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ABSTRAK 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh rasio-rasio keuangan dalam 

memprediksi perubahan laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2008–2012. 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode 2008–2012. Sampel ditetapkan dengan menggunakan teknik 

purposive sampling. Sampel yang memenuhi kriteria dalam penelitian ini berjumlah 18 

perusahaan. Data diuji dengan menggunakan analisis regresi linier berganda, uji asumsi 

klasik dan pengujian hipotesis. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial rasio lancar berpengaruh 

signifikan terhadap prediksi perubahan laba, sedangkan rasio marjin laba dan rasio perputaran 

total aset secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap prediksi perubahan laba. 

Secara simultan rasio lancar, marjin laba dan perputaran total aset berpengaruh signifikan 

terhadap prediksi perubahan laba, ini diperkuat dengan nilai koefesien determinasi (adjusted 

R square) sebesar 0.069 yang artinya rasio lancar, marjin laba dan perputaran total aset 

mampu mempengaruhi prediksi perubahan laba pada perusahaan manufaktur yang terdafar di 

Bursa Efek Indonesia sebesar 6.9% dan sisanya sebesar 93.1% dipengaruhi oleh variabel lain 

di luar penelitian ini. 

Kata kunci: Rasio Keuangan dan Prediksi Perubahan Laba  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pendahuluan 

Laba yang diperoleh perusahaan untuk tahun yang akan datang tidak bisa dipastikan, 

oleh karena itu perlu dilakukan prediksi atau peramalan perubahan laba. Para investor dan 

calon investor akan melihat perubahan tersebut untuk menanamkan modalnya pada perusahan 

tersebut. Setiap perusahaan akan selalu meningkatkan profit perusahaan. Karena memang 

sudah menjadi tujuan sebuah perusahaan untuk mendapatkan laba sebesar-besarnya. Laba 

merupakan hasil semua penjualan perusahaan yang dikurangi dengan semua biaya yang 

dikeluarkan perusahaan. Dalam hal laporan keuangan, perusahaan wajib membuat dan 

melaporkan keuangan perusahan pada suatu periode tertentu. Laporan keuangan tersebut 

harus di analisis sehingga dapat diketahui kondisi dan posisi perusahaan terkini. Dalam 

menganalisis laporan keuangan untuk memprediksi laba, ada banyak rasio keuangan yang 

bisa digunakan. Kekuatan rasio keuangan tersebut ditemukan secara berbeda oleh beberapa 

peneliti 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti mencoba 

merumuskan permasalahan sebagai bahan untuk diteliti dan dianalisis adalah sebagai berikut: 

1. Apakah rasio lancar berpengaruh signifikan terhadap prediksi perubahan laba pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2012? 

2. Apakah margin laba berpengaruh signifikan terhadap prediksi perubahan laba pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2012? 

3. Apakah perputaran total aktiva berpengaruh signifikan terhadap prediksi perubahan 

laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2008-2012? 

4. Apakah rasio lancar, marjin laba dan perputaran total aktiva berpengaruh signifikan 

terhadap prediksi perubahan laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode 2008-2012? 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Prediksi Perubahan Laba 

Perubahan laba adalah kenaikan atau penurunan atas laba yang dihasilkan perusahaan yang 

terjadi dalam suatu periode dengan periode lainnya (Putri, 2010). 

 Dengan memprediksi laba, dapat diketahui prospek perusahaan tersebut dan mampu 

untuk memprediksi dividen yang akan diterima di masa mendatang, serta memprediksi laba 

berkaitan dengan kemampuan perusahaan untuk tetap eksis menjalankan usahanya dengan 

berbagai kewajiban yang menjadi beban dalam perusahaan tersebut. Informasi laba berfungsi 

untuk menilai kinerja manajemen, membantu mengestimasi kemampuan laba yang 

representatif dalam jangka panjang, memprediksi laba, dan menaksir resiko dalam investasi 

atau kredit (Syamsudin dan Primayuta, 2009). 

