
Pengaruh Current Ratio (CR), Debt To Equity Ratio
(DER), Total Asset Turnover (TATO), Net Profit Margin

(NPM), dan Return On Equity (ROE) Terhadap
Pertumbuhan Laba pada Perusahaan Property & Real

Estate yang terdaftar di BEI Periode 2010-2013

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memenuhi Ketentuan Mencapai
Gelar Sarjana (S1) Pada Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi

Universitas
Maritim Raja Ali Haji

Disusun Oleh :
ELLY JULIANTI

100462201161

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI (UMRAH)
FAKULTAS EKONOMI

PROGRAM STUDI AKUNTANSI
TANJUNGPINANG

2014



ABSTRAKSI
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yang Terdaftar di BEI.

Skripsi. Fakultas Ekonomi. 2014.
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Turnover (TATO), Net Profit Margin (NPM), Return On Equity (ROE) dan
Pertumbuhan Laba.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Current Ratio (CR),
Debt To Equity Ratio (DER), Total Asset Turnover (TATO), Net Profit Margin
(NPM), dan Return On Equity (ROE), baik secara parsial maupun simultan
terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan Property & Real Estate yang
terdaftar di BEI. Periode penelitian dimulai dari tahun 2010-2013 (4 tahun).

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Jumlah populasi dalam
penelitian ini berjumlah 43 perusahaan. Pemilihan sampel dilakukan dengan
menggunakan metode purposive sampling, sehingga diperoleh sampel sebanyak
15 perusahaan.

Hasil pengujian secara parsial (uji t) menunjukkan hanya variable Net
Profit Margin (NPM) yang berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba.
Sedangkan variabel Debt To Equity Ratio (DER), Total Asset Turnover (TATO),
Net Profit Margin (NPM), dan Return On Equity (ROE)  tidak berpengaruh
signifikan terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan Property & Real Estate
yang terdaftar di BEI periode 2010-2013.

Hasil pengujian secara simultan (uji f) menunjukkan Current Ratio (CR),
Debt To Equity Ratio (DER), Total Asset Turnover (TATO), Net Profit Margin
(NPM), dan Return On Equity (ROE) secara simultan berpengaruh signifikan
terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan Property & Real Estate yang
terdaftar di BEI periode 2010-2013.

Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan nilai Adjusted R Square
sebesar 0.219, hal ini berarti 21.9% variabel dependen dapat dijelaskan oleh
variabel independen, sedangkan sisanya 78.1% dijelaskan oleh faktor lain yang
tidak diteliti dalam penelitian ini.

A. Pendahuluan
Latar Belakang Masalah
Dalam menjalankan operasionalnya, setiap perusahaan menginginkan

keuntungan (laba). Pengertian laba menurut Harahap (2010)” kelebihan
penghasilan diatas biaya selama satu periode akuntansi”. Laba yang diperoleh
digunakan untuk menjalankan operasional dan kelangsungan perusahaan di masa
mendatang. Laba perusahaan diharapkan setiap periode akan mengalami



kenaikan, sehingga dibutuhkan perhitungan laba yang akan dicapai perusahaan
untuk periode mendatang.

Laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi penting bagi
para pemakai laporan keuangan dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi.
Informasi laporan keuangan dapat diperoleh dalam bentuk laporan laba-rugi,
neraca, perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.
Oleh karena itu, analisis laporan keuangan sangat diperlukan untuk memahami
informasi laporan keuangan (Angkoso:2006).

Untuk mengetahui keberhasilan suatu perusahaan, maka perlu diadakan
analisis terhadap laporan keuangan, dimana dalam menganalisis laporan keuangan
menggunakan rasio keuangan. Rasio keuangan yang digunakan untuk
memprediksi pertumbuhan laba dalam penelitian ini adalah rasio likuiditas, rasio
solvabilitas, aktivitas, dan profitabilitas. Rasio likuiditas diwakili oleh Current
Ratio(CR),rasio solvabilitas diwakili oleh Debt to Equity Ratio (DER), rasio
aktivitas diwakili oleh Total Assets Turn Over (TATO), dan rasio profitabilitas
diwakili oleh Net Profit Margin (NPM) dan Return On Equity (ROE).

