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ABSTRACT 

The purpose of this study is to obtain empirical evidence of the influence or ratio 
analysis to forecast changes in earnings. In this case the researchers used the data in the 
form of financial statement of listed consumer good companies in Indonesia Stock Exchange 
(BEI). Researches used sample of 27 consumer good firm selected at purposive sampling, 
listed during 2008-2012 period. The data used are the financial statements audited financial 
statements as of December 31 in order to avoid the presence of a partial financial statement 
data. Analysis tool used is multiple regression analysis, t test, F test and coefficients of 
determination were tested with the classical assumption test. Based on the result of data 
analysis can be concluded that the variables WCTA and TATO no significant effect on 
change earning. As for the DER was a significant influences on changes in earning and 
NPM was a positive significant influence on changes in earning. 

 

Keywords :  WCTA, DER, TATO, NPM, changes in earning. 

 

I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Untuk mengambil keputusan keuangan kita perlu memperoleh informasi keuangan 

yang disajikan oleh laporan keuangan. Laporan keuangan dipertimbangkan sebagai dasar 

untuk mengurangi ketidakpastian dalam pengambilan keputusan oleh pemakai laporan 

keuangan. Pihak yang memerlukan laporan keuangan bukan hanya manajer keuangan, 

beberapa pihak di luar perusahaan juga perlu memahami kondisi keuangan perusahaan, 

antara lain calon investor dan kreditur. Kepentingan mereka mungkin berbeda, tetapi 

mereka semua membutuhkan informasi dari perusahaan. 

Tujuan utama perusahaan salah satunya yaitu laba. Laba merupakan ringkasan hasil 

bersih aktivitas operasi usaha dalam periode tertentu yang dinyatakan dalam istilah 

keuangan (Subramnyan,2010). Pada konsepnya laba ditugaskan untuk menyediakan, baik 

pengukuran perubahan kekayaan pemegang saham selama periode maupun mengestiasi 

laba usaha sekarang, yaitu sampai sejauh mana perusahaan dapat menutupi biaya 

operasionalnya dan menghasilkan pengembalian kepada pemegang saham. Peran yang 

kedua secara khusus, yakni sebagai indikator profitabiliatas perusahaan. 
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Salah satu manfaat laba adalah untuk meprediksi laba perusahaan di masa yang 

akan datang (SFAC No.1, 1978). Perubahan laba merupakan kenaikan atau penurunan laba 

yang diperoleh perusahaan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Perubahan laba 

dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti adanya perubahan harga, perubahan kuantitas unit 

yang terjual dan lainnya (Juliana dan Sulardi, 2003). Salah satu teknik yang dapat 

digunakan untuk memprediksi perubahan laba adalah analisis rasio  keuangan. Analisis 

rasio keuangan adalah pengulangan data akuntansi secara relatif untuk mengidentifikasi 

beberapa kelemahan dan  kekuatan keuangan perusahaan (Keown,2008).  

Adapun rasio keuangan yang digunakan untuk memprediksi perubahan laba dalam 

penelitian ini adalah rasio likuiditas, leverage/solvabilitas, aktivitas (pengelolaan aset) dan 

profitabilitas. Likuiditas yang tercermin dari rasio likuditas yang diwakili oleh Working Capital 

to Total Asset (WCTA), leverage/solvabilitas yang dilihat dari rasio leverage yang diwakili 

oleh Debt Equity Ratio (DER), pengelolaan asset dilihat dari rasio aktivitas yang diwakili oleh 

Total Asset Turnover (TATO) dan profitabilitas dilihat dari rasio profitabilitas diwakili oleh Net 

Profit Margin (NPM). 

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Juliana dan Sulardi (2003) yang 

melakukan penelitian tentang manfaat rasio keuangan dalam memprediksi perubahan laba 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ) periode 1998-2000.  

Hasil penelitian ini adalah secara simultan rasio keuangan mampu memprediksi perubahan 

laba, tetapi secara parsial hanya variabel Gross Profit Margin (GPM) dan Operating Profit 

Margin (OPM) yang beperngaruh dalam memprediksi perubahan laba. 

Penelitian tentang manfaat rasio keuangan dalam memprediksi perubahan laba 

perusahaan di Indonesia dilakukan oleh Machfoedz (1994) terhadap perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ) dengan menganalisis 42 rasio keuangan. Hasil 

penelitian tersebut menunjukan hanya ada 13 rasio keuangan yang signifikan terhadap 

perubahan laba.  

 

1.2. Perumusan Masalah 

Dilatar belakangi oleh penelitian-penelitian terkait, yang menjadi pokok masalah 

dalam penelitian ini adalah :  

1. Apakah likuiditas berpengaruh dalam memprediksi perubahan laba pada perusahaan 

industri consumer good? 
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2. Apakah leverage berpengaruh dalam memprediksi perubahan laba perusahaan 

industri consumer good ? 

3. Apakah pengelolaan aset berpengaruh dalam memprediksi perubahan laba 

perusahaan industri consumer good ? 

4. Apakah profitabilitas berpengaruh dalam memprediksi perubahan laba perusahaan 

industri consumer good ? 