 Perubahan laba yang digunakan adalah perubahan relatif. Dasar perhitungan perubahan 

laba adalah laba sebelum pajak dengan alasan untuk menghindari pengaruh penggunaan tarif 

pajak yang berbeda antar periode yang dianalisis (Syamsudin dan Primayuta, 2009).  

 

Rasio Lancar 

Menurut Kasmir (2012:134), rasio lancar (current ratio) merupakan rasio untuk 

mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang 

yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Dengan kata lain, seberapa 

banyak aktiva lancar yang tersedia untuk menutupi kewajiban jangka pendek yang segera 

jatuh tempo. Rasio lancar dapat pula dikatakan sebagai bentuk untuk mengukur tingkat 



keamanan (margin of safety) suatu perusahan. Penghitungan rasio lancar dilakukan dengan 

cara membandingkan antara total aktiva lancar dengan total utang lancar. Aktiva lancar 

(current assets) merupakan harta perusahaan yang dapat dijadikan uang dalam waktu singkat 

(maksimal satu tahun). Komponen aktiva lancar meliputi kas, bank-bank, pendapatan yang 

harus diterima, pinjaman yang diberikan, dan aktiva lancar lainnya. Utang lancar (current 

liabilites) merupakan kewajiban perusahaan jangka pendek (maksimal satu tahun). Artinya, 

utang ini harus segera dilunasi dalam waktu paling lama satu tahun. Komponen utang lancar 

terdiri dari utang dagang, uatng bank satu tahun, utang wesel, utang jangka panjang yang 

sudah hampir jatuh tempo, serta utang jangka pendek lainnya. 

 

Marjin Laba 

Menurut Kasmir (2012:199), profit margin on sales atau ratio profit margin atau marjin 

laba atas penjualan merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur marjin laba 

atas penjualan. 

Menurut Wibowo (2011), rasio ini menghitung sejauh mana kemampuan perusahaan 

menghasilkan laba bersih pada tingkat penjualan tertentu 

 

Perputaran Total Aset 

Menurut Kasmir (2012:185), Total assets turnover merupakan rasio yang digunakan 

untuk mengukur semua perputaran aktiva yang dimiliki perusahaan dan mengukur berapa 

jumlah pengeluaran yang diperoleh dari tiap rupiah aktiva. Rumus untuk mencari rasio 

perputaran total aset (total assets turnover)  adalah: 

 

Kerangka Pemikiran 
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Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

H1: Rasio lancar  berpengaruh signifikan terhadap prediksi perubahan laba pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2012. 

H2: Marjin laba  berpengaruh signifikan terhadap prediksi perubahan laba pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2012. 

H1 
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H3: Peputaran total aset memiliki pengaruh signifikan terhadap prediksi perubahan laba 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2008-

2012. 

H4: Rasio lancar, marjin laba dan perputaran total aset berpengaruh signifikan terhadap 

prediksi perubahan laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2008-2012 

 

METODOLOGI PENELITIAN  
 

Variabel Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan 2 variabel, yaitu variabel independen dan dependen. 

1. Variabel Independen 

a. Rasio Lancar (X1) 

Rasio Lancar  
           

                
 

b. Marjin laba (X2) 

Marjin laba  
           

                
 

c. Perputaran Total Aktiva (X3) 

Perputaran Total Aktiva  
                

            
 

2. Variabel Dependen 

Perubahan Laba =      
        

    
 

Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Menurut Sarwono dan 

Ely (2010:69), data sekunder merupakan data yang sudah ada, data tersebut sudah 

dikumpulkan sebelumnya untuk tujuan-tujuan yang tidak mendesak. Keuntungan data 

sekunder ialah sudah tersedia, ekonomis dan cepat didapat. Kelemahan data sekunder adalah 

tidak dapat menjawab secara keseluruhan masalah yang diteliti. Data yamg digunakan dalam 

penelitian ini adalah data sekunder yang berupa laporan keuangan perusahaan periode 2008-

2012. Data penelitian ini didapati dari situs resmi Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id 

tahun 2013. 

