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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 slected 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 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

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. 

Pada dasarnya mengukur keberhasilan perusahaan berdasarkan kemampuan 

perusahaan yang dilihat dari kinerja manajemen. Laporan laba rugi merupakan salah satu 

laporan keuangan utama perusahaan yang melaporkan hasil kegiatan meraih keuntungan 

untuk periode akuntansi tertentu. Laporan keuangan melaporkan posisi keuangan 

perusahaan pada waktu tertentu, maupun operasi selama beberapa periode sebelumnya, 

sehingga laporan keuangan dapat digunakan untuk melihat dan memprediksi pertumbuhan 

laba di masa yang akan datang (Suprihatmi,2006).  

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

bersih aktivitas operasi usaha dalam periode tertentu yang dinyatakan dalam istilah 
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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. 

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). 
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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. 

Penelitian Dewi dan Tirtoprojo (2012) menunjukkan bahwa Total Debt to Equity 

Ratio berpengaruh dalam memprediksi kinerja keuangan. Sedangkan penelitian Syamsudin 

dan Primayuta (2009) menunjukkan bahwa Debt Equity Ratio tidak berpengaruh signifikan 

terhadap perubahan laba. Penelitian yang dilakukan,Juliana dan Sulardi (2003)  Total Asset 

Turnover (TATO) tidak berpengaruh signifikan terhadap perubahan laba. Penelitian 

Meriewaty dan Setyani (2005), dan Juliana dan Sulardi (2003) menunjukkan bahwa NPM 

tidak berpengaruh signifikan terhadap perubahan laba. 

Industri dalam pengertian sederhana merupakan suatu kegiatan mengolah bahan 

mentah atau bahan setengah jadi menjadi bahan jadi. Bahan jadi tersebut nantinya akan 

memiliki nilai tambah sehingga dapat memperoleh keuntungan. Industri sendiri tidak hanya 

menghasilkan barang yang dapat terlihat, namun juga dapat berbentuk jasa, seperti industri 
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telekomunikasi, pariwisata, perhotelan dan lain sebagainya. Menurut peraturan Menteri 

Perindustrian RI Nomor 41/M-IND/PER/6/2008, industri adalah kegiatan ekonomi yang 

mengelola bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan atau barang jadi menjadi 

barang dengan nilai yang lebih tinggi termasuk kegiatan rancangan bangun dan 

perekayasaan industri.  

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia, sampai dengan tahun 2012 terdapat 

sembilan jenis klasifikasi industri, seperti industri pertanian, pertambangan, industri dasar 

dan kimia, aneka industri, industri barang konsumsi, konstruksi properti dan real estate, 

infrastruktur utilitas dan transportasi, keuangan, serta perdagangan dan jasa. 

Salah satu kategori industri yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia adalah 

industri barang konsumsi atau biasa disebut dengan industri consumer good. Industri 

consumer good merupakan salah satu jenis usaha dari industri manufaktur selain aneka 

industri dan industri dasar dan kimia.  

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah industri consumer good karena ditengah 

krisis ekonomi yang dihadapi Indonesia tahun 2008, industri consumer good merupakan 

salah satu industri dengan tingkat ketahanan produktivitas dan kinerja yang tetap meningkat 

dan tidak terkena imbas akibat adanya krisis ekonomi (www.vivanews.co.id). Selain itu, 

konsumsi domestik Indonesia tumbuh pesat dan berjasa menyelamatkan negeri ini dari krisis 

keuangan global (www.sindonews.com). 
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Tabel 1.1 

Tingkat Penjualan Perusahaan pada Industri Consumer Good di BEI  

Tahun 2008 – 2012 

(dalam jutaan rupiah) 

No Nama Perusahaan 
Tahun 

2008 2009 2010 2011 2012 

1 Akasha Wira Internasional Tbk (ADES) 129.542 134.438 218.748 299.409 476.638 

2 Delta Djakarta Tbk (DLTA) 673.769 740.68 547.816 564.051 1719 

3 Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) 38.799.279 37.140.830 38.403.360 45.332.2556 48.916.730 

4 Mayora Indah Tbk (MYOR) 3.907.674 4.777.175 7.224.164 9.453.865 10.510.625 

5 Multi Bintang Internasional Tbk (MLBI) 1.325.661 1.616.264 1.790.164 1.858.750 1.566.984 

6 Prasidha Aneka Niaga Tbk (PSDN) 713.114 592.358 928.526 1.246.290 1.305.116 

7 Sekar Laut Tbk (SKLT) 313.125 276.312 314.145 344.436 401.724 

8 Siantar Top Tbk (STTP) 624.401 627.115 762.613 1.027.684 1.283.736 

9 Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) 489.172 533.194 705.22 1.752.802 2.747.623 

10 
Ultra Jaya Milk Industry & Trading Company Tbk 

(ULTJ) 
1.362.607 1.613.928 1.880.441 2.102.383 2.809.851 

11 Bentoel International Investama Tbk (RMBA) 5.940.801 6.081.726 8.904.568 10.070.175 9.850.010 

12 Gudang Garam Tbk (GGRM) 30.251.643 32.973.080 37.691.997 41.881.352 49.028.669 

13 HM Sampoerna Tbk (HMSP) 34.680.445 38.972.186 43.381.658 52.856.708 66.626.123 

14 Darya-Varia Laboratoria Tbk (DVLA) 577.599 869.171 929.197 972.297 1.087.379 

15 Indofarma Tbk (INAF) 1.478.585 1.125.055 1.047.918 1.203.467 1.156.050 

16 Kalbe Farma Tbk (KLBF) 7.877.366 9.087.348 10.226.789 10.911.860 13.636.405 

17 Kimia Farma Tbk (KAEF) 2.704.729 2.854.058 3.183.829 3.481.166 3.734.241 

18 Merck Tbk (MERK) 637.134 1.125.055 1.047.918 1.203.467 929.876 

19 Pyridam Farma Tbk (PYFA) 119.58 132 140.858 151.094 176.73 

20 Schering Plough Indonesia Tbk (SCPI) 204.012 284.9 260.315 273.311 302.829 

21 Tempo Scan Pacific Tbk (TSPC) 3.633.789 4.497.931 5.134.242 5.780.664 6.630.809 

22 Mandom Indonesia Tbk (TCID) 1.239.775 1.388.725 1.466.939 1.654.671 1.851.152 

23 Mustika Ratu Tbk (MRAT) 307.804 345.576 369.366 406.316 458.197 

24 Unilever Tbk (UNVR) 15.577.811 18.246.872 19.690.239 23.469.218 27.303.248 

25 Kedaung Indah Can Tbk (KICI) 93.195 83.011 80.79 87.517 94.787 

26 Kedawung Setia Industrial Tbk (KDSI) 1.078.023 959.834 1.123.050 1.180.506 1.301.332 

27 Langgeng Makur Industri Tbk (LMPI) 326.183 381.141 401.594 502.187 598.259 

Sumber : diolah penulis 
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Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa secara garis besar perusahaan yang termasuk 

dalam kategori Industri consumer good  mempunyai tingkat penjualan yang meningkat 

selama kurun waktu lima tahun terakhir. Adanya peningkatan pada konsumsi masyarakat 

membuktikan bahwa perusahaan mampu bertahan dalam kondisi krisis di Indonesia. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti menulis penelitian mengenai  

PENGARUH LIKUIDITAS, LEVERAGE, PENGELOLAAN ASET DAN 

PROFITABILITAS DALAM MEMPREDIKSI PERUBAHAN LABA PERUSAHAAN 

INDUSTRI CONSUMER GOOD YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK 

INDONESIA PERIODE 2008-2012.  

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas m aka erumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Apakah likuiditas berpengaruh dalam memprediksi perubahan laba pada perusahaan 

industri consumer good? 

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 ? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun 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. 

1.4 Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah: 

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

NPM, variabel dependennya adalah perubahan laba. 

2. Objek dalam penelitian  ini adalah perusahaan industry consumer good yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang memberikan laporan kontinyu 

selama periode penelitian. 

3. Periode penelitian 2008-2012. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat : 

1. Bagi Emiten 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu dasar 

pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam bidang keuangan terutama dalam 

rangka untuk memaksimalkan laba perusahan dengan memperhatikan rasio keuangan 

yang diteliti dalam penelitian ini. 

 

2. Bagi Investor 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan 

didalam pengambilan keputusan investasi pada perusahaan khususnya industry 

consumer good. 

 

3. Bagi Ilmu Pengetahuan 

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan memberikan sumbangan 

berupa pengembangan ilmu yang berkaitan dengan ekonomi khususnya tentang 

pengaruh rasio keuangan terhadap perubahan laba. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab yang disusun dengan sistematika sebagai 

berikut: 
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BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini terdiri dari latar belakang penelitian, identifikasi masalah, rumusan masalah, 

pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. 

  

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi pemaparan teori-teori yang terkait dengan penelitian ini, pengembangan 

kerangka pemikiran dan membangun hipotesis penelitian, serta penelitian sebelumnya.. 

 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Metode penelitian berisi mengenai objek, waktu penelitian; teknik pengumpulan data, dan 

teknik pengolahan data. 

 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi gambaran umum objek penelitian, proses dan hasil analisis data disertai 

tinjauan kritis, serta implikasi manajerial. 

 

BAB V SIMPULAN DAN SARAN 

Ini merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran berkaitan dengan 

penelitian ini. 

Pengaruh Likuiditas...,Serly Everstin, Ma.-Ibs, 2013 
 



10 

 

 

Pengaruh Likuiditas...,Serly Everstin, Ma.-Ibs, 2013 
 



10 
 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 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 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). 

Pengaruh Likuiditas...,Serly Everstin, Ma.-Ibs, 2013 
 



11 
 

 Laporan keuangan seharusnya memberikan informasi yang berguna bagi investor 

dan kreditor utuk membuat keputusan investasi, kredit dan keputusan sejenis lainnya. Laba 

merupakan bagian dari laporan keuangan. Laba dapat digunakan untuk menilai prospek 

perushaan misalnya untuk mengevaluasi performance manajemen, memperkirakan earning 

power, memprediksi laba yang akan datang atau menilai risiko invetasi atau pinjaman pada 

perusahaan (SFAC No.1, 1978). 

2.1.2 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). 
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2.1.3 Financial Statement 

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 sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah 

dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan.  

Sedangkan menurut Harahap (2011) laporan keuangan adalah suatu alat dengan 

mana informasi dikumpulkan dan diproses dalam akuntansi keuangan yang 

dikomunikasikan secara periodik kepada para pemakainya. Adapun jenis laporan keuangan 

yang lazim dikenal adalah : Neraca atau Laporan Laba/Rugi, atau hasil usaha, Laporan Arus 

Kas, Laporan Perubahan Posisi Keuangan. 

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan merupakan alat 

untuk mengetahui informasi kondisi dan posisi keuangan suatu perusahaan dalam periode 

tertentu untuk memenuhi kebutuhan pihak yang berkepentingan di dalam perusahaan. 

2.1.3.1 Jenis dan Tujuan Laporan Keuangan 

Bagi para analis, laporan keuangan merupakan media yang penting untuk menilai 

prestasi dan kondisi ekonomis suatu perusahaan (Harahap,2011). Menurut Standar 

Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia tujuan laporan 

keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, 
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serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar 

pemakai dalam pengambilan keputusan. Adapun tujuan laporan keuangan menurut Pedoman 

Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) adalah untuk memberikan informasi tentang posisi 

keuangan, kinerja perubahan ekuitas, arus kas dan informasi lainnya yang bermanfaat bagi 

pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan ekonomi serta menunjukkan 

pertanggung jawaban manajemen atas pengguna sumber daya yang dipercayakan kepada 

mereka. Sedangkan, tujuan yang lebih spesifik dari pembuatan atau penyusunan laporan 

keuangan dijelaskan oleh Kasmir (2012) sebagai berikut : 

1. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang dimiliki 

perusahaan pada saat ini; 

2. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki 

perusahaan pada saat ini;  

3. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada 

suatu periode tertentu; 

4. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan 

perusahaan dalam suatu periode tertentu. 

5. Memberikan informasi tentang perubahan–perubahan yang terjadi terhadap aktiva, 

pasiva, dan modal perusahaan. 

6. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu periode. 

7. Memberikan informasi tentang catatan–catatan atas laporan keuangan. 

8. Informasi keuangan lainnya. 
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Laporan keuangan dapat dibedakan atas tiga jenis yaitu (Tandelilin, 2010): 

-  Neraca 

Neraca digunakan unuk menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan pada 

suatu waktu tertentu, yang meliputi asset perusahaan dan Klaim atas asset tersebut 

(meliputi hutang dan saham sendiri). 

- Laporan Rugi Laba 

Laporan Rugi Laba memberikan informasi mengenai aktivitas perusahaan selama 

jangka waktu tertentu.Tujuan pokok dari laporan laba rugi adalah melaporkan 

kemampuan perusahaan yangsebenarnya untuk memperoleh untung. 

- Laporan Aliran Kas 

Laporan ini menyajikan informasi mengenai aliran kas masuk dan keluar perusahaan 

selama jangka waktu tertentu. 

2.1.4 Analisis Laporan Keuangan 

Menurut Subramanyan (2010) analisis laporan  keuangan 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. 

Tujuan analisa keuangan itu sendiri untuk memperoleh informasi sehubung dengan posisi 

keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan 

(Munawir,2010). 

2.1.5 Analisis Rasio Keuangan 

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

relatif untuk mengidentifikasi beberapa kekuatan dan kelemahan keuangan perusahaan. 
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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. 

 Pendekatan yang sering digunakan untu mengevaluasi profitabitas perusahaan dan 

pengembalian atas kekayaan adalah analisis Du Pont. Analisis Du Pont adalah suattu metode 

yang digunakan untuk menganalisis profitabilitas perusahaan dan tingkt pengembalian 

ekuitas (Keown, 2008). Tingkat pengembalian ekuitas dapat dihitung dengan rumus: 

- Tingkat pengembalian ekuitas = ( pengembalian atas aktiva) x ( 1 – (total hutang : total 

aktiva)) 
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Sedangkan tingkat pengembalan atas aktiva dapat disajikan sebagai berikut: 

- Tingkat pengembalian atas aktiva = ( laba bersih : penjualan ) x (penjualan : total aktiva) 

Menurut Keown (2008), penggunaan persamaan Du Pont memungkinkan manajemen 

melihat lebih jelas faktor pemicu tingkat pengembalian ekuitas serta hubungan antara 

margin laba bersih, perputaran aktiva dan rasio hutang. 