 
1.3. Pembatasan Masalah 

Untuk membatasi permasalahan yang diteliti agar tidak meluas, penulis membatasi 

penelitian ini dengan beberapa hal berikut : 

1. Variabel independen dalam penelitian ini terbatas pada WCTA, DER, TATO dan 

NPM sedangkan variabel dependennya adalah perubahan laba. 

2. Objek dalam penelitian ini adalah yang termasuk dalam Industri Consumer Good di 

Bursa Efek Indonesia yang memberikan informasi keuangan secara kontinyu selama 

periode penelitian. 

3. Periode yang menjadi objek penelitian adalah periode 2008 – 2012. 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Dari masalah yang sudah dipaparkan sebelumya dan sebagai pengembangan dari 

penelitian terdahulu, tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui pengaruh likuiditas dalam memprediksi perubahan  laba pada 

perusahaan industri consumer good. 

2. Mengetahui pengaruh leverage dalam memprediksi  perubahan laba pada 

perusahaan industri consumer good. 

3. Mengetahui pengaruh pengelolaan aset dalam memprediksi perubahan laba pada 

perusahaan industri consumer good. 

4. Mengetahui pengaruh profitabilitas dalam memprediksi perubahan laba pada 

perusahaan industri consumer good. 

II. LANDASAN TEORI 

2.1. Signaling Theory  

 Menurut Godfrey (2010) teori sinyal (signaling theory) menjelaskan mengapa sebuah 

perusahaan mempunyai dorongan untuk memberikan informasi laporan keuangan pada 

pihak eksternal. Dorongan perusahaan untuk memberikan informasi karena terdapat 
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asimetri informasi antara perusahaan dan pihak luar perusahaan mengetahui nformasi yang 

lebih banyak mengenai perusahaan dan prospek perusahaan yang akan datang daripada 

pihak luar (investor dan kreditur). Perusahaan dapat mengurangi informasi asimetri dengan 

meningkatkan nilai atau kualitas dari perusahaan tersebut. 

 Teori sinyal  membantu perusahaan tentang  bagaimana seharusnya perusahaan 

memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan. Sinyal ini berupa informasi 

mengenai apa yang sudah dilakukan oleh manajemen untuk merealisasikan keinginan 

pemilik. Sinyal tersebut dapat berupa promosi atau informasi lain yang menyatakan bahwa 

perusahaan tersebut lebih baik daripada perusahaan lain. Salah satu cara menggurangi 

informasi asimetri dengan memberikan sinyal kepada pihak luar, berupa informasi keuangan 

yang dapat dipercaya mengurangi ketidak pastian mengenai prospek perusahaan yang akan 

datang (Sari dan Zuhrotun, 2006). 

2.2. Laba 

Menurut Subramanyan (2010)  laba merupakan ringkasan hasil bersih aktivitas 

operasi usaha dalam periode tertentu yang dinyatakan dalam istilah keuangan. Laba 

merupakan informasi yang paling diminati dalam pasar uang. Pada konsepnya, laba 

ditugaskan untuk menyediakan, baik pengukuran perubahan kekayaan pemegang saham 

selama periode maupun mengestimasi laba usaha sekarang, yaitu sampai sejauh mana 

perusahaan dapat menutupi biaya operasionnalnya dan menghasilkan pengembalian 

kepada pemegang saham. Peran yang kedua secara khusus, yakni sebagai indikator 

profitabiltas perusahaan. 

 Salah satu manfaat laba adalah untuk meprediksi laba perusahaan di masa yang 

akan datang (SFAC No.1, 2002). Laba dapat dijadikan alat ukur untuk keberhasilan suatu 

perusahaan yang tercermin dalam kinerja manajemennya. Informasi mengenai kinerja 

perusahaan masa lalu terdapat pada informasi laba yang dapat digunakan untuk 

memprediksi perubahan laba dan kinerja perusahaan di masa yang akan datang (Dewi dan 

Tirtoprojo, 2009). 

 

2.3. Analisa Laporan Keuangan  

Financial statement atau yang biasa disebut laporan keuangan menurut Kasmir 

(2012) merupakan laporan yang menunjukkan kondisi perusahan saat ini. Kondisi 

perusahaan saat ini maksudnya adalah keadaan keuangan perusahaan pada tanggal 

tertentu (untuk neraca) dan periode tertentu (untuk laporan laba rugi). Menurut Munawir 

(2010) laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi 
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sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan 

yang bersangkutan. 

2.4. Analisis Rasio Keuangan 

Menurut Keown (2008) rasio keuangan adalah pengulangan data akuntansi secara 

relatif untuk mengidentifikasi beberapa kekuatan dan kelemahan keuangan perusahaan. 

Kasmir (2012) menyatakan  bahwa rasio keuangan merupakan kegiatan membandingkan 

angka-angka yang ada didalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka 

dengan angka lainnya. Rasio keuangan atau financial ratio ini sangat penting dalam 

melakukan analisa terhadap kondisi perusahaan. Bagi investor jangka pendek dan 

menengah pada umumnya lebih banyak tertarik pada kondisi keuangan jangka pendek dan 

kemampuan perusahaan untuk membayar dividen yang memadai.  