Populasi 

Menurut Sugiyono (2010:115), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas 

objek dan subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari, kemudian ditarik kesimpulannya. Berdasarkan pengertian di atas 

maka yang menjadi populasi penelitian ini adalah semua perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2008-2012. 

 

Sampel 

Menurut Sugiyono (2010:116), sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik 

yang dimiliki oleh populasi tersebut. Metode pengambilan sampel dilakukan dengan 

purposive sampling atau dikenal juga sebagai teknik pengambilan sampel purposive dengan 

cara memilih sampel berdasarkan informasi yang tersedia atau berdasarkan suatu kriteria 

dengan pertimbangan judgement sampling. Kriteria dalam penelitian ini adalah: 

1. Perusahaan yang tergolong kedalam kelompok manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode 2008-2012. 

2. Perusahaan telah mempublikasikan laporan keuangan per 31 Desember selama 

periode penelitian. 

http://www.idx.co.id/


3. Memiliki data dan laporan keuangan yang berkaitan dengan pengukuran variabel 

penelitian. 

4. Mempunyai laba positif pada periode penelitian. 

 

 

Seleksi sampel berdasarkan bisa dilihat pada tabel dibawah ini:  

Tabel 3.2 

   Daftar Seleksi Sampel Berdasarkan Kriteria 

NO KETERANGAN Des 2008- Des 2012 

1 

Perusahaan yang tergolong dalam kelompok  

manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2008-

2012 

131 

2 

Perusahaan telah mempublikasikan laporan 

keuangan yang berkaitan dengan pengukuran 

variabel 

29 

3 
Memiliki data dan laporan keuangan yang 

berkaitan dengan pengukuran variabel penelitian 
29 

4 Mempunyai laba positif pada periode penelitian 18 

 Total Sampel yang memenuhi criteria 18 

Sumber : data diolah (2013) 

 

Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian Kepustakaan 

2. Tekink Obsevasi 

 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Analisis Pengujian Hipotesis 

Uji Statisitk Deskriptif 

 Statistik Deskriptif merupakan bidang ilmu statisitk yang mempelajari cara-cara 

pengumpulan, penyusunan dan penyajian ringkasan data penelitian. Data-data tersebut harus 

diringkas dengan baik dan teratur, baikdalam bentuk tabel atau persentasi grafik, sebagai 

dasar untuk berbagai pengambilan keputusan.  Deskriptif menginformasikan nilai minimum, 

maksimum, mean, standar deviasi, dan menguji apakah data berdistribusi normal atau tidak. 

Menu ini tidak menampilkan tabulasi frekuensi, tetapi menampilkan besaran statistik yang 

akan dideskripsikan pada sebuah variabel  (Wijaya, 2011:41). 

 

Berdasarkan uji statistik menggunakan SPSS 17.0 hasil uji deskriptif dapat dilihat 

pada tabel di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 



Tabel 4.1 

Hasil Uji Statistik Deskriptif 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

RL (X1) 72 .292 11.743 2.58805 2.229323 

ML (X2) 72 .011 .366 .12309 .081882 

PTA (X3) 72 .364 2.728 1.36285 .546235 

PPL (Y) 72 .026 17.045 .71526 2.046370 

Valid N (listwise) 72     

Sumber : Output pengolahan SPSS v.17.0 (2014) 

 

Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui apakah hasil analisis regresi linier 

berganda yang digunakan untuk menganalisis dalam penelitian ini terbebas dari 

penyimpangan asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, autokorelasi, multikolinieritas, dan 

heteroskedastisitas. Adapun masing-masing pengujian tersebut dapat dijabarkan sebagai 

berikut: 

 

Uji Normalitas 

Menurut Ghozali (2009:113), uji statistik yang dapat digunakan untuk menguji 

normalitas residual adalah uji statistik non-parametik Kolmogorv – Smirnov (KS). Uji KS 

dilakukan dengan hipotesis: 

Ho : Residual terdistribusi normal  

Ha : Residual tidak terdistribusi normal 

 Jika signifikansi ≥ 0.05 berarti data berdistribusi normal dan Ho diterima, Ha ditolak. 