2.1.5.1 Keunggulan Analisis Rasio Keuangan 

Analisis rasio keuangan memiliki keunggulan dibanding teknik analisis lainnya. 

Keunggulan tersebut antara lain (Harahap,2011): 

- Rasio merupakan angka-angka yang lebih mudah dibaca dan ditafsirkan, 

- Merupakan pengganti yang lebih sederhana dan informasi yang disajikan laporan 

keuangan sangat rinci dan rumit, 

- Mengetahui posisi perusahaan ditengah industri lain, 

- Sangat bermanfaat untuk bahan dalam mengisi model-model pengambilan keputusan 

dan model prediksi (Z-score), 

- Menstandarisir size perusahaan, 

- Lebih mudah membandingkan perusahaan dengan perusahaan lain atau  melihat 

perkembangan perusahaan secara periodik atau melihat perkembangan perusahaan 

secara periodik atau time series, 

- Lebih mudah melihat tren atau kecenderungan perusahaan serta melakukan prediksi 

dimasa yang akan datang. 
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2.1.5.2 Keterbatasan Analisis Rasio Keuangan 

Selain memiliki keunggulan analisis rasio keuangan juga memiliki sejumlah 

keterbatasan, antara lain (Harahap,2011): 

- Kesulitan dalam memilih rasio yang tepat dipergunakan untuk kepentingan 

pemakainya, 

- Keterbatasan yang dimiliki akuntansi atau laporan keuangan juga menjadi 

keterbatasan teknik seperti ini: 

a. Bahan perhitungan rasio atau laporan keuangan banyak mengandung tafsiran 

atau judgment yang dapat dinilai bias atau subjektif, 

b. Nilai yang terkandung dalam  laporan keuangan dan rasio adalah nilai perolehan 

atau cost bukan harga pasar, 

c. Klasifikasi dalam laporan keuangan bisa berdampak pada angka rasio, 

d. Metode pencatatan yang tergambar dalam standar akuntansi bisa diterapkan 

berbeda-beda oleh perusahaan yang berbeda. 

- Jika data untuk menghitung rasio tidak tersedia, akan menimbulkan kesulitan 

menghitung rasio, 

- Sulit jika data yang tersedia tidak sinkron, 

-  Dua perusahaan yang dibandingkan bisa saja menggunakan teknik dan standar 

akuntansi yang berbeda. Oleh karenanya jika dilakukan perbandingan bisa 

menimbulkan kesalahan. 
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2.1.6 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. 

Likuditas perusahaan adalah kemampuan perusahaan untuk dapat menyediakan alat-

alat likuid sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi kewajiban finansialnya pada saat 

ditagih (Riyanto,2011). 

2.1.6.1 Rasio Likuiditas 

Rasio likuiditas adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban jangka pendek.Rasio ini membandingkan kewajiban jangka pendek 

dengan sumber jangka pendek untuk memenuhi kewajiban tersebut. Beberapa tujuan dan 

manfaat yang dapat diambil dari hasil perhitungan rasio likuiditas menurut Kasmir (2012) 

adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban atau hutang yang 

segera jatuh tempo pada saat ditagih. Artinya, kemampuan untuk membayar 

kewajiban yang sudah waktunya dibayar sesuai jadwal batas waktu yang telah 

ditetapkan (tanggal dan bulan tertentu). 
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2. Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek 

dengan aktiva lancar secara keseluruhan. Artinya, jumlah kewajiban yang berumur 

dibawah satu tahun atau sama dengan satu tahun, dibandingkan dengan total aktiva 

lancar. 

3. Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek 

dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan persediaan atau piutang. Dalam hal ini 

aktiva lancar dikurangi persediaan dan hutang yang dianggap likuiditasnya lebih 

rendah. 

4. Untuk mengukur atau membandingkan antara jumlah persediaan yang ada dengan 

modal kerja perusahaan. 

5. Untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar hutang. 

6. Sebagai alat perencanaan kedepan, terutama yang berkaitan dengan perencanaan kas 

dan hutang. 

7. Untuk melihat kondisi dan posisi likuiditas perusahaan dari waktu ke waktu dengan 

membandingkannya untuk beberapa periode. 

8. Untuk melihat kelemahan yang dimiliki perusahaan, dari masing-masing komponen 

yang ada di aktiva lancar dan hutang lancar. 

9.  Menjadi alat pemicu bagi pihak manajemen untuk memperbaiki kinerjanya, dengan 

melihat rasio likuiditas yang ada pada saat ini. 
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Macam-macam rasio likuiditas menurut (Riyanto,2011): 

a. Current Ratio 

Kemampuan untuk membayar utang yang segera harus dipenuhi dengan aktiva 

lancar. 

Current Ratio = 
             

            
 

 

b. Cash Ratio 

Kemampuan untuk membayar utang yang harus segera dipenuhi dengan kas yang 

tersedia dalam perusahaan dan efek yang segera dapat diuangkan. 

Cash Ratio = 
        

            
 

c. Quick Ratio 

Kemampuan untuk membayar utang yang segera harus dipenuhi dengan aktiva 

lancar yang lebih likuid (quick assets). 

Quick Ratio =  
                

            
 

d. Working Capital to Total Asset 

Likuiditas dari total aktiva dan posisi modal kerja (neto). 

Working Capital to Total Asset =  
                         

             
 

Dalam penelitian ini rasio likuidtas yang digunakan adalah Working Capital to Total 

Asset (WCTA). 
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2.1.7 Solvabilitas/Leverage 

Menurut Munawir (2007) 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. 

Perusahaan dikatakan solvable apabila perusahaan tersebut memenuhi aktiva atau 

kekayaan yang cukup untuk membayar semua hutangnya, sebaliknya apabila aktiva tidak 

cukup atau lebih kecil dari jumlah hutangnya, berarti perusahaan tersebut dalam keadaan 

insolvable (Munawir,2007). 

2.1.7.1 Rasio Solvabilitas/Leverage 

Menurut Harahap (2011) Rasio solvabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan 

dalam meembayar kewajiban jangka panjangnya atau kewajiban–kewajibannya apabila 

perusahaan dilikuidasi. Rasio ini dapat dihitung dari pos-pos yang sifatnya jangka panjang 

seperti aktiva tetap atau utang jangka panjang.  

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.  

Tujuan dan manfaat rasio solvabilitas menurut Kasmir (2012)  adalah : 
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1. Untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya 

(kreditur). 

2. Untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat 

tetap (setiap angsuran pinjaman termasuk bunga). 

3. Untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan 

modal. 

4. Untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang. 

5. Untuk menilai seberapa besar pengaruh hutang perusahaan terhadap pengelolaan 

aktiva. 

6. Untuk menilai atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang 

dijadikan jaminan hutang jangka panjang. 

7. Untuk menilai beberapa dana  pinjaman yang segera akan ditagih, terdapat sekian 

kalinya modal sendiri yang dimiliki. 

8. Tujuan lainnya. 

Sementara itu manfaat rasio solvabilitas atau leverage ratioadalah (Kasmir, 2012) : 

1. Untuk menganalisis kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada 

pihak lainnya. 

2.  Untuk menganalisis kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban yang bersifat 

tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga). 

3. Untuk menganalisis keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap 

dengan modal. 

4. Untuk menganalisis seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang. 
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5. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh hutang perusahaan terhadap 

pengelolaan aktiva. 

6. Untuk menganalisis atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri 

yang dijadikan jaminan hutang jangka panjang. 

7. Untuk menganalisis beberapa dana pinjaman yang segera akan ditagih, terdapat 

sekian kalinya modal sendiri yang dimiliki, 

8. Manfaat lainnya. 

Jenis-jenis rasio solvabilitas/leverage (Kasmir,2012): 

a. Debt to Equity Ratio 

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. Rumus 

debt to equity ratio adalah : 

Debt to Equity Ratio = 
           

            
 

 

b. Debt to Total Asset Ratio 

Rasio ini mengukur presentase dana yang disediakan kreditor terhadap total aktiva 

perusahaan . Rasio ini mencerminkan berapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh 

utang atau berapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelola aktiva. 

Semakin besar rasio ini berarti semakin tinggi peranan dana dari luar perusahaan 
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untuk membelanjai aktiva dan semakin besar risiko kreditor. Rumus debt to asset 

ratio adalah : 

Debt to Asset Ratio = 
          

          
 

 

 

c. Long Term Debt to Equity Ratio 

Rasio ini mengukur hubungan antara utang jangka panjang terhadap modal ekuitas. 

Tujuan rasio ini untuk mengukur berapa bagian modal ekuitas yang dijadikan 

jaminan utang jangka panjang. 

Long Term Debt to Equity Ratio = 
              

            
 

Dalam penelitian ini rasio solvabilitas atau leverage yang digunakan adalah  Debt to 

Equity Ratio (DER). 

 

2.1.8 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). 
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2.1.8.1 Rasio Aktivitas 

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

mengukur seberapa efektif perusahaan telah mengelola aktivanya. Menurut Kasmir (2012) 

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. Rasio 

aktivitas bagi banyak praktisi dan analis bisnis menyebutnya juga sebagai rasio pengeloalaan 

aset (asset management ratio). 

Berikut ini adalah beberapa tujuan yang hendak dicapai perusahaan dari penggunaan 

rasio aktivitas menurut Kasmir (2012), antara lain : 

1. Untuk mengukur berapa lama penagihan piutang selama satu periode atau berapa 

kali dana yang ditanam dalam pihutang ini berputar dalam satu periode. 

2. Untuk menghitung hari rata-rata penagihan piutang (days of receivable) dimana hasil 

perhitungan ini menunjukkan jumlah hari (berapa hari piutang tersebut rata-rata tidak 

dapat ditagih). 

3. Untuk menghitung beberapa hari rata-rata persediaan tersimpan dalam gudang. 

4. Untuk mengukur berapa kali dana yang ditanamkan dalam modal kerja berputar 

dalam satu periode atau beberapa penjualan yang dapat dicapai oleh setiap modal 

kerja yang digunakan (working capital turnover) . 

5. Untuk mengukur berapa kali dana yang ditanamkan dalam aktiva tetap berputar 

dalam satu periode. 

6. Untuk mengukur penggunaan semua aktiva perusahaan dibandingkan dengan 

penjualan. 
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Kemudian, disamping tujuan yang ingin dicapai diatas, terdapat beberapa manfaat  

dari rasio aktivitas (Kasmir,2012): 

1. Dalam bidang piutang : 

a. Perusahaan atau manajemen dapat mengetahui berapa lama piutang mampu 

ditagih selama satu periode. Kemudian, manajemen juga dapat mengetahui 

berapa kali dana yang ditanam dalam piutang ini berputar dalam satu periode. 

Dengan demikian, dapat diketahui efektif atau tidaknya kegiatan perusahaan 

dalam bidang penagihan. 

b. Manajemen dapat mengetahui jumlah hari dalam rata-rata penagihan piutang 

(days of receivable) sehingga manajemen dapat pula mengetahui jumlah hari 

(berapa hari piutang tersebut rata-rata tidak dapat ditagih). 

2. Dalam bidang persediaan, manajemen dapat mengetahui rata-rata sediaan tersimpan 

dalam gudang hasil ini dibandingkan dengan target yang telah ditentukan atau rata-

rata industri. Kemudian perusahaan dapat pula membandingkan hasil ini dengan 

pengukuran rasio beberapa periode yang lalu. 

3. Dalam bidang modal kerja dan penjualan, manajemen dapat mengetahui berapa kali 

dana yang ditanamkan dalam modal kerja berputar dalam satu periode atau dengan 

kata lain, berapa penjualan yang dapat dicapai oleh setiap modal kerja yang 

digunakan. 

4. Dalam bidang aktiva dan penjualan : 

a.  Manajemen dapat mengetahui berapa kali dana yang ditanamkan dalam aktiva 

tetap berputar dalam satu periode. 
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b. Manajemen dapat mengetahui penggunaan semua aktiva perusahaan 

dibandingkan dengan penjualan dalam satu periode tertentu. 

5. Manfaat lainnya. 

Macam-macam rasio aktivitas menurut Harahap (2011) : 

a. Inventory Turn Over 

Rasio ini menunjukkan seberapa cepat perputaran persediaan dalam siklus produksi 

normal. Semakin besar rasio ini semakin baik karena dianggap bahwa kegiatan 

penjualan berjalan cepat. Inventory Turn Over dapat dirumuskan sebagai berikut : 

Inventory Turn Over = 
                     

                           
 

 

b. Receivable Turn Over 

Rasio ini menunjukkan berapa cepat penagihan piutang. Semakin besar rasiio ini 

semakin baik karena proses penagihan piutang dilakukan secara cepat.  

Receivable Turn Over dapat dirumuskan sebagai berikut : 

Receivable Turn Over = 
                       

                 
 

Jika dikoversikan menjadi hari: 

Receivable Turn Over = 
   

                    
 

c. Fixed Asset Turn Over 

Rasio ini menunjukkan berapa kali nilai aktiva berputar bila diukur dari volume 

penjualan. Semakin tinggi rasio ini semakin baik. Artinya kemampuan aktiva tetap 

menciptakan penjualan  semakin tinggi.  
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Fixed Asset Turn Over dapat dirumuskan sebagai berikut:  

Fixed Asset Turn Over = 
         

                   
 

d. Total Asset Turn Over 

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 dapat dirumuskan sebagai 

berikut : 

Total Asset Turn Over = 
         

          
 

e. Periode Penagihan Piutang 

Angka ini menunjukkan berapa lama perusahaan melakukan penagihan piutang 

semakin pendek periodenya semakin baik. Rasio ini sejalan dengan informasi yang 

digambarkan Receivable Turn Over. Periode Penagihan Piutang dapat dirumuskan 

sebagai berikut:  

Periode Penagihan Piutang = 
                   

                  
 

Dalam penelitian ini rasio aktivitas yang digunakan adalah Total Asset Turnover 

(TATO). 

2.1.9 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. 
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2.1.9.1 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. Tujuan dari rasio profitabilitas menurut Kasmir (2012) 

bagi perusahaan maupun bagi pihak luar perusahaan, yaitu : 

1. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu 

periode tertentu. 

2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang. 

3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu. 

4. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. 

5. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunaan baik modal 

pinjaman maupun modal sendiri. 

6. Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan dengan 

modal sendiri. 

7. Dan tujuan lainnya.  

Sementara itu, manfaat analisis laporan keuangan yang dapat diperoleh adalah : 

- Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode. 

- Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang. 

- Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu. 

- Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. 

- Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal 

pinjaman maupun modal sendiri. 
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- Manfaat lainnya. 

Macam-macam Rasio profitabiltas menurut Kasmir (2012): 

a. Margin laba Bersih (Net Profit Margin) 

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.  

Berikut adalah rumus net profit margin (NPM) : 

Net Profit Margin = 
                 

     
 

 

b. Return on Investment (ROI) 

Rasio ini menunjukkan hasil (return) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam 

perusahaan. Dengan rasio ini dapat diketahui kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan laba dari hasil investasi yang telah dilakukan. Semakin rendah rasio 

ini maka semakin buruk kondisi operasi perusahaan. Rumus ROI adalah sebagai 

berikut : 

Return On Investment = 
                 

            
 

 

c. Return on Equity (ROE) 

Return on Equity disebut juga rentabilitas modal sendiri merupakan rasio untuk 

mengkur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini menunjukkan 

efisiensi penggunaan perusahaan untuk menghasilkan laba dari modal sendiri. 
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Semakin tinggi rasio ini maka semakin kuat posisi pemilik perusahaan. Rumus untuk 

mencari Return on Equity adalah sebagai berikut : 

Return On Equity = 
                 

            
 

Dalam penelitian ini rasio profitabilitas yang digunakan adalah  Net Profit Margin 

(NPM). 

 

2.1.10 Hubungan antar Variabel 

2.1.10.1 Hubungan 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 waktu.Dalam 

penelitian ini alat ukur yang digunakan untuk mengukur likuiditas adalah Working Capital 

to Total Asset (WCTA). 

Menurut Keown (2008) apabila perusahaan melakukan investasi dengan tambahan 

disurat berharga dan inventory tanpa mengubah penggunaan current liabilities hal ini 

mengakibatkan tinggkat likuiditas meningkat. Dengan tambahan surat berharga, mencegah 

terjadinya kekurangan tak terduga dalam arus kas. Disamping itu penambahan persediaan 

(inventory) mengurangi kemungkinan berhentinya kegiatan produksi, dan hilangnya 

penjualan dari kekurangan persediaan. Namun, karena investasinya dengan menambahkan 

aset keuntungan yang didapat perusahaan rendah, yang berarti profitabilitas perusahaan 

rendah. 
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Dilain sisi jika perusahaan ingin mengurangi modal kerja bersih (net working 

capital) dengan menggantikan pembiayaan jangka pendek seperti surat hutang (yang harus 

dilunasi satu tahun atau kurang) untuk sumber janggka panjangg seperti obligasi. 

Penggunaan biaya jangka pendek membawa tingkat bunga yang lebih rendah. Disamping 

itu, ketika sumber pembiayaan jangka pendek digunakan untuk membiayai kebutuhan 

kebutuhan musiman perusahaan (kebutuhan hari raya) perusahaan dapat membayar dana 

setelah kebutuhan usiman berakhir, sehingga perusahaan hanya membayar bunga hanya 

selama periode ketika dana dibutuhkan. 

Gambar 2.1 

The risk of return trade-off in managing a firm’s net working capital 

 

 

 

 

Sumber: Keown (2008) 

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) 
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menunjukkan bahwa WCTA tidak berpengaruh signifikan dalam perubahan kinerja 

perusahaan. 

2.1.10.2 Hubungan 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. 

2.1.10.3 Hubungan 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). 
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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) 

dalam penelitiannya yang menunjukkan bahwa TATO berpengaruh positif dalam 

memprediksi perubahan laba. Akan tetapi  Juliana  dan Sulardi (2003) menunjukkan bahwa 

TATO tidak berpengaruh signifikan  dalam  memprediksi perubahan laba. 

2.1.10.4 Hubungan 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). Akan tetapi Syamsudin dan Primayuta (2009) menunjukkan bahwa NPM 

tidak berpengaruh signifikan dalam meprediksi perubahan laba. 
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2.2 Penelitian Terdahulu 

1. Ou (1990) melakukan penelitian dengan judul The Information Content of 

Nonearnings Accounting Numbers as Earning Prediction. Sampel yang digunakan 

637 perusahaan di Amerika yang selalu menyajikan laporan keuangan per 31 

desember selama tahun 1978 sampai 1983. Variabel independen yang digunakan 

adalah 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) 

dan variable dependennya adalah perubahan laba. Hasil persamaan logit 

menunjukkan bahwa GWSALE dan ROR berpengaruh positif signifikan terhadap 

perubahan laba satu tahun kedepan. 

2. Machfoedz (1994) berjudul Financial Ratio Analysis and The Prediction of Earnings 

Changes in Indonesia. Sample yang digunakan sebanyak 68 perusahaan manufaktur 

yang terdapat di Bursa Efek Jakarta (BEJ) selama periode 1989-1992. Machfoedz 

menganalisis 47 rasio keuangan untuk memprediksi perubahan laba. Hasil regresi 

menunjukkan hanya 13 rasio keuangan yang berpengaruh positif signifikan pada 

tingkat signifikan 5% dalam meprediksi laba satu tahun ke depan, rasio-rasio itu 

antara lain : Cash Flow to Current Liabilities (CFCL), Net Worth and Long Term 

Debt to Fixed Assets (NWTLFA), Gross Profit to Sales (GPS), Operating Income to 

Sales (OIS), Net Income to Sales (NIS), Net Income to Total Liabilities (NITL), 

Current Liabilities to Net Worth (CLNW) dan Net Worth to Total Liabilities 

(NWTL) berpengaruh terhadap perubahan laba. 
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3. Asyik dan Soelistiyo (2000) meneliti mengenai kemampuan rasio keuangan dalam 

memprediksi laba pada 50 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEJ selama 

periode 1995-1996. Dari 21 rasio keuangan yang digunakan hanya lima rasio 

keuangan yang berpengaruh signifikan dalam memprediksi perubahan laba. Hasil 

discriminant analysis menunjukkan bahwa Sales to Total Aset (ST/A), Long Term 

Debt to Total Asset (LTD/TA) dan Net Income to Total Asset (NI/S) berpengaruh 

positif signifikan terhadap perubahan laba satu tahunke depan, sedangkan Dividens 

to Net Income (DIV/NI) dan Plant & Equipment to Total Uses (INPPE/TU) yang 

berpengaruh negative signifikan terhadap perubahan laba satu tahun mendatang.  

4. Takarini dan Ekawati (2003) menganalisis rasio keuangan dalam memprediksi 

perubahan  laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEJ 1997-2000. 

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. 

5. Juliana dan Sulardi (2003) melakukan penelitian mengenai manfaat rasio keuangan 

dalam memprediksi perubahan laba pada 52 perusahaan manufaktur yang terdapat di 
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BEJ dengan tahun pengamatan 1998-2000. Variabel independen yang digunakan 

Current Ratio (CR), Gross Profit Margin (GPM), Operating Profit Margin (OPM), 

Net Profit Margin (NPM), Debt to Equity Ratio (DER), Inventory Turn Over (ITO), 

Total Asset Turnover (TATO), Return On Investment (ROI), Return On Equity 

(ROE) dan Leverage Ratio (LR). Variabel dependen yang digunakan adalah 

perubahan laba. Hasil analisis regresi berganda menunjukkan GPM dan OPM 

berpengaruh positif signifikan terhadap perubahan laba satu tahun kedepan dengan 

tingkat signifikansi kurang dari 5%, sedangkan TATO dan NPM tidak berpengaruh 

signifikan terhadap perubahan laba. 

6. Meriewaty dan Setyani (2005) yang menganalisis rasio keuangan terhadap 

perubahan kinerja pada perusahaan industry food and beverages yang terdaftar di 

BEJ periode 1999-2003. Variabel dependen yang digunakan untuk melihat 

perubahan kinerja perusahaan adalah Earniig After Tax (EAT) Operating Profit (OP) 

sedangkan variable independen yang digunakan adalah Current Ratio (CR), Quick 

Ratio (QR), Working Capital to Total Asset (WCTA), Total Debt to Equity Ratio 

(TDER), Total Debt toTotal Capital Asset (TDTCA), Long Term Debt to Equity 

Ratio (LTDER), Inventory Turnover (ITO), Total Asset Turnover (TATO), Average 

Day’s Inventory Ratio (ADIR), Working Capital Turnover Ratio (WCTR), Gross 

Profit Margin (GPM), Net Profit Margin (NPM),  Return On Investment (ROI), 

Return On Equity (ROE). Hasil yang didapat adalah TDTCA, TATO dan ROI 

berpengaruh terhadap kinerja perusahaan (untuk EAT) dan hanya CR yang 

berpengaruh signifikan terhadap perubahan kinerja perusahaan (untuk OP). 

Pengaruh Likuiditas...,Serly Everstin, Ma.-Ibs, 2013 
 



38 
 

7. Suprihatmi (2006), melakukan penelitian mengenai pengaruh rasio keuangan 

terhadap kemampuan memprediksi laba dengan sample 50 perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di BEJ periode 200-2002. Variabel independen yang digunakan DER, 

LR, GPM, NPM, IT, TATO, ROI dan ROE sedangkan variabel dependen yang 

digunakan adalah variabel pertumbuhan laba. Hasil yang diperoleh adalah GPM, IT, 

ROI dan ROE mempunyai pengaruh terhadap perubahan laba, sedangkan variabel 

DER, LR, TATO dan NPM tidak berpengaruh terhadap perubahan laba. 

8. Dewi dan Triptoprojo (2009) menganalisi rasio keuangan dala memprediksi kinerja 

keuangan perusahaan food and beverages yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) periode 2004-2007. Varibel independen yang digunakan Current Ratio (CR), 

Quick Ratio (QR), Cash Ratio (CHR), Inventory Turnover Ratio (ITR), Average 

Collection Period (ACP), Fixed Asset Turnover Ratio (FAT), Total asset Turnover 

Ratio (TATOO),  Total Debt to Total Equity Ratio (TDTE), Total Debt to Total 

Capital Asset Ratio (TDTA), Gross Profit Margin (GPM), Net Profit Margin 

(NPM), Operating Profit Margin Ratio (OPM), Return on Investment (ROI) dan 

Return on Equity (ROE). Varibel dependen yang digunakan adalah  Earning After 

Tax (EAT) untuk mempediksi kinerja keuangan. Hasil penelitian tersebut terdapat 

dua rasio keuangan yang berpengaruh untuk meprediksi kinerja perusahaan yaitu, 

Total Debt to Total Equity Ratio (TDTE) dan Cash Ratio (CHR). 

9. Syamsudin dan Primayuta (2009), meneliti mengenai rasio keuangan dan prediksi 

perubahan laba perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia dengan 

menggunakan sample 32 perusahaan periode 2007-2008. Variabel independen yang 

digunakan CR, DER, NPM dan TATO sedangkan variabel dependen menggunakan 
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perubahan laba. Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa variabel 

CR dan TATO memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan laba 

sedangkan variabel DER dan NPM tidak berpengaruh signifikan terhadap perubahan 

laba. 

10. Wibowo dan Pujiati (2011) melakukan penelitian mengenai analisis rasio keuangan 

dalam memprediksi perubahan laba pada perusahaan real estate dan property di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Singapura (SGX) periode 2004-2009. Variabel 

independen yang digunakan adalah rasio lancar, perputaran total aktiva, rasio total 

hutang terhadap total asset (aktiva), rasio profit margin, ROA dan ROE sedangkan 

variabel dependen yang digunakan perubahan laba. Dari hasil yang didapat 

menunjukkan bahwa rasio lancar dan profit margin berpengaruh signifikan terhadap 

dalam memprediksi perubahan laba perusahaan real estate dan property di Bursa 

Efek Indonesia (BEI). Sedangkan rasio perputaran total aktiva, rasio total hutang 

terhadap total asset, ROA dan ROE memiliki pengaruh yang tidak signifikan dalam 

memprediksi perubahan laba perusahaan real estate dan property di Bursa Efek 

Indonesia (BEI). Rasio perputaran total aktiva dan profit margin berpengaruh 

signifikan dalam memprediksi perubahan laba pada perusahaan real estate dan 

property di Singapura (SGX) sedangkan rasio lancar, total hutang terhadap total 

asset, ROA dan ROE memiliki pengaruh yang tidak signifikan signifikan dalam 

memprediksi perubahan laba pada perusahaan real estate dan property di Singapura 

(SGX). 
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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. Machfoedz (1994) “Financial Ratio Analysis and The 

Prediction of Earnings Changes in 

Indonesia” 

Variabel independen :  

Cash to Current Liabilities (CCL), Cash 

Flow to Current Liabilities (CFCL), 

Quick Assets to Current Liabilities 

(QACL), Current Assets to Current 

Liabilities (CACL), Current Assets 

toTotal Liabilities (CATL), Net Worth 

and Long Term Debt to Fixed Assets 

(NWTLFA), Net Worth and to Fixed 

Assets (NWFA), Operating Income to 

Net Income Before Tax (OINIBT), 

Earnings Before Taxed to Sales (EBTS), 

Gross Profit to Sales (GPS), Operating 

Income to Sales (OIS), Net Income to 

Sales (NIS), Inventory to Working 

Capital (IWC), Cost of Goods Sold to 

Inventory (CGSI)t, Sales to Quick 

Assets (SQA), Sales to Cash (SC), Sales 

to Account Receiveables (SAR), Cash 

Flow to Total Asset (CFTA), Current 

Asset to Total Asset (CATA), Quick 

Asset to Inventory (QAI), Inventory to 

Sales (IS), Sales to Total Asset ( STA), 

Working Capital to Total Asset 

(WCTAS), Total Liabilitiies to Current 

Assets (TLCA), Operrtating Income to 

Total Liabilities, Current Liabilities to 

Total Assets, Cash Flow to Total 

Cash Flow to Current 

Liabilities (CFCL), Net Worth 

and Long Term Debt to Fixed 

Assets (NWTLFA), Gross 

Profit to Sales (GPS), 

Operating Income to Sales 

(OIS), Net Income to Sales 

(NIS), Net Income to Total 

Liabilities (NITL), Current 

Liabilities to Net Worth 

(CLNW) dan Net Worth to 

Total Liabilities (NWTL) 

berpengaruh terhadap 

perubahan laba. 
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NO PENELITI JUDUL DAN VARIABEL HASIL PENELITIAN 

Liabilities, Sales to Fixed Assets, 

Working to Asset, Curent Asset to Sales, 

Quick Asset to Tottal Asset, Net wort to 

sales, working Caital to sales, Inventory 

to total Asset, cash floew to sales, net 

wort to total Asset, Current liabilities to 

inventory, total Liabilities to asset, 

Earning Before Tax to Net worth, Net 

Income to Fixed Asset, Net Income to 

Networt, Earning Before Income Taxes 

to Total assets, Net Income to Net 

Worth, Earning before Income, Tax to 

Total Assets, Net Income to total Assets, 

Sales toCurrent Liabilities, Net Income 

to Total Liabilities, Current Liabilities 

to Net Worth, Net Worth to Total 

Liabilites. 