Penelitian ini menggunakan perusahaan Property & Real Estate  sebagai
objek penelitian dikarenakan perusahaan Property & Real Estate memiliki potensi
yang  menjanjikan. Adanya prospek bisnis yang menjanjikan akan menjadi daya
tarik para investor untuk menanamkan modalnya. Faktor yang mendasari antara
lain adalah populasi penduduk Indonesia yang sangat besar sehingga dapat
menciptakan potensi pasar yang besar pula. Property & Real Estate di Indonesia
merupakan perusahaan property yang bergerak dalam penyediaan, pengadaan,
serta pengolahan tanah bagi keperluan-keperluan usaha industry.

Berdasarkan uraian diatas maka judul dalam penelitian adalah “ Pengaruh
Current Ratio (CR), Debt To Equity Ratio (DER), Total Asset Turnover
(TATO), Net Profit Margin (NPM), dan Return On Equity (ROE) Terhadap
Pertumbuhan Laba pada Perusahaan Property & Real Estate yang terdaftar
di BEI Tahun 2010-2013.”

B. Landasan Teori

Pengertian Dan Karakteristik Laba

Tujuan utama perusahaan adalah memaksimalkan laba. Pengertian laba
secara operasional merupakan perbedaan antara pendapatan yang direalisasi  yang
timbul dari transaksi selama satu periode dengan biaya yang berkaitan  dengan
pendapatan tersebut.

Pengertian laba menurut Harahap (2010:263) “angka yang penting dalam
laporan keuangan karena sebagai alasan antara lain: laba merupakan dasar dalam
perhitungan pajak, pedoman dalam menentukan kebijakan investasi dan
pengambilan keputusan, dasar dalam peramalan laba maupun kejadian ekonomi



perusahaan lainnya dimasa yang akan datang, dasar dalam perhitungan penilaian
prestasi atau kinerja”.

Laba memiliki beberapa karakteristik antara lain sebagai berikut:
a. laba didasarkan pada transaksi yang benar-benar terjadi, laba didasarkan pada

postulat periodisasi, artinya merupakan prestasi perusahaan pada periode
tertentu,

c. laba didasarkan pada prinsip pendapatan yang memerlukan pemahaman khusus
tentang definisi, pengukuran dan pengakuan pendapatan,

d. laba memerlukan pengukuran tentang biaya dalam bentuk biaya historis yang
dikeluarkan perusahaan untuk mendapatkan pendapatan tertentu, dan

e. laba didasarkan pada prinsip penandingan (matching) antara pendapatan dan
biaya yang relevan dan berkaitan dengan pendapatan tersebut.

Menurut Angkoso (2006),  pertumbuhan laba merupakan kenaikan laba
atau penurunan laba pertahun yang dinyatakan dalam persentase . Selanjutnya
menurut Prayuni (2012),  pertumbuhan laba suatu perusahaan bisa saja mengalami
kenaikan untuk tahun sekarang ini, namun juga bisa mengalami penurunan untuk
tahun berikutnya.

Pertumbuhan laba menjadi informasi yang sangat penting bagi banyak
orang, yang antara lain adalah pengusaha, analis keuangan, pemegang saham,
ekonom, fiskus, dan sebagainya. Tujuan utama pelaporan laba adalah memberikan
informasi yang berguna bagi mereka yang paling berkepentingan dalam laporan
keuangan. Pertumbuhan laba dari tahun ketahun juga dijadikan sebagai dasar
pengukuran efisiensi manajemen dan membantu meramalkan arah masa depan
perusahaan atau pembagian dividen masa depan.

Laporan Keuangan

Menurut Kasmir (2009), Laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan
kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu jangka waktu.

Laporan keuangan diperoleh dari proses berjalannya sistem akuntansi,
yaitu siklus akuntansi. Siklus akuntansi dimulai dari terjadinya transaksi sampai
penyiapan laporan keuangan pada akhir suatu periode. Laporan keuangan dapat
disusun secara mendadak sesuai kebutuhan akuntansi maupun secara berkala.

Analisis Laporan Keuangan

Analisis laporan keuangan adalah menguraikan pos-pos laporan keuangan
menjadi unit informasi yang lebih kecil dan melihat hubungannya yang bersifat
signifikan atau yang mempunyai makna antara yang satu dengan yang lain baik
antara data kuantitatif maupun data non-kuantitatif dengan tujuan untuk
mengetahui kondisi keuangan lebih dalam yang sangat penting dalam proses
menghasilkan keputusan yang tepat (Harahap, 2010).