Jika signifikansi ≤ 0.05 berarti data tidak berdistribusi normal dan Ho ditolak, Ha diterima. 

Hasil uji normalitas yang dilakukan dengan bantuan program SPSS 17.0 dapat dilihat pada 

tabel 4.3 di bawah ini: 

Tabel 4.3 

Hasil Uji Normalitas 

                    One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  

Unstandardized Residual 

N 72 

Normal 

Parameters
a,,b

 

Mean .0000000 

Std. Deviation 2.01643182 

Most 

Extreme 

Differences 

Absolute .332 

Positive .332 

Negative -.315 

Kolmogorov-Smirnov Z 2.821 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

        Sumber : Output pengolahan SPSS v.17.0 (2014) 

 



 Berdasarkan tabel 4.3 di atas menunjukkan bahwa nilai sig. Kolmogorov-Smirnov 

sebesar 0.000, karena nilai sig sebesar 0.000 < 0.05, maka dapat diketahui bahwa Ho ditolak 

atau Ha diterima yang artinya data residual tidak terdistribusi normal. 

 Menurut Suliyanto ( 2011:79), salah satu treatment untuk mengatasi jika asumsi 

normalitas tidak terpenuhi adalah melakukan transformasi data menjadi log atau LN bentuk 

lainnya. Yaitu dengan melakukan transformasi maka selisih antara nilai yang terbesar dengan 

nilai yang terkecil akan semakin pendek. 

 

 Hasil uji normalitas setelah data di transformasikan ke LN dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini: 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Normalitas Setelah di Transformasi ke LN 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  

Unstandardized Residual 

N 72 

Normal 

Paramet

ers
a,,b

 

Mean .0000000 

Std. Deviation 1.06072642 

Most 

Extreme 

Differen

ces 

Absolute .072 

Positive .072 

Negative -.068 

Kolmogorov-Smirnov Z .611 

Asymp. Sig. (2-tailed) .850 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

     Sumber : Output pengolahan SPSS v.17.0 (2014) 

 Dari tabel 4.4 di atas setelah data di transformasikan ke LN, maka nilai sig 

Kolmogorov-Smirnov sebesar  0.850, karena nilai sig sebesar 0.850 > 0.05, maka dapat 

diketahui bahwa Ho diterima atau Ha ditolak yang artinya data residual terdistribusi normal. 

 

Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi dilakukan dengan pengujian Durbin Watson (DW) sebagai berikut 

(Trihendradi,2008:213): 

1. 1.65 < DW < 2.35 Tidak terjadi autokorelasi 

2. 1.21 < DW < 1.65 atau 2.35< DW <2.79 Tidak dapat disimpulkan  

3. DW < 1.21 atau DW > 2.79 Terjadi auto korelasi 

Hasil pengujian dilakukan dengan bantuan SPSS 17.0. Hasil uji tersebut dapat dilihat pada 

tabel dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 4.5 

Hasil Uji Autokorelasi 

           Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate Durbin-Watson 

1 .328
a
 .108 .069 1.08387 2.055 

a. Predictors: (Constant), LN_PTA, LN_RL, LN_ML 

b. Dependent Variable: LN_PPL 

Sumber : Output pengolahan SPSS v.17.0 (2014) 

 Dari tabel 4.5 di atas dapat disimpulkan bahwa model regresi bebas dari autokorelasi, 

karena nilai Durbin-Watson sebesar 2.055, dimana nilai DW berada diantara 1.65 < DW < 

2.35 yang artinya tidak terjadi autokorelasi sehingga model regresi ini memenuhi syarat 

bebas autokorelasi. 

 

Uji Multikolenieritas 

 Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya 

korelasi yang tinggi atau sempurna antar variabel independen. Adanya multikolinearitas atau 

korelasi yang tinggi antar variabel independendapat di deteksi dengan bebrapa cara, salah 

satunya yaitu Tolerance dan Variance Inflaction Factor (VIF). Tolerance mengukur 

variabelitas variabel independen terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen 

lainnya. Jadi, tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena VIF=1/tolerance). 