Variable dependen : 

Perubahan laba. 

3. 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 

(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 

S/TA, LTD/TA, NI/S 

berpengaruh signifikan 

terhadap perubahan laba. 

4.  Takarini dan Ekawati 

(2003 

“Analisis Rasio Keuangan daam 

Memprediksi Perubahan Laba pada 

Perusahaan Manufaktur di Pasar Modal 

Indonesia” 

Hasil Regression Logistic 

menunjukan bahwa CLE dan 

WCTA berpengaruh terhadap 

perubahan laba di masa yang 
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NO PENELITI JUDUL DAN VARIABEL HASIL PENELITIAN 

 

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 

akan datang, sedangkan ROE 

berpengaruh negatif untuk 

memprediksi perubahan laba di 

periode berikutnya. 

5. Juliana  dan Sulardi 

(2003) 

“Manfaat Rasio Keuangan dalam 

Memprediksi Perubahan Laba 

Perusahaan Manufaktur” 

Variabel Independen: 

CR, GPM, OPM, NPM, DER, ITO, 

TATO, ROI, ROE dan LR.  

Variabel dependen: 

perubahan laba. 

Hasil analisis regresi berganda 

menunjukkan GPM dan OPM 

berpengaruh positif signifikan 

terhadap perubahan laba satu 

tahun kedepan dengan tingkat 

signifikansi kurang dari 5%, 

sedangkan TATO dan NPM 

tidak berpengaruh signifikan 

terhadap perubahan laba. 

6. Meriewaty dan Setyani 

(2005) 

“Analisis rasio Keuangan terhadap 

Perubahan Kinerja Perusahaan Industri 

Food and Beverage di Bursa Efek 

Jakarta (BEJ)” 

Variabel dependen: 

Earniig After Tax (EAT) danOperating 

Profit (OP) 

Variable independen : 

Current Ratio (CR), Quick Ratio (QR), 

Working Capital to Total Asset 

(WCTA), Total Debt to Equity Ratio 

(TDER), Total Debt toTotal Capital 

Asset (TDTCA), Long Term Debt to 

Equity Ratio (LTDER), Inventory 

Turnover (ITO), Total Asset Turnover 

(TATO), Average Day’s Inventory 

Ratio (ADIR), Working Capital 

Turnover Ratio (WCTR), Gross Profit 

Margin (GPM), Net Profit Margin 

(NPM),  Return On Investment (ROI), 

Return On Equity (ROE) 

TDTCA, TATO dan ROI 

berpengaruh terhadap kinerja 

perusahaan (untuk EAT) dan 

hanya CR yang berpengaruh 

signifikan terhadap perubahan 

kinerja perusahaan (untuk OP) 

7. Suprihatmi (2006) “Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap 

Kemampuan Memprediksi Perubahan 

Laba pada Perusahaan-Perusahaan 

GPM, IT, ROI dan ROE 

mempunyai pengaruh terhadap 

perubahan laba, sedangkan 
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NO PENELITI JUDUL DAN VARIABEL HASIL PENELITIAN 

Manufaktur yang Terdaftar di Bursa 

Efek Jakarta” 

Variabel independen : 

DER, LR, GPM, NPM, IT, TATO, ROI 

dan ROE. 

Variabel dependen : 

Perubahan laba. 

variabel DER, LR dan NPM 

tidak berpengaruh terhadap 

perubahan laba. 

 

 

 

 

8. Prasetiono dan Hapsari 

(2009) 

“Analisi Rasio Keuangan Untuk 

Memprediksi Pertumbuhan Laba” 

Variabel independen : 

WCTA, CLI, OITL, TATO, NPM, dan 

GPM. 

Variabel dependen : 

Pertumbuhan Laba 

TATO, NPM dan GPM 

berpengaruh positif signifikan 

terhadap petumbuhan laba. 

WCTA, OITL,dan CLI tidak 

signifikan mempengaruhi 

pertumbuhan laba. 

9. Syamsudin dan 

Primayuta (2009) 

“Rasio Keuangan dan Prediksi 

Perubahan Laba Perusahaan 

Manufaktur yang Terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia” 

Variabel independen : 

CR, DER, NPM, TATO 

Variabel dependen : 

Perubahan Laba 

CR dan TATO memiliki 

pengaruh yang signifikan 

terhadap pertumbuhan laba 

sedangkan variabel DER dan 

NPM tidak berpengaruh 

signifikan terhadap perubahan 

laba. 

 

10. Wibowo dan Pujiati 

(2011) 

“Analisis Rasio Keuangan dalam 

Memprediksi Perubahan Laba pada 

Perusahaan Real Estate dan Properti di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) dan 

Singapura (SGX)” 

Variabel independen :  

Rasio Lancar, Rasio Perputaran Total 

Aktiva, Rasio Total Hutang terhadap 

Total Aset, Rasio Profit Margin, ROA 

dan ROE. 

Variabel dependen : 

Perubahan Laba 

rasio lancar dan profit margin 

berpengaruh signifikan 

terhadap dalam memprediksi 

perubahan laba perusahaan 

real estate dan property di 

Bursa Efek Indonesia (BEI). 

Sedangkan rasio perputaran 

total aktiva, rasio total hutang 

terhadap total asset, ROA dan 

ROE memiliki pengaruh yang 

tidak signifikan dalam 

memprediksi perubahan laba 

perusahaan real estate dan 

property di Bursa Efek 

Indonesia (BEI). 

Rasio perputaran total aktiva 

dan profit margin berpengaruh 

signifikan dalam memprediksi 

perubahan laba pada 

perusahaan real estate dan 

property di Singapura (SGX) 

sedangkan rasio lancar, total 

hutang terhadap total asset, 

ROA dan ROE memiliki 

pengaruh yang tidak signifikan 

signifikan dalam memprediksi 

perubahan laba pada 

perusahaan real estate dan 
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NO PENELITI JUDUL DAN VARIABEL HASIL PENELITIAN 

property di Singapura (SGX). 

Sumber : diolah oleh penulis 

2.3 Rerangka Pemikiran 

Gambar 2.2 

Sumber: diolah oleh penulis 

2.4 Hipotesis 

Berdasarkan rerangka pemikiran di atas maka dapat disusun hipotesis: 

1. Hipotesis 1 

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. 
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2. Hipotesis 2 

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... 

3. Hipotesis 3 

Ho3: Pengelolaan aset tidak berpengaruh dalam memprediksi perubahan laba 

perusahaan consumer good Bursa Efek Indonesia periode 2008-2012. 

Ha3 : Pengelolaan aset berpengaruh dalam memprediksi perubahan laba perusahaan 

consumer good Bursa Efek Indonesia periode 2008-2012. 

4. Hipotesis 4 

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. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Objek Penelitian 

Objek penelitian yang digunakan adalah perusahaan yang termasuk dalam industri 

Consumer Good di Bursa Efek Indonesia periode 2008–2012. Bursa Efek Indonesia 

merupakan tempat beraktivitasnya pasar modal di Indonesia yang terletak di Jl. Jendral 

Sudirman Kav 52-53, Jakarta Selatan. 

3.2 Teknik Penghimpunan Data 

3.2.1 Jenis dan Sumber Data 

Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian pengujian hipotesis atau biasa 

disebut dengan hypothesis testing (Sekaran & Bougie, 2010). Hypothesis testing merupakan 

suatu jenis penelitian yang menjelaskan bagaimanakah sifat dari suatu hubungan antara 

variabel tertentu (baik itu hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen) 

dan untuk memprediksi bagaimanakah hasil dari suatu hubungan yang diteliti. 

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

merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung, peneliti tidak langsung berhubungan 

kepada objek yang bersangkutan tetapi  data tersebut telah dikumpulkan oleh lembaga 

pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data (Kuncoro, 2011). 

Data tersebut dapat berasal dari berbagai macam buku literature, arsip, dokumen, serta data 
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mengenai laporan keuangan yang dimiliki oleh instansi bersangkutan atau melalui media 

informasi lainnya. 

3.2.2 Data yang Dihimpun 

Data yang dihimpun sebagai berikut : 

1. Daftar perusahaan yang termasuk dalam industri Consumer Good di Bursa Efek 

Indonesia periode 2008-2012. 

2. Tingkat Working Capital to Total Asse (WCTA), Debt Equity Ratio (DER), Total 

Asset Turnonver (TATO) dan Net Profit Margin (NPM )yang dihitung dari laporan 

keuangan tahunan perusahaan yang termasuk dalam industri Consumer Good yang 

mengumumkan  laporan keuangannya selama 5 tahun berturut-turut dari tahun 

2008-2012.  

Seluruh data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh dari data laporan 

keuangan tahunan perusahaan yang diterbitkan dan dipublikasikan langsung oleh Bursa 

Efek Indonesia (BEI) dan Indonesia Capital Market Directory (ICMD). 

3.2.3 Metode Pengumpulaan Data 

Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah metode purposive sampling 

dimana sampel yang diambil dengan maksud atau tujuan tertentu (Sekaran, 2010). Kriteria 

sampel penelitian ini adalah perusahaan yang telah memenuhi kriteria sebagai berikut : 

- Perusahaan yang termasuk dalam industri Consumer Good yang tidak pernah delisting di 

Bursa Efek Indonesia selama periode 2008–2012. 

- Perusahaan yang mepublikasikan laporan keuangannya secara berturut-turut dan sudah 

diaudit dan dapat diakses selama periode penelitian.  
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3.3 Operasionalisasi Variabel 

3.3.1 Variabel Terikat (Dependent) 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah perubahan  laba. Dasar perhitungan 

perubahan laba yang dalam penelitian ini adalah  Earning Before Income Tax (EBIT)  

dengan alasan untuk menghindari adanya perbedaan pajak periode analisis, yang dapat 

dirumuskan sebagai berikut (Harahap,2011): 

     
           

    
 

Keterangan: 

Y = Perubahan Laba 

Yt = Laba perusahaan tertentu pada periode tertentu 

Yt-1 = Laba perusahaan tertentu pada periode sebelumnya. 

3.3.2 Variabel Bebas (Independent) 

1. Working Capital to Total Asset (WCTA) 

WCTA merupakan perbandingan antara aktiva lancar dikurangi hutan lancar 

terhadap jumlah aktiva atau total aset. WCTA dapat dirumuskan (Riyanto,2011): 

WCTA = 
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2. Debt to Equity Ratio (DER) 

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. Rumus debt to equity 

ratio menurut Kasmir (2012) adalah : 

Debt to Equity Ratio = 
           

            
 

 

3. Total Asset Turnover (TATO) 

Rasio ini menunjukkan perputaran total aktiva diukur dari volume penjualan, dengan 

kata lain seberapa jauh kemampuan seluruh aktiva menciptakan penjualan. Semakin tinggi 

rasio ini semakin baik. Total Asset Turnover dapat dirumuskan sebagai berikut 

(Harahap,2011): 

Total asset Turnover = 
         

          
 

 

4. Net Profit Margin (NPM) 

 Net Profit Margin (NPM) merupakan rasio profitabilitas. NPM merupakan salah satu 

rasio yang digunakan untuk mengukur margin laba atas penjualan. Semakin besar rasio 

semakin besar kemapuan perusahaan untuk menutup beban di luar operasi dan pajak 

penghasilan, sekaligus yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba 

bersih.  
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Berikut rumus Net Profit Margin (Kasmir,2012): 

 NPM = 
                 

     
 

Ringkasan variabel dan definisi operasional variabel dari penelitian ini dilihat pada 

tabel 3.1. berikut ini. 

Tabel 3.1 

Variabel dan Definisi Operasional 

NO VARIABEL DEFINISI SKALA PENGUKURAN 

1 Perubahan Laba Laba tahun t 

dibandingkan dengan  

laba tahun 

sebelumnya. 

 

 

Rasio 
     

           

    
 

 

2 Likuiditas Likuiditas menunjukkan 

kemampuan perusahaan 

untuk memenuhi 

kewajiban keuangannya 

yang harus segera 

dipenuhi, atau 

kemampuan perusahaan 

untuk memenuhi 

kewajiban keuangan 

pada saat ditagih. 

 

Munawir (2010) 

Rasio WCTAt-1 = 
                             

             
 

 

 

 

(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 

Rasio ini 

menggambarkan sejauh 

mana suatu perusahaan 

Rasio  
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NO VARIABEL DEFINISI SKALA PENGUKURAN 

ativitas 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) 

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 : diolah oleh penulis 

3.4 Metode Analisis Data 

3.4.1 Teknik Pengolahan Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data panel (pooled data), 

karena data terdiri dari beberapa objek dan meliputi beberapa periode waktu. Data panel 

(pooled data) adalah kombinasi antara data runtut waktu (time series) dan silang tempat 

(cross section) (Kuncoro, 2011). Data runtut waktu (time series) merupakan data yang 

secara kronologis disusun menurut waktu pada suatu variabel tertentu, sedangkan data silang 

tempat (cross-section) merupakan data yang dikumpulkan pada suatu titik waktu (Kuncoro, 

2011). 

Dalam mengolah data untuk melakukan operasionalisasi variabel yang akan diuji, 

nilai variabel tersebut di input ke dalam bantuan Microsoft excel dan kemudian diolah 
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dengan program software EViews (Econometric Views) versi 6 yang merupakan program 

komputer berbasis Windows  yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah 

yang berbentuk time series, cross section, maupun data panel banyak dipakai untuk analisa 

statistika dan ekonometri. Oleh sebab itu EViews banyak dipakai untuk analisa statistika dan 

ekonometri. 

