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ABSTRACT 
 

This study aims to determine the effect of the current ratio, total asset turnover, and debt to equity 
ratio on changes in earnings in mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX). 
The period for this research used 6 years from 2012 to 2017. Data collection in this research used 
secondary data from Indonesia Stock Exchange. The sample used is 19 companies, namely 
mining companies in Indonesia that publish their financial statements regularly from 2012 to 2017. 
Variables in this study are 3 variables, namely current ratio, total asset turnover, and debt to equity 
ratio that affect earnings changes as dependent variable. The analytical technique used is multiple 
linear regression analysis. The results show partially that changes in current ratio and total asset 
turnover have no effect on changes in earnings. While the debt to equity ratio has a negative 
effect on earnings changes. 

 
Keyword: Current Ratio, Total Asset Turnover, Debt to Equity Ratio, and Change in Profit  

 
 

1. PENDAHULUAN 
Lima tahun terakhir saat ini menunjukkan laju perekonomian yang massive dan kompetitif, bukan 
hanya terjadi di Indonesia namun juga terjadi di seluruh Negara di dunia. Hal ini dijadikan sebagai 
momentum untuk mendapatkan kesempatan besar oleh para pengusaha dari berbagai bidang, 
khususnya ekonomi, untuk turut serta bersaing dan saling menunjukkan kekuatannya dalam segi 
strategi untuk mewujudkan visi misi nya yang tidak lain adalah mendapatkan laba yang besar dan 
dapat bertahan mengikuti alur perkembangan perekonomian di dunia.  
Laba perusahaan merupakan sebuah aspek yang menjadi tolak ukur sebuah perusahaan yang 
menandakan apakah dapat bertahan dan dapat memenuhi segala kebutuhan operasional 
perusahaan itu sendiri atau tidak. Apabila suatu perusahaan memiliki laba yang lebih sedikit 
dibandingkan dengan kebutuhan operasionalnya, maka bisa dipastikan bahwa perusahaan 
tersebut bisa saja tersingkir dengan mudah dan tidak dapat bersaing dengan perusahaan-
perusahaan lain. Untuk dapat memperoleh laba sesuai yang diharapkan oleh sebuah perusahaan, 
maka perusahaan tersebut harus melakukan kegiatan operasional yang sesuai dengan 
karakteristik agar dapat mempertahankan eksistensi dan kelangsungan hidup perusahaan itu 
sendiri.  
Ada beberapa teknik analisis yang dapat digunakan untuk menilai kondisi keuangan perusahaan 
dan mengetahui prospek pertumbuhan labanya. Analisis rasio keuangan merupakan salah satu 
alternatif yang dapat digunakan untuk mengetahui apakah informasi keuangan yang dihasilkan 
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dapat bermanfaat untuk memprediksi pertumbuhan laba, termasuk kondisi keuangan di masa 
depan. Rasio keuangan menurut James C. Van Horne (Kasmir; 2016) merupakan indeks yang 
menghubungkan dua angka akuntansi dan diperoleh dengan membagi satu angka dengan angka 
lainnya. Rasio keuangan digunakan untuk mengevaluasi kondisi keuangan dan kinerja 
perusahaan. Dari hasil rasio keuangan ini akan terlihat kondisi kesehatan perusahaan yang 
bersangkutan. 
Rasio likuiditas adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban 
jangka pendeknya. Rasio likuiditas diukur dengan Current ratio (CR) yang menunjukkan 
perbandingan antara aset lancar dengan kewajiban lancar suatu perusahaan. Rasio aktivitas 
adalah rasio yang mengukur sejauh mana efektivitas penggunaan aset dengan melihat tingkat 
aktivitas aset. Rasio aktivitas diukur dengan Total asset turnover (TATO) yang menunjukkan 
seberapa efisien aktiva digunakan untuk menghasilkan penjualan. Rasio solvabilitas adalah rasio 
yang mengukur sejauh mana kemempuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka panjangnya. 
Rasio solvabilitas akan diukur dengan Debt to Equity Ratio (DER) yang menunjukkan 
perbandingan antara modal dengan utang, sehingga perumusan masalah yang akan dibahas 
dalam penelitian ini terbatas rasio apakah yang berpengaruh terhadap perubahan laba, serta 
tujuan dari penilitian ini adalah untuk melakukan uji rasio yang berpengaruh terhadap perubahan 
laba. 
 

2. LANDASAN TEORI  
Pengertian Laba 

       Menurut K.R. Subramanyam dan John J. Wild (2010:109) Laba (income – disebut juga earnings 
atau profit) merupakan ringkasan hasil bersih aktivitas operasi usaha dalam periode tertentu 
yang dinyatakan dalam istilah keuangan”. Menurut Kieso, Weygandt, dan Warfield (2008:164) 
laba komprehensif (comprehensif income) meliputi semua perubahan ekuitas selama suatu 
periode kecuali perubahan akibat investasi oleh pemilik dan distribusi kepada pemilik. Karena itu, 
laba komprehensif meliputi semua pendapatan dan keuntungan, beban dan kerugian yang 
dilaporkan dalam laba bersih, dan selain itu juga mencakup keuntungan dan kerugian yang tidak 
dimasukkan dalam laba bersih tetapi mempengaruhi ekuitas pemegang saham.  