Nilai cutof yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah 

tolerance < 0,10 atau sama dengan VIF > 10 (Ghozali, 2009:25). 

 Hasil uji Multikolenieritas yang dilakukan dengan bantuan program SPSS 17.0 dapat 

dilahat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Multikolenieritas 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) -1.421 .454    

LN_RL (X1) -.412 .191 -.255 .939 1.065 

LN_ML (X2) -.238 .170 -.173 .867 1.154 

LN_PTA 

(X3) 

-.272 .320 -.103 .899 1.112 

a. Dependent Variable: LN_PPL 

  Sumber : Output pengolahan SPSS v.17.0 (2014) 

 

 Dari tabel 4.6 di atas dapat di lihat bahwa variabel LN_RL (X1) yaitu rasio lancar 

memiliki nilai tolerance sebesar 0.939 > 0.10 dan nilai VIF sebesar 1.065 < 10. Variabel 

LN_ML (X2) yaitu rasio marjin laba memiliki nilai tolerance sebesar 0.867 > 0.10 dan nilai 

VIF sebesar 1.154 < 10. Variabel LN_PTA (X3) yaitu rasio perputaran total aset memiliki 

nilai tolerance sebesar 0.899 > 0.10 dan nilai VIF sebesar 1.112 < 10. Dapat disimpulkan 

bahwa semua memiliki nilai tolerance > 0.10 dan nilai VIF < 10, yang artinya semua variabel 

bebas (X) dalam penelitian ini bebas dari gejala multikolinearitas. 

 

 



Uji Heteroskedastisita 

 Salah satu cara untuk mendeteksi heteroskodastisitas, yaitu metode grafik dan metode 

uji statistik. Metode grafik dilakukan dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel 

dependen yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Dasar analisis (Ghozali, 2009:36-37):  

1. Jika ada pola tertentu seperti titik – titik yang ada membentuk pola tertentu yang 

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

terjadi heteroskedastisitas. 

2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik – titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 

pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

 Namun, grafik plot memiliki kelemahan yang cukup siginifikan oleh karena jumlah 

pengamatan mempengaruhi hasil posting. Semakin sedikit jumlah pengamatan, maka 

semakin sulit mengintepretasikan hasil grafik plot. Oleh sebab itu untuk menjamin 

keakuratan hasil dapat dilakukan salah satu uji untuk melihat apakah model regresi bebas dari 

autkorelasi yaitu dengan melakukan uji Glejser (Ghozali, 2007:107). 

 Hasil uji yang dilakukan dengan bantuan program SPSS 17.0 dapat dilihat pada tebel 

di bawah ini:  

Tabel 4.7 

Hasil Uji Glejser 

Model Sig. 

1 (Constant) .003 

LN_CR .373 

LN_PM .860 

LN_TATO .390 

    Sumber : Output pengolahan SPSS v.17.0 (2014) 

 

Berdasarkan hasil uji Glejser pada tabel 4.7 di atas maka diperoleh nilai sig. untuk masing 

– masing variabel adalah sebagai berikut : 

1. Nilai sig. untuk LN_RL (X1) yaitu 0.373 > 0.05, ini menunjukkan bahwa tidak 

adanya variabel independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel 

nilai Absolut  (AbsUt) atau variabel dependen. Dengan demikian varibel LN_RL (X1) 

bebas dari heteroskedastisitas. 

2. Nilai sig. untuk LN_ML (X2) yaitu 0.860 > 0.05, ini menunjukkan bahwa tidak 

adanya variabel independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel 

nilai Absolut (AbsUt) atau variabel dependen. Dengan demikian varibel LN_ML (X2) 

bebas dari heteroskedastisitas. 