Jenis-jenis rasio keuangan menurut Kasmir (2009) dapat dibedakan menjadi
empat rasio,yaitu :



1. Rasio Likuiditas

Merupakan  rasio yang menggambarkan  kemampuan perusahaan dalam
memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Jenis-jenis rasio likuiditas terdiri
dari : rasio lancar (Current Ratio), rasio cepat (Quick Ratio), rasio kas (Cash
Ratio),  rasio perputaran kas, dan Inventory to Net Working Capital.

2. Rasio Solvabilitas

Menggambarkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban
jangka panjangnya atau kewajiban-kewajibannya apabila perusahaan
dilikuidasi. Rasio solvabilitas terdiri dari : Debt Ratio, Debt to Equity Ratio,
Long Term Debt to Equity Ratio, Times Interest Earned, dan Fixed Charge
Coverage.

3. Rasio Aktivitas

Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi
pemanfaatan sumber daya perusahaan (penjualan,persediaan, penagihan
piutang, dan lainnya) atau rasio untuk menilai kemampuan perusahaan
dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Rasio aktivitas terdiri dari :
perputaran piutang, perputaran persediaan, perputaran modal kerja, Fixed
Assets Turnover dan Total Assets Turnover.

4. Rasio Profitabilitas

Merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari
keuntungan atau laba melalui semua komponen dan sumber yang ada seperti
kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang dan
sebagainya.

Jenis-jenis rasio profitabilitas meliputi : Profit Margin on Sale, Return on
Investment, Return on Equity dan Laba Per lembar Saham Biasa.

Current Ratio ( CR )

Rasio lancar merupakan ukuran yang paling umum digunakan untuk
mengetahui kesanggupan memenuhi kewajiban jangka pendek. Rasio lancar
(current ratio) adalah ukuran yang umum digunakan atas solvensi jangka pendek,
kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kebutuhan kewajiban ketika jatuh
tempo (Fahmi 2012:121).

Current ratio yang rendah biasanya dianggap menunjukkan terjadinya
masalah dalam likuidasi, sebaliknya current ratio yang terlalu tinggi juga kurang
bagus, karena menunjukkan banyaknya dana menganggur yang pada akhirnya
dapat mengurangi kemampuan laba perusahaan (Sawir, 2009:10).



Debt to Equity Ratio (DER)

Debt to Equity Ratio (DER) merupakan ukuran yang dipakai dalam
menganalisis laporan keuangan untuk memperlihatkan besarnya jaminan untuk
kreditor (Fahmi,2012:128). Rasio ini dapat dihitung dengan membagi total
kewajiban dengan ekuitas. Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang
disediakan kreditor dengan pemilik perusahaan, dan setiap rupiah modal sendiri
yang dijadikan untuk jaminan kewajiban. Bagi kreditur, semakin besar DER akan
semakin tidak menguntungkan. Hal ini dikarenakan jika DER semakin besar maka
resiko yang ditanggung atas kegagalan yang mungkin terjadi perusahaan juga
akan semakin besar.

Total Assets Turn Over (TATO)

Total Asset Turnover disebut juga dengan perputaran total asset. Rasio ini
melihat sejauh mana keseluruhan asset yang dimiliki oleh perusahaan terjadi
perputaran secara efektif (Fahmi, 2012:135). Kemampuan perusahaan untuk
mengetahui efektivitas penggunaan asset dalam menghasilkan penjualan dan
mengukur perputaran semua asset yang dimiliki perusahaan dan mengukur berapa
jumlah penjualan yang diperoleh dari tiap rupiah asset.

Net Profit Margin (NPM)

Net Profit Margin (NPM) disebut juga dengan rasio pendapatan terhadap
penjualan. Margin laba bersih sama dengan laba bersih dibagi dengan penjualan
bersih (Fahmi,2012:136). Rasio ini menunjukkan berapa besar persentase laba
bersih yang diperoleh dari setiap penjualan. Net Profit Margin yang tinggi
menandakan kemampuan perusahaan menghasilkan laba yang tinggi pada tingkat
penjualan tertentu. Net Profit Margin yang rendah menandakan penjualan yang
terlalu rendah untuk tingkat biaya tertentu atau biaya yang terlalu tinggi untuk
tingkat penjualan tertentu, atau kombinasi dari kedua hal tersebut.