Terdapat dua jenis analisis rasio keuangan yang biasa dipergunakan yaitu analisis 

time series dan cross sectional (Keown, 2008) : 

1. Analisis trend atau time series 

Analisis rasio peruahaan dalam beberapa periode. Dengan analisis ini dapat dilihat 

apakah prestasi perusahaan naik atau turun. 

2. Analisis cross sectional 

Analisis ini membandingkan rasio perusahaan dengan  rata-rata rasio perubahan 

sejenis atau industri. 

2.4. Likuiditas 

Menurut Munawir (2010) likuiditas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi, atau kemampuan 

perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan pada saat ditagih. Perusahaan yang 

mampu memenuhi kewajibannya secara tepat waktu berarti perusahaan tersebut dalam 

keadaan likuid, dan perusahaan dikatakan mampu memenuhi kewajiban keuangan tepat 

waktu apabila perusahaan mempunyai alat pembayaran ataupun aktiva lancar yang lebih 

besar daripada hutang lancar atau hutang jangka pendeknya. Sebaliknya jika perusahaan 

tidak dapat segera memenuhi kebutuhan maka perusahaan tersebut dalam keadaan illikuid. 

2.4.1. Rasio Rasio Likuiditas 

Rasio likuiditas adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban jangka pendek.Rasio ini membandingkan kewajiban jangka pendek dengan 
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sumber jangka pendek untuk memenuhi kewajiban tersebut. Dalam penelitian ini likuiditas 

diwakili oleh rasio likuiditas yaitu Working Capital to Total Asset (WCTA). 

Working Capital to Total Asset adalah Likuiditas dari total aktiva dan posisi modal kerja 

(neto). 

Working Capital to Total Asset =  
                         

             
 

2.5. Leverage/Solvabilitas 

Menurut Munawir (2010) solvabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk 

memenuhi  kewajiban keuangan apabila perusahaan tersebut dilikuidasikan, baik kewajiban 

keuangan jangka pendek maupun jangka panjang. 

Riyanto (2011) menyatakan solvabilitas perusahaan menunjukkan kemampuan 

perusahaan untuk memenuhi segala kewajiban finansiilnya apabila sekiranya perusahaan 

tersebut pada saat itu dilikuidasikan. 

2.5.1. Rasio Leverage 

Menurut Kasmir (2012) rasio solvabilitas atau leverage ratio adalah rasio yang 

digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan hutang atau 

secara arti luas dapat dikatakan bahwa rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan dibandingkan dengan aktivanya. Dalam penelitian ini leverage 

diwakili oleh rasio leverage yaitu Debt to Equity Ratio (DER). 

Debt to Equity Ratio adalah rasio ini menggambarkan perbandingan  hutang dan 

ekuitas dalam pendanaan perusahaan dan menunjukkan kemampuan modal sendiri untuk 

memenuhi seluruh kewajibannya. Semakin besar peranan dana yang berasal dari luar 

dibandingkan dengan modal sendiri, semakin besar risiko yang ditanggung oleh kreditor. 

Debt to Equity Ratio = 
           

            
 

 

2.6. Pengelolaan Aset/Aktivitas 

Menurut Kasmir (2012) rasio ini menggambarkan sejauh mana suatu perusahaan 

mempergunakan sumber daya yang dimilikinya untuk menunjang aktivitas perusahaan, 

dimana  aktivitas ini dilakukan secara sangat maksimal dengan maksud memperoleh hasil 

yang maksimal. Rasio aktivitas bagi banyak praktisi dan analis bisnis menyebutnya juga 

sebagai rasio pengelolaan aset (asset management ratio). 

2.6.1. Rasio Aktivitas 
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Rasio aktivitas menurut Brigham dan Houston (2006) adalah serangkaian rasio yang 

mengukur seberapa efektif perusahaan telah mengelola aktivanya. Dalam penelitian ini 

pengelolaan aset diwakili oleh rasio aktivitas yaitu Total Asset Turnover (TATO). 

Total Asset Turnover adalah rasio ini menunjukkan perputaran total aktiva diikur dari 

volume penjualan, dengan kata lain seberapa jauh kemampuan seluruh aktiva menciptakan 

penjualan. Semakin tinggi rasio ini semakin baik. 

Total Asset Turn Over = 
         

          
 

 

2.7. Profitabilitas 

Menurut Munawir (2010) rentabilitas atau profitabilitas menunjukkan kemampuan 

perusahaan untk menghasilkan laba selama periode tertentu. Rentabilitas perusahaan 

diukur dengan kesuksesan perusahaan dan kemampuan menggunakan aktivanya secara 

produktif. 

2.7.1. Rasio Profitabilitas 

Menurut Kasmir (2012) rasio profitabilitas adalah rasio untuk menilai kemampuan 

perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat 

efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari 

penjualan dan pendapatan investasi. Dalam penelitian ini profitabilitas diwakili oleh rasio 

profitabilitas yaitu Net Profit Margin (NPM). 

 Net Profit Margin adalah margin laba bersih merupakan salah satu rasio yang 

digunakan untuk megukur margin laba atas penjualan. Semakin besar rasio maka semakin 

besar kemampuan perusahaan untuk menutup beban di luar operasi dan pajak penghasilan, 

yang sekaligus juga menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba bersih. 

