentukan oleh beberapa faktor, yakni: (1) 

pengaruh besarnya presentase penjualan yang dilakukan secara kredit, (2) tingkat 

penjualan yang menentukan besarnya investasi yang ditanamkan perusahaan piutang, 

dan (3) kebijakan kredit dan penagihan. Tujuan dari menganalisis keputusan 

mengenai kredit adalah bukan untuk meminimalkan kerugian, namun untuk 

memaksimalkan laba. Perusahaan yang memiliki margin keuntungan yang tinggi, 
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dapat lebih bertoleransi terhadap kebijakan kredit yang bersifat liberal dibandingkan 

dengan perusahaa yang margin keuntungannya rendah. 

c) Manajemen persediaan 

     Manajemen persediaan adalah pengendalian aset yang digunakan dalam proses 

produksi dalam kegiatan operasi perusahaan yang normal. Manajemen persediaan 

(Arthur J. Keown, 2002). Pentingnya manajemen persediaan yang efektif secara 

langsung terkait dengan besarnya investasi pada persediaan. 

     Tujuan perusahaan mengadakan persediaan adalah untuk memisahkan operasi satu 

unit dari unit yang lain dalam perusahaan agar suatu fungsi tidak tergantung pada 

fungsi yang lain. Tujuannya agar penundaan atau kegagalan pada satu area tidak akan 

mempengaruhi produksi dan penjualan produk akhir. 

 2.3.5.5 Manajemen Modal 

     Pengungkit keuangan (financial leverage) adalah praktek pembiayaan sebagian 

dari aset perusahaan dengan sekuritas berbiaya tetap dalam rangka meningkatkan 

pengembalian akhir bagi pemegang saham (Arthur J. Keown, 2002). Semakin baik 

pengelolaan modal tersebut, maka berpengaruh kepada laba yang akan dihasilkan 

perusahaan. Hal ini ditunjukkan dengan bagaimana suatu sumber dana yang ada 

digunakan seminimal mungkin agar mendapatkan laba yang maksimal. 

     Menurut Arthur J. Keown (2002), terdapat perbedaan antara struktur pendanaan 

(financial structure) dengan struktur modal (capital structure). Struktur pendanaan 
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adalah gabungan dari semua unsur yang terdapat di sisi kanan neraca perusahaan, 

sedangkan struktur modal adalah perpaduan sumber dana jangka panjang yang 

digunakan perusahaan. Hubungan antara struktur pendanaan dengan struktur modal 

dapat dibut dalam bentuk persamaan: 

(Struktur pendanaan) – (Kewajiban jangka pendek) = Struktur modal 

     Tujuan manajemen struktur modal adalah membuat bauran sumber dana permanen 

yang digunakan perusahaan dengan cara yang dapat memaksimalkan harga saham 

perusahaan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mencari bauran dana (fund mix) 

yang dapat meminimalkan biaya modal komposit (composite cost of capital). 

     Perusahaan berusaha untuk meminimalkan biaya atas modal yang digunakan. 

Biaya modal serta biaya-biaya lain memiliki ciri yang sama dalam hal potensinya 

untuk mengurangi dividen kas yang dapat dibayar kepada pemegang saham biasa. 

Jika biaya modal perusahaan dapat dipengaruhi oleh struktur modal, maka 

manajemen struktur modal jelas merupakan hal yang penting dari manajemen 

keuangan perusahaan. 

 

2.4 Laba 

     Laba merupakan ringakasan hasil aktivitas operasi usaha yang dinyatakan dalam 

istilah keuangan. Laba merupakan informasi perusahaan yang paling penting bagi 

investor. Penentuan laba suatu usaha pada satu periode merupakan tujuan utama 
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laporan laba rugi (John J. Wild, 2004). Laba menjadi dasar pengenaan pajak, 

kebijakan deviden, dan dasar pengambilan keputusan atau prediksi manajemen. 

 

2.5 Penelitian Sebelumnya 

     Juliana & Sulardi (2002) menjelaskan bahwa rasio keuangan mampu memprediksi 

perubahan laba perusahaan manufaktur yang ditunjukkan dengan nilai hitung F yang 

lebih besar dari nilai F tabel. Secara parsial atau individual, hanya rasio Gross Profit 

Margin mampu memprediksi perubahan laba perusahaan manufaktur. Ukuran 

perusahaan juga mempunyai pengaruh terhadap perubahan laba perusahaan 

manufaktur menemukan hasil yang signifikan. Dilihat dari p-value yang lebih kecil 

dari 0,05. 

     Zainuddin dan Jogiyanto Hartono (1999) menggunakan analisis AMOS (Analysis 

of Moment of Structures) menunjukkan bahwa rasio keuangan capital, assets, 

earnings, dan liquidity mampu memprediksi untuk pertumbuhan laba perusahaan 

perbankan untuk periode satu tahun ke depan, sedangkan untuk periode dua tahun 

kedepan ditemukan kenyataan bahwa rasio keuangan tingkat individual tidak 

signifikan dalam memprediksi pertumbuhan laba. Namun demikian, hasil análisis 

regresi tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat rasio keuangan yang signifikan 

dalam memprediksi pertumbuhan laba baik untuk periode satu tahun ke depan 

maupun untuk periode dua tahun ke depan. Penggunaan AMOS mungkin lebih tepat 
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dibandingkan dengan análisis regresi dalam memprediksi pertumbuhan laba satu 

tahun ke depan menggunakan rasio keungan. 

     Nur Fadjrih Asyik (2000) menggunakan analisis komponen unrotated dengan 

menunjukkan 5 faktor yang di-extract (faktor loading masing-masing variabel pada 

masing-masing faktor). Unrotated factor solution perlu dirotasi untuk memperoleh 

suatu faktor yang unik. Dalam VARIMAX rotated factor diperoleh % of variance 

masing-masing factor menunjukkan explanatory power didistribusikan hampir sama 

karena rotasi. Berdasarkan hasil yang ada, faktor 1: WCO/TS (Cashflow from 

operation/Total sources), WCO/EQ (Cashflow from operation/Stockholder’s equity), 

WCO/S (Cashflow from operation/Sales), WCO/I (Cashflow from 

operation/Interest), dan CHWC/TU (Change in Working Capital/Total Uses) 

menunjukkan tanda positif yang menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan 

kas dari aktivitas operasi dan investasi. Faktor 2: LTD/TA (Long-Term Debt/Total 

Assets), LTD/EQ (Long-Term Debt/Stockholder’s Equity) menunjukkan tanda positif 

dan DIV/NI (Dividens/Net Income) menunjukkan tanda negatif, yang berarti adanya 

kemampuan perusahaan membayar pajak dan dividen. Faktor 3: Debt/TS (Debt 

issuance/Total Sources) dan NetDebt/TS (Debt (Issuance-Retirement)/Total Sources) 

mempunyai tanda positif sedang rasio RetPPE/TS (Retirement of PPE/Total Sources) 

mempunyai tanda negatif, hal ini menunjukkan kemampuan perusahaan 

menghasilkan kas dari aktivitas pendanaan. Faktor 4: EBIT/I (Earning Before Interest 
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& Taxes)/Interest) dan S/R (Sales/Receivables)  mempunyai tanda positif yang 

menunjukkan efisiensi. Dan faktor 5: S/TA (Sales/Total Assets) dan COGS/INV 

(Cost of Goods Sold/Investment) yang memiliki tanda positif, hal ini menunjukkan 

kemampuan perusahaan memperoleh profit. 

     Beathjeax Marion Rohi (2003), penelitian ini mengambil data dengan cara pooled 

data dimana kombinasi antara data time series dengan data cross section. Model yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah dengan fungsi logistic sebagai berikut: 

 

Dengan catatan: 

c = � 

z =  

 = Posterior probabilitas 

e = Exp = 2,71828 

� = konstanta 

 = koefisien parameter dari X, dimana X adalah rasio-rasio keuangan. 

Dari hasil penelitian yang ada, current liabilities to equity menunjukkan nilai negatif. 

Hasil ini mengindikasikan bahwa peningkatan rasio ini mempengaruhi penurunan 

laba bersih perusahaan. Hasil ini kurang mendukung teori yang ada bahwa 

penggunaan CL realitif lebih murah dibanding LTD seperti dikemukakan dalam oleh 
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Gitman (1994), dan Brigham dan Gapenski (1997), sehingga penggunaan CL 

seharusnya lebih menguntungkan perusahaan. Retained earnings to total asset 

merupakan satu-satunya variabel yang berpengaruh signifikan dan positif terhadap 

prediksi perubahan laba bersih perusahaan. Hasil positif ini konsisten dengan teori 

bahwa akumulasi profit yang ditahan atau diinvestasikan lagi ke dalam perusahaan 

cenderung akan meningkatkan profit perusahaan.Gross profit to sales berpengaruh 

negative dan signifikan terhadap prediksi perubahan laba bersih perusahaan, artinya 

peningkatan rasio ini akan cenderung menurunkan kemungkinan perusahaan untuk 

meningkatkan labanya.  