  
 

 Komponen Laporan Laba Rugi Komprehensif 
 Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2016:195) menerangkan bahwa PSAK 1 menyebutkan 
informasi minimum yang harus dicakup dalam laporan laba rugi komprehensif. Sementara 
peraturan Bapepam dan LK VIII.G.7 juga memberikan komponen laba rugi komprehensif yang 
harus disajikan secara tersendiri. Berikut adalah informasi minimum yang harus dicakup dalam 
laporan laba rugi komprehensif berdasarkan ketentuan dalam PSAK 1: 
(a) pendapatan; 
(b) biaya keuangan: 
(c) bagian laba rugi dari entiras asosiasi dan ventura bersama yang dicatat dengan   

menggunakan metode ekuitas; 
(d) beban pajak; 
(e) suatu jumlah tunggal yang mencakup total dari: 
(i) laba rugi setelah pajak dari operasi yang dihentikan; dan 
(ii) keutungan atau kerugian setelah pajak yang diakui dengan pengukuran nilai wajar 

dikurangi biaya untuk menjual atau dari pelepasan aset atau kelompok yang dilepaskan 
dalam rangka operasi yang dihentikan; 

(f) laba rugi; 
(g) setiap komponen dari pendapatan komprehensif lain yang diklasifikasikan sesuai dengan 

sifat (selain jumlah dalam huruf (h)) 
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(h) bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi dan ventura bersama yang 
dicatat dengan menggunakan metode ekuitas; dan  

(i) total laba rugi komprehensif; 
(j) laba rugi periode berjalan yang dapat didistribusikan kepada; 
(i) kepentingan nonpengendali; dan 
(ii) pemilik entitas induk 
(k) total laba rugi komprehensif periode berjalan yang dapat didistribusikan kepada: 
(i) kepentingan nonpengendali; dan  
(ii) pemilik entitas induk 
 
 

 Jenis-jenis Laba  
Menurut K.R. Subramanyam dan John J. Wild (2010:26) laba terdiri dari berbagai macam jenis, 
diantaranya adalah sebagai berikut: 
1.  Laba Kotor (gross profit) 

Disebut juga dengan margin kotor (gross margin) merupakan selisih Antara penjualan dan 
harga pokok penjualan. Laba kotor mengindikasikan seberapa jauh perusahaan mampu 
menutup biaya produknya. Indikator ini tidak relevan khususnya untuk perusahaan jasa dan 
teknologi, dimana biaya produksi hanyalah bagian kecil dari total biaya.  

2. Laba Operasi (earning from operations) 
Merupakan selisih antara penjualan dengan seluruh biaya dan beban operasi. Laba operasi 
biasanya tidak mencakup biaya modal (bunga) dan pajak.  

3. Laba laba sebelum pajak (earning before tax) 
Merupakan laba dari operasi berjalan sebelum cadangan untuk pajak penghasilan. 

4. Laba dari operasi berjalan (earning from continuing operations) 
Merupakan laba dari bisnis perusahaan yang sedang berjalan setelah bunga dan pajak. 
Laba ini disebut juga laba sebelum pos-pos luar biasa (earning before extraordinary items) 
dan operasi dalam penghentian (discountinued operations). 
 
 

Kegunaan Laporan Laba-Rugi 
Menurut Kieso, Weygandt, dan Warfield (2008:140-141) kegunaan laporan laba-rugi yaitu 
membantu pemakai laporan keuangan memprediksikan arus kas masa depan dengan berbagai 
cara. sebagai contoh, investor dan kreditor dapat menggunakan informasi yang terdapat dalam 
laporan laba-rugi untuk: 
1. Mengevaluasi kinerja masa lalu perusahaan. Dengan mengkaji pendapatan dan beban, 

perusahaan bisa mengetahui bagaimana kinerja perusahaan dan membandingkannya 
dengan para pesaing.  

2. Memberikan dasar untuk memprediksikan kinerja masa depan. Informasi mengenai kinerja 
masa lalu dapat digunakan untuk menentukan kecenderungan penting yang, jika berlanjut, 
menyediakan informasi tentang kinerja masa depan. 

3. Membantu menilai risiko atau ketidakpastian pencapaian arus kas masa depan. Informasi 
tentang berbagai komponen laba – pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian – 
memperlihatkan hubungan di antara komponen-komponen tersebut dan dapat digunakan 
untuk menilai risiko kegagalan perusahaan meraih tingkat arus kas tertentu di masa depan. 

 
 

Analisis Laporan keuangan  
Analisis laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan bagian penting dari 
analisi bisnis yang lebih luas. Menurut K.R. Subramanyam dan John J. Wild (2010:003) Analsis 
bisnis (bussiness analysis) merupakan proses evaluasi prospek ekonomi dan risiko perusahaan. 