Return on Equity (ROE)

Return On Equity (ROE) disebut juga dengan laba atas equity. Rasio ini
mengkaji sejauh mana perusahaan mempergunakan sumberdaya yang dimiliki
untuk mampu memberikan laba atas ekuitas (Fahmi 2012:137). Semakin tinggi
nilai ROE akan semakin baik karena nilai ROE yang tinggi menunjukkan
kemampuan perusahaan dalam melakukan efisiensi untuk menghasilkan
keuntungan dari setiap unit ekuitas.

Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang pengaruh rasio keuangan terhadap pertumbuhan laba
telah banyak dilakukan sebelumnya. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang
berkaitan dengan pertumbuhan laba, diantaranya yaitu:



Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

N
0

Nama Peneliti Judul

Penelitian

Varibel

Penelitian

Hasil

Penelitian

1 Ndaru Hesti
Cahyaningrum
(2010)

Analisis
Manfaat Rasio
Keuangan
Dalam
Memprediksi
Pertumbuhan
Laba pada
Perusahaan
Manufaktur
yang Terdaftar
di BEI Periode
2005-2010.

Independen
: WCTA,
DER,
TATO, dan
NPM.
Dependen :
Pertumbuha
n Laba

WCTA dan DER terdapat
pengaruh secara parsial
terhadap pertumbuhan
laba , sedangkan TATO
dan NPM tidak
berpengaruh secara parsial
terhadap pertumbuhan
laba.

2 Hikmatul
Fadillah (2012)

Pengaruh
DER, ITO,
TATO,NPM,
ROA dan
ROE
Terhadap
Pertumbuhan
Laba
Perusahaan
Manufaktur Di
BEI Periode
2007-2010.

Independen:

DER,ITO,

TATO,
NPM, ROA
dan ROE.
Dependen :
Pertumbuha
n Laba

DER, dan NPM
berpengaruh secara
parsial terhadap
pertumbuhan laba.
sedangkan ITO, TATO,
ROA dan ROE tidak
berpengaruh secara
parsial terhadap
pertumbuhan laba.

3 Rusmanto

(2010)

Analisis Rasio
Aktivitas
Terhadap
Pertumbuhan
laba PT. Dipo
Valasindo
Surabaya.

Independen
: Receivable
Turn Over,
Working
Capital
Turn Over,
Total Asset
Turn Over

Dependen :
Pertumbuha
n Laba

Receivable Turn Over,
Working  Capital Turn
Over, Total Asset Turn
Over berpengaruh
terhadap pertumbuhan
laba



4 Rina Prayuni

(2012)

Pengaruh
CR,DER,NPM
dan TATO
Terhadap
Pertumbuhan
Laba Pada
Perusahaan
Manufaktur Di
Bursa Efek
Jakarta.

Periode 2009-
2011.

Independen
: CR, DER,
NPM, dan
TATO.

Dependen :
Pertumbuha
n Laba.

Semua variabel
independen yang diteliti
memiliki pengaruh
terhadap Pertumbuhan
Laba secara serempak.
Secara parsial, hanya
variabel CR dan DER
yang berpengaruh
terhadap Pertumbuhan
Laba. Sedangkan NPM
dan TATO secara parsial
tidak berpengaruh
terhadap pertumbuhan
laba.

5 Shanty Warthy

(2012)

Kinerja
Keuangan
Perusahaan
Dalam
Memprediksi
Pertumbuhan
Laba Pada
Perusahaan
Manufaktur
Yang
Terdaftar Di
BEI Periode
2005-2010

Independen
: CR,
WCTA,
Current
Liabilities to

Equity, Debt
to Total
Asset, Time
Interest
Earned ,
GPM, OPM,
ROA dan
ROE.
Dependen :
Pertumbuha
n Laba.

Hasil penelitian
menunjukkan bahwa
variabel  CR, WCTA,
Current Liabilities to

Equity, Debt to Total
Asset, Time Interest
Earned , GPM, OPM,
ROA dan ROE
berpengaruh terhadap
pertumbuhan laba.