Net Profit Margin = 
                 

     
 

 
2.8. Keterkaitan Antar Variabel 
2.8.1. Keterkaitan Antara Likuiditas terhadap Perubahan Laba 

Likuiditas menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban 

keuangannya yang harus dipenuhi pada saat ditagih (Munawir,2010). Apabila perusahaan 

menjalankan kegiatan produksi dan operasionalnya secara baik dan benar maka 

perusahaan mampu memperoleh laba dan memenuhi kewajiban keuangannya tepat 



 
 

8 
 

waktu.Dalam penelitian ini alat ukur yang digunakan untuk mengukur likuiditas adalah 

Working Capital to Total Asset (WCTA). 

Semakin besar WCTA akan meningkatkan laba yang akan mempengaruhi 

perubahan laba selanjutnya. Hal ini dikarenakan efisiensi dari selisih antara aktiva lancar 

(current assets) dan hutang lancar (current liabilities) (Takarini dan Ekawati, 2003). Dengan 

demikian, rasio ini dapat membantu perusahaan dalam memprediksi perubahan laba 

ditahun berikutnya. Akan tetapi penelitian yang dilakukan Meriewaty dan Setyani (2005) 

menunjukkan bahwa WCTA tidak berpengaruh signifikan dalam perubahan kinerja 

perusahaan. 

2.8.2. Keterkaitan Antara Leverage terhadap Perubahan Laba 

Rasio solvabilitas atau leverage menggambarkan kemampuan perusahaan dalam 

meembayar kewajiban jangka panjangnya atau kewajiban –kewajibannya apabila 

perusahaan dilikuidasi Harahap (2011). Perusahaan yang sehat mestinya laba yang 

diperoleh jauh melebihi kewajiban atau pelunasan hutangnya. Dalam penelitian ini alat ukur 

yang digunakan untuk mengukur leverage adalah Debt to Equity Ratio (DER). 

Semakin tinggi DER menunjukkan semakin tinggi penggunaan hutang sebagai 

sumber pendanaan perusahaan. Hal ini dapat menimbulkan risiko yang cukup besar bagi 

perusahaan ketika perusahan tidak mampu  membayar kewajiban tersebut pada saat jatuh 

tempo, sehingga dapat menganggu kontuinitas operasi perusahaan (Kasmir, 2012). Selain 

itu dapat dihadapkan  pada biaya bunga yang tinggi dapat menyebabkan perubahan 

perolehan laba yang diterima perusahaan menjadi menurun. Akan tetapi Syamsudin dan 

Primayuta (2009) menunjukan bahwa DER tidak berpengaruh terhadap perubahan laba. 

2.8.3. Keterkaitan Antara Pengelolaan Aset terhadap Perubahan Laba 
 

Rasio aktivitas atau dalam dunia bisnis disebut sebagai asset management ratio 

menggambarkan sejauh mana perusahaan mempergunakan sumber daya yang dimilikinya 

secara maksimal dengan tujuan memperoleh hasil yang maksimal (Kasmir, 2012). Hasil 

yang maksimal disini adalah laba. Dalam penelitian ini alat ukur untuk mengukur 

pengelolaan asset manajemen adalah Total Asset Turnover (TATO). 

Semakin besar TATO menunjukkan perusahaan efisiensi dalam menggunakan 

seluruh aktiva perusahaan untuk menghasilkan penjualan bersihnya. Semakin cepat 

perputaran aktiva suatu perusahan untuk menunjang kegiatan penjualan bersihnya, maka 

pendapatan yang diperoleh meningkat sehingga laba yang besar didapat. Dengan 

mengetahui tingkat penjualan bersihnya, perusahaan akan mampu memperkirakan 

perubahan laba yang akan didapat. Hal ini didukung oleh Syamsudin dan Primayuta (2009) 
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dalam penelitiannya yang menunjukkan bahwa TATO berpengaruh positif dalam 

memprediksi perubahan laba. 

 

2.8.4. Keterkaitan Antara Profitabilitas terhadap Perubahan Laba 

Profitabilitas atau rentabilitas sering digunakan untuk mengukur efiseinsi 

penggunaan modal suatu perusahaan. Apabila perusahaan mampu secara efisien 

menggunakan modalnya, maka mampu memperoleh laba yang besar (Munawir,2007). 

Dalam penelitian ini alat ukur untuk mengukur profitabilitas adalah Net Profit Margin (NPM). 

Semakin besar  NPM menunjukkan semakin besar laba bersih yang diperoleh dari 

kegiatan penjualan (Kasmir, 2012). Dengan laba bersih yang besar, bertambah luas 

kesempatan bagi perusahaan untuk memperbesar modal usahanya tanpa melalui hutang 

baru, sehingga mempengaruhi perubahan laba diperoleh ditahun berikutnya (Prasetiono dan 

Hapasari,2009). 

2.9. Penelitian Terdahulu 

Sejumlah penelitian terdahulu yang memuat beberapa atau sebagian dari variabel 

dalam penelitian ini sudah pernah dilakukan dan menemukan hasil yang berbeda-beda. 