3.4.2 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui distribusi data dalam variabel yang akan 

digunakan dalam penelitian. Data yang baik dan layak digunakan dalam penelitian ini adalah 

data yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Untuk melakukan uji 

normalitas dapat menggunakan dua cara, yaitu dengan histogram dan uji Jarque-Bera 

(Winarno, 2011).  

Adapun hipotesis dari uji Jargue-Bera test adalah sebagai berikut :  

Ho : Residual data terdistribusi normal  

Ha : Residual data tidak terdistribusi normal  

Jika nilai statistik Jargue Bera mendekati 0 atau sama dengan 0, maka dapat disimpulkan 

bahwa residual terdistribusi secara normal (Widarjono, 2009) dan jika nilai probabilitas 

yang diperoleh lebih besar dari α = 5%, maka tidak dapat menolak Ho yang artinya residual 

data berdistribusi normal (Winarno, 2011). 

3.4.3 Penetuan Model Regresi Data Panel 

Ada tiga pendekatan yang biasa digunakan untuk mengestimasi model regresi 

dengan data panel yaitu Common Effect, Fixed Effect dan Random Effect (Winarno, 2011). 

Metode  Common Effect merupakan teknik yang paling sederhana untuk mengestimasi data 
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panel, yaitu dengan mengkombinasikan data  time series  dan  cross  section. Dengan hanya 

menggabungkan data tersebut tanpa melihat perbedaan antar waktu dan individu, maka 

metode Ordinary Least Square  (OLS) dapat digunakan untuk mengestimasi model data 

panel. Metode ini dikenal dengan estimasi Common Effect (Widarjono, 2009). Dalam 

pendekatan common effect penghitungan tidak memperhatikan dimensi individu maupun 

waktu. Diasumsikan bahwa perilaku data antar perusahaan sama dalam berbagai kurun 

waktu, atau hasil analisis regresi dianggap berlaku pada semua objek pada semua waktu 

(Winarno, 2011). 

Kondisi tiap objek saling berbeda, bahkan satu objek pada suatu waktu akan berbeda 

dengan kondisi objek tersebut pada waktu yang lain. Oleh karena itu diperlukan suatu model 

yang dapat menunjukkan perbedaan konstanta antar objek, model ini dikenal dengan model 

regresi Fixed Effect (efek tetap). Efek tetap maksudnya adalah bahwa satu objek, memiliki 

konstanta yang tetap besarnya untuk berbagai periode waktu. Demikian juga dengan 

koefisien regresinya, tetap besarnya dari waktu ke waktu (time invariant) (Winarno, 2011). 

Untuk membedakan satu objek dengan objek lainnya, digunakan variabel semu 

(dummy). Oleh karena itu, model ini sering juga disebut dengan Least Squares Dummy 

Variabel (LSDV). Dimasukkannya variabel dummy di dalam model Fixed Effect bertujuan 

untuk mewakili ketidaktahuan kita tentang model yang sebenarnya. Namun, hal ini juga 

membawa konsekuensi berkurangnya derajat kebebasan (degree of freedom) yang pada 

akhirnya mengurangi efisiensi parameter. Untuk mengatasi kelemahan metode efek tetap 

yang menggunakan variabel semu, digunakan efek random (Random effect). Didalam model 

ini, variabel gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu dalam 
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mengestimasi data panel (Widarjono, 2009). Sesuai dengan jenis data dan alat pengolahan 

data yang digunakan, maka harus melakukan langkah-langkah sebagai berikut :  

1. Melakukan estimasi dengan Fixed Effect  

2. Melakukan uji Chow (Common Effect atau Fixed Effect) dengan hipotesis:  

Ho : Menggunakan model Common Effect  

Ha : Menggunakan model Fixed Effect  

Uji statistik F digunakan untuk memilih antara metode Common Effect  (OLS) tanpa 

variabel  dummy  atau  Fixed Effect. Hal ini dilakukan untuk mengambil keputusan 

apakah sebaiknya menambah variabel dummy untuk mengetahui bahwa intersep berbeda 

antar perusahaan dengan metode Fixed Effect dapat diuji dengan uji F statistik. Apabila F 

hitung lebih kecil dari F tabel atau probabilitas dari  cross section  F lebih besar dari 0,05, 

maka terima Ho yang artinya menggunakan model Common Effect. Jika Ho diterima, 

maka selesai sampai di Uji Chow saja namun apabila hasilnya menolak Ho maka 

selanjutnya melakukan Uji Hausman.  

3. Estimasi dengan Random Effect  

4. Melakukan Uji Hausman (Random Effect  atau Fixed effect) dengan hipotesis:  

Ho : Menggunakan model Random Effect  

Ha : Menggunakan model Fixed Effect  

Hausman  telah mengembangkan suatu uji statistik untuk memilih apakah penggunaan 

model Fixed Effect  atau Random Effect. Uji Hausman  ini didasarkan pada ide bahwa 

Least Square Dummy Variabel (LSDV) di dalam metode Fixed Effect dan Generalized 

Least Square  (GLS) adalah efisien sedangkan metode OLS tidak efisien, di lain pihak 

alternatifnya metode OLS efisien dan GLS tidak efisien. Oleh karena itu uji hipotesis 
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nulnya adalah hasil estimasi keduanya yang tidak berbeda, sehingga uji Hausman bisa 

dilakukan berdasarkan perbedaan estimasi tersebut. Apabila  Chi Square  hitung lebih 

kecil dari  Chi Square  tabel, maka Ho diterima yang artinya menggunakan model 

Random Effect. Jika Ho diterima, maka selesai sampai di uji Hausman saja (Widarjono, 

2009). 

3.4.4 Uji Asumsi Klasik 

Pada saat menggunakan analisis regresi, dalam praktiknya akan sering muncul 

beberapa masalah (Kuncoro, 2011). Masalah tersebut termasuk dalam pengujian asumsi 

klasik, yaitu ada tidaknya masalah autokorelasi, multikolinieritas, dan heterokedastisitas. Uji 

asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi yang diperoleh dapat 

menghasilkan estimator linear yang baik. Apabila dalam suatu model telah memenuhi 

asumsi klasik, maka dapat dikatakan model tersebut sebagai model yang ideal atau 

menghasilkan estimator linier tidak bias yang terbaik (Best Linier Unbias Estimator/ 

BLUE). Suatu model dikatakan BLUE apabila memenuhi persyaratan non multikolineritas, 

non heteroskedastisitas dan non autokorelasi (Widarjono, 2009). 

3.4.4.1 Uji Multikolinieritas 

Multikolinieritas adalah kondisi adanya hubungan linear antar variabel independen. 

Karena melibatkan beberapa variabel independen, maka multikolinieritas tidak akan terjadi 

pada persamaan regresi sederhana (Winarno, 2011). Multikolinieritas dapat terjadi jika 

model yang kita punyai merupakan model yang kurang bagus. Model yang mempunyai 

standard error besar dan nilai statistik t yang rendah, dengan demikian merupakan indikasi 

awal terjadinya masalah multikolinieritas (Widarjono, 2009). Dalam mendeteksi ada atau 
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tidaknya gejala multikolinearitas dapat dilakukan dengan menguji koefisien korelasi (r) 

antar variabel independen. Dalam rule of thumb, jika koefisien korelasi cukup tinggi diatas 

0,85 maka diduga terjadi masalah multikolinearitas dalam model. Sebaliknya jika koefisien 

korelasi relatif rendah dibawah 0,85 maka diduga model tidak ada masalah multikolinieritas 

(Widarjono, 2007). 

3.4.4.2 Uji Heterokedastisitas 

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas, yaitu adanya ketidaksamaan varian dari 

residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Persamaan regresi yang baik adalah 

jika tidak terjadi Heteroskedastisitas. Ada beberapa uji untuk mengetahui ada atau tidaknya 

heteroskedastisitas, seperti metode grafik, uji Park, uji Glejser, uji White, uji korelasi 

Speaarman dan sebagainya (Winarno, 2011). Namun dalam penelitian kali ini, penulis 

menggunakan metode Uji White untuk membuktikan apakah terjadi masalah 

heteroskedastisitas didalam penelitian dengan melihat probabilitas Chi Squares. Sebelum 

melakukan pengujian, lebih dulu disusun hipotesis, yaitu :  

Ho : Tidak ada heteroskedastisitas  

Ha : Ada heteroskedastisitas  

Jika nilai probabilitas Chi Squares dari Obs*R-Square lebih besar dari α = 5% maka terima 

Ho yang artinya tidak ada heteroskedastisitas (Widarjono, 2007). 

3.4.4.3 Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi anggota 

observasi satu dengan observasi lain yang berlainan waktu. Autokorelasi muncul karena 
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observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain (Kuncoro, 2011). 

Masalah autokorelasi timbul karena residual tidak bebas dari satu observasi ke observasi 

lainnya, sehingga masalah ini sering ditemukan bila kita menggunakan data time series.  

Autokorelasi dapat diidentifikasi dengan menggunakan Uji Breush-Godfrey atau 

biasa disebut dengan Lagrange Multiplier dan Uji Durbin Watson. Dalam penelitian ini 

untuk mendeteksi adanya autokorelasi adalah dengan menggunakan Lagrange Multiplier. 

Adapun hipotesis dari uji Lagrange Multiplier (LM) ini sebagai berikut:  

Ho : Tidak ada autokorelasi  

Ha : Ada autokorelasi 

Ada tidaknya masalah autokorelasi juga bisa dilihat pada nilai probabilitas dari Obs*R-

square lebih besar dari α = 5% maka terima Ho yang artinya tidak ada autokorelasi 

(Widarjono, 2007). 

3.4.5 Analisis Regresi Berganda 

Secara umum analisis regresi adalah studi mengenai ketergantungan variabel terikat 

(dependen) dengan satu atau lebih variabel bebas (independen), dengan tujuan untuk 

mengestimasi dan atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen 

berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui (Ghozali, 2010). Untuk mengetahui 

pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen dalam penelitian ini 

terbentuklah rumus sebagai berikut :  

Yi,,t = b0 + b1X1i,t-1 + b2X2i,t-1 + b3X3i,t-1 + b4X4i,t-1 +ei,t 
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Keterangan :  

Yi,t = Perubahan Laba perusahaan i pada periode t 

b0 = Konstanta 

b1, b2, b3,b4= Koefisien Regresi untuk X1, X2, X3, X4 

X1i,t-1 =Working Capital to Total Asset (WCTA) perusahaan i pada periode t-1 

X2i,t-1 = Debt To Equity Ratio (DER) perusahaan i pada periode t-1 

X3i,t-1 = Total Asset Turn Over (TATO) perusahaan i pada periode t-1. 

X4it-1 = Net Profit Margin (NPM) perusahaan i pada periode t-1 

ei,t = Variabel residual (tingkat kesalahan) 

3.4.6 Teknik Pengujian Hipotesis 

3.4.6.1 Uji t (Parsial) 

 Uji statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel bebas secara 

individual dalam menerangkan variasi variabel terikat (Kuncoro, 2011). Pengujian ini 

dilakukan dengan membandingkan probabilitas (signifikansi) masing-masing koefisien 

regresi dengan signifikansi sebesar 5%. Kriteria pengujiannya sebagai berikut :  

Jika probabilitas (signifikansi) ≤ 5% (α) maka Ho ditolak dan menerima Ha  

Jika probabilitas (signifikansi) > 5% (α) maka Ho diterima 

3.4.6.2 Uji F (Simultan) 

Uji statistik f menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam 

model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat (Kuncoro, 

2011). Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan probabilitas (signifikansi) masing-
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masing koefisien regresi dengan signifikansi sebesar 5%. Kriteria pengujiannya sebagai 

berikut :  

Jika probabilitas (signifikansi) ≤ 5% (α) maka Ho ditolak dan 

Jika probabilitas (signifikansi) > 5% (α) maka Ho tidak dapat ditolak 

3.4.6.3 Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi (R
2
) mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam 

menerangkan variansi variabel terikat (Kuncoro, 2011). Nilai koefisien determinasi adalah 

antara nol dan satu.. Nilai R
2 

yang mendekati satu berarti variabel-variabel bebas 

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel 

terikat. Nilai R
2
 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel bebas dalam menjelaskan 

variabel-variabel terikat amat terbatas. Secara umum koefisien determinasi untuk data silang 

(cross-section) relatif rendah karena adanya variasi yang beasar antara masing-masing 

pengamatan, sedangkan untuk data runtun waktu (time series) biasanya mempunyai nilai 

koefisien determinasi yang tinggi. Namun demikian rendahnya nilai R²  dapat terjadi karena 

beberapa alasan. Dalam kasus khusus variabel independen mungkin bukan variabel yang 

menjelaskan dengan baik terhadap variabel dependen. Dapat disimpulkan bahwa bagus 

tidaknya suatu model bukanlah ditentukan oleh R² yang tinggi, namun harus lebih 

memperhatikan relevansi logis atau teoritis dari variabel independen dengan variabel 

dependen dan arti statistik. Dikarenakan penelitian ini menggunakan lebih dari dua variabel 

independen, maka digunakan alternatif lain yaitu nilai adjusted r². Adjusted r² disesuaikan 

dengan jumlah variabel independen dan ukuran sampel. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Perusahaan 

Bursa Efek Indonesia (BEI) merupakan tempat atau wadah bagi para pelaku saham 

untuk memperdagangkan atau memperjualbelikan setiap saham/efek. Sampai saat ini 

tercatat sebanyak 462 perusahaan yang aktif melakukan perdagangan sahamnya di Bursa 

Efek Indonesia yang terbagi menjadi sembilan kategori berdasarkan jenis industrinya. Pada 

penelitian kali ini, penulis mengamati salah satu dari kesembilan jenis industri yang ada di 

Bursa Efek Indonesia. Obyek yang digunakan dalam penelitian ini merupakan seluruh 

perusahaan yang termasuk kedalam kategori industri consumer good yang listing di BEI 

pada periode 1 Januari 2008 sampai dengan 31 Desember 2012. 

Adapun perusahaan yang termasuk kedalam Industri consumer good dikategorikan 

menjadi lima sub sektor utama, seperti sub sektor Makanan dan Minuman, Tembakau, 

Farmasi, Kosmetik dan Barang Keperluan Rumah Tangga, serta Peralatan Rumah Tangga. 