No Peneliti Variabel Model Hasil 

1 Juliana & 

Sulardi 

(2002) 

current ratio, 

gross profit 

margin, 

operating 

profit margin, 

net profit 

margin, debt to 

equity, 

inventory 

turnover, total 

assets 

Analisis 

regresi 

Berdasarkan hasil regresi untuk 

menguji rasio keuangan mampu 

memprediksi perubahan laba 

menunjukkan bahwa secara 

serempak rasio keuangan mampu 

memprediksi perubahan laba 

perusahaan manufaktur. 

Ditunjukkan dengan nilai F yang 

lebih besar dari nilai F tabel. 

Sementara secara parsial atau 

individual, hanya rasio Gross Profit 
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turnover, ROI, 

ROE, dan 

leverage ratio. 

Ukuran 

perusahaan 

sebagai 

variabel 

moderating. 

Margin mampu memprediksi 

perubahan laba perusahaan 

manufaktur. Hasil análisis regresi 

untuk menguji apakah ukuran 

perusahaan berpengaruh terhadap 

kemampuan prediksi rasio 

keuangan terhadap perubahan laba 

perusahaan manufaktur menemukan 

hasil yang signifikan. 

     2 Zainudin 

& Hartono 

(1999) 

Rasio 

keuangan pada 

tingkat 

construct 

(capital, asset, 

earnings, dan 

liquidity) 

Analisis 

regresi dan 

Analysis of 

Moment 

Structures 

(AMOS) 

Hasil AMOS menunjukkan seluruh 

rasio keuangan pada tingkat 

construct tersebut signifikan dalam 

memprediksi pertumbuhan laba 

perusahaan untuk periode satu 

tahun ke depan, sedangkan periode 

dua tahun ke depan ditemukan 

kenyataan bahwa rasio keuangan 

tingkat invidual tidak signifikan 

dalam memprediksi pertumbuhan 

laba. Hasil analisis regresi 

menunjukkan bahwa tidak terdapat 
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rasio keuangan yang signifikan 

dalam memprediksi pertumbuhan 

laba. 

     3 Nur 

Fadjrih 

(2000) 

Short-term 

liquidity, 

solvency dan 

Debt/Total 

Assets, 

Proftability - 

Profit Margin, 

Profitability - 

Long-term 

capital 

productivity, 

Profitability - 

ROI, Payout, 

Productivity - 

Efficiendy, dan 

Rasio-rasio 

dari arus kas 

Factor 

analysis 

Faktor 1: WCO/TS, WCO/EQ, 

WCO/S, WCO/I, dan CHWC/TU 

menunjukkan tanda positif yang 

menunjukkan kemampuan 

perusahaan menghasilkan kas dari 

aktivitas operasi dan investasi. 

Faktor 2: LTD/TA, LTD/EQ 

menunjukkan tanda positif dan 

DIV/NI menunjukkan tanda negatif, 

yang berarti adanya kemampuan 

perusahaan membayar pajak dan 

dividen. Faktor 3: Debt/TS dan 

NetDebt/TS mempunyai tanda 

positif sedang rasio RetPPEITS 

mempunyai tanda negatif, hal ini 

menunjukkan kemampuan 

perusahaan menghasilkan kas dari 

aktivitas pendanaan. Faktor 4: 

EBIT/I dan S/R mempunyai tanda 
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positif yang menunjukkan efisiensi. 

Dan faktor 5: S/TA dan COGS/INV 

yang memiliki tanda positif, hal ini 

menunjukkan kemampuan 

perusahaan memperoleh profit. 

     
4 Beathjeax 

Marion 

Rohi 

(2003) 

Rasio leverage, 

Rasio 

produktivitas, 

Rasio 

likuidasi, dan 

Rasio 

profitabilitas 

Analisis 

Regresi 

dengan 

model 

fungsi 

logistik: 

 

  

current liabilities to equity 

menunjukkan nilai negatif. Hasil ini 

mengindikasikan bahwa 

peningkatan rasio ini 

mempengaruhi penurunan laba 

bersih perusahaan. Retained 

earnings to total asset merupakan 

satu-satunya variabel yang 

berpengaruh signifikan dan positif 

terhadap prediksi perubahan laba 

bersih perusahaan.  Gross profit to 

sales berpengaruh negative dan 

signifikan terhadap prediksi 

perubahan laba bersih perusahaan, 

artinya peningkatan rasio ini akan 

cenderung menurunkan 

kemungkinan perusahaan untuk 
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meningkatkan labanya.  

 

 

5 Adinda Tri 

Handayanie 

(2009) 

Rasio-rasio 

yang 

mempengaruhi 

ROE 

berdasarkan 

pendekatan du 

pont analysis 

Analisis 

Regresi 

 Manajemen pajak, manajemen 

hutang, dan manajemen biaya 

operasional secara parsial tidak 

mempengaruhi prediksi laba yang 

ditunjukkan dari hasil uji statistik t, 

dimana nilai signifikansi ketiga 

variabel tersebut lebih besar dari nilai 

� (0.05). Sedangkan manajemen 

aktiva dan manajemen modal secara 

parsial mempengaruhi prediksi laba 

yang ditunjukkan dari hasil uji 

statistik t, dimana nilai signifikansi 

ketiga variabel tersebut kurang dari 

nilai � (0.05). Kelima variabel secara 

keseluruhan, menurut hasil uji 

statistik F, secara signifikan 

mempengaruhi prediksi laba. 
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2.6 Kerangka Pemikiran 

     Gambar 2.2 

 

2.7 Hipotesis 

     Berdasarkan latar belakang dan landasan pemikiran yang telah dipaparkan di atas, 

hipotesis yang dapat dibuat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Ho1 : Manajemen pajak tidak berpengaruh dalam mamprediksi laba industri 

property di Indonesia pada tahun 2003-2007 

Ha1 : Manajemen pajak berpengaruh dalam mamprediksi laba industri property di 

Indonesia pada tahun 2003-2007 

Ho2 : Manajemen hutang tidak berpengaruh dalam mamprediksi laba industri 

property di Indonesia pada tahun 2003-2007 

LABA 

(t+1) 
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Ha2 : Manajemen hutang berpengaruh dalam mamprediksi laba industri property 

di Indonesia pada tahun 2003-2007 

Ho3 : Manajemen biaya operasional tidak berpengaruh dalam mamprediksi laba 

industri property di Indonesia pada tahun 2003-2007 

Ha3 : Manajemen biaya operasional berpengaruh dalam memprediksi laba industri 

property di Indonesia pada tahun 2003-2007 

Ho4 : Manajemen aktiva tidak berpengaruh dalam mamprediksi laba industri 

property di Indonesia pada tahun 2003-2007 

Ha4 : Manajemen aktiva berpengaruh dalam memprediksi laba industri property di 

Indonesia pada tahun 2003-2007 

Ho5 : Manajemen modal tidak berpengaruh dalam mamprediksi laba industri 

property di Indonesia pada tahun 2003-2007 

Ha5 : Manajemen modal berpengaruh dalam memprediksi laba industri property di 

Indonesia pada tahun 2003-2007 

Ho6 : ROE (manajemen secara simultan) tidak berpengaruh dalam memprediksi 

laba industri property di Indonesia pada tahun 2003-2007 

Ha6 : ROE (manajemen secara simultan) berpengaruh dalam memprediksi laba 

industri property di Indonesia pada tahun 2003-2007 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

     Penelitian ini memilih perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam sektor industri 

property di Indonesia dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia, atau perusahaan yang 

sudah go public. Penelitian ini merupakan hypothesis testing, yaitu penelitian yang 

dilakukan untuk menjelaskan hubungan, perbedaan, dan independensi dari dua atau 

lebih faktor dalam sebuah situasi. Pada penelitian ini, hubungan yang ingin diteliti 

adalah antara variabel-variabel yang mempengaruhi ROE dalam memprediksi laba 

perusahaan dalam industri property di Indonesia pada tahun 2003-2007. Selain itu 

penelitian yang akan dilakukan merupakan correlational study. Penelitian ini ingin 

mengetahui gambaran variabel penting yang berhubungan dengan masalah 

sebelumnya. Objek yang dianalisis dalam penelitian ini adalah perusahaan yang 

bergerak pada industri property di bursa Efek Indonesia. 

 

3.2 Definisi Operasional Variabel dan Pengukurannya 

     Definisi dan pengukuran variabel yang digunakan dalam penelitian meliputi: 
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a) Variabel dependen. Penelitian ini menggunakan satu variabel dependen yaitu 

laba perusahaan pada tahun berikutnya (Ln Yt+1), yakni laporan keuangan pada 

tahun 2004-2008. 

b) Variabel independen. Penelitian ini menggunakan lima variabel independen. 