Ringkasan beberapa penelitian terdahulu dapat dilihat pada Tabel 2.1. berikut ini : 

Tabel 2.1. Ringkasan Penelitian Terdahulu 

NO PENELITI JUDUL DAN VARIABEL HASIL PENELITIAN 

1. Ou (1990) “The Information Content of 
Nonearnings Accounting 
Numbers as Earning Prediction” 

Variabel independen : Inventory 
to Total Asset (GWNVN), Net 
Sales to Total Asset (GWSALE), 
Dividend Per Share (CHGDPS), 
Depreciation Expense (GWDEP), 
Capital Expenditure to Total 
Assets (GWCP) dan Income 
Before Extraordinary Items 
(ROR). 
Variable dependen :  
perubahan laba. 

GWSALE dan ROR 
berpengaruh positif 
signifikan terhadap 
perubahan laba satu 
tahun kedepan. 

2. Asyik dan Soelistiyo 
(2000) 

Kemampuan Keuangan dalam 
Memprediksi Laba. 
 
Variable independen :  
Curret Assets/Current Liabilities, 
Long Term Debt/Total asset 
(LTD/TA), Long Term 
Debt/Stockholders Equity 

S/TA, LTD/TA, NI/S 
berpengaruh signifikan 
terhadap perubahan laba. 
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NO PENELITI JUDUL DAN VARIABEL HASIL PENELITIAN 

(LTD/EQ), EBIT/I, Net 
Income/Sales (NI/S), Sales/Total 
Asset (S/TA), Net 
Income/Stockholders Equity 
(NI/EQ), Dividens/Net Income 
(DIV/NI), COGS/INV, 
Sales/Receivables (S/R), Cash 
Flow from Operations/Total 
Sources (WCO/TS),  Cash Flow 
from Operations/Stockholders 
Equity (WCO/EQ), Dividens/ 
Cash Flow from Operations 
(Div/WCO), Cash Flow from 
Operations/Sales (WCO/S), Cash 
Flow from Operations/Interest 
(WCO/I), Investment in Property, 
Plant & Equiptment/PPE 
(INPPE/PE), Changes in Working 
Capital/Total Uses (CHWC/TU), 
Retirement of PPE/Total Sources 
(RetPPE/TS), Debt 
Issuance/Total Sources 
(Debt/TS), NetDebt/Total 
Sources (NetDebt/TS). 
Variabel dependen : 
Perubahan laba 

3.  Takarini dan Ekawati 
(2003 

“Analisis Rasio Keuangan daam 
Memprediksi Perubahan Laba 
pada Perusahaan Manufaktur di 
Pasar Modal Indonesia” 
 
Variabel independen yang diteliti 
Current Liabilities to Inventory 
(CLI), Current Liabilities to Equity 
(CLE), Operating Income to Total 
Liabilities (OITL), Current Ratio 
(CR), Cash Flow to Current 
Liabilities (CFCL), Working 
Capital to Total Asset (WCTA), 
Sales to Total Asset (STA), 
Inventory to Net Working Capital 
(INWC), Quick Asset to Inventory 
(QAI), Net Worth to Sales (NWS), 
Net Profit Margin (NPM), Return 
On Equity (ROE) dan Return On 
Asset (ROA) dengan variable 
independenya perubahan laba 

Hasil Regression Logistic 
menunjukan bahwa CLE 
dan WCTA berpengaruh 
terhadap perubahan laba 
di masa yang akan 
datang, sedangkan ROE 
berpengaruh negatif 
untuk memprediksi 
perubahan laba di periode 
berikutnya. 

4. Juliana  dan Sulardi 
(2003) 

“Manfaat Rasio Keuangan dalam 
Memprediksi Perubahan Laba 
Perusahaan Manufaktur” 
Variabel Independen: 
CR, GPM, OPM, NPM, DER, 

Hasil analisis regresi 
berganda menunjukkan 
GPM dan OPM 
berpengaruh positif 
signifikan terhadap 
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NO PENELITI JUDUL DAN VARIABEL HASIL PENELITIAN 

ITO, TATO, ROI, ROE dan LR.  
Variabel dependen: 
perubahan laba. 

perubahan laba satu 
tahun kedepan dengan 
tingkat signifikansi kurang 
dari 5%, sedangkan 
TATO dan NPM tidak 
berpengaruh signifikan 
terhadap perubahan laba. 

(Sumber: Olahan penulis) 
 
2.10. Rerangka Pemikiran 

Gambar 2.1. Rerangka Pemikiran 

            

 
(Sumber: Olahan penulis) 
 
2.11. Hipotesa 

 

a. Ho1 : Likuiditas tidak berpengaruh dalam memprediksi perubahan laba perusahaan 

consumer good Bursa Efek Indonesia periode 2008-2012. 

Ha1 : Likuiditas berpengaruh dalam memprediksi perubahan laba perusahaan 

consumer good Bursa Efek Indonesia periode 2008-2012. 

b. Ho2 : Leverage tidak berpengaruh dalam memprediksi perubahan laba perusahaan 

consumer good Bursa Efek Indonesia periode 2008-2012. 