1 
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Hal tersebut meliputi analisis atas lingkungan bisnis perusahaan, strateginya, serta posisi 
keuangan dan kinerjanya. Analisis bisnis berguna dalam banyak keputusan bisnis seperti 
memilih investasi dalam efek (surat berharga atau sekuritas) ekuitas atau efek utang, memilih 
perpanjangan pinjaman dengan utang jangka pendek atau utang jangka panjang, menilai 
perusahaan dalam penawaran saham pendanaan (initial public – offering – IPO), dan 
mengevaluasi restrukturisasi yang meliputi merger, akuisisi, dan divestasi.  

 Menurut K.R. Subramanyam dan John J. Wild (2010:004) Analisi laporan keuangan (financial 
statement analysis) adalah aplikasi dari alat dan teknik analitis untuk laporan keuangan bertujuan 
umum dan data-data yang berkaitan untuk menghasilkan estimasi dan kesimpulan yang 
bermanfaat dalam analisis bisnis. Analisis laporan keuangan mengurangi ketergantungan pada 
firasat, tebakan, dan intuisi dalam pengambilan keputusan, serta mengurangi ketidakpastian 
analisis bisnis. Analisis ini tidak mengurangi perlunya penilaian ahli, namun menyediakan dasar 
yang sistematis dan efektif untuk analisis bisnis 

 
 

Analisis Laporan Keuangan secara Horizontal dan Vertikal 
Untuk membantu pengguna dalam menganalisis laporan keuangan, tersedia berbagai alat yang 
dirancang untuk memenuhi kebutuhan yang spesifik. K.R. Subramanyam dan John J. Wild 
(2010:34) menyebutkan alat analisis yang berguna untuk dijadikan aspek pengenalan awal 
terhadap lima alat penting untuk analisis keuangan: 
1. Analisis laporan keuangan komparatif 
2. Analisis laporan keuangan common-size 
3. Analisis rasio 
4. Analisis arus kas 
5. Valuasi 
 
a. Analisis laporan keuangan komparatif 
Analisis ini dilakukan dengan cara menelaah neraca, laporan laba rugi, atau laporan arus kas 
yang berurutan dari satu periode ke periode berikutnya. Analisis ini meliputi penelaahan 
perubahan saldo tiap-tiap akun dari tahun ke tahun atau selama beberapa tahun. Informasi 
terpenting yang didapat dari analisis laporan keuangan komparatif adalah kecenderungan atau 
tren. Perbandingan laporan selama beberapa periode dapat menunjukkan arah, kecepatan dan 
jangkauan jarak sebuah tren. Analisis komparatif juga membandingkan tren pos-pos yang 
berkaitan.  
Analisis laporan keuangan komparatif disebut juga dengan analisis horizontal karena saat kita 
menelaah laporan komparatif kita menganalisis saldo akun dengan analisis dari kiri ke kanan 
atau kanan ke kiri.  
 
b. Analisis laporan keuangan common-size 
Analisis ini merupakan pengetahuan atas proporsi kelompok atau subkelompok yang membantuk 
suatu pos tertentu bermanfaat bagi analisis laporan keuangan. Secara khusus, analisis neraca, 
total asset (atau kewajiban ditambah ekuitas) biasa dinyatakan sebagai 100 persen. Kemudian, 
pos-pos dalam kelompok ini dinyatakan sebagai persentase terhadap total bersangkutan. Dalam 
analisis laporan laba rugi yang lain dinyatakan sebagai persentase terhadap penjualan. Karena 
total pos-pos dalam kelompok adalah 100 persen, analisis ini disebut menghasilkan laporan 
keuangan common-size (common-size financial statement). 
Prosedur dalam analisis laporan keuangan common-size juga disebut analisis vertikal karena 
evaluasi pos dari atas ke bawah atau bawah ke atas dalam laporan common-size. Analisis 
laporan keuangan ini berguna dalam memahami pembentuk internal laporan keuangan.  
 
c. Analisis rasio 
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Merupakan salah satu alat analisis keuangan yang paling popular dan banyak digunakan. 
Namun, peranannya sering disalahpahami dan sebagi konsekuensi nya. Kepentingan sering 
dilebih-lebihkan. Sebuah rasio menyatakan hubungan sistematis antara dua kuantitas. Rasio 200 
terhadap 100 dinyatakan sebagai 2:1, atau cukup 2. Meskipun perhitungan rasio merupakan 
operasi aritmatika sederhana, interpretasinya lebih kompleks. Agar bermakna, sebuah rasio 
harus mengacu pada hubungan ekonomis yang penting. 
 
d. Analisis arus kas 
Analisis ini terutama digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi sumber dana dan penggunaan 
dana. Analisis arus kas menyediakan pandangan tentang bagaimana perusahaan memperoleh 
pendanaannya dan menggunakan sumber dayanya. Analisis ini juga digunakan dalam 
peramalan arus kas dan bagian dari analisis likuiditas.  
 
e. Analisis valuasi 
Merupakan hasil penting dari berbagai jenis analisis bisnis dan laporan keuangan. Valuasi 
biasanya mengacu pada estimasi nilai intrinsik sebuah perusahaan atau sahamnya. Dasar 
valuasi adalah teori nilai sekarang (present value theory). Teori ini menyatakan bahwa nilai utang 
atau efek ekuitas (atau untuk masalah ini, segala aset) sama dengan jumlah seluruh hasil yang 
diharapkan dari efek di masa depan yang didiskontokan ke saat ini dengan menggunakan tingkat 
diskonto yang tepat. 