Kelima variabel independen tersebut adalah merupakan variabel yang 

mempengaruhi return on equity berdasarkan pendekatan du pont system. Adapun 

rumus dasar dari ROE berdasarkan pendekatan du pont system adalah 

 

 

 

     Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa penelitian ini membahas 

mengenai hubungan antara rasio keuangan dengan prediksi pertumbuhan laba. 

Berdasarkan rumus ROE dengan menggunakan pendekatan du pont system, variabel-

variabel yang mempengaruhi ROE tersebut adalah: 

a) Manajemen Pajak (x1), dimana berdasarkan rasio antara Net Profit dengan 

Pretax Profit. 

b) Manajemen Hutang (x2), dimana berdasarkan rasio antara Pretax Profit 

dengan EBIT. 

c) Manajemen Biaya Operasional (x3), dimana rasio berdasarkan EBIT dengan 

Sales. 
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d) Manajemen Aktiva (x4), dimana rasio berdasarkan Sales dengan Assets.  

e) Manajemen Modal (x5), dimana rasio berdasarkan Assets dengan Equity. 

 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

3.3.1 Data yang Dihimpun 

     Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan akhir tahun perusahaan 

yang bergerak dalam industri property di Bursa Efek Indonesia selama periode tahun 

2003-2007. 

3.3.2 Metode Pengambilan Sampel 

     Pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling yang 

merupakan jenis sampel yang dipilih dengan kriteria yang ditentukan. Adapun kriteria 

dari pemilihan sampel yang ditentukan yaitu: 

a) Perusahaan terdaftar sebagai perusahaan publik di Bursa Efek Indonesia dari 

tahun 2003 hingga 2007. 

b) Perusahaan bergerak pada industri property. 

c) Perusahaan menerbitkan laporan akhir tahun secara berturut-turut dari tahun 

2003 hingga 2007. 

d) Tidak terdapat nilai negatif (net loss) pada pendapatan bersih pada tahun 

2004-2008. 
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3.3.3 Tehnik Pengumpulan Data 

     Pengumpulan data dilakukan berdasarkan sampel yang telah dijelaskan 

sebelumnya. Data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh dari laporan 

keuangan tahunan dari masing-masing perusahaan melalui akses internet di 

www.idx.co.id. 

 

3.4     Metode Analisis Data 

     Metode análisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif. 

3.4.1 Tehnik Pengujian Asumsi Klasik 

     Sebelum model regresi diperoleh dan digunakan untuk menguji hipotesis, 

pengujian yang dilakukan adalah uji asumsi klasik, yang meliputi: 

 3.4.1.1 Uji Normalitas 

     Uji normalitas bertujuan untuk menguji model regresi, antara variabel dependen 

dan variabel independen mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang 

baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal (Ghozali, 2002). 

Untuk menguji data yang ada dapat dikatakan normal atau tidak, dapat dilakukan 

dengan melihat grafik histogram atau dengan grafik plot yang membandingkan antara 

data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal, dengan dasar 

analisis: 
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a) Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal 

atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal maka model 

regresi memenuhi asumsi normalitas. 

b) Jika data menyebar jauh dari diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal 

atau garis histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model 

regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 

3.4.1.2 Uji Multikolinearitas 

     Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya 

korelasi antar variabel independen (Ghozali, 2002). Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel-variabel 

independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel 

ortogonal adalah variabel bebas yang nilai korelasi antara sesama variabel bebas sama 

dengan nol. 

     Untuk mendeteksi multikolinieritas dengan melihat nilai tolerance dan Variance 

Inflation Factor (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan besarnya suatu variabel 

independen yang satu bisa menjelaskan variabel indepnden lainnya. Dalam 

pengertian lain, setiap variabel independen menjadi variabel dependen dan diregresi 

terhadap variabel independen lainnya. Tolerance mengukur variabilitas variabel 

independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya, 

maka nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi. Nilai cut-off  
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yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikoleniaritas 0,95 atau sama 

dengan nilai VIF diatas 10. 

3.4.1.3 Uji Autokorelasi 

     Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear 

ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada 

periode t-1 (sebelumnya) (Ghozali, 2002). Jika terjadi autokorelasi, maka dinamakan 

adanya problem autokorelsi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan 

sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. 

     Cara yang dapat digunakan dalam mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi yaitu 

Uji Durbin Watson (DW). Nilai DW yang diperoleh dapat dibandingkan dengan nilai 

tabel Durbin Watson dengan keputusan sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

Tabel Uji Durbin Watson 

Jika Keputusan 

0 < d < dl Ada autokorelasi positif 

dl ≤ d ≤ du Tidak ada keputusan 

du < d < 4 −−−− du Tidak ada autokorelasi, positif atau negatif 
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4 −−−− du ≤ d ≤4 −−−− dl Tidak ada keputusan 

4 – dl < d < 4 Ada autokorelasi negatif 

 Sumber: Imam Ghozali (2002) 

3.4.1.4 Uji Heteroskedastisitas  

     Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan variance dan residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain 

(Ghozali, 2002). Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang 

lain tetap, maka disebut homoskedastisitas. Jika variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain berbeda disebut heteroskedastisitas. Model 

regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas atau tidak terjadi 

Heteroskedastisitas.  

     Metode yang akan digunakan adalah dengan melihat grafik plot (scatterplot) 

antara nilai prediksi variabel dependen (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Jika 

ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur 

(bergelombang, melebar, menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi 

heteroskedastisitas dan jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar luas 

diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 
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3.4.2 Tehnik Pengujian Statistik 

 3.4.2.1 Metode Regresi Linear Berganda 

     Model awal dari peneltian ini adalah untuk memprediksi laba menggunakan 

metode regresi berganda, dengan model berikut 

Ln Yt+1 = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5 + e 

     Laba merupakan ukuran untuk melihat seberapa besar manfaat dari rasio keuangan 

(ROE) dan variabel-variabel yang mempengaruhi rasio keungan tersebut dalam 

memperdiksi laba dalam perusahaan-perusahaan dalam sektor industri property di 

Indonesia. 

     Seperti penjelasan sebelumnya, model tersebut dapat dijelaskan menjadi: 

Ln Yt+1 = Laba periode berikutnya 

X1  = Manajemen Pajak 

X2  = Manajemen Hutang 

X3  = Manajemen Biaya Operasional 

X4  = Manajemen Aktiva 

X5  = Manajemen Modal 

 3.4.2.2 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t) 

     Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan pengaruh dari suatu variabel 

independen secara individual dalam menjelaskan variasi variabel depanden (Ghozali, 
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2002). Dalam penelitian ini pengujian dilakukan dengan significant level 0,05 (� = 

5%). 

     Jika nilai signifikan > 5% (0,05) maka hipotesis (Ha) ditolak (koefisian regresi 

tidak signifikan). Hal ini berarti secara parsial variabel independen tidak berpengaruh 

signifikan terhadap variabel dependen. 

     Jika nilai signifikan ≤ 5% (0,05) maka hipotesis (Ha) diterima (koefisien regresi 

signifikan). Hal ini berarti secara parsial variabel independen berpengaruh signifikan 

terhadap variabel dependen. 

 3.4.2.3 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) 

     Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen 

yang dimaksud dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama (simultan) 

terhadap variabel dependen (Ghozali, 2002). Dalam penelitian ini pengujian 

dilakukan dengan significant level 0,05 (� = 5%). 

     Jika nilai signifikan > 0,05 maka hipotesis (Ha) ditolak (koefisien regresi tidak 

signifikan). Hali ini berarti secara simultan kedua variabel independen tersebut tidak 

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 

      Jika nilai signifikan ≤ 0,05 maka hipotesis (Ha) diterima (koefisien regresi 

signifikan). Hal ini berarti secara simultan variabel-variabel independen tersebut 

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 
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 3.4.2.4 Koefisien Determinasi 

     Koefisien determinasi (R
2
) digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Adjusted R
2
 

digunakan mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi 

variabel dependen. Jika R dan Adjusted R
2
 memiliki nilai yang mendekati angka satu, 

berarti variabel-variabel independen memiliki hubungan yang sangat kuat dan 

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi 

variabel dependen (Ghozali, 2002). 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran umum objek penelitian 

     Penelitian ini menguji mengenai manfaat rasio keuangan dalam memprediksi laba 

suatu perusahaan yang bergerak dalam industri property di Indonesia. Rasio 

keuangan yang diteliti adalah variabel-variabel yang mempengaruhi Return On 

Equity berdasarkan analisis du pont. Perusahaan-perusahaan yang terpilih sebagai 

objek penelitian adalah perusahaan yang bergerak di industri property di Indonesia 

yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia dari tahun 2003-2007, dengan syarat 

perusahaan tersebut tidak memiliki laba bernilai nergatif (net loss). Data yang 

digunakan adalah data sekunder yakni laporan akhir tahun perusahaan tersebut. 

Adapun pemilihan sampel dilakukan berdasarkan perusahaan yang terdaftar dalam 

Bursa Efek Indonesia, yakni perusahaan yang bergerak dalam industri property. 