Ha2 : Leverage berpengaruh dalam memprediksi perubahan laba perusahaan 

consumer good Bursa Efek Indonesia periode 2008-2012. 

c. Ho3: Pengelolaan aset tidak berpengaruh dalam memprediksi perubahan laba 

perusahaan consumer good Bursa Efek Indonesia periode 2008-2012. 
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Ha3 : Pengelolaan aset berpengaruh dalam memprediksi perubahan laba perusahaan 

consumer good Bursa Efek Indonesia periode 2008-2012. 

d. Ho4: Profitabilitas tidak berpengaruh dalam memprediksi perubahan laba perusahaan 

consumer good Bursa Efek Indonesia periode 2008-2012. 

Ha4: Profitabilitas berpengaruh dalam memprediksi perubahan laba perusahaan 

consumer good Bursa Efek Indonesia periode 2008-2012 

 

III. METODE PENELITIAN 

3.1. Teknik Penghimpunan Data 

Teknik yang digunakan dalam menentukan sampel dalam penelitian ini adalah 

metode purposive sampling dimana sampel diambil dengan maksud atau tujuan tertentu 

(Sekaran, 2010). Kriteria sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan yang termasuk 

dalam industri Consumer Good yang tidak pernah delisting di Bursa Efek Indonesia selama 

periode 2008–2011 dan perusahaan yang memberikan informasi keuangan secara kontinyu 

yang diaudit dan dapat diakses selama periode 2008–2012 yang berkaitan dengan 

pengukuran variabel penelitian yang diperlukan. Dari 33 perusahaan yang termasuk dalam 

industri Consumer Good pada tahun 2008-2012 diperoleh 27 perusahaan yang memenuhi 

kriteria dalam penelitian ini. 

3.2. Jenis Data dan Sumber data 

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data yang digunakan dalam 

penelitian ini diperoleh dari website resmi BEI, Laporan keuangan perusahaan yang diteliti, 

dan Factbook yang diterbitkan oleh BEI dalam kurun waktu 5 tahun yaitu 2008-2012, dan 

juga dari berbagai website yang berkaitan dengan data-data yang diperlukan untuk 

penelitian ini. 

3.3. Oprasionalisasi Variabel 

 Mengetahui lebih mendalam mengenai variabel-variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 3.1. berikut ini :  

Tabel 3.1.  Definisi Oprasionalisasi Variabel  

NO VARIABEL DEFINISI SKALA PENGUKURAN 

1 Perubahan Laba Laba tahun t 
dibandingkan dengan  
laba tahun 
sebelumnya. 
 
 

Rasio 
     

           

    
 

 

2 Likuiditas Likuiditas 
menunjukkan 
kemampuan 
perusahaan untuk 

Rasio WCTAt-1 = 
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NO VARIABEL DEFINISI SKALA PENGUKURAN 

memenuhi kewajiban 
keuangannya yang 
harus segera 
dipenuhi, atau 
kemampuan 
perusahaan untuk 
memenuhi kewajiban 
keuangan pada saat 
ditagih. 
 
Munawir (2010) 

 
 
(Riyanto, 2011) 

3 Leverage atau 
Solvabilitas 

Solvabilitas 
merupakan 
kemampuan 
perusahaan untuk 
memenuhi  kewajiban 
keuangan apabila 
perusahaan tersebut 
dilikuidasikan, baik 
kewajiban keuangan 
jangka pendek 
maupun jangka 
panjang. 
 
Munawir (2010) 

Rasio  

DERt-1 = 
           

            
 

 
 
 
 
(Kasmir,2012) 

4 Pengelolaan asset 
atau ativitas 

Rasio ini 
menggambarkan 
sejauh mana suatu 
perusahaan 
mempergunakan 
sumber daya yang 
dimilikinya untuk 
menunjang aktivitas 
perusahaan, dimana 
penggunaan aktivitas 
ini dilakukan secara 
sangat maksimal 
dengan maksud 
memperoleh hasil 
yang maksimal. 
 
Kasmir (2012) 

Rasio  

TATOt-1 = 
         

          
 

 
 
 
(Harahap,2011) 

5 Profitabilitas  Rentabilitas atau 
profitabilitas 
menunjukkan 
kemampuan 
perusahaan untuk 
menghasilkan laba 
selama periode 
tertentu. 
 
Munawir (2010) 

Rasio  

NPMt-1 = 
                 

     
 

 
 
 
(Kasmir,2012) 

(Sumber : Olahan penulis) 
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3.4. Teknik Analisa Data 

Data yang digunakan dalam penelitian terdiri dari data yang dikumpulkan secara 

cross section dan diikuti pada periode waktu tertentu atau yang disebut dengan data panel. 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, uji asumsi 

klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji 

autokorelasi. Kemudian dilakukan permodelan data panel, uji regresi berganda, dan 

pengujian hipotesis. Uji hipotesis yang digunakan adalah uji t (parsial), uji F (simultan), dan 

uji koefisien determinasi (R2). Dalam menganalisa penulis menggunakan software EViews 

yang sering digunakan untuk penelitian analisa statistika dan ekonometrika. 