 
 

Pengaruh Current Ratio terhadap Perubahan Laba 
Current ratio (CR) menunjukkan perbandingan antara aset lancar dengan kewajiban lancar suatu 
perusahaan. Current ratio yang tinggi menunjukkan adanya kelebihan aset lancar yang dapat 
menutupi kewajiban lancar perusahaan. Semakin tinggi current ratio maka perubahan laba yang 
diperoleh perusahaan semakin tinggi. Hal ini dapat terjadi karena perusahaan menunjukkan 
kemampuannya dalam memenuhi kewajibannya maka akan semakin mudah mengetahui 
kemungkinan pemberian kredit oleh kreditur perusahaan, sehingga perusahaan lebih mudah 
menghasilkan laba.  
Bukti empiris yang menghubungkan current ratio dengan perubahan laba dilakukan oleh Sri   dan 
Kim (2014) bahwa current ratio berpengaruh positif signifikan terhadap perubahan laba. 
 

HI: Current ratio berpengaruh positif terhadap perubahan laba 
 
 

Pengaruh Total Assets Turnover terhadap Perubahan Laba 
Total assets turnover (TATO) mengukur aktivitas dan kemampuan perusahaan dalam 
menghasilkan penjualan melalui penggunaan aset tersebut. Rasio ini juga dapat digunakan untuk 
mengukur seberapa efisien aset tersebut telah dimanfaatkan untuk memperoleh penghasilan 
sehingga rasio ini dapat digunakan untuk memprediksi laba yang akan datang. Pengaruh rasio 
total asset turnover terhadap perubahan laba bersih perusahaan adalah semakin cepat tingkat 
perputaran asetnya maka laba bersih yang dihasilkan akan semakin meningkat, karena 
perusahaan sudah dapat memanfaatkan aset tersebut untuk meningkatkan penjualan yang 
berpengaruh terhadap pendapatan. Kenaikan pendapatan dapat menaikkan laba bersih 
perusahaan 
Bukti empiris yang menghubungkan turn asset turnover dengan perubahan laba dilakukan oleh 
Sholiha (2013) bahwa turn asset turnover berpengaruh positif signifikan terhadap perubahan laba. 
 

H2: Total asset turnover berpengaruh positif terhadap perubahan laba 
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Pengaruh Debt to Equity Ratio terhadap Perubahan Laba 
Rasio ini merupakan ukuran seberapa besar nilai rasio antara total kewajiban dengan ekuitas 
yang dimiliki perusahaan. Nilai rasio yang besar menandakan posisi perusahaan dalam keadaan 
menguntungkan karena semakin sedikit risiko yang ditanggung atas kegagalan yang akan terjadi. 
Rasio ini menunjukkan kemampuan modal sendiri perusahaan untuk memenuhi seluruh 
kewajibannya. Semakin tinggi debt to equity ratio nya, maka perubahan laba yang diperoleh 
perusahaan semakin rendah. Hal ini disebabkan karena debt to equity ratio yang tinggi 
menunjukkan proporsi modal yang dimiliki lebih kecil daripada kewajiban  
perusahaan atau adanya ketergantungan yang tinggi terhadap pihak luar. Perusahaan dengan 
kewajiban yang terlampau banyak akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan tambahan dana 
dari luar. 
Bukti empiris yang menghubungkan debt to equity ratio dengan perubahan laba dilakukan oleh 
Agustina & Silvia (2012) bahwa debt to equity ratio berpengaruh negatif signifikan terhadap 
perubahan laba.  
 
H3: Debt to equity ratio berpengaruh negatif terhadap perubahan laba 

 
 

3. METODE PENELITIAN 
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh current ratio, total asset 
turnover, dan debt to equity ratio terhadap perubahan laba. Populasi dalam penelitian ini adalah 
perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2017 Jenis 
data yang digunakan sebagai penelitian ini merupakan jenis data kuantitatif, yaitu merupakan data 
yang dapat diukur dengan menggunakan skala numerik. Sumber data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah dengan menggunakan data sekunder, berupa laporan keuangan tahunan 
teraudit yang diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) www.idx.co.id. 
Sampel Penelitian diperoleh dengan menggunakan purposive sampling method dengan kriteria 
sebagai berikut: 
1. Perusahaan yang digunakan adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) selama periode tahun 2012-2017. 
2. Perusahaan pertambangan yang digunakan telah menerbitkan dan mempublikasikan laporan 

keuangan tahunan pada periode tahun 2012-2017 di Bursa Efek Indonesia (BEI)   
Berdasarkan analisis kerangka sampel maka sampel penelitian dapat ditentukan sebagai 
berikut: 
1)  Perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI sebanyak 42 perusahaan. 
2) Perusahaan pertambangan yang tidak menerbitkan dan mempublikasikan laporan 

keuangan secara lengkap dan rutin selama periode 2012-2017 sebanyak 23 perusahaan.  
3)  Jumlah perusahaan yang menjadi sampel penelitian sebanyak 19 perusahaan. 