Berikut perusahaan-perusahaan yang dijadikan sebagai objek penelitian berdasarkan 

keterangan di atas tersebut: 
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Tabel 4.1 

Objek Penelitian 

No Nama Perusahaan 

1 PT. Bumi Serpong Damai Tbk 

2 PT. Duta Pertiwi Tbk 

3 PT. Gowa Makassar Tourism Development Tbk  

4 PT. Summarecon Agung Tbk 

5 PT. Jaya Real Property Tbk  

6 PT. Lippo Cikarang Tbk 

  

Berdasarkan data dari 6 perusahaan tersebut, didapatkan 30 sampel penelitian yang 

selanjutnya dilakukan pengujian dengan pengolahan data. 

 

4.2 Analisis Statistik Deskriptif 

     Statistik deskriptif berkaitan dengan pengumpulan dan peringkat data, yang 

menggambarkan karakteristik sampel yang digunakan dalam penelitian ini. Analisis 

ini menjelaskan karakteristik sampel terutama mencakup nilai rata-rata, nilai 

minimum, nilai maksimum, dan standar deviasi. 
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Tabel 4.2 

Hasil Analisis Deskriptif 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

LN_Laba (t+1) 30 21.91 26.13 24.3554 1.26482 

Man_Pajak 30 .45 13.43 1.3964 2.55559 

Man_Hutang 30 .01 1.52 .7747 .36722 

Man_Biaya_Opr 30 .08 .39 .2014 .09402 

Man_Aktiva 30 .10 .44 .2451 .09690 

Man_Modal 30 1.47 3.73 2.5394 .62060 

Valid N (listwise) 30     

                               Sumber: Pengolahan Data  

     Berdasarkan tabel 4.2 dapat diketahui jumlah sampel yang diteliti adalah sebanyak 

30 sampel. Variabel yang digunakan adalah Ln laba t+1 sebagai variabel dependen 

dan sebagai variabel independen terdiri atas manajemen pajak, manajemen hutang, 

manajemen biaya operasional, manajemen aktiva, dan manajemen modal. Variabel 

penelitian diambil dari 6 perushaan dari industri property yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode tahun 2003-2007. 

    Variabel Ln laba dalam tabel statistik deskriptif tersebut menunjukkan nilai 

mínimum sebesar 21.91 yakni laba pada PT. Lippo Cikarang pada tahun 2006. Nilai 

maksimum sebesar 26.13 yakni laba pada PT. BSD 2005. Nilai mean pada variabel 

laba adalah sebesar 24.3554 dengan standar deviasi sebesar 1.26482. Hal ini 

menunjukkan bahwa terdapat penyimpangan dalam variabel laba sebesar 1.26482. 
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     Variabel manajemen pajak menunjukkan nilai mínimum sebesar 0.45 yakni pada 

PT. Duta Pertiwi Tbk 2007. Nilai maksimum sebesar 13.43 yakni pada PT. Lippo 

Cikarang Tbk 2006. Nilai mean pada manajemen pajak adalah sebesar 1.3964 dengan 

standart deviasi sebesar 2.55559. Hal ini menunjukkan terdapat penyimpangan 

sebesar 2.55559 dalam manajemen pajak. 

     Variabel manajemen hutang menunjukkan nilai minumum sebesar 0.01 yakni pada 

PT. Lippo Cikarang Tbk 2006. Nilai maksimum sebesar 1.52 yakni pada PT. Gowa 

Makassar Tourisn Development Tbk 2005. Nilai mean pada manajemen hutang ini 

adalah sebesar 0.7747 dengan terdapat penyimpangan sebesar 0.36722. 

    Variabel manajemen biaya operasional menunjukkan nilai mininum sebesar 0.08 

yakni pada PT. Bumi Serpong Damai Tbk 2002. Nilai maksimum adalah sebesar 0.39 

yakni pada PT. Summarecon Agung Tbk 2003. Nilai mean pada manajemen biaya 

operasional adalah sebesar 0.2014 dengan terdapat penyimpangan sebesar 0.09402. 

     Variabel manajemen aktiva menunjukkan nilai mínimum sebesar 0.10 yakni pada 

PT. Bumi Serpong Damai Tbk 2002. Nilai maksimum adalah sebesar 0.44 yakni pada 

PT. Summarecon Agung Tbk 2006. Nilai mean pada manajemen aktiva adalah 

sebesar 0.2451 dengan terdapat penyimpangan sebesar 0.09690. 

     Variabel modal menunjukkan nilai mínimum sebesar 1.47 yakni pada PT. Jaya 

Real Property Tbk 2005. Nilai maksimum sebesar 3.73 yakni pada PT. Gowa 
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Makassar Tourism Development Tbk 2004. Nilai mean pada manajemen modal 

adalah sebesar 2.5394 dengan terdapat penyimpangan sebesar 0.62060. 

4.3 Uji Asumsi Klasik 

4.3.1 Uji Normalitas Data 

     Uji normalitas bertujuan untuk menguji bahwa dalam model regresi, variabel 

dependen dan variabel independen, keduanya mempunyai distribusi normal atau 

tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi data normal atau 

mendekati normal (Ghozali, 2002). Salah satu pendekatan yang digunakan adalah 

dengan menggunakan gafik plot yang membandingkan antara data observasi dengan 

distribusi yang mendekati distribusi normal. 

Grafik 4.1 

Grafik Uji Normalitas 

 
 

Sumber : Pengolahan Data   
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     Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa data menyebar di sekitar garis 

diagonal dan mengikuti arah dari garis diagonal tersebut. Hal ini menunjukkan pola 

distribusi normal, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi 

normalitas. 

 

4.3.2 Uji Multikolinearitas 

     Multikolinearitas merupakan uji yang bertujuan untuk melihat keeratan hubungan 

antara variabel-variabel independen dalam persamaan regresi linear berganda. 

Penelitian yang mengandung multikolinearitas akan berpengaruh terhadap hasil 

penelitian tersebut menjadi tidak berfungsi. Cara yang digunakan untuk mendeteksi 

ada tidaknya multikolinearitas yaitu dengan mendasarkan pada nilai tolerance dan 

VIF. Nilai tolerance untuk semua variabel independen lebih besar dari 0,10. Rule of 

thumb yang digunakan untuk menentukan bahwa nilai tolerance tidak berbahaya 

terhadap gejala multikolinearitas adalah 0,10. dari nilai VIF diketahui bahwa VIF 

semua variabel kurang dari 10. 
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Tabel 4.3 

Tabel Uji Multikolinearitas 

Coefficients
a
 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 Man_Pajak .665 1.504 

Man_Hutang .550 1.817 

Man_Biaya_Opr .681 1.468 

Man_Aktiva .779 1.283 

Man_Modal .650 1.538 

a. Dependent Variable: LN_Laba (t+1)  

 

     Berdasarkan tabel 4.3 maka dapat diketahui bahwa antara variabel-variabel 

independen tidak terdapat ganggunan multikolinearitas, yang ditunjukkan bahwa nilai 

VIF yang masing-masing berkisar kurang dari 10 yaitu pada manajemen pajak 

(1.504), manajemen hutang (1.817), manajemen biaya operasional (1.468), 

manajemen aktiva (1.283), dan manajemen modal (1.538). Hasil pengolahan data 

menggunakan VIF seperti pada tabel, nilai tolerance untuk kelima variabel 

independen lebih besar dari 0,10 yakni pada manajemen pajak (0.665), manajemen 

hutang (0.550), manajemen biaya operasional (0.681), manajemen aktiva (0.779), dan 

manajemen modal (0.650). Rule of thumb yang digunakan untuk menentukan bahwa 

nilai VIF tidak berbahaya adalah kurang dari 10. Dengan demikian nilai tolerance 

ANALISIS MANFAAT..., ADINDA TRI HANDAYANIE, Ak.-IBS, 2009



62 

 

dan VIF menunjukkan tidak terdapat multikolinearitas pada perubahan tahun 2003-

2007 yang berbahaya dalam model penelitian ini. 

 

4.3.3 Uji Autokorelasi 

     Pengujian autokorelasi dilakukan untuk melihat adanya korelasi yang runtut antar 

data, misalnya data yang pertama berkorelasi dengan data yang kedua, data yang 

kedua dengan data yang ketiga dan seterusnya. Berikut ini adalah hasil uji statistik 

mengenai ada tidaknya autokorelasi pada data penelitian ini. 