Sumber : Penelitian Terdahulu

Pengembangan Hipotesis

Dalam penelitian ini akan meneliti tentang hubungan antara rasio-rasio
keuangan terhadap pertumbuhan laba. Rasio keuangan yang digunakan meliputi :
Current Ratio (CR), Debt To Equity Ratio (DER), Total Asset Turnover (TATO),



Net Profit Margin (NPM), dan Return On Equity (ROE) sebagai variabel
independen dan Pertumbuhan laba sebagai variabel dependen.

Berdasarkan Analisis dan Penelitian terdahulu, maka hipotesis penelitian
dinyatakan sebagai berikut :

H1 : Current Ratio (CR) berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Laba
perusahaan Property & Real Estate yang terdaftar di BEI periode 2010-
2013.

H2 : Debt To Equity Ratio (DER) berpengaruh signifikan terhadap
Pertumbuhan Laba perusahaan Property & Real Estate yang terdaftar di
BEI periode 2010-2013

H3 : Total Asset Turnover (TATO) berpengaruh signifikan terhadap
Pertumbuhan  Laba perusahaan Property & Real Estate yang terdaftar di BEI
periode 2010-2013.

H4 : Net Profit Margin (NPM) berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan
Laba perusahaan Property & Real Estate yang terdaftar di BEI periode
2010-2013.

H5 : Return On Equity (ROE) berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan
laba perusahaan Property & Real Estate yang terdaftar di BEI periode
2010-2013.

H6 : Current Ratio (CR), Debt To Equity Ratio (DER), Total Asset Turnover
(TATO), Net Profit Margin (NPM), dan Return On Equity (ROE) secara
simultan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba perusahaan
Property & Real Estate yang terdaftar di BEI periode 2010-2013.

C. METODE PENELITIAN

Variabel Dependen

pertumbuhan laba merupakan kenaikan laba atau penurunan laba pertahun yang
dinyatakan dalam persentase, Angkoso (2006).

%100
1-itY

))1-it(Y-Yit(
x

Variabel Independen

Current Ratio, Rasio lancar merupakan ukuran yang paling umum
digunakan untuk mengetahui kesanggupan memenuhi kewajiban jangka pendek
(Fahmi 2012:121).



%100
LancarKewajiban

LancarAsset
x

Debt to Equity Ratio (DER) merupakan ukuran yang dipakai dalam
menganalisis laporan keuangan untuk memperlihatkan besarnya jaminan untuk
kreditor (Fahmi,2012:128).

%100
EkuitasTotal

KewajibanTotal
x

Total Asset Turnover disebut juga dengan perputaran total asset. Rasio ini
melihat sejauh mana keseluruhan asset yang dimiliki oleh perusahaan terjadi
perputaran secara efektif (Fahmi, 2012:135).

AssetTotal

Penjualan

Net Profit Margin (NPM) disebut juga dengan rasio pendapatan terhadap
penjualan. Margin laba bersih sama dengan laba bersih dibagi dengan penjualan
bersih (Fahmi,2012:136).

%100
Penjualan

bersihLaba
x

Return On Equity (ROE) disebut juga dengan laba atas equity. Rasio ini
mengkaji sejauh mana perusahaan mempergunakan sumberdaya yang dimiliki
untuk mampu memberikan laba atas ekuitas (Fahmi 2012:137).

%100
EkuitasTotal

bersihLaba
x

Populasi Penelitian

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”.

Populasi yang menjadi obyek dalam penelitian ini adalah perusahaan Property &
Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, yaitu dengan jumlah 43
perusahaan tahun 2010-2013.

Sampel Penelitian
Menurut Sugiyono (2010:116) “sampel adalah bagian dari jumlah dan

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. Pemilihan sampel dalam
penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling.