 
 
Operasionalisasi Variabel 

 
Tabel Operasional Variabel 

No Variabel Konsep Indikator Skala 

1 Variabel 
Independen: 
a. Current 

 
 
Salah satu proksi 

 

Rasio 

http://www.idx.co.id/
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Sumber: Data Diolah Penulis 2018 
 

Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi linear berganda. Berikut ini 
merupakan bentuk model yang digunakan sebagai berikut: 

 
PLit = βo + β1CR + β2TATO + β3¬DER + ε 

 Keterangan:  
 PLit  = Perubahan Laba 
 a  = konstanta 
 CR  = Current ratio, X1 
 TATO  = Total Asset Turnover, X2 
 DER  = Debt to Equity Ratio, X3 
 β1, β2, β3 = Koefisien regresi  
 ε  = kesalahan (error term) 
 
 

4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Ratio (X1) likuiditas untuk 
mengetahui 
ketersediaan aset 
lancar untuk 
memenuhi 
kewajiban lancar 

Indikator yang mempengaruhi: 
- Aset Lancar 
- Kewajiban Lancar 

 b. Total 
Assets 
Turnover 
(X2) 

rasio yang 
digunakan untuk 
mengukur 
seberapa efisien 
aktiva digunakan 
untuk 
menghasilkan 
penjualan 

Perputaran Total Asset (Total Asset Turnover) 

 
Indikator yang mempengaruhi: 
- Penjualan 
- Rata-rata total aset 

Rasio 

 c. Debt to 
Equity 
Ratio  
(X3) 

merupakan salah 
satu rasio untuk 
mengetahui 
jumlah dana yang 
disediakan 
peminjam 
(kreditor) dengan 
pemilik 
perusahaan 

Rasio penilai utang dengan ekuitas (debt to equity 
ratio) 

=  

Indikator yang mempengaruhi: 
- Total kewajiban 
- Total ekuitas 

Rasio 

2 Variabel 
Dependen: 
a. Perubahan 

Laba  

Perubahan Laba 
adalah 
peningkatan 
ataupun 
penurunan laba 
yang diperoleh 
perusahaan 
dibandingkan 
dengan tahun 
sebelumnya 

 

 
 
Indikator yang mempengaruhi: 
- Perubahan laba  
- Periode laba 
- Laba pada periode sebelumnya 
 

Rasio 
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Dalam penelitian ini, pemilihan sampel yang digunakan adalah metode purposive sampling yang 
dilihat dari kelengkapan data penelitian. Berdasarkan metode purposive sampling, maka 
observasi penelitian ini berjumlah 114 observasi. Terkait dengan hasil uji normalitas atas residual 
data berdasarkan model penelitian terhadap seluruh observasi menunjukan bahwa data tidak 
terdistribusi normal. Untuk mengatasi data yang tidak normal maka penulis membuang outlier. 
Outlier adalah data yang memiliki karakteristik unik, seperti memiliki penyimpangan yang terlalu 
jauh dari data yang lainnya. Hal ini menyebabkan model penelitian kurang baik sehingga harus 
dikeluarkan. Dari teknik pengambilan observasi maka terdapat 6 outlier yang harus dikeluarkan 
sehingga terpilihlah sebanyak 108 observasi dan data telah terdistribusi secara normal. Adapun 
pengambilan sampel tercantum pada tabel sebagai berikut: 

 
Pemilihan Sample dan Observasi Penelitian 

Kriteria Sampel Jumlah (n) 

Jumlah perusahaan yang berpartisipasi tahun 2012 32 

Jumlah perusahaan yang berpartisipasi tahun 2013 37 

Jumlah perusahaan yang berpartisipasi tahun 2014 39 

Jumlah perusahaan yang berpartisipasi tahun 2015 41 

Jumlah perusahaan yang berpartisipasi tahun 2016 42 

Jumlah perusahaan yang berpartisipasi tahun 2017 42 

Jumlah Populasi 233 

Data yang tidak lengkap (119) 

Total observasi yang dipilih 114 

Outliers (6) 

Jumlah sampel akhir 108 

Sumber: Data Diolah Penulis 2018 
 

Adapun urutan pembahasan secara sistematis adalah sebagai berikut: statistik deskriptif, 
penentuan model regresi data panel, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda serta 
analisis dan implikasi manajerial. 

Statistik deskriptif dari penelitian ini terdiri dari mean, median, maximum, minimum, 
standar deviasi, skewness, kurtosis 

 
 

Penentuan Model Regresi Data Panel Uji Chow 
 

Hasil Uji Chow 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Sumber: Data dioleh penulis dengan aplikasi Eviews 10 
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Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa nilai probabilitas Chi – square hasil persamaan model 
regresi dengan fixed effect adalah 1.0000. Nilai tersebut lebih besar dari tingkat signifikan 0,05 
sehingga dapat dikatakan bahwa hasil regresi model ini menggunakan common Effect dan tidak 
dapat dilanjutkan ke Uji Hausman. 