3. Nilai sig. untuk LN_PTA (X3) yaitu 0.390 > 0.05, ini menunjukkan bahwa tidak 

adanya variabel independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel 

nilai Absolut (AbsUt) atau variabel dependen. Dengan demikian varibel LN_PTA 

(X3) bebas dari heteroskedastisitas. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa model regresi bebas dari 

heteroskedastisitas. 

 

Analisis Regresi Linear Berganda 

Menurut Suliyanto (2011:53-54) regresi berganda adalah variabel tergantung 

dipengaruhi oleh dua atau lebih variabel bebas sehingga hubungan fungsional antara variabel 

tergantung (Y) dengan variabel bebas (X1, X2, X3). 



 Analisis ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh dan hubungan antar 

variabel independen (rasio lancar, marjin laba dan perputaran total aset) terhadap variabel 

dependen (prediksi perubahan laba). Untuk mengetahui persamaan regresi dapat dilakukan 

dengan bantuan program SPSS 17.0 pada tabel di bawah ini: 

 

                                                       Tabel 4.8 

                                  Hasil Uji Regresi Linier Berganda 

 

                                                     Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) -1.421 .454  

LN_RL -.412 .191 -.255 

LN_ML -.238 .170 -.173 

LN_PTA -.272 .320 -.103 

a. Dependent Variable: LN_PPL 

    Sumber : Output pengolahan SPSS v.17.0 (2014) 

 

 Berdasarkanj uji regresi pada tabel 4.8 di atas maka diperoleh persamaan regresi 

berganda sebagai berikut: 

PPL = -1.421-0.412LN_RL-0.238LN_ML-0.272LN_PTA 

 Berdasarkan persamaan regresi di atas dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Nilai konstanta sebesar -1.421 menunjukkan bahwa apabila nilai koefesien variabel 

independen di anggap tetap atau konstan maka kenaikan 1% konstanta akan 

menyebabkan prediksi perubahan laba turun sebesar 1.421. 

2. Nilai koefisiean regresi untuk LN_RL (rasio lancar) sebesar -0.412. ini mununjukkan 

bahwa setiap kenaikan 1% rasio lancar akan menyebabkan penurunan prediksi 

perubahan laba sebesar 0.412 dengan asumsi nilai koefisen regresi variabel lain tetap 

atau konstan. 

3. Nilai koefisien regresi untuk LN_ML (marjin laba) sebesar -0.238. Menunjukkan 

bahwa setiap kenaikan 1% marjin laba akan menyebabkan penurunan prediksi 

perubahan laba sebesar 0.238 dengan asumsi nilai koefisien regresi variabel lain tetap 

atau konstan. 

4. Nilai koefisien regresi untuk LN_PTA (perputaran total aset) sebesar -0.272. Ini 

menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1% perputaran total aset akan menyebabkan 

penurunan prediksi perubahan laba sebesar 0.272 dengan asumsi nilai koefisiean 

regresi variabel lain tetap atau konstan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uji Hipotesis  

 

Uji t (Uji Parsial) 

Menurut Ghozali (2007:128), uji parsial (uji t) dilakukan untuk mengetahui pengaruh 

masing – masing variabel independen terhadap variabel dependen. Untuk melihat apakah 

model regresi pada uji t berpengaruh secara parsial antara variabel independen dan variabel 

dependen yaitu dengan melihat nilai sig. tabel pada model regresi. Menurut Suliyanto 

(2011:56), jika nilai signifikansinya  ≤ 0.05 maka Ha diterima dan H0 ditolak. 

Hasil uji t (uji parsial) yang dilakukan dengan bantuan program SPSS 17.0 dapat dilihat 

pada tabel dibawah ini: 

 

Tabel 4.9 

Hasil Uji t (Uji Parsial) 

                                                                 Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -1.421 .454  -3.131 .003 

LN_RL (X1) -.412 .191 -.255 -2.158 .034 

LN_ML (X2) -.238 .170 -.173 -1.404 .165 

LN_PTA (X3) -.272 .320 -.103 -.851 .398 

a. Dependent Variable: LN_PPL 

    Sumber : Output pengolahan SPSS v.17.0 (2014) 

 

Berdasarkan hasil uji t (uji parsial) pada tabel 4.9 di atas maka diperoleh hasil sebagai 

berikut: 

1. LN_RL (X1) yaitu rasio lancar memiliki nilai t hitung sebesar -2.158, dengan nilai 

sig. 0.034 < 0.05, maka H1 diterima dan H0 ditolak. Ini berarti bahwa rasio lancar 

berpengaruh signifikan terhadap prediksi perubahan laba pada perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa efek Indonesia periode 2008-2012. 