Tabel 4.4 

Tabel Uji Autokorelasi 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .834
a
 .696 .633 .76664 1.424 

a. Predictors: (Constant), Man_Modal, Man_Aktiva, Man_Pajak, Man_Biaya_Opr, 

Man_Hutang 

b. Dependent Variable: LN_Laba   

 

     Untuk mengetahui data pada penelitian ini mengandung autokorelasi atau tidak 

maka hasil uji statistik di atas dapat diketahui dengan melihat gambar The Durbin-

Watson t Statistics di bawah ini dengan n = 30 dan k = 5, � = 0.05: 
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Gambar 4.1 

The Durbin-Watson t Statistics 

Positive 

correlation 

Zone of 

indecision 

No positive 

and negative 

correlation 

Zone 

indecision 

 

Negative 

correlation 

 

0                   1.071    1.833        2       2.167          2.929            4 

     Nilai Durbin Watson yang diperoleh adalah sebesar 1.424 (dl ≤ d ≤ du). 

Berdasarkan kriteria yang terdapat pada tabel, uji autokorelasi Durbin-Watson 

menunjukkan tidak ada keputusan. Hal ini menunjukkan tidak dapat 

disimpulkankannya ada atau tidaknya autokorelasi antara data yang terdapat dalam 

penelitian ini. Hal ini dapat dikatakan baik, karna data yang ada tidak dapat dikatakan 

terdapat autokorelasi positif maupun negatif.  

 

4.3.4 Uji Heteroskedastisitas 

     Heteroskedastisitas dapat dilihat dengan melakukan pengujian terhadap semua 

sampel yang ada dengan uji grafik scatterplot. Pengujian ini dilakukan dengan tujuan 

untuk melihat jarak kuadrat titik-titik sebaran terhadap garis regresi. Untuk 

mendeteksi gejala heteroskedastisitas dalam persamaan regresi digunakan metode 

grafik dengan menggunakan plot pada regresi. Metode grafik dengan menggunakan 

nilai prediksi variabel dependen (Zpred) dengan residualnya (Sresid) untuk melihat 
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ada tidaknya tertentu pada grafik scatterplot antara sresid dan zpred. Jika ada pola 

tertentu seperti titik-titik (point-point) yang ada membentuk suatu pola tertentu yang 

teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit) maka telah terjadi 

heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan 

di bawah angka nol pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

Grafik 4.2 

Grafik Uji Heteroskedastisitas 

 
                                                                         

Sumber: Pengolahan Data 

 

     Dapat dilihat dari grafik di atas bahwa titik yang berada di dalamnya menyebar 

dan tidak membentuk pola tertentu. Dengan menggunakan uji tersebut, maka 
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perubahan tahun 2003-2007 dapat dikatakan bahwa tidak terjadi gejala 

heteroskedastisitas pada model regresi. 

 

4.4 Pengujian Signifikansi dan Koefisien Determinasi (R²) 

4.4.1 Uji Signifikansi 

 4.4.1.1 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t) 

      Uji signifikansi parameter individual adalah dengan melihat uji parsial t dari 

masing-masing variabel yang menjelaskan. Uji t untuk menentukan signifikan 

tidaknya (berarti atau tidaknya) suatu variabel penjelas atau variabel independen 

dalam mempengaruhi variabel dependen. 

Tabel 4.5 

Tabel Uji Statistik t 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 25.024 .984  25.418 .000 

Man_Pajak .017 .068 .035 .254 .802 

Man_Hutang -.013 .523 -.004 -.025 .981 

Man_Biaya_Opr -1.844 1.835 -.137 -1.005 .325 

Man_Aktiva 9.329 1.664 .715 5.606 .000 

Man_Modal -1.023 .284 -.502 -3.597 .001 

a. Dependent Variable: LN_Laba     
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Ln Laba t+1 = 25.024 + 0.017 MPajak – 0.13 MHutang – 1.844 MBiayaOpr + 9.329 

MAktiva – 1.023 MModal + e 

 

          Dari persamaan di atas dapat dilihat hasil uji t bahwa manajemen pajak 

(MPajak) dapat memprediksi laba (Ln Laba t+1) sebesar 0.017 dengan nilai 

signifikansi 0.802, manajemen hutang (MHutang) dapat memprediksi laba sebesar -

0.13 dengan nilai signifikansi 0.981, manajemen biaya operasional (MBiayaOpr) 

berpengaruh dalam prediksi laba sebesar -1.844 dengan signifikansi 0.325, 

manajemen aktiva (MAktiva) dapat prediksi laba sebesar 9.329 dengan tingkat 

signifikansi 0.000, dan manajemen modal (MModal) berpengaruh dalam 

memprediksi laba sebesar -1.023 dengan nilai signifikansi 0.001. 

 4.4.1.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) 

     Uji-F dilakukan dengan cara pengujian variabel-variabel independen secara 

serempak. Tujuan dari pengujian variabel-variabel secara serempak adalah untuk 

menentukan apakah variabel-variabel independen secara keseluruhan mempengaruhi 

variabel dependen secara statistik. 
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Tabel 4.6 

Tabel Uji Statistik F 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 32.288 5 6.458 10.987 .000
a
 

Residual 14.106 24 .588   

Total 46.393 29    

a. Predictors: (Constant), Man_Modal, Man_Aktiva, Man_Pajak, Man_Biaya_Opr, Man_Hutang 

b. Dependent Variable: LN_Laba (t+1)     

 

 

     Nilai F-statistik sebesar 10.987 dengan tingkat probabilitas 0.000 (signifikan), 

karena ≤ 0,05 (�=5%). Hal ini menunjukkan bahwa secara simultan seluruh variabel 

independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Dengan kata lain, 

variabel-variabel yang mempengaruhi ROE berdasarkan pendekatan analisys du pont 

secara simultan berpengaruh signifikan dalam memprediksi laba suatu perusahaan. 

 

4.4.2 Koefisien Determinasi (R²) 

     Nilai R² menunjukkan seberapa besar proporsi dari total variasi variabel dependen 

yang dapat dijelaskan oleh variabel-variabel indepen-nya. Jika R dan Adjusted R
2
 

memiliki nilai yang mendekati angka satu, berarti variabel-variabel independen 

memiliki hubungan yang sangat kuat dan memberikan hampir semua informasi yang 

dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2002). 
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Tabel 4.7 

Tabel Koefisien Determinasi 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .834
a
 .696 .633 .76664 

a. Predictors: (Constant), Man_Modal, Man_Aktiva, Man_Pajak, 

Man_Biaya_Opr, Man_Hutang 

 

     Koefisien determinasi (R²) sebesar 0.633 menunjukan bahwa 63.3% dari total 

variasi dependen dapat dijelaskan oleh model yang disajikan. Rasio keuangan, 

variabel-variabel yang mempengaruhi ROE, dapat memprediksi laba sebesar 63.3% 

sedangkan 36.7% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak masuk dalam model 

penelitian. Hal ini menunjukkan masih ada faktor lain di luar faktor rasio keuangan 

dalam memprediksi laba suatu perusahaan. 

 

4.5 Hasil Pengujian Hipotesis 

Ln Laba t+1 = 25.024 + 0.017 MPajak – 0.13 MHutang – 1.844 MBiayaOpr + 

9.329 MAktiva – 1.023 MModal + e 

     Hasil analisis regresi digunakan untuk membuktikan pengujian hipotesis dalam 

penelitian ini. Pada regresi ini menunjukkan hasil persamaan regresi antara variabel 
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dependen yaitu laba dengan variabel independen yaitu manajemen pajak, manajemen 

hutang, manajemen biaya operasional, manajemen aktiva, dan manajemen modal. 

     Konstanta sebesar 25.024 menunjukkan bahwa tanpa kelima variabel independen 

(manajemen pajak, manajemen hutang, manajemen biaya operasional, manajemen 

aktiva, dan manajemen modal), maka laba perusahaan adalah sebesar 25.024. 

     Nilai koefisien manajemen pajak (Mpajak) sebesar 0.017 menunjukkan apabila 

manajemen pajak naik sebesar 1% mengakibatkan laba perusahaan pada periode 

berikutnya bertambah sebesar 0.017%. Demikian pula dengan nilai koefisien variabel 

independen yang lainnya. Apabila rasio manajemen (hutang / biaya operasional / 

aktiva / modal) naik sebesar 1% mengakibatkan laba perusahaan pada periode 

berikutya bertambah/berkurang sebesar nilai tersebut (Mhutang : -0.13%, MbiayaOpr 

: -1.844%, Maktiva : 9.329%, dan Mmodal : -1.023%). 

     Berdasarkan hasil uji statistik t, jika nilai signifikan > 5% (0,05) maka hipotesis 

(Ha) ditolak (koefisian regresi tidak signifikan). Jika nilai signifikan ≤ 5% (0,05) 

maka hipotesis (Ha) diterima (koefisien regresi signifikan). Berdasarkan nilai 

signifikansi tersebut, Ha1, Ha2, dan Ha3 ditolak karena manajemen pajak, 

manajemen hutang, manajemen biaya operasional memiliki nilai signifikansi yang 

masing-masing 0.802, 0.981, dan 0.325. Hal ini berarti manejemen pajak, manajemen 

hutang, dan manajemen biaya operasional dianggap tidak dapat mempengaruhi dalam 

prediksi laba suatu perusahaan. Dalam manajemen pajak, hasil yang ada bertolak 
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belakang dengan teori, dimana pengungkapan pajak yang andal dapat memperbaiki 

prediksi arus kas dan laba (John J. Wild, 2004). Dalam manajemen hutang, penelitian 

ini memperkuat teori dimana pengelolaan bunga terhadap hutang mempengaruhi laba 

sebelum pajak suatu perusahaan (Zane Bodie, 2004) dan terdapat faktor pajak yang 

mempengaruhi laba suatu perusahaan. Dalam manajemen biaya operasional, 

penelitian ini mendukung penelitian Juliana & Sulardi (2002) yang menunjukkan 

bahwa manajemen biaya operasional (operating profit margin) secara parsial tidak 

mampu memprediksi laba suatu perusahaan.   