 

 
Pengujian Asumsi Klasik Uji Normalitas 
 

Hasil Uji Normalitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data diolah penulis menggunakan Eviews 10 
 

Uji normalitas dilakukan pada hasil regresi persamaan dalam penelitian ini. Uji normalitas 
bertujuan untuk mengetahui apakah residul hasil regresi persamaan terdistribusi normal atau tidak 
karena data yang berdistribusi normal merupakan salah satu syarat untuk melakukan teknik 
analisis regresi data panel. Berdasarkan Gambar di atas menunjukkan bahwa residual hasil 
regresi telah terdistribusi dengan normal. Hal ini ditunjukkan dengan nilai probability yaitu 
0,078154 dan nilai probabilitas tersebut berada diatas 0,05 sehingga hasilnya adalah terima H0 
yang artinya data yang akan diteliti telah normal.  

 
 

Uji Multikolinearitas 
Uji Multikolinearitas 

  

Sumber: Data diolah penulis menggunakan Eviews 10 

 CR TATO DER 

CR 1.000000   

TATO -0.031735 1.000000  

DER -0.050753 0.105038 1.000000 
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Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah terdapat korelasi linier antar variabel 
independen. Salah satu syarat di dalam uji asumsi klasik adalah bahwa data yang diperoleh tidak 
boleh ada unsur multikolinieritas yaitu dengan menggunakan correlation matrix. Syarat untuk 
menguji multikolinieritas ini adalah dengan melihat koefisien korelasi. Apabila koefisien antar 
variabel kurang dari 0.85 maka dapat disimpulkan bahwa antara variabel independen tidak ada 
unsur multikolinieritas. Hasil yang didapat dari correlation matrix di atas menunjukkan korelasi 
antar variabel kurang dari 0.85, artinya tidak ada unsur multikolinieritas didalam penelitian ini.  

 
 

Uji Heteroskedastisitas 
 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 
 

                
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                       
 

 
 

 

Sumber:Data diolah penulis menggunakan Eviews 10 
 

Uji Heteroskedastisitas, bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan 
variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu 
pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut 
heterokedastisitas (Ghozali, 2013:134). 

 
 
Uji Autokorelasi 

Hasil Uji Autokorelasi 
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Sumber: Data diolah penulis menggunakan Eviews 10 
 

Autokorelasi menunjukkan bahwa ada korelasi antara error periode sebelumnya di mana pada 
asumsi klasik hal ini tidak boleh terjadi. Penelitian ini menggunakan uji Durbin-Watson sebagai 
cara untuk mendeteksi adanya autokorelasi. Hasil regresi persamaan dinyatakan lolos uji 
autokorelasi apabila nilai DW-stat berada pada kisaran 1.54 - 2.46. Hasil pengujian autokorelasi 
pada hasil regresi persamaan menunjukkan tidak ditemukan adanya masalah autokorelasi 

 
 

Hasil Analisis Regresi Berganda 

Hasil Regresi Berganda Model Common Effect 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sumber: Data diolah penulis menggunakan Eviews 10 

 
Berdasarkan hasil regresi model penelitian di atas, maka diperoleh persamaan regresi linear 
berganda sebagai berikut: 
 

PLit= 0.402055 – 0.036405(CR) + 0.002845(TATO) - 0.357570(DER) + ε 

 

 
Koefisien Determinasi (Adjusted R2) 
Dari hasil penelitan dalam table 4.5.menunjukkan bahwa nilai adjusted R- square adalah sebesar 
0.078629. Berarti variabel bebas dalam penelitian ini mampu mempengaruhi variabel Perubahan 
Laba (PLit) hanya sebesar 7.86% di mana selebihnya yaitu 92.14% dijelaskan oleh faktor-faktor 
lain di luar variabel yang diteliti. Hasil tersebut menunjukan bahwa model regresi belum cukup 
baik menjelaskan variabel dependen karena berada pada tingkat dibawah 50%. 
 
 
Pengaruh Current Ratio terhadap Perubahan Laba  
Berdasarkan hasil estimasi model diperoleh bahwa Current Ratio (CR) tidak berpengaruh dengan 
arah yang negatif terhadap Perubahan Laba (PLit). Perusahaan dinilai mampu untuk memenuhi 
atau menutup kewajiban /utang lancarnya menggunakan aset lancar yang dimilikinya. Apabila 
rasio lancar rendah, dapat dikatakan bahwa perusahaan kurang modal untuk membayar utang. 
Apabila hasil pengukuran rasio tinggi, belum tentu kondisi perusahaan sedang baik, tergantung 

Variable
Expectations 

Signs
Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 0.402055 0.184040 2.184606 0.0312