 
IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1 Statistik Deskriptif 

 EBIT WCTA DER TATO NPM 

 Mean  0.249685  0.294457  0.814542  1.272007  0.086435 

 Median  0.208771  0.296664  0.602582  1.299411  0.081356 

 Maximum  3.123217  0.729472  3.083739  2.957736  0.289349 

 Minimum -2.288900 -0.302727  0.104122  0.131314 -0.117398 

 Std. Dev.  0.666309  0.248858  0.647289  0.580319  0.067662 

 Skewness  0.384816 -0.389362  1.372551  0.193646  0.547329 

 Kurtosis  8.302576  2.534499  4.487939  3.006798  3.985260 

(Sumber: Olahan penulis) 
 

Dapat dilihat pada tabel di atas, rerata (mean) untuk pengukuran variabel dependen 

ΔEBIT pada industri consumer good berada pada angka sebesar 0.249685 serta standard 

deviasi senilai  0.666309 dari perusahaan yang diteliti. Rerata (mean) untuk pengukuran 

variabel independen seperti Working Capital to Total Asset (WCTA) adalah  0.294457 

dengan standar deviasi  0.248858 pada, rata-rata Debt to Equity Ratio (DER)  adalah 

0.814542 dengan standar deviasi pada sebesar 0.647289, rata-rata untuk  Total Asset 

Turnover (TATO) sebesar  0.580319 dengan standar deviasi 0.580319 dan rata-rata untuk 

Net Profit Margin (NPM) sebesar   0.086435 dengan standar deviasi  0.067662. 

4.2. Uji Normalitas 

 Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi normal atau 

tidak. Dari hasil uji normalitas penelitian ini menggunakan uji Jarque-Bera, nilai probablitas 

statistik uji Jarque- Berra sebesar 0,454470 lebih besar dari 0,05 sehingga H0 diterima. 

Artinya bahwa data berdistribusi normal. 
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4.3. Uji Asumsi Klasik 

4.3.1. Uji Multikolinieritas  

 Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah ada korelasi antar variabel 

bebas. Berdasarkan nilai matriks korelasi tidak korelasi yang nilainya diatas 0,85. 

4.3.2. Uji Heteroskedastisitas 

 Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Dengan 

menggunakan uji Glejser nilai probabilitas Chi-Square dari Obs*R-square sebesar 0,954943  

yang dimana nilai tersebut lebih besar dari signifikansi 5% (0,954943 > 0,05) yang artinya 

terima Ho atau tidak ada heteroskedastisitas. 

4.3.3 Uji Autokorelasi  

 Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi anggota 

observasi satu dengan observasi lain yang berlain waktu. Dengan menggunakan Breusch-

Godfrey atau uji Lagrange-Multiplier diperoleh nilai probabilitas dari Obs*R-Square sebesar 

3.568863 yang dimana nilai tersebut lebih besar dari signifikansi 5% (3.568863 > 0,05) yang 

artinya terima Ho atau tidak ada autokorelasi. 

4.4. Penentuan Model Regresi Data Panel 

4.4.1. Pemilihan Model Common Effect atau Fixed Effect 

Berdasarkan uji Chow nilai F hitung sebesar 0,850796 lebih besar dari F tabel 

dengan signifikansi 0,05, df1 = 26, df2 =26. Selain itu cross-section F sebesar 0,6699 yang 

lebih kecil dari 0,05, maka H0 diterima yang artinya model yang digunakan ialah model 

common effect. 

 

4.4.2. Analisis Regresi Berganda 

 

Hasil Regresi Metode Common Effect 

Dependent Variabel: _EBIT?   

Method: Pooled Least Squares   

Date: 10/24/13   Time: 22:14   

Sample: 2008 2012   

Included observations: 5   

Cross-sections included: 27   

Total pool (unbalanced) observations: 126  
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Variabel Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -0.665269 0.120923 -5.501068 0.0000 

WCTA? 0.058045 0.149005 0.389553 0.6976 

DER? 0.542727 0.075797 7.160295 0.0000 

TATO? 0.117188 0.064040 1.829933 0.0697 

NPM? 3.548626 0.716899 4.949969 0.0000 
     
     R-squared 0.639692     Mean dependent var 0.249685 

Adjusted R-squared 0.627781     S.D. dependent var 0.666309 

S.E. of regression 0.406541     Akaike info criterion 1.076475 

Sum squared resid 19.99565     Schwarz criterion 1.189026 

Log likelihood -62.81793     Hannan-Quinn criter. 1.122201 

F-statistic 53.70593     Durbin-Watson stat 2.085861 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 
Berdasarkan tabel di atas maka bentuk persamaan regresi data panel yang 

terbentuk adalah sebagai berikut: 

ΔEBITit = 0,665269 + 0.058045 WCTAit-1 + 0,542727 DERit-1 

+ 0,117118 TATOit-1 + 3.548629 NPMit-1 

 
4.5. Pengujian Hipotesis 

4.5.1. Uji t (parsial) 

Dari hasil uji t dan tabel regresi data panel ditemukan pengaruh dan hubungan 

likuiditas (WCTA), leverage (DER), pengelolaan aset (TATO) dan profitabilitas (NPM) 

terhadap perubahan laba (ΔEBIT) pada perusahaan di industri Consumer Good tahun 2008-