Terdapat 27 perusahaan yang memenuhi kriteria pemilihan sampel dalam penelitian ini. 27 

Perusahaan yang termasuk kedalam kriteria tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini : 
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Tabel 4.1 

Sampel Perusahaan Industri Consumer Good yang terdaftar di BEI 

Periode 2008-2012 

No Nama Perusahaan 
Sub Sektor Industri Tanggal IPO 

1 Akasha Wira Internasional Tbk 

(ADES) 
Makanan dan Minuman 13/6/1994 

2 Delta Djakarta Tbk (DLTA) Makanan dan Minuman 2/12/1984 

3 Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) Makanan dan Minuman 14/7/1994 

4 Mayora Indah Tbk (MYOR) Makanan dan Minuman 4/7/1990 

5 Multi Bintang Internasional Tbk 

(MLBI)  
Makanan dan Minuman 17/1/1994 

6 Prasidha Aneka Niaga Tbk (PSDN) Makanan dan Minuman 18/10/1994 

7 Sekar Laut Tbk (SKLT) Makanan dan Minuman 8/9/1996 

8 Siantar Top Tbk (STTP) Makanan dan Minuman 16/12/1996 

9 Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) Makanan dan Minuman 11/6/1997 

10 Ultra Jaya Milk Industry & Trading 

Company Tbk (ULTJ) 
Makanan dan Minuman 2/7/1990 

11 Bentoel International Investama Tbk 

(RMBA) 
Tembakau 5/3/1990 

12 Gudang Garam Tbk (GGRM) Tembakau 21/8/1990 

13 HM Sampoerna Tbk (HMSP) Tembakau 15/8/1990 

14 Darya-Varia Laboratoria Tbk (DVLA) Farmasi 11/11/1994 

15 Indofarma Tbk (INAF) Farmasi 17/4/2001 

16 Kalbe Farma Tbk (KLBF) Farmasi 30/7/1991 

17 Kimia Farma Tbk (KAEF) Farmasi 4/7/2001 

18 Merck Tbk (MERK) Farmasi 23/7/1981 

19 Pyridam Farma Tbk (PYFA) Farmasi 16/10/2001 

20 Schering Plough Indonesia Tbk 

(SCPI) 
Farmasi 8/6/1990 

21 Tempo Scan Pacific Tbk (TSPC) Farmasi 17/6/1994 

22 Mandom Indonesia Tbk (TCID) Kosmetik dan Barang Keperluan 

Rumah Tangga 
23/9/1993 

23 Mustika Ratu Tbk (MRAT) Kosmetik dan Barang Keperluan 

Rumah Tangga 
27/7/1995 

24 Unilever Tbk (UNVR) Kosmetik dan Barang Keperluan 

Rumah Tangga 
11/1/1982 

25 Kedaung Indah Can Tbk (KICI) Peralatan Rumah Tangga 28/10/1993 
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No Nama Perusahaan 
Sub Sektor Industri Tanggal IPO 

26 Kedawung Setia Industrial Tbk 

(KDSI) 
Peralatan Rumah Tangga 29/7/1996 

27 Langgeng Makur Industri Tbk (LMPI) Peralatan Rumah Tangga 17/10/1994 

Sumber : Bursa Efek Indonesia 

Berdasarkan data yang diperoleh melalui laporan keuangan perusahaan, industri 

barang konsumsi merupakan industri yang mempunyai tingkat penjualan yang meningkat 

dalam kurun waktu lima tahun terakhir, terhitung mulai tahun 2008 sampai dengan tahun 

2012. Ditengah krisis ekonomi yang dihadapi Indonesia pada tahun 2008, industri barang 

konsumsi merupakan salah satu industri dengan tingkat ketahanan produktivitasan kinerja 

yang tetap meningkat dan tidak terkena imbas akibat adanya krisis ekonomi 

(www.vivanews.co.id). Adapun kenaikan penjualan industri consumer good dapat dilihat 

pada gambar berikut ini. 

Gambar 4.1 

Tingkat Penjualan Perusahaan pada Industri Consumer Good 

Periode 2008 – 2012 

 

 Sumber: diolah oleh Penulis 
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 Sektor makanan dan minuman merupakan sektor yang paling stabil dengan sektor 

lainnya. Krisis ekonomi global pada tahun 2008-2009 yang lalu terbukti tidak mampu 

menahan perkembangan di industri makan dan minuman. Tahun 2008 misalnya, industri ini 

masih bisa tumbuh 2,34% dengan volume penjualan Rp 505 triliun dan tahun 2009 

meningkat hingga 11.2%  dengan volume penjualan Rp 555 triliun (Data Badan Standarisasi 

Nasional). Pada tahun 2010 industri makanan dan minuman mencapai volume penjualan Rp 

605 triliun, ditahun 2011 volume penjualan Rp 660 triliun dan ditahun 2012 meningkat 

mencapai Rp 700 triliun (Data Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman-GPMMI). 

Menurut Ekonom Universitas Gajah Mada, Tony Prasetiantono (Vivanews, 2008), 

barang konsumsi biasanya akan tetap laku di masa krisis, produk seperti makanan, rokok 

dan berbagai consumer goods lainnya akan tetap dibeli karena masyarakat akan selalu 

membutuhkannya. Tingkat kenaikan penjualan industri barang konsumsi juga ditunjang oleh 

adanya data kontribusi PDB per sektor industri Indonesia. Menurut data Badan Pusat 

Statistik yang dikutip oleh Vivanews.co.id (2008) menunjukkan bahwa peran konsumsi 

terhadap produk domestik bruto (PDB) pada masa krisis memang sangat signifikan. Dari 

total PDB sebesar Rp. 1.340 triliun pada triwulan tiga, sekitar Rp. 777 triliun atau sebagian 

besar disumbang oleh konsumsi rumah tangga. 
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4.2. Analisis Hasil Penelitian 

4.2.1 Statistik Deskriptif 

 

Tabel 4.2 

Hasil 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: diolah oleh 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. 

4.2.2 Uji Normalitas 

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi normal atau 

tidak. Model estimasi yang baik memiliki data berdistribusi normal atau mendekati normal. 

Dimana dalam model regresi (baik berganda maupun panel) pengujian dilakukan terhadap 
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data residual. Untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak dalam 

penelitian ini menggunakan uji Jarque-Bera. Dimana Hipotesis pada uji Jarque- Berra 

adalaha sebagai berikut. 

H0 : Residual berdistribusi Normal 

Ha : Residual tidak berdistribusi Normal 

Apabila nilai probabilitas yang diperoleh lebih besar dari α = 5%, maka menerima 

H0 yang artinya residual data berdistribusi normal (Winarno, 2009). Dari hasil pengolahan 

data yang dilakukan oleh penulis, didapat bahwa residual data berdistribusi normal sehingga 

memenuhi asumsi normalitas. Hasil pengujian normalitas dapat dilihat pada gambar dan 

ringkasan statistik uji berikut. 

Gambar 4.2  

Hasil Uji Normalitas 
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Mean      -6.02e-17
Median  -0.004056
Maximum  1.112517
Minimum -1.138860
Std. Dev.   0.393144
Skewness  -0.187067
Kurtosis   3.425229

Jarque-Bera  1.577247
Probability  0.454470

 

Dari gambar dapat dilihat bahwa nilai probablitas statistik uji Jarque- Berra sebesar 

0,454470  lebih besar dari 0,05 sehingga H0 diterima. Artinya bahwa data residual 

berdistribusi normal. 
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4.2.3 Penentu Model Regresi Data Panel 

Data panel atau pooled data merupakan kombinasi dari data time series dan cross 

section. Metode data panel digunakan untuk mengatasi interkorelasi di antara variabel-

variabel bebas yang pada akhirnya dapat mengakibatkan tidak tepatnya penaksiran regresi. 

Penentuan model regresi data panel bertujuan untuk memilih model estimasi regresi dari 

data panel. Pertama-tama data yang ada diuji dengan menggunakan uji Chow untuk memilih 

model regresi antara Common effect atau Fixed effect. Jika data tidak lolos uji Chow, maka 

kemudian dilanjutkan dengan menggunakan uji Hausman untuk memilih model regresi 

antara Fixed effect atau Random effect. 

4.2.3.1 Pemilihan Model Common Effect atau Fixed Effect 

 Untuk memilih model mana yang akan digunakan antara Common Effect atau Fixed 

Effect didalam penelitian ini akan digunakan uji Chow terlebih dahulu. Langkah pertama 

adalah melakukan estimasi regresi dengan Fixed Effect. Kemudian melakukan uji Chow 

untuk menentukan apakah akan menggunakan model Common Effect atau Fixed Effect 

dimana hipotesis dari uji Chow adalah sebagai berikut :  

H0 : Menggunakan model Common Effect  

Ha : Menggunakan model Fixed Effect  

Apabila F hitung lebih kecil dari F tabel atau probabilitas dari cross section F lebih 

besar dari 0,05 maka terima Ho yang artinya menggunakan model Common Effect dan 

pengujian berhenti sampai di uji Chow test saja. Sebaliknya apabila F hitung lebih besar dari 

F tabel atau probabilitas dari cross section F lebih kecil dari 0,05 maka tolak Ho yang 
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artinya menggunakan model Fixed Effect dan pengujian berlanjut ke uji Hausman. Hasil 

analisis uji Chow dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 4.3 

Hasil Uji Chow 

Redundant Fixed Effects Tests   

Pool: POOL01    

Test cross-section fixed effects  

     
     

Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  

     
     

Cross-section F 0.850796 (26,73) 0.6699 

Cross-section Chi-square 27.527460 26 0.3821 

     
     

Sumber : diolah oleh penulis 

Dikarenakan hasil uji Chow pada tabel 4.3 di atas dengan probabilitas 0.6699, F 

lebih besar dari 0,05 maka terima Ho yang artinya menggunakan model Common Effect. 

 

4.2.4 Pengujian Asumsi Klasik 

Dalam penggunaan analisis regresi, agar menunjukkan hubungan yang valid atau 

tidak bias maka perlu dilakukan pengujian asumsi klasik pada model regresi yang 

digunakan. Dikatakan telah memenuhi asumsi klasik apabila memenuhi syarat non 

multikolineritas, non heteroskedastisitas dan non autokorelasi. 

4.2.4.1 Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan 

asumsi klasik multikolinieritas, yaitu adanya hubungan linier antar variabel independen 
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dalam model regresi. Dalam penelitian ini untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

multikolinieritas dengan menguji koefisien korelasi (r) antar variabel. Dengan melihat 

koefisien korelasi antar variabel independen, jika koefisien korelasi diatas 0,85 maka di 

duga terjadi masalah multikolinearitas dalam model dan sebaliknya apabila koefisien 

korelasi dibawah 0,85 maka di duga tidak terjadi masalah multikolinieritas dalam model 

(Widarjono, 2007). 

Dari hasil uji multikolinieritas pada tabel berikut ini, hasil besaran korelasi antar 

variabel independen kurang dari 0,85. Dari hasil uji multikolinearitas pada tabel, tidak ada 

satupun variabel independen yang memiliki nilai koefisien korelasi antar variabel 

independen yang diatas 0,85 maka diduga data terbebas dari masalah multikolinearitas. Bisa 

disimpulkan bahwa tidak adanya korelasi antar variabel likuiditas (WCTA), Leverage 

(DER), pengelolaan aset (TATO), dan profitabilitas (NPM). Atau dapat disimpulkan tidak 

adanya hubungan linier antar variabel independen dalam model regresi. 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Multikolinearitas 

 
 WCTA DER TATO NPM 

WCTA  1.000000 -0.164498 -0.014772 -0.184840 

DER -0.164498  1.000000 -0.169380  0.651741 

TATO -0.014772 -0.169380  1.000000 -0.023587 

NPM -0.184840  0.651741 -0.023587  1.000000 

Sumber : diolah oleh penulis 

4.2.4.2 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Untuk 
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mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dalam penenlitian ini menggunakan 

metode uji White. Dimana hipotesis uji White ialah: 

H0 : Varian residual Homoskedastisitas 

Ha : Varian residual Heteroskedastisitas 

Jika nilai probabilitas Chi Squares dari Obs*R-Square lebih besar dari α = 5% maka 

terima Ho yang artinya tidak ada heteroskedastisitas. 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Heterokedastisitas 

Heteroskedasticity Test: Glejser   

     
     

F-statistic 0.231013     Prob. F(4,121) 0.9205 

Obs*R-squared 0.954943     Prob. Chi-Square(1) 0.9165 

     
     

Sumber : diolah penulis 

 

Berdasarkan uji Glejser pada tabel 4.6 yang telah diolah oleh penulis, dapat 

disimpulkan bahwa tidak ada heteroskedastisitas dalam regresi. Dapat diketahui bahwa nilai  

probabilitas Chi-Square dari Obs*R-square di atas 5% (0,954943 > 0,05) yang artinya 

terima Ho atau tidak ada heteroskedastisitas. 

 

4.2.4.3Uji Autokorelasi  

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi anggota 

observasi satu dengan observasi lain yang berlain waktu. Untuk mendeteksi ada tidaknya 

masalah autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan metode uji Lagrange Multiplier 

(LM). Jika nilai probabilitas dari Obs*R-square lebih besar dari α = 5% maka terima Ho 

yang artinya tidak ada autokorelasi. 
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Tabel 4.6 

Hasil Uji Autokorelasi 

 
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

     
     F-statistic 1.734423     Prob. F(2,119) 0.1809 

Obs*R-squared 3.568863     Prob. Chi-Square(2) 0.1679 

     
     Sumber : diolah oleh penulis 

Berdasarkan uji LM pada tabel di atas yang telah diolah oleh penulis, dapat 

disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah autokorelasi dalam regresi. Dapat diketahui 

bahwa 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. 

4.2.5 Analisis Regresi Berganda 

Analisis regresi digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara variabel 

independen dengan variabel dependen. Berdasarkan pengolahan data, hasil analisis dapat 

ditunjukan pada tabel sebelumnya. penelitian ini menggunakan model common effect sesuai 

dengan hasil uji Chow yang telah dilakukan sebelumnya yaitu menerima Ho artinya di 

dalam penelitian ini menggunakan pendekatan model common effect. 

Selanjutnya hasil regresi data panel dengan metode common effect pada penelitian ini 

disajikan pada tabel berikut ini. 
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Tabel 4.7 

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  

     
     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    

     
     

Sumber : diolah penulis 

 

Berdasarkan hasil pada 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 

Dimana  menyesuaikan nilai konstanta perusahaan yang bersangkutan. 