2. LN_ML (X2) yaitu marjin laba memiliki nilai t hitung sebesar -1.404, denagn nilai 

sig. 0.165 > 0.05, maka H2 ditolak dan H0 diterima. Ini berarti bahwa rasio marjin 

laba tidak berpengaruh signifikan terhadap prediksi perubahan laba pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa efek Indonesia periode 2008-2012. 

3. LN_PTA (X3) yaitu perputaran total aset memiliki nilai t hitung sebesar -0.851, 

denagn nilai sig. 0.398 > 0.05, maka H3 ditolak dan H0 diterima. Ini berarti bahwa 

rasio perputaran total aset tidak berpengaruh signifikan terhadap prediksi perubahan 

laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa efek Indonesia periode 

2008-2012. 

 

Uji F (Uji Simultan) 

 Menurut Ghozali (2007:84&87), uji statistik F menunjukkan apakah semua variabel 

independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama–

sama terhadap variabel dependen/terikat.  Keputusan secara simultan variabel berpengaruh 

signifikan atau tidak dapat dilihat dari nilai signifikansi pada tabel ANOVA. Menurut 

Suliyanto (2011:56), jika nilai signifikansinya  ≤ 0.05 maka Ha diterima dan H0 ditolak. 

 Hasi uji F (uji simultan) yang dilakukan dengan bantuan program SPSS 17.0 dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini: 



Tabel 4.10 

Hasil Uji F (Uji Simultan) 

ANOVA
b
 

Model 

Sum of 

Squares Df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regressio

n 

9.659 3 3.220 2.741 .050
a
 

Residual 79.885 68 1.175   

Total 89.544 71    

a. Predictors: (Constant), LN_TATO, LN_CR, LN_PM 

b. Dependent Variable: LN_PPL 

Sumber : Output pengolahan SPSS v.17.0 (2014) 

 

 Dari tabel 4.10 di atas hasil uji ANOVA (analysis of varians) atau uji F,menunjukkan 

bahwa nial F hitung sebesar 2.741 dengan nilai signifikan sebesar 0.050. Karena nilai sig. ≤  

0.05, maka H4 diterima dan H0 ditolak yang artinya rasio lancar, marjin laba dan perputaran 

total aset berpengaruh signifikan terhadap prediksi perubahan laba pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftardi Bursa Efek Indonesia periode 2008-2012. Maka, model regresi 

dapat digunakan untuk memprediksi perubahan laba. 

 

Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R
2
) 

Menurut Ghozali (2009:15), koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa 

jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien 

determinasi adalah antara nol dan satu. 

Menurut Suliyanto (2011:59), koefisien determinasi memiliki kelemahan, yaitu bias 

terhadap jumlah variabel bebas yang dimasukkan dalam model regresi dimana setiap 

penambahan satu variabel bebas dan jumlah pengamatan dalam model akan meningkatkan 

nilai R
2
 meskipun variabel yang dimasukkan tersebut tidak memiliki pengaruh terhadap 

variabel penggantinya. Untuk mengurangi kelemahan tersebut maka digunakan koefisien 

determinasi yang telah disesuaikan yaitu Adjusted R Square. 

 

Tabel 4.11 

Hasil Uji Koefisien Determinasi 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .328
a
 .108 .069 1.08387 

a. Predictors: (Constant), LN_TATO, LN_CR, LN_PM 

b. Dependent Variable: LN_PPL 

Sumber : Output pengolahan SPSS v.17.0 (2014) 

 

 Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi pada tabel 4.11 di atas diperoleh nilai 

Adjusted R Square sebesar 0.069, ini menunjukkan bahwa 6.9% rasio independen (rasio 

lancar, marjin laba dan perputaran total aset) mempengaruhi prediksi perubahan laba. Dan 

sisanya sebesar 93.1% variabel prediksi perubahan laba dipengaruhi oleh variabel lain diluar 

penelitian ini. 



KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab 

sebelumnya dan pengujian yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Berdasarkan uji secara parsial untuk LN_RL (X1) yaitu Rasio Lancar diperoleh nilai t 

hitung  -2.158, dengan nilai sig. 0.034. Nilai sig. 0.034 < 0.05 ini menunjukkan bahwa 

variabel LN_RL (X1) berpengaruh signifikan terhadap prediksi perubahan laba. 

2. Berdasarkan uji secara parsial untuk LN_ML (X2) yaitu Marjin Laba diperoleh nilai t 

hitung  -1.404, dengan nilai sig. 0.165. Nilai sig. 0.165 > 0.05 ini menunjukkan bahwa 

variabel LN_ML (X2) tidak berpengaruh signifikan terhadap prediksi perubahan laba. 

3. Berdasarkan uji secara parsial untuk LN_PTA (X3) yaitu Perputaran Total Aset 

diperoleh nilai t hitung  -0.851, dengan nilai sig. 0.398. Nilai sig. 0.398 > 0.05 ini 

menunjukkan bahwa variabel LN_PTA (X3) tidak berpengaruh signifikan terhadap 

prediksi perubahan laba. 

4. Berdasarkan uji secara simultan menunjukkan F hitung sebesar 2.741 dengan 

probabilitas 0.050. Karena probabilitasnya ≤ 0.05, maka model regresi dapat 

digunakan untuk Memprediksi Perubahan Laba, maka HA diterima dan H0 ditolak 

atau dapat dikatakan bahwa LN_RL (X1), LN_ML (X2), dan LN_PTA (X3) secara 

bersama–sama memiliki pengaruh yang signifikan dalam mempengaruhi prediksi 

perubahan laba. 

5. Berdasarkan hasil uji statistik Ajusted R Square diperoleh sebesar 0.069 yang 

menunjukkan bahwa tingkat korelasi atau hubungan yang ditunjukkan antara variabel 

idependen dan variabel dipendennya dalam penelitian ini adalah sebesar 0.069 atau 

sebesar 6.9%. Angka ini mengidentifikasikan bahwa persentase sumbangan pengaruh 

variabel dependen yaitu Prediksi Perubahan Laba terhadap variabel independennya 

yaitu LN_RL (X1), LN_ML (X2), LN_PTA (X3), sebesar  6.9% . Atau dapat 

dikatakan bahwa variasi variabel independen yang digunakan dalam model LN_RL 

(X1), LN_ML (X2),dan LN_PTA (X3), mampu menjelaskan sebesar 6.9% variasi 

variabel dependen yaitu pertumbuhan laba. Sedangkan selebihnya sebesar 93.1% 

dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model 

penelitian ini. 

 

Saran 

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat dikemukakan saran sebagai 

berikut: 

1. Bagi penelitian selanjutnya 

a. Agar dapat menggunakan sampel lebih banyak lagi sehingga hasil penelitian akan 

lebih valid dan bagus.  

b. Menambahkan variabel–variabel lain yang dapat mempengaruhi prediksi 

perubahan laba yang tidak termasuk dalam model penelitian ini. 

2. Perusahaan sebaiknya menggunakan rasio keuangan yang berpengaruh terhadap 

prediksi perubahan laba dalam hal ini rasio lancar, untuk dapat meningkatkan kinerja 

didalam perusahaannnya yang tercermin dari perubahan laba positif yang di analisis 

melalui rasio keuangan. 

3. Investor atau calon investor disarankan untuk menganlisis rasio-rasio keuangan yang 

berhubungan atau mempengaruhi prediksi perubahan laba agar tingkat pengembalian 

atas investasi dapat dilakukan. 
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