2011 sebagai berikut: 

 

a. Likuiditas yang diwakili dengan variabel WCTA berhubungan positif dan memiliki 

probabilitas sebesar 0,6976 lebih besar dari  tingkat signifikansi 5% (0,000 > 0,05) 

yang artinya Ho tidak dapat ditolak, mengindikasikan bahwa likuiditas (WCTA) tidak 

memiliki pengaruh yang signifikan dalam memprediksi perubahan laba (ΔEBIT). 

b. Leverage yang diwakili dengan variabel DER berhubungan positif dan memiliki 

probabilitas sebesar 0,0000 lebih kecil dari  tingkat signifikansi 5% (0,0000 < 0,05) 

yang artinya Ho ditolak. Hal ini mengindikasikan bahwa leverage (DER) memiliki 

pengaruh yang signifikan dalam memprediksi perubahan laba (ΔEBIT). 

c. Pengelolaan aset yang diwakili dengan  variabel TATO berhubungan positif dan 

memiliki probabilitas sebesar 0,0697 lebih besar dari  tingkat signifikansi 5% (0,0697 

> 0,05) yang artinya  Ho tidak dapat ditolak. Hal ini mengindikasikan bahwa 

pengelolaan aset (TATO) tidak memiliki pengaruh dalam memprediksi perubahan 

laba (ΔEBIT). 
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d. Profitabilitas yang diwakili dengan variabel NPM berhubungan positif dan memiliki 

probabilitas sebesar 0,0000 lebih kecil dari  tingkat signifikansi 5% (0,000 < 0,05) 

yang artinya Ho ditolak. Artinya bahwa profitabilitas (NPM) memiliki pengaruh yang 

signifikan dalam memprediksi perubahan laba (ΔEBIT). 

4.5.2. Uji F (Simultan) 

Dari hasil uji F  (Simultan) pada tabel di atas, dapat diketahui nilai dari probabilitas 

(F-statistik) sebesar 0,000000 dimana nilai probabilitas ini jauh dibawah tingkat signifikansi 

sebesar 5% (0,000000 < 0,05). Dapat disimpulkan bahwa hasil dari uji F (simultan) menolak 

Ho dan menerima Ha, artinya bahwa variabel likuiditas (WCTA), leverage (DER), 

pengelolaan aset (TATO), dan profitabilitas (NPM) memiliki pengaruh dalam memprediksi 

perubahan laba (ΔEBIT)   perusahaan Industri consumer good  di Bursa Efek Indonesia 

periode 2008-2012. 

4.5.3. Koefisien Determinasi (R2) 

 Hasil koefisien determinasi pada penelitian ini adalah sebesar 0,627781 atau 

62,7781%. Hal ini menunjukkan bahwa likuiditas (WCTA), leverage (DER), pengelolaan aset 

(TATO) dan profitabilitas (NPM) mampu menjelaskan keragaman dalam memprediksi 

perubahan laba (ΔEBIT) sebesar 62,7781%. Sisanya yaitu 0,372219 atau 37,2219 % 

dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam model penelitian ini. 

4.6. Implikasi Manajerial 
 

V. SIMPULAN DAN SARAN  

5.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, maka 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Likuiditas yang diwakili variabel Working Capital to Total Asset (WCTA) tidak 

memiliki pengaruh dalam memprediksi perubahan laba  perusahaan industri  

consumer good di BEI periode 2008-2012. 

2. Leverage yang diwakili variabel Debt Equity Ratio (DER) memiliki pengaruh dalam 

memprediksi perubahan laba  pada industry consumer good di BEI periode 2008-

2012. 

3. Pengelolaan asset yang diwakili dengan variabel Total Asset Turnover (TATO) tidak 

berpengaruh dalam memprediksi perubahan laba perusahaan industri  consumer 

good di BEI periode 2008-2012. 

4. Profitabilitas yang diwakili variabel Net Profit Margin (NPM) memiliki pengaruh dalam 

memprediksi perubahan laba perusahaan industri  consumer good di BEI periode 

2008-2012. 
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5.2. Saran 

1. Bagi perusahaan, hasil dari penelitian ini bisa dijadikan masukkan untuk memelihara 

dan menjaga kinerja keuangan perusahaan untuk meningkatkan nilai perusahaan 

dan keuntungan perusahaan perusahaan yang termasuk dalam industri consumer 

good  yang nantinya dapat mendorong peningkatan perubahan laba untuk 

memprediksi perubahan laba ditahun berikutnya. 

2. Bagi penelitian berikutnya diharapkan dapat menambah  rasio keuangan lainnya, 

karena sangat dimungkinkan rasio keuangan lain yang tidak dimasukkan penelitian 

ini berpengaruh dalam memprediksi perubahan laba. Serta menambah rentang 

waktu penelitian yang lebih panjang juga dengan memperbesar sampel penelitian 

dan tidak hanya terbatas pada perusaahn sektor industri  consumer good tetapi 

mengambil perusahaan yang berbeda jenis, yaitu jasa atau bidang industri lain untuk 

melakukan analisis yang lebih baik dan akurat dalam memprediksi perubahan laba. 
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