Adapun interpretasi parameternya adalah sebagai berikut. 

a. Koefisien regresi untuk likuiditas (WCTA) sebesar 0,058045 berarti variabel 

likuiditas (WCTA)  berpengaruh positif terhadap perubahan laba (ΔEBIT) 

perusahaan consumer good di BEI tahun 2008-2012. Jika likuiditas mengalami 
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kenaikan 1 persen, maka perubahan laba perusahaan consumer good akan mengalami 

kenaikan sebesar 0,058045 persen dengan asumsi variabel lainnya konstan. 

b. Koefisien regresi untuk Leverage (DER) sebesar 0,542727 berarti variabel Leverage 

(DER) berpengaruh positif terhadap perubahan laba (ΔEBIT) perusahaan consumer 

good di BEI tahun 2008-2012. Jika leverage  mengalami kenaikan 1 persen, maka 

perubahan laba perusahaan consumer good akan mengalami kenaikan sebesar 

0,542727 persen dengan asumsi variabel lainnya konstan. 

c. Koefisien regresi untuk pengelolaan aset (TATO) sebesar 0,117188 berarti variabel 

pengelolaan aset (TATO) berpengaruh positif terhadap perubahan laba (ΔEBIT) 

perusahaan consumer good di BEI tahun 2008-2012. Jika pengelolaan aset 

mengalami kenaikan 1 persen, maka perubahan laba perusahaan consumer good akan 

mengalami kenaikan sebesar 0,117188 persen dengan asumsi variabel lainnya 

konstan. 

d. Koefisien regresi untuk profitabilitas (NPM) sebesar 3.548626 berarti variabel 

profitabilitas (NPM)  berpengaruh positif terhadap perubahan laba (ΔEBIT) 

perusahaan consumer good di BEI tahun 2008-2012. Jika profitabilitas  mengalami 

kenaikan 1 persen, maka perubahan laba perusahaan consumer good akan mengalami 

kenaikan sebesar  3.548626 persen dengan asumsi variabel lainnya konstan. 

Selanjutnya, setelah dilakukan estimasi parameter regresi panel, dilakukan pengujian 

ketepatan model regresi data panel dengan Uji F, yang kemudian dilanjutkan dengan 

pengujian signifikansi pengaruh tiap variabel independen terhadap variabel dependen 

dengan menggunakan uji-t beserta interpretasi variabel yang signifikan memengaruhi 
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variabel dependen. Setelah itu dilakukan pengujian goodness of fit terhadap model data 

panel melalui besaran nilai Koefisien Determinasi (R-square adjusted). Hasil dari ketiga 

tahapan ini adalah sebagi berikut. 

4.2.6 Teknik Pengujian Hipotesis 

4.2.6.1 Uji Simulltan (Uji F) 

Uji simultan atau uji F digunakan untuk mengetahui apakah model regresi data panel 

yang digunakan telah tepat untuk menjelaskan pengaruh variabel- variabel independen 

antara likuiditas (WCTA), Leverage (DER), pengelolaan aset (TATO), dan profitabilitas 

(NPM) terhadap peubahan laba (ΔEBIT) secara keseluruhan (pengaruh semua variabel) 

dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5%. Dimana hipotesis yang digunakan 

adalah sebagai berikut: 

Ho:  Likuiditas (WCTA), leverage (DER), pengelolaan aset (TATO), dan profitabilitas 

(NPM) tidak berpengaruh terhadap perubahan laba (ΔEBIT)  perusahaan Industri 

Consumer good  di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2012.  

Ha :  Likuiditas (WCTA), leverage (DER), pengelolaan aset (TATO), dan profitabilitas 

(NPM) berpengaruh terhadap perubahan laba (ΔEBIT)  perusahaan Industri Consumer 

good  di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2012. 

Kriteria untuk uji F ini adalah apabila probabilitas (signifikansi) ≤ 0,05 maka tolak 

Ho dan sebaliknya apabila probabilitas (signifikansi) > 0,05 maka terima Ho. Yang artinya 

bahwa minimal terdapat satu variabel independen yang memengaruhi variabel dependen 

secara signifikan. Adapun hasil uji F disajikan pada tabel berikut ini; 
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Tabel 4.8 

Hasil Uji F (Simultan) 
R-squared 0.639692     Mean dependent var 0.249685 

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

S.E. of regression 0.406514     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    

Sumber: diolah penulis 

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.  

4.2.6.2 Uji Parsial (Uji t) 

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen 

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

(NPM) terhadap perubahan laba (ΔEBIT) dengan membandingkan antara probabilitas 

dengan tingkat signifikansi sebesar 5%. Kriteria untuk uji t (parsial) ini adalah apabila 

probabilitasnya (signifikansi) < 0,05 maka tolak Ho dan sebaliknya apabila probabilitas 

(signifikansi) ≥ 0,05 maka terima Ho. 
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Tabel 4.9 

Hasil Uji t (Parsial) 

 
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 

Sumber : diolah penulis 

 

Hipotesis 1 :  

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. 

Dari hasil uji t (parsial) pada tabel di atas likuiditas yang diwakili dengan variabel 

WCTA 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) 

secara parsial. 

Hipotesis 2 : 

Ho2 : Leverage tidak berpengaruh dalam memprediksi perubahan laba perusahaan 

consumer good Bursa Efek Indonesia periode 2008-2012. 
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Ha2 : Leverage berpengaruh dalam memprediksi perubahan laba perusahaan 

consumer good Bursa Efek Indonesia periode 2008-2012. 

Dari hasil uji t (parsial) pada tabel di atas Leverage yang diwakili dengan variabel  

DER 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) secara parsial. 

Hipotesis 3 : 

Ho3: Pengelolaan aset tidak berpengaruh dalam memprediksi perubahan laba 

perusahaan consumer good Bursa Efek Indonesia periode 2008-2012. 

Ha3 : Pengelolaan aset berpengaruh dalam memprediksi perubahan laba perusahaan 

consumer good Bursa Efek Indonesia periode 2008-2012. 

Dari hasil uji t (parsial) pada tabel di atas pengelolaan aset yang diwakili dengan  

variabel TATO 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) secara parsial. 

Hipotesis 4 : 

Ho4: Profitabilitas tidak berpengaruh dalam memprediksi perubahan laba perusahaan 

consumer good Bursa Efek Indonesia periode 2008-2012. 
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Ha4: Profitabilitas berpengaruh dalam memprediksi perubahan laba perusahaan 

consumer good Bursa Efek Indonesia periode 2008-2012. 

Dari hasil uji t (parsial) pada tabel di atas, profitabilitas yang diwakili dengan 

variabel NPM 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)  secara parsial. 

Dari hasil uji t (parsial) di atas, dapat disimpulkan ternyata, dari empat variabel 

independen (WCTA, DER, TATO dan NPM) yang diduga memengaruhi secara signifikan 

terhadap perubahan laba (ΔEBIT) ,hanya terdapat dua variabel (DER dan NPM) yang secara 

statistik signifikan  mempengaruhi  prediksi perubahan laba perusahaan consumer good di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) pada priode 2008-2012. 

 

4.2.6.3 Koefisien Determinasi  

Koefisien determinasi digunakan untuk menjelaskan seberapa besar proporsi variasi 

variabel dependen dijelaskan oleh variabel independen. Selain itu koefisien determinasi 

digunakan di dalam regresi berganda untuk mengukur seberapa baik garis regresi dari data 

yang diteliti. Berhubung penelitian ini menggunakan lebih dari dua variabel independen, 

maka digunakan alternatif lain yaitu nilai adjusted . Adjusted  disesuaikan dengan 

jumlah variabel independen dan ukuran sampel. 
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Tabel 4.10 

Hasil Koefisien Determinasi 

 

Effects 

Specification   

     R-squared 0.639692     Mean dependent var 0.249685 

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

 Sumber : diolah penulis 

 

Dari hasil koefisien determinasi pada tabel di atas, menunjukkan bahwa nilai 

adjusted   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. 

 

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian 

4.3.1 Pengaruh Likuiditas dalam Memprediksi 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 waktu. Dalam 

penelitian ini alat ukur yang digunakan untuk mengukur likuiditas dengan rasio Working 

Capital to Total Asset (WCTA). 

Menurut Keown (2008) likuditas yang tinggi menyebabkan profitabilitas perusahaan 

rendah, dan sebaliknya apabila likuiditas perusahaan rendah maka profitabilitasnya 
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meningkat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa likuiditas yang diwakili oleh rasio 

WCTA tidak berpengaruh signifikan dalam memprediksi perubahan laba. Hal tersebut 

dikarenakan adanya trade-off yang dihadapi perusahaan. Dengan menambah investasi surat 

berharga dan persedian maka risiko trade-off yang dihadapi perusahaan yaitu likuiditas yang 

tinggi dengan profitabilitas yang rendah. Sedangkan, dengan menambah surat hutang jangka 

panjang atau janggka pendek maka risiko trade-off yang dihadapi perusahaan yaitu likuditas 

yang rendah namun profitabilitas perusahaan tinggi. Hasil penelitian ini sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan Prasetiono dan Hapsari (2009). 

4.3.2 Pengaruh Leverage dalam Memprediksi Perubahan Laba 

Rasio solvabilitas atau leverage menggambarkan kemampuan perusahaan dalam 

membayar 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). 

Financial leverage yang berhasil akan meningkatkan laba yang tercermin dari 

Earing Per Share (EPS) sebuah perusahaan yang juga akan meningkat (Keown,2008). 

Semakin tinggi DER menunjukkan semakin tinggi penggunaan hutang sebagai sumber 

pendanaan perusahaan. Hal ini dapat menimbulkan risiko yang cukup besar pagi perusahaan 

apabila suku bunga meningkat dan perusahaan tidak mampu memenuhi kewajibannya, 

selain itu dapat dihadapkan  pada biaya bunga yang tinggi dapat menyebabkan perubahan 

perolehan laba yang diterima perusahaan menjadi menurun (Harahap,2011). 
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Hasil pengolahan berdasarkan hasil uji parsial, leverage memiliki probabilitas 

sebesar 0,0000 lebih kecil dari tingkat signifikansi 5% (0,0000 <  0,05) (Tabel 4.9). Hal ini 

mengindikasikan adanya pengaruh antara variabel leverage yang diwakili dengan variabel  

DER terhadap perubahan laba perusahaan. Hal ini berarti bahwa  naik dan turunnya rasio 

DER berpengaruh dalam memprediksi perubahan laba. Hal ini diduga bahwa perusahaan 

industry consumer good cenderung memiliki hutang yang tinggi oleh karena dalam tata cara 

pembelian bahan baku dan aktiva tetap yang dilakukan dengan cara kredit. Namun dengan 

demikian tingginya penggunaan hutang tersebut mampu dikelola secara maksimal oleh 

perusahaan sehingga dapat berpengaruh dalam peningkatan kinerja terutama produksinya. 

Dalam kebijakan hutang  ini, dapat menguntungkan perusahaan. Karena dalam hal ini 

perusahaan mampu menunda pembayaran. Sehingga kas yang ada dapat digunakan untuk 

mengupayakan perputaran perusahaan dalam hal ini berkaitan dengan upaya peningkatan 

laba yang akan diterima perusahaan kedepannya. Hal ini sejalan dengan penelitian Dewi dan 

Tirtoprojo (2009). 

4.3.3 Pengaruh Pengelolaan Aset dalam Memprediksi 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. 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 
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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 (Prasetiono dan Hapsari,2009). 

Berdasarkan hasil uji hipotesis secara parsial pada tabel 4.9 diperoleh nilai 

probabilitas untuk variabel TATO sebesar 0,0697 di atas tingkat signifikansi 5% yang 

artinya TATO tidak berpengaruh signifikan dalam memprediksi perubahan laba. Hal ini 

diduga perusahaan telah memiliki sistem informasi penjualan yang terhubung disetiap 

distributor yang baik sehingga penggunaan aset sudah maksimal (Saputra,2009). Hasil ini 

sesuai dengan penelitian Wibowo dan Pujiati (2011) bahwa perputaran total aktiva tidak 

berpengaruh dalam memprediksi perubahan laba. 

 

4.3.4 Pengaruh Profitabilitas dalam Memprediksi 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. Dalam penelitian ini 

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

Hasil uji parsial menujukkan bahwa Variabel NPM berpengaruh signifikan terhadap 

perubahan laba. Hal ini dapat dilihat dari nilai probabilitas sebesar 0,0000 di bawah tingkat 

signifikansi 5% (0,0000 < 0,05) yang berarti naik turunnya rasio NPM berpengaruh dalam 

memprediksi perubahan laba selanjutnya. Hal ini diduga apabila NPM pada perusahaan 

meningkat menunjukan perusahaan mampu meningkatkan usahanya melalui laba 
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operasional dalam peride tersebut yang selanjutnya mempengaruhi laba yang akan diterima. 

Dengan pencapaian laba ini investor akan memperoleh gambaran yang positif terhadap 

kinerja perusahaan industry consumer good tersebut sehingga investor akan mengharapkan 

adanya return yang tinggi dari modal yang dimilikinya. Dengan demikian NPM mampu 

memprediksi perubahan laba kedepannya. Hasil ini sejalan dengan penelitian Syamsudin 

dan Primayuta (2009). 

 

4.4 Implikasi Manajerial 

 Penelitian ini membuktikan bahwa tidak semua rasio keuangan dapat berpengaruh 

dalam memprediksi perubahan laba perusahaan consumer good. Hasil dari penelitian ini 

bahwa leverage  yang diwakili dengan rasio leverage yaitu Debt to Equity Ratio (DER) dan 

profitabilitas yang diwakili dengan rasio profitabilitas Net Profit Margin (NPM) 

berpengaruh dalam memprediksi perubahan laba sedangkan likuiditas yang diwakili dengan 

rasio likuiditas yaitu Working Capital toTotal Asset (WCTA) dan pengelolaan aset yang 

diwakili dengan rasio aktivitas yaitu Total Asset Turnover (TATO) tidak berpengaruh dalam 

memprediksi perubahan laba. 

Dari sisi leverage yang diwakili oleh DER, perusahaan hendaknya mempertahankan 

nilai DER yang rendah agar semakin kecil beban perusahaan terhadap pihak luar. 