CR Positive -0.036405 0.026234 -1.387711 0.1682

TATO Positive 0.002845 0.002904 0.979620 0.3295

DER Negative -0.357570 0.121955 -2.931987 0.0041

R-squared 0.104462 Mean dependent var -0.552526

Adjusted R-squared 0.078629 S.D.  dependent var 13.02402

S.E. of Regression 12.51071 Sum squared resid 16277.87

F-statistic 4.043769 Durbin-Watson stat 1.821766

Prob(F-statistic) 0.009185

Weight Statistics
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pada target yang telah ditetapkan suatu perusahaan yang biasanya ditetapkan berdasarkan rata-
rata industri untuk usaha yang sejenis. Hasil koefisien dari current ratio yang bernilai negatif 
terhadap perubahan laba terjadi karena dalam current ratio terkandung aset lancar dan liabilitas 
lancar yang belum tentu menghasilkan laba. Dalam aset lancar, terutama terhadap perusahaan 
pertambangan, terdapat persediaan batu bara, perlengkapan dan bahan pendukung, suku cadang 
dan bahan bakar dan minyak pelumas, batu granit, emas dan perak, dll. yang belum siap untuk 
dijual, sehingga besarnya komponen ini akan menambah bagus current ratio tetapi tidak 
menghasilkan laba karena perusahaan mengeluarkan biaya untuk memproses persediaan 
tersebut menjadi barang jadi yang siap untuk dijual. Selain itu dalam current ratio, penjualan, laba, 
dan perubahan-perubahaan kondisi operasi perusahaan tidak dipertimbangkan sehingga kurang 
mencerminkan laba yang direalisasikan di masa yang akan datang. Hasil penelitian ini 
mendukung penelitian Satrio (2014) yang menyatakan bahwa current ratio tidak berpengaruh 
terhadap perubahan laba. Pada koefisein regresi menunjukkan angka negatif yang berarti bahwa 
naik turunnya CR tidak berpegaruh terhadap perubahan laba. Namun, berbeda dengan hasil 
penelitian Yesi (2017) yang menunjukkan nilai CR positif signifikan terhadap perubahan laba. Hal 
ini disebabkan perbedaan orientasi nilai CR yang jika CR tinggi akan mempengaruhi opini kreditor 
dalam hal pemberian kredit. 

 
 

Pengaruh Turn Asset Turnover terhadap Perubahan Laba  
Berdasarkan hasil estimasi model diperoleh bahwa Turn Asset Turnover (TATO) tidak 
berpengaruh denga arah yang positif terhadap Perubahan Laba (PLit). Hal ini menunjukkan 
bahwa perputaran aset perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap perubahan laba pada laba 
perusahaan. Fungsi dari total asset turnover sendiri adalah merupakan rasio yang dapat 
memberitahukan kepada calon investor apakah perusahaan mampu untuk mengelola aset lancar 
dan tetapnya untuk memperoleh penjualan yang tinggi artinya laba yang akan diterima akan tinggi 
pula karena total aset mampu dikelola dengan baik tetapi total asset turnover dalam penelitian ini 
diduga tidak dikelola secara efisien dalam menggunakan total aset yang dimilikinya dan belum 
mampu menghasilkan penjualan yang baik atau meningkat berdasarkan total aset yang dimilkinya 
sehingga dari hasil penelitian menyatakan tidak berpengaruh nya total asset turnover terhadap 
perubahan laba. Bukan hanya persediaan yang membutuhkan biaya kembali untuk dapat dijual 
dan mempengaruhi perubahan laba, tetapi juga posisi piutang jangka panjang yang dimiliki 
perusaahan pertambangan yang dinilai material. Terdapat margin pada biaya-biaya yang muncul 
dalam kegiatan operasional dari tahun ke tahun berikutnya dengan piutang jangka panjang yang 
dimiliki perusahaan pertambangan. Hal ini menjadi indikator yang seharusnya di perhatikan 
perusahaan pertambangan agar dapat mempengaruhi perubahan laba. Hasil penelitian ini 
mendukung penelitian Engelwati dan Almitra (2011) menyatakan bahwa proporsi naik turunnya 
TATO tidak dapat memprediksi perubahan laba satu tahun yang akan datang. TATO mempunyai 
hubungan yang positif tetapi tidak signifikan dengan perubahan laba.  
Hasil penelitian ini mendukung penelitian Satrio (2014) Namun, berbeda halnya dengan hasil 
penelitian Yola, Annisa, & Prita (2015) yang menunjukkan bahwa TATO berpengaruh negatif 
signifikan terhadap perubahan laba. Hal itu disebabkan karena penjualan lebih kecil daripada total 
aset sehingga menghasilkan total assets turnover yang kecil. 
 
 
Pengaruh Debt to Equity Ratio terhadap Perubahan Laba 
Berdasarkan hasil estimasi model diperoleh bahwa Debt to Equity Ratio (DER) berpengaruh 
negatif signifikan terhadap Perubahan Laba (PLit). Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis ketiga 
diterima. Penilaian terhadap utang dengan ekuitas pada pengaruhnya dengan perubahan laba 
bernilai negatif dan siginifikan. Ketika posisi rasio DER besar, maka Perubahan Laba yang 
diperoleh perusahaan semakin rendah. Hal ini disebabkan karena DER yang tinggi menunjukkan 
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proporsi modal yang dimiliki lebih kecil daripada kewajiban perusahaan atau adanya 
ketergantungan yang tinggi terhadap pihak luar. Perusahaan dengan kewajiban yang terlampau 
banyak akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan tambahan dana dari pihak luar. Ketika 
rasio DER rendah, maka semakin tinggi tingkat pendanaan yang disediakan pemilik dan semakin 
besar batas pengamanan bagi peminjam jika terjadi kerugian atau penyusutan terhadap nilai aset.  
Hasil penelitian ini mendukung penelitian sholiha (2013) menunjukkan bahwa DER berpengaruh 
negatif signifikan terhadap perubahan laba. Koefisien bernilai negatif yang berarti bahwa semakin 
tinggi nilai DER naka keuntungan perusahaan akan semakin berkurang sebab digunakan untuk 
membayar beban bunga dari hutangnya tersebut. Namun, berbeda dengan hasil penelitian Yesi 
(2017) yang menunjukkan bahwa DER bernilai positif tidak signifikan terhadap perubahan laba. 
Hal ini dapat terjadi karena adanya perbedaan jenis sampel yang diuji. 
 