     Di sisi lain, Ha4 dan Ha5 diterima karena manajemen aktiva dan manajemen 

modal secara parsial memiliki nilai signifikansi yang masing-masing sebesar 0.000 

dan 0.001. Hal ini menunjukkan bahwa secara signifikan kedua manajemen tersebut 

dapat mempengaruhi dalam prediksi laba suatu perusahaan. Hasil penelitian ini 

bertolak belakang dengan hasil penelitian Juliana & Sulardi (2002) dimana asset 

turnover (manajemen aktiva) dan leverage ratio (manajemen modal) secara parsial 

tidak mempengaruhi prediksi laba suatu perusahaan. 

     Berdasarkan hasil uji statistik F, jika nilai signifikan > 5% (0,05) maka hipotesis 

(Ha) ditolak (koefisian regresi tidak signifikan). Jika nilai signifikan ≤ 5% (0,05) 

maka hipotesis (Ha) diterima (koefisien regresi signifikan). Dengan demikian, Ha6 

diterima dimana nilai signifikan hasil uji F penelitian ini adalah sebesar 0.000. 

Secara simultan kelima variabel independen yang ada (manajemen pajak, manajemen 
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hutang, manajemen biaya operasional, manajemen aktiva, dan manajemen modal) 

dapat mempengaruhi prediksi laba suatu perusahaan. Dengan kata lain, ROE 

memiliki pengaruh signifikan dalam memprediksi laba suatu perusahaan. Hal ini 

menyanggah penelitian Betty (2008) yang menunjukkan bahwa ROE secara parsial 

tidak memiliki pengaruh dalam memprediksi pertumbuhan laba. Namun penelitian ini 

memperkuat penelitian Machfoedz (1994) dalam penelitian Betty (2008) yang 

menunjukkan bahwa ROE secara signifikan mempengaruhi prediksi pertumbuhan 

laba. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

     Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan 

sebagai berikut: 

a) Manajemen pajak, manajemen hutang, dan manajemen biaya operasional secara 

parsial tidak mempengaruhi prediksi laba dalam perusahaan property di Indonesia 

periode 2003-2007. Namun, manajemen aktiva dan manajemen modal secara 

parsial mempengaruhi prediksi laba dalam perusahaan property di Indonesia 

periode 2003-2007. 

b) ROE (seluruh manajemen secara simultan) memiliki pengaruh dalam 

memprediksi laba pada industri property di Indonesia pada tahun 2003-2007. 

 

5.2 Saran 

     Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, saran yang dapat disampaikan untuk 

penelitian berikutnya agar rasio keuangan yang digunakan lebih banyak dan berbeda 

dari penelitian-penelitian sebelumnya dan pada industri yang berbeda. Hal ini 

ditujukan agar terdapat pengetahuan baru mengenai manfaat rasio keuangan yang lain 

dalam industri yang berbeda dalam memprediksi laba atau pun pertumbuhan laba. 

ANALISIS MANFAAT..., ADINDA TRI HANDAYANIE, Ak.-IBS, 2009



xi 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Abigail (2007). Analisa Manfaat Rasio Keuangan dalam Memprediksi 

Pertumbuhan Laba pada Industri Tekstil dan Garmen pada 2003-2005. 

Universitas Tarumanegara. 

 

Asyik, Nur Fadjrih (2000). Analisa Rasio Keuangan: Identifikasi Faktor-Faktor 

dalam Memprediksi Laba. STIE Indonesia Surabaya. 

 

Betty (2008). Analisa Manfaat Rasio Keuangan dalam Memprediksi Pertumbuhan 

Laba pada Industri Barang Konsumsi pada 2003-2005. Universitas 

Tarumanegara. 

 

Bodie, SVI., Alex Kane, and Alan J. Marcus. (2007). Essential of Investments, 

Singapore: McGraw Hill. 

 

Devi Sisca (2008), Analisa Manfaat Rasio Keuangan dalam Memprediksi 

Pertumbuhan Laba pada Industri Property dan Real Estate pada 2004-

2005. Universitas Tarumanegara. 

 

Erni (2006). Analisa Manfaat Rasio Keuangan dalam Memprediksi Pertumbuhan 

Laba pada Industri Manufaktur pada 2000-2004. Universitas 

Tarumanegara. 

 

Ghozali, Imam. (2002). “Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS”. 

Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 

 

Horngren, Charles T., Srikant M. Datar, and George Foster. (2003). Cost 

Accounting. A Managerial Emphasis, England: Pearson Education. 

 

Juliana, Roma Uly, dan Sulardi (2003). Manfaat Keuangan dalam Memprediksi 

Perubahan Laba Perusahaan Manufaktur. Universitas Sebelas Maret. 

 

Keown, Arthur., John D. Martin, and J. William Petty. (2002). “Manajemen 

Keuangan”. Jakarta: Indeks Gramedia. 

 

Kieso, Donald E., Jerry J Weygandt, and Terry D. Warfield. (2002), Intermediate  

Accounting, 12
th

 edition, United States of America: John Wiley & Sons. 

 

Rohi, Beathjeax Marion (2003). Analisis Rasio Keuangan dan Pengaruhnya 

Terhadap Pertumbuhan Laba Bersih Perusahaan Tekstil yang Go Public di 

Indonesia. Undana. 

 

ANALISIS MANFAAT..., ADINDA TRI HANDAYANIE, Ak.-IBS, 2009



xii 

 

Sekaran, Uma. (2003), Research Methods for Business- A Skill-Building 

Approach, 4
th

 edition, United States of America: John Wiley & Sons. 

 

Warren, Carl S., James M. Reeve, and Phillip E. Fess. (2002). Accounting 20e. 

United State Of America: Thomson Learning. 

 

Wild, John J., K. R. Subramanyam, and Robert F. Hasley. (2004), Financial 

Statement Analysis, 9
th

 edition, Singapore: The McGraw Hill Company. 

 

Zainuddin, dan Jogiyanto Hartono (1999). Manfaat Rasio Keuangan dalam 

Memprediksi Pertumbuhan Laba: Suatu Studi Empiris pada Perusahaan 

Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta. Universitas Hassanuddin 

dan Universitas Gajah Mada. 

 

www.idx.co.id 

 

 

ANALISIS MANFAAT..., ADINDA TRI HANDAYANIE, Ak.-IBS, 2009



LAMPIRAN 1 - Laporan Keuangan PT. Bumi Serpong Damai Tbk 2003-2008 

 

ANALISIS MANFAAT..., ADINDA TRI HANDAYANIE, Ak.-IBS, 2009



 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS MANFAAT..., ADINDA TRI HANDAYANIE, Ak.-IBS, 2009



 

ANALISIS MANFAAT..., ADINDA TRI HANDAYANIE, Ak.-IBS, 2009



 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS MANFAAT..., ADINDA TRI HANDAYANIE, Ak.-IBS, 2009



 

ANALISIS MANFAAT..., ADINDA TRI HANDAYANIE, Ak.-IBS, 2009



 

 

 

 

ANALISIS MANFAAT..., ADINDA TRI HANDAYANIE, Ak.-IBS, 2009



 

ANALISIS MANFAAT..., ADINDA TRI HANDAYANIE, Ak.-IBS, 2009



 

 

 

 

 

 

ANALISIS MANFAAT..., ADINDA TRI HANDAYANIE, Ak.-IBS, 2009



LAMPIRAN 2 - Laporan Keuangan PT. Duta Pertiwi Tbk 2003-2008 

 

ANALISIS MANFAAT..., ADINDA TRI HANDAYANIE, Ak.-IBS, 2009



 

ANALISIS MANFAAT..., ADINDA TRI HANDAYANIE, Ak.-IBS, 2009



 

ANALISIS MANFAAT..., ADINDA TRI HANDAYANIE, Ak.-IBS, 2009



 

ANALISIS MANFAAT..., ADINDA TRI HANDAYANIE, Ak.-IBS, 2009



 

ANALISIS MANFAAT..., ADINDA TRI HANDAYANIE, Ak.-IBS, 2009



 

ANALISIS MANFAAT..., ADINDA TRI HANDAYANIE, Ak.-IBS, 2009



 