Sedangkan, dari sisi profitabilitas yang diwakili oleh NPM, pihak manajemen dapat 

memberdayakan aset-aset secara baik dan optimal. Manajemen juga harus bisa efisien dalam 

menggunakan biaya produksi, sehingga keuntungan yang diterima besar. 

 

Pengaruh Likuiditas...,Serly Everstin, Ma.-Ibs, 2013 
 



83 

 

 

Untuk likuiditas yang diwakili oleh rasio WCTA, manajemen harus secara seksama 

dalam mengambil segala keputusan investasi sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan 

perusahaan karena adanya trade-off yang pastinya dihadapi dan risiko yang akan 

ditanggung. Sedangkan dari sisi pengelolaan aset yang diwakili rasio TATO manajemen 

harus dapat memperhitungkan penggunaan semua aktiva perusahaan dan jumlah penjualan 

yang diperoleh agar dapat mengukur laba yang akan diterimanya. Dalam penelitian ini 

variabel WCTA dan TATO secara parsial belum bisa menjelaskan prediksi perubahan laba 

perusahaan industri consumer good yang terdafftar di BEI periode 2008-2012. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, maka 

dapat ditarik simpulan 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 

Berdasarkan simpulan di atas, maka penulis memberikan 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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LAMPIRAN 

 

LAMPIRAN 1 

NAMA 
PERUSAHAAN TAHUN ΔEBIT WCTA DER TATO NPM 

_ADES 2008 -0.79845 -0.30273 2.564974 0.70017 -0.1174 

_ADES 2009 -1.56785 0.246445 1.613451 0.754054 0.121402 

_ADES 2010 0.928313 0.137525 2.248894 0.674122 0.144728 

_ADES 2011 -0.11675 0.169091 1.513384 0.947353 0.086397 

_ADES 2012 1.586526 0.23867 0.860608 1.224994 0.174925 

_DLTA 2008 0.767263 0.573704 0.335372 1.685618 0.071155 

_DLTA 2009 0.51187 0.634729 0.272451 1.663346 0.100015 

_DLTA 2010 0.084087 0.672549 0.194191 1.701256 0.121168 

_DLTA 2011 0.06166 0.691667 0.215088 2.002614 0.108822 

_DLTA 2012 0.403346 0.686179 0.245892 2.307526 0.124095 

_INDF 2008 0.258855 -0.04897 3.083739 0.979995 0.02666 

_INDF 2009 0.563111 0.044471 2.450573 0.919716 0.055892 

_INDF 2010 0.336768 0.216154 0.902236 0.812323 0.10246 

_INDF 2011 0.169358 0.217789 0.695209 0.845973 0.107907 

_INDF 2012 -0.00671 -0.17631 0.737538 0.843828 0.095475 

_MYOR 2008 0.306163 0.313053 1.322231 1.336872 0.050217 

_MYOR 2009 0.838707 0.303772 1.026056 1.471486 0.077903 

_MYOR 2010 0.30644 0.373823 1.156293 1.642158 0.069164 

_MYOR 2011 -0.04848 0.340842 1.721957 1.432437 0.051142 

_MYOR 2012 0.532172 0.40821 1.706294 1.265958 0.070826 

_MLBI 2008 1.394004 -0.03859 1.734925 1.436878 0.164348 

_MLBI 2009 0.504863 -0.29262 2.739676 1.626896 0.210645 

_MLBI 2010 0.25751 -0.03059 1.412614 1.547966 0.251633 

_MLBI 2011 0.145289 -0.00314 1.353174 1.522551 0.272969 

_MLBI 2012 -0.10761 -0.2901 2.49261 1.360172 0.289349 

_PSDN 2008 3.522884 0.349789 1.621949 2.48502 0.013249 

_PSDN 2009 0.392859 0.209975 1.433968 1.675087 0.054781 

_PSDN 2010 -0.33002 0.17919 1.145974 2.239512 0.027662 

_PSDN 2011 -0.05414 0.235633 1.042601 2.957736 0.019144 

_PSDN 2012 0.368506 0.210339 0.666623 0.191195 0.19633 

_SKLT 2008 2.565716 -0.22973 0.996717 0.138637 0.153267 

_SKLT 2009 0.684545 -0.18599 0.728971 0.143693 0.454142 

_SKLT 2010 -0.50268 0.221269 0.685266 0.152814 0.158657 

_SKLT 2011 0.298886 0.201648 0.743184 0.16343 0.170703 

_SKLT 2012 0.454907 0.147517 0.928804 1.608528 0.019821 
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NAMA 
PERUSAHAAN TAHUN ΔEBIT WCTA DER TATO NPM 

_STTP 2008 -0.84187 0.080003 0.724508 0.996252 0.007714 

_STTP 2009 9.831967 0.138019 0.356509 1.142868 0.065494 

_STTP 2010 0.159072 0.185854 0.45141 1.174562 0.055901 

_STTP 2011 0.307746 0.011288 0.907432 1.099403 0.041526 

_STTP 2012 0.542118 -0.00117 1.156045 1.02712 0.058132 

_AISA 2008 1.808445 -0.0454 0.615476 0.481015 0.076631 

_AISA 2009 -0.01004 0.047502 0.681622 0.395828 0.070937 

_AISA 2010 0.795965 0.076262 2.339299 0.364088 0.112636 

_AISA 2011 0.966099 0.226929 0.958902 0.488204 0.085549 

_AISA 2012 0.75217 0.084793 0.901975 0.710425 0.092321 

_ULTJ 2008 5.873676 0.221492 0.512935 0.792675 0.22289 

_ULTJ 2009 -0.63436 0.247618 0.451638 0.931452 0.037891 

_ULTJ 2010 1.064774 0.238157 0.542202 0.937115 0.057083 

_ULTJ 2011 -0.22721 0.145232 0.553843 0.964758 0.048194 

_ULTJ 2012 1.920394 0.249341 0.44394 1.160715 0.125783 

_RMBA 2008 7.686982 0.408738 1.575153 0.10724 0.500488 

_RMBA 2009 -0.9635 0.404739 1.451147 0.131314 0.04454 

_RMBA 2010 3.123217 0.373647 1.3022 1.816296 0.024552 

_RMBA 2011 0.32056 0.072328 1.818494 1.589871 0.030386 

_RMBA 2012 -1.8828 0.252292 2.604908 1.42021 -0.03283 

_GGRM 2008 0.204778 0.387906 0.551166 1.256665 0.062162 

_GGRM 2009 0.817616 0.42684 0.32494 1.210867 0.104804 

_GGRM 2010 0.166331 0.469277 0.30647 1.226088 0.110004 

_GGRM 2011 0.17468 0.431005 0.371918 1.071521 0.116847 

_GGRM 2012 -0.16392 0.38911 0.560166 1.181148 0.081866 

_HMSP 2008 0.084604 0.210433 1.004434 2.14955 0.112319 

_HMSP 2009 0.244283 0.335373 0.693059 2.199774 0.130538 

_HMSP 2010 0.212764 0.291819 1.009223 2.113588 0.148052 

_HMSP 2011 0.247233 0.328316 0.899308 2.727899 0.152571 

_HMSP 2012 0.226575 0.351665 0.97225 2.538377 1 

_DVLA 2008 0.412516 0.538728 0.25561 1.363061 0.081479 

_DVLA 2009 0.044807 0.519288 0.412115 0.737097 0.125125 

_DVLA 2010 0.348634 0.55639 0.333293 1.087912 0.119329 

_DVLA 2011 0.080949 0.595337 0.27527 1.047406 0.12436 

_DVLA 2012 0.229386 0.590518 0.277044 1.011807 0.136943 

_INAF 2008 -0.55303 0.218233 0.692374 1.533574 0.003403 

_INAF 2009 0.283749 0.280633 0.589688 1.545332 0.001889 

_INAF 2010 0.611308 0.282205 1.357966 1.427763 0.011973 

_INAF 2011 1.704847 0.221683 0.830126 1.079438 0.030677 

_INAF 2012 0.118279 0.343058 0.828357 0.9726 0.036664 
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NAMA 
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_KLBF 2008 0.016704 0.51153 0.375163 1.381066 0.089728 

_KLBF 2009 0.248765 0.482496 0.392422 1.401839 0.10223 

_KLBF 2010 0.203499 0.552443 0.218361 1.454219 0.1314 

_KLBF 2011 0.12247 0.522751 0.269895 1.318725 0.139569 

_KLBF 2012 0.161407 0.483129 0.277593 1.447915 0.084777 

_KAEF 2008 0.165344 0.346388 0.35041 0.246594 0.155385 

_KAEF 2009 0.037708 0.326393 0.348737 0.252039 0.15871 

_KAEF 2010 0.790951 0.404109 0.487649 1.921104 0.043569 

_KAEF 2011 0.29895 0.44773 0.432522 1.940187 0.049341 

_KAEF 2012 0.199465 0.466499 0.440374 1.798466 0.055102 

_MERK 2008 0.114685 0.693874 0.145852 1.698732 0.154787 

_MERK 2009 0.453997 0.633775 0.225269 1.731461 0.195235 

_MERK 2010 -0.24339 0.632193 0.197654 1.830144 0.149297 

_MERK 2011 0.800345 0.729472 0.182538 1.571784 0.251661 

_MERK 2012 -0.48481 0.604209 0.366388 1.632993 0.115938 

_PYFA 2008 0.389216 0.163994 0.424563 1.212109 0.019308 

_PYFA 2009 0.489398 0.238359 0.368518 1.320832 0.028583 

_PYFA 2010 0.038221 0.312449 0.302515 1.400364 0.029812 

_PYFA 2011 0.256768 0.317896 0.432494 1.280097 0.014375 

_PYFA 2012 0.125128 0.112046 0.548929 0.49298 0.030036 

_SCPI 2008 1.108309 -0.0941 22.89941 1.022481 0.032453 

_SCPI 2009 0.373399 -0.05273 9.486686 1.381285 0.03787 

_SCPI 2010 -1.41078 -0.08071 18.28196 1.113621 -0.0309 

_SCPI 2011 2.76058 -1.35563 13.47059 0.874544 -0.09301 

_SCPI 2012 -1.41825 0.378177 24.48298 0.687471 -0.04084 

_TSPC 2008 0.109754 0.511837 0.293392 1.224712 0.088241 

_TSPC 2009 0.090054 -0.208 0.340262 1.378421 0.080029 

_TSPC 2010 0.309843 0.517527 0.357262 1.430312 0.096365 

_TSPC 2011 0.175709 0.496269 0.395425 1.360036 0.101435 

_TSPC 2012 0.097662 0.495716 0.381679 1.431218 0.095792 

_TCID 2008 0.048255 0.478498 0.115937 1.361209 0.092641 

_TCID 2009 0.045287 0.488085 0.129217 1.396236 0.089731 

_TCID 2010 -0.01491 0.528651 0.104122 1.400769 0.089605 

_TCID 2011 0.095763 0.543536 1.216485 1.463191 0.084632 

_TCID 2012 0.069003 0.5304 0.150208 1.467337 0.081233 

_MRAT 2008 0.691755 0.651108 0.168452 0.86759 0.072416 

_MRAT 2009 0.642404 0.657672 0.155529 0.945137 0.060817 

_MRAT 2010 -0.20663 0.653732 0.144668 0.956034 0.06611 

_MRAT 2011 0.113934 0.649503 0.178735 0.96171 0.068587 

_MRAT 2012 0.158833 0.645997 0.180328 1.005982 0.067114 
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_UNVR 2008 0.222214 0.001873 1.095991 2.394841 0.154529 

_UNVR 2009 0.232045 0.019228 1.019876 2.437795 0.166829 

_UNVR 2010 0.069947 -0.07525 1.149068 2.262918 0.171895 

_UNVR 2011 0.226371 -0.1935 1.847729 2.238935 0.177437 

_UNVR 2012 0.16 -0.20859 2.02013 2.278122 0.177237 

_KICI 2008 -2.2889 0.5417 0.308404 1.080916 0.032805 

_KICI 2009 -0.4143 0.523271 0.388847 0.984978 -0.06282 

_KICI 2010 0.099265 0.544729 0.344089 0.940046 0.040348 

_KICI 2011 0.343296 0.553242 0.359601 1.001124 0.004076 

_KICI 2012 -0.4701 0.517608 0.426685 0.998223 0.023837 

_KDSI 2008 -0.40861 0.097117 1.129074 0.221944 0.053025 

_KDSI 2009 0.281508 0.105344 1.307545 1.742962 0.01095 

_KDSI 2010 0.174721 0.133729 1.182532 2.013628 0.015041 

_KDSI 2011 0.593772 0.171461 1.1047 2.009143 0.020016 

_KDSI 2012 0.539153 0.24057 0.805548 2.280783 0.028307 

_LMPI 2008 0.598093 0.266829 0.425463 0.582388 0.007885 

_LMPI 2009 0.925349 0.301509 0.355005 0.705145 0.01572 

_LMPI 2010 -0.42075 0.21518 0.515874 0.659519 0.006958 

_LMPI 2011 0.696724 0.152153 0.684751 0.732162 0.010801 

_LMPI 2012 -0.344 0.102438 0.990797 0.733924 0.003912 

 

LAMPIRAN 2 

Hasil 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 
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LAMPIRAN 3 

 Hasil Uji Chow 

Redundant Fixed Effects Tests   

Pool: POOL01    

Test cross-section fixed effects  

     
     

Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  

     
     

Cross-section F 0.850796 (26,73) 0.6699 

Cross-section Chi-square 27.527460 26 0.3821 

     
     

 

 

 

LAMPIRAN 4 

Uji Multikolinearitas 

 
 WCTA DER TATO NPM 

WCTA  1.000000 -0.164498 -0.014772 -0.184840 

DER -0.164498  1.000000 -0.169380  0.651741 

TATO -0.014772 -0.169380  1.000000 -0.023587 

NPM -0.184840  0.651741 -0.023587  1.000000 

 

 

LAMPIRAN 5 

Hasil Uji Autokorelasi 

 
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

     
     F-statistic 1.734423     Prob. F(2,119) 0.1809 

Obs*R-squared 3.568863     Prob. Chi-Square(2) 0.1679 
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LAMPIRAN 6 

Uji Heterokedastisitas 

Heteroskedasticity Test: Glejser   

       
     

F-statistic 0.231013     Prob. F(4,121) 0.9205 

Obs*R-squared 0.954943     Prob. Chi-Square(1) 0.9165 

     
     

 

LAMPIRAN 7 

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  

     
     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    
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