 
Implikasi Manajerial 
Berdasarkan penjelasan di atas, Peneliti menemukan bahwa hasil dari Penelitian untuk variabel 
independen yaitu, current ratio, turn asset turnover, dan debt to equity ratio mempunyai 
perbedaan hasil berdasarkan hipotesis yang ada. Current ratio tidak memiliki pengaruh positif 
yang signifikan terhadap perubahan laba, turn asset turnover memiliki pengaruh positif, namun 
tidak signifikan terhadap laba, dan debt to equity ratio memiliki pengaruh negatif yang signifikan 
terhadap perubahan laba. 
Current ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap perubahan laba dan bernilai negatif. Hal 
tersebut menunjukkan bahwa perusahaan belum bisa memaksimalkan aset yang ada untuk 
menghasilkan laba perusahaan, baik aset lancar maupun aset tetap. Untuk nilai rata-rata (mean) 
memang menunjukkan posisi perusahaan yang dapat menutupi kewajiban yang dimiliki dan 
termasuk ke dalam rata-rata industri, namun belum dapat memberikan pengaruh terhadap 
perubahan laba ke arah positif. Begitu juga dengan turn aset turnover memiliki pengaruh yang 
bernilai positif terhadap perubahan laba, namun tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Nilai 
rata-rata (mean) turn aset turnover perusahaan pertambangan bernilai sesuai dengan rata-rata 
industri. Namun, perputaran aset yang baik disini belum dijadikan perusahaan sebagai peluang 
untuk memperoleh posisi laba yang lebih baik.  
Debt to equity ratio terbukti berpengaruh signifikan terhadap perubahan laba dan bernilai negatif 
yang disebabkan karena laba yang diperoleh tidak sepenuhnya menjadi laba perusahaan akan 
tetapi digunakan juga untuk membayar beban bunga yang timbul atas hutang yang timbul.  
Dari penjelasan diatas, diharapkan perusahaan dapat mempertahankan atau meningkatkan laba 
dengan memperhatikan aspek seperti aset, aset lancar dan aset tetap, yang seharusnya dapat 
menunjang perusahaan untuk dapat memperoleh laba yang lebih baik dari tahun ke tahun. Begitu 
juga dengan aspek hutang yang timbul dari operasional perusahaan. Perusahaan juga diharapkan 
dapat beroperasi secara efektif dan efisien dengan cara memaksimalkan dana yang ada yang 
berasal dari modal dan laba tahun sebelumnya untuk dapat mendanai operasional perusahaan 
tanpa mengambil kesempatan berlebihan untuk menambah himpunan dana dari kreditor yang 
dapat menimbulkan kewajiban lain seperti beban bunga dari pinjaman yang mengurangi laba 
perusahaan. 
 
 
5. KESIMPULAN 
Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka hasil 
penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1.   Current ratio tidak berpengaruh positif terhadap perubahan laba. 
2    Turn asset turnover tidak berpengaruh positif terhadap perubahan laba. 
3.   Debt to equity ratio berpengaruh negatif terhadap perubahan laba 
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6. KETERBATASAN DAN SARAN 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka keterbatasan dalam Penelitian ini 
adalah:  
1.  Hanya menggunakan perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan. Penelitian 

berikutnya  mengikutsertakan perusahaan lain selain bidang pertambangan. Alasan peneliti 
adalah terdapat hambatan untuk mengolah data karena sedikitnya jumlah perusahaan yang 
masuk dalam kategori pengambilan sampel. 

 
2. Bagi peneliti selanjutnya, sebaiknya memperbanyak variabel atau menggunakan variabel lain 

tidak hanya menggunakan Current Ratio, Total Assets Turnover, dan Debt to Equity Ratio, 
namun juga menggunakan variabel Quick Ratio (QR), Working Capital Turnover (WCTO), Total 
Liabilitas to Total Assets (TLTA), Receivable Turn Over, Inventor Turn Over, Debt to Total 
Asset Ratio (DAR), Sales to Total Assests (STA), Total Debt to Total Assets (TDTA), Return On 
Asset (ROA), dan Return On Equity (ROE). Alasan peneliti adalah dalam penelitian terdahulu, 
rasio-rasio tersebut dinilai dapat menunjukkan pengaruh pada perubahan laba. 
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