ANALISIS MANFAAT..., ADINDA TRI HANDAYANIE, Ak.-IBS, 2009



 

ANALISIS MANFAAT..., ADINDA TRI HANDAYANIE, Ak.-IBS, 2009



 

 

 

 

ANALISIS MANFAAT..., ADINDA TRI HANDAYANIE, Ak.-IBS, 2009



LAMPIRAN 3 - Laporan Keuangan PT. Summarecon Agung Tbk 2003-2008 

 

ANALISIS MANFAAT..., ADINDA TRI HANDAYANIE, Ak.-IBS, 2009



 

ANALISIS MANFAAT..., ADINDA TRI HANDAYANIE, Ak.-IBS, 2009



 

ANALISIS MANFAAT..., ADINDA TRI HANDAYANIE, Ak.-IBS, 2009



 

 

 

ANALISIS MANFAAT..., ADINDA TRI HANDAYANIE, Ak.-IBS, 2009



 

 

 

ANALISIS MANFAAT..., ADINDA TRI HANDAYANIE, Ak.-IBS, 2009



 

 

ANALISIS MANFAAT..., ADINDA TRI HANDAYANIE, Ak.-IBS, 2009



 

ANALISIS MANFAAT..., ADINDA TRI HANDAYANIE, Ak.-IBS, 2009



 

 

ANALISIS MANFAAT..., ADINDA TRI HANDAYANIE, Ak.-IBS, 2009



 

 

ANALISIS MANFAAT..., ADINDA TRI HANDAYANIE, Ak.-IBS, 2009



LAMPIRAN 4 - Laporan Keuangan PT. Jaya Real Property Tbk 2003-2008 

 

ANALISIS MANFAAT..., ADINDA TRI HANDAYANIE, Ak.-IBS, 2009



 

ANALISIS MANFAAT..., ADINDA TRI HANDAYANIE, Ak.-IBS, 2009



 

 

ANALISIS MANFAAT..., ADINDA TRI HANDAYANIE, Ak.-IBS, 2009



 

ANALISIS MANFAAT..., ADINDA TRI HANDAYANIE, Ak.-IBS, 2009



 

ANALISIS MANFAAT..., ADINDA TRI HANDAYANIE, Ak.-IBS, 2009



 

 

ANALISIS MANFAAT..., ADINDA TRI HANDAYANIE, Ak.-IBS, 2009



 

ANALISIS MANFAAT..., ADINDA TRI HANDAYANIE, Ak.-IBS, 2009



 

ANALISIS MANFAAT..., ADINDA TRI HANDAYANIE, Ak.-IBS, 2009



 

 

ANALISIS MANFAAT..., ADINDA TRI HANDAYANIE, Ak.-IBS, 2009



LAMPIRAN 5 - Laporan Keuangan PT. Lippo Cikarang Tbk 2003-2008 
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LAMPIRAN 6 - Laporan Keuangan PT. Gowa Makassar Tourism Development Tbk 

2003-2008 
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LAMPIRAN 7 – DATA SEBELUM DIOLAH 

Obj  Net Profit   Pretax Profit   EBIT   Sales  

BSD '03  Rp            8,046,341,000   Rp             8,743,142,000   Rp        20,598,603,000   Rp        180,451,900,000  

BSD '04  Rp          22,024,266,000   Rp          25,068,895,000   Rp        41,074,967,000   Rp        451,311,616,000  

BSD '05  Rp          43,374,160,000   Rp          49,477,694,000   Rp        92,678,401,000   Rp        938,525,759,000  

BSD '06  Rp          62,968,777,000   Rp        106,614,061,000   Rp      185,620,806,000   Rp     1,078,827,936,000  

BSD '07  Rp       106,564,366,000   Rp        140,765,797,000   Rp      268,294,148,000   Rp     1,440,718,321,000  

DUTI '03  Rp          96,927,082,871   Rp        139,432,047,748   Rp      163,268,006,693   Rp     1,209,415,778,270  

DUTI '04  Rp          59,642,976,096   Rp        107,825,451,861   Rp      112,193,861,260   Rp        900,126,759,773  

DUTI '05  Rp          60,856,737,158   Rp        102,375,325,859   Rp      110,040,700,771   Rp        891,189,913,540  

DUTI '06  Rp          72,943,280,735   Rp        137,968,788,347   Rp      109,901,356,306   Rp     1,101,410,974,235  

DUTI '07  Rp          58,938,358,183   Rp        131,761,384,401   Rp      149,877,087,972   Rp     1,274,545,939,484  

GOWA '03  Rp            5,857,963,295   Rp             7,529,684,581   Rp          5,685,507,382   Rp           57,917,081,046  

GOWA '04  Rp            6,396,856,295   Rp             8,321,228,775   Rp          5,720,416,333   Rp           50,664,212,442  

GOWA '05  Rp            6,604,549,242   Rp             8,566,391,292   Rp          5,626,172,555   Rp           51,141,226,326  

GOWA '06  Rp            7,376,531,167   Rp          10,293,404,177   Rp        10,026,501,676   Rp           58,520,415,586  

GOWA '07  Rp            7,856,944,679   Rp          11,278,252,138   Rp        11,058,212,644   Rp           60,050,803,988  

SMRA '03  Rp       121,366,927,000   Rp        155,260,329,000   Rp      193,011,335,000   Rp        492,108,979,000  

SMRA '04  Rp       147,014,773,000   Rp        187,848,356,000   Rp      233,499,137,000   Rp        632,388,471,000  

SMRA '05  Rp       151,209,519,000   Rp        193,886,310,000   Rp      233,075,842,000   Rp        797,931,932,000  

SMRA '06  Rp       168,099,159,000   Rp        214,308,857,000   Rp      241,940,033,000   Rp        965,249,803,000  

SMRA '07  Rp       159,839,096,000   Rp        233,872,390,000   Rp      270,772,676,000   Rp     1,027,229,644,000  

JAYA '03  Rp          34,100,991,000   Rp          45,465,872,000   Rp        64,251,578,000   Rp        194,544,366,000  

ANALISIS MANFAAT..., ADINDA TRI HANDAYANIE, Ak.-IBS, 2009



JAYA '04  Rp          41,622,059,000   Rp             5,864,863,500   Rp        63,367,549,000   Rp        241,018,440,000  

JAYA '05  Rp          67,226,436,000   Rp          87,307,035,000   Rp      107,335,924,000   Rp        346,511,680,000  

JAYA '06  Rp          84,119,953,000   Rp        115,166,080,000   Rp      123,563,690,000   Rp        408,218,497,000  

JAYA '07  Rp       110,127,635,000   Rp        150,245,086,000   Rp      150,381,560,000   Rp        527,358,558,000  

CIKARANG '03  Rp          11,326,544,053   Rp             7,764,827,666   Rp        13,107,976,190   Rp        161,122,712,554  

CIKARANG '04  Rp          28,936,338,681   Rp          29,886,014,534   Rp        56,194,018,382   Rp        187,413,239,619  

CIKARANG '05  Rp            3,732,760,819   Rp             4,810,410,484   Rp        37,388,755,808   Rp        140,810,236,099  

CIKARANG '06  Rp            3,269,855,164   Rp                243,467,885   Rp        17,191,042,099   Rp        120,763,398,377  

CIKARANG '07  Rp          11,061,416,984   Rp          13,951,428,705   Rp        40,607,904,511   Rp        158,771,324,258  

 

Obj  Assets   Equity  

BSD '03  Rp      1,505,114,621,000   Rp       950,898,271,000  

BSD '04  Rp      2,181,143,025,000   Rp    1,035,514,648,000  

BSD '05  Rp      3,053,441,753,000   Rp    1,078,888,808,000  

BSD '06  Rp      3,692,196,391,000   Rp    1,161,857,585,000  

BSD '07  Rp      3,607,961,284,000   Rp    1,268,421,951,000  

DUTI '03  Rp      3,598,781,686,017   Rp    1,615,707,858,703  

DUTI '04  Rp      4,705,261,173,654   Rp    1,675,782,960,888  

DUTI '05  Rp      4,612,140,018,121   Rp    1,577,435,585,370  

DUTI '06  Rp      4,518,811,475,406   Rp    1,651,272,609,651  

DUTI '07  Rp      4,513,453,801,521   Rp    1,711,651,624,839  

GOWA '03  Rp          243,809,868,074   Rp          67,144,870,017  

GOWA '04  Rp          262,293,350,599   Rp          70,292,675,356  
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GOWA '05  Rp          266,098,434,910   Rp          75,069,540,598  

GOWA '06  Rp          268,622,001,762   Rp          80,618,387,765  

GOWA '07  Rp          278,543,367,878   Rp          86,647,648,444  

SMRA '03  Rp      1,443,690,974,000   Rp       538,546,653,000  

SMRA '04  Rp      1,478,940,628,000   Rp       647,880,272,000  

SMRA '05  Rp      1,864,759,453,000   Rp       837,150,451,000  

SMRA '06  Rp      2,191,817,465,000   Rp       975,741,538,000  

SMRA '07  Rp      3,029,483,370,000   Rp    1,505,261,604,000  

JAYA '03  Rp      1,368,671,650,000   Rp       734,246,522,000  

JAYA '04  Rp      1,387,854,718,000   Rp       777,846,263,000  

JAYA '05  Rp      1,448,366,279,000   Rp       985,322,699,000  

JAYA '06  Rp      1,682,386,172,000   Rp    1,050,192,652,000  

JAYA '07  Rp      1,907,357,328,000   Rp    1,135,570,287,000  

CIKARANG '03  Rp      1,046,446,958,534   Rp       411,585,387,697  

CIKARANG '04  Rp      1,129,852,091,867   Rp       440,585,526,378  

CIKARANG '05  Rp      1,110,566,438,655   Rp       444,323,787,197  

CIKARANG '06  Rp      1,161,979,825,867   Rp       447,563,722,361  

CIKARANG '07  Rp      1,284,391,266,356   Rp       458,608,419,345  
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Obj ROE 
Net Profit Pretax Profit EBIT Sales Assets 

Pretax Profit EBIT Sales Assets Equity 

BSD '03 0.85% 92.03% 42.45% 11.42% 11.99% 158.28% 

BSD '04 2.13% 87.85% 61.03% 9.10% 20.69% 210.63% 

BSD '05 4.02% 87.66% 53.39% 9.87% 30.74% 283.02% 

BSD '06 5.42% 59.06% 57.44% 17.21% 29.22% 317.78% 

BSD '07 8.40% 75.70% 52.47% 18.62% 39.93% 284.44% 

DUTI '03 6.00% 69.52% 85.40% 13.50% 33.61% 222.74% 

DUTI '04 3.56% 55.31% 96.11% 12.46% 19.13% 280.78% 

DUTI '05 3.86% 59.44% 93.03% 12.35% 19.32% 292.38% 

DUTI '06 4.42% 52.87% 125.54% 9.98% 24.37% 273.66% 

DUTI '07 3.44% 44.73% 87.91% 11.76% 28.24% 263.69% 

GOWA '03 8.72% 77.80% 132.44% 9.82% 23.76% 363.11% 

GOWA '04 9.10% 76.87% 145.47% 11.29% 19.32% 373.14% 

GOWA '05 8.80% 77.10% 152.26% 11.00% 19.22% 354.47% 

GOWA '06 9.15% 71.66% 102.66% 17.13% 21.79% 333.20% 

GOWA '07 9.07% 69.66% 101.99% 18.41% 21.56% 321.47% 

SMRA '03 22.54% 78.17% 80.44% 39.22% 34.09% 268.07% 

SMRA '04 22.69% 78.26% 80.45% 36.92% 42.76% 228.27% 

SMRA '05 18.06% 77.99% 83.19% 29.21% 42.79% 222.75% 

SMRA '06 17.23% 78.44% 88.58% 25.07% 44.04% 224.63% 

SMRA '07 10.62% 68.34% 86.37% 26.36% 33.91% 201.26% 

JAYA '03 4.64% 75.00% 70.76% 33.03% 14.21% 186.40% 

JAYA '04 5.35% 709.69% 9.26% 26.29% 17.37% 178.42% 
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JAYA '05 6.82% 77.00% 81.34% 30.98% 23.92% 146.99% 

JAYA '06 8.01% 73.04% 93.20% 30.27% 24.26% 160.20% 

JAYA '07 9.70% 73.30% 99.91% 28.52% 27.65% 167.96% 

CIKARANG '03 2.75% 145.87% 59.24% 8.14% 15.40% 254.25% 

CIKARANG '04 6.57% 96.82% 53.18% 29.98% 16.59% 256.44% 

CIKARANG '05 0.84% 77.60% 12.87% 26.55% 12.68% 249.95% 

CIKARANG '06 0.73% 1343.03% 1.42% 14.24% 10.39% 259.62% 

CIKARANG '07 2.41% 79.29% 34.36% 25.58% 12.36% 280.06% 
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LAMPIRAN 8 – DATA UNTUK SPSS 

Obj  Net Profit (t+1)  Man_Pajak Man_Hutang Man_Biaya_Opr Man_Aktiva Man_Modal 

BSD '03  Rp              22,024,266,000  92.03% 42.45% 11.42% 11.99% 158.28% 

BSD '04  Rp              43,374,160,000  87.85% 61.03% 9.10% 20.69% 210.63% 

BSD '05  Rp              62,968,777,000  87.66% 53.39% 9.87% 30.74% 283.02% 

BSD '06  Rp            106,564,366,000  59.06% 57.44% 17.21% 29.22% 317.78% 

BSD '07  Rp            223,462,000,000  75.70% 52.47% 18.62% 39.93% 284.44% 

DUTI '03  Rp              59,642,976,096  69.52% 85.40% 13.50% 33.61% 222.74% 

DUTI '04  Rp              60,856,737,158  55.31% 96.11% 12.46% 19.13% 280.78% 

DUTI '05  Rp              72,943,280,735  59.44% 93.03% 12.35% 19.32% 292.38% 

DUTI '06  Rp              58,938,358,183  52.87% 125.54% 9.98% 24.37% 273.66% 

DUTI '07  Rp              40,087,592,994  44.73% 87.91% 11.76% 28.24% 263.69% 

GOWA '03  Rp                 6,396,856,295  77.80% 132.44% 9.82% 23.76% 363.11% 

GOWA '04  Rp                 6,604,549,242  76.87% 145.47% 11.29% 19.32% 373.14% 

GOWA '05  Rp                 7,376,531,167  77.10% 152.26% 11.00% 19.22% 354.47% 

GOWA '06  Rp                 7,856,944,679  71.66% 102.66% 17.13% 21.79% 333.20% 

GOWA '07  Rp                 8,022,795,695  69.66% 101.99% 18.41% 21.56% 321.47% 

SMRA '03  Rp            147,014,773,000  78.17% 80.44% 39.22% 34.09% 268.07% 

SMRA '04  Rp            151,209,519,000  78.26% 80.45% 36.92% 42.76% 228.27% 

SMRA '05  Rp            168,099,159,000  77.99% 83.19% 29.21% 42.79% 222.75% 

SMRA '06  Rp            159,839,096,000  78.44% 88.58% 25.07% 44.04% 224.63% 

SMRA '07  Rp              94,141,182,000  68.34% 86.37% 26.36% 33.91% 201.26% 

JAYA '03  Rp              41,622,059,000  75.00% 70.76% 33.03% 14.21% 186.40% 

JAYA '04  Rp              67,226,436,000  709.69% 9.26% 26.29% 17.37% 178.42% 
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JAYA '05  Rp              84,119,953,000  77.00% 81.34% 30.98% 23.92% 146.99% 

JAYA '06  Rp            110,127,635,000  73.04% 93.20% 30.27% 24.26% 160.20% 

JAYA '07  Rp            147,817,898,000  73.30% 99.91% 28.52% 27.65% 167.96% 

CIKARANG '03  Rp              28,936,338,681  145.87% 59.24% 8.14% 15.40% 254.25% 

CIKARANG '04  Rp                 3,732,760,819  96.82% 53.18% 29.98% 16.59% 256.44% 

CIKARANG '05  Rp                 3,269,855,164  77.60% 12.87% 26.55% 12.68% 249.95% 

CIKARANG '06  Rp              11,061,416,984  1343.03% 1.42% 14.24% 10.39% 259.62% 

CIKARANG '07  Rp              14,173,441,150  79.29% 34.36% 25.58% 12.36% 280.06% 

 

ANALISIS MANFAAT..., ADINDA TRI HANDAYANIE, Ak.-IBS, 2009



 

CURRICULUM VITAE 

  

 

 Name :  Adinda Tri Handayanie 

 I.D Number :  09.5310.450887.0265 

 Place of Birth : Jakarta 

 Date of Birth : August 5
th

, 1987  

 Gender : Female 

 Religion : Islam 

 Marital Status : Single 

 Address :  Jl. Merpati I Q1/23 Bintaro Jaya sector 1 

   Jakarta Selatan 12330 

   Mobile  : 0818.080.10764 / 021. 921.85084 

 E-Mail :  yosoydinda@hotmail.com 

 Health : Good 

   Height / Weight : 158/48 kg 

 Hobby :  Travelling, Swimming, and Singing 

  

FORMAL EDUCATIONS 

 

2005 - 2009 :  STIE Indonesia Banking School 

  (Accounting Major) 

2002 - 2005 : Senior High School, SMU Harapan 1 

Medan 

1999 - 2002 : Junior High School, SMP Al-Azhar 3 

  Bintaro 

PERSONAL DETAILS 

ANALISIS MANFAAT..., ADINDA TRI HANDAYANIE, Ak.-IBS, 2009



1993 - 1999 : Elementary School, SD Al-Azhar 4 
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