Sampel yang dipilih dalam penelitian ini berdasarkan kriteria – kriteria
sebagai berikut :



1. Perusahaan Property & Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
(BEI) sejak tahun 2010-2013.

2. Perusahaan mempublikasikan laporan keuangan secara berturut – turut per
31 desember untuk tahun 2010-2013.

3. Perusahaan tidak pernah rugi selama tahun 2010-2013.

Dari seluruh perusahaan Real Estate and Property yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia tahun 2010-2013 yang memenuhi kriteria pemilihan sampel
adalah sebanyak 26 Perusahaan.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.
Menurut Sangaji (2010:44), data sekunder merupakan sumber data penelitian
yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan
dicatat oleh pihak lain). Data tersebut berupa data laporan keuangan (Annual
Report) perusahaan property & real estate selama periode penelitian, yaitu tahun
2010-2013. Sumber data penelitian ini diperoleh melalui situs resmi Bursa Efek
Indonesia (BEI) yaitu www.idx.co.id.

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
analisis statistik dan analisis regresi berganda.

Pengujian Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik yang dilakukan terdiri dari uji normalitas, uji
multikolonieritas, uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas.Uji asumsi Klasik
terdiri dari:

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi
linier variabel penganggu atau residual memiliki distribusi normal .Model regresi
yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Untuk
mengetahui normal atau tidak distribusi data dapat menggunakan analisis grafik
dan uji statistik (Ghozali, 2006:110).

Uji Multikolonieritas

Menurut  Ghozali (2006:91) Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah
pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variable bebas (independen).
Jika terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat problem multikolinieritas.

Uji Autokorelasi



Menurut Ghozali (2006:95), Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah
dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada
periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi,
dapat dikatakan terdapat masalah autokorelasi.

Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2006:105), Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji
apakah dalam model regresi terdapat ketidaksamaan variance dari residual satu
pengamatan ke pengamatan lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke
pengamatan lain tetap disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut
heteroskedastisitas.

M etode Analisis Regresi Linier Berganda

Model persamaan regresi berganda yang digunakan adalah :

Y =a+b1X1 +b2X2+b3X3+b4X4+ b5X5+e

Dimana :

Y =  Pertumbuhan Laba

a = konstanta

X1= Current Ratio (CR)

X2 = Debt to Equity Ratio (DER)

X3 = Total Assets Turn Over (TATO)

X4 = Net Profit Margin (NPM)

X5 = Return On Equity (ROE)

b1—b5 = Koefisien Regresi

e = standar error

Pengujian Hipotesis

Dalam pengujian hipotesis, peneliti menggunakan pengujian secara parsial dan
simultan.

Pengujian Secara Parsial (Uji t)

Menurut Ghozali (2006), Tujuan pengujian ini adalah untuk mengetahui apakah
masing-masing variabel independen ( CR,DER,TATO, NPM, dan ROE) secara
parsial mempunyai pengaruh  terhadap variabel dependen (pertumbuhan laba)

Pengujian Secara Simultan (Uji f)



Menurut Ghozali (2006), Pengujian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui
apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model regresi
mempunyai pengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel
dependen.

Koefisien Determinasi (R2)
Pengujian ini dilakukan bertujuan untuk mengukur seberapa jauh

kemampuan model dapat menjelaskan variasi variabel dependen. Koefisien
determinani (R2) dapat dilihat dari besarnya nilai Adjusted R-Square. Nilai
koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R2 yang kecil berarti
kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi  variabel
dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel- variabel
independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk
memprediksi variasi variabel dependen. (Ghozali,2006:170).

D. Analisis Data Dan Pembahasan
Analisis Regresi Berganda
Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda yang digunakan untuk
menguji pengaruh Current Ratio (CR), Debt To Equity Ratio (DER), Total Asset
Turnover (TATO), Net Profit Margin (NPM),dan Return On Equity (ROE)
terhadap pertumbuhan laba.

Berdasarkan Tabel 4.8 diperoleh hasil persamaan model regresi sebagai
berikut :

D. Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil uji determinasi besarnya adjusted R
2

berdasarkan hasil
analisis dengan menggunakan SPSS 17 diperoleh sebesar 0.219. Dengan
demikian besarnya pengaruh yang diberikan oleh variabel CR, DER,
TATO,NPM dan ROE terhadap pertumbuhan laba adalah sebesar 21.9%.
Sedangkan sisanya sebesar 78.1% adalah dipengaruhi oleh faktor lain yang
tidak diteliti dalam penelitian ini.

Berdasarkan pengujian hipotesis dengan menggunakan uji t, secara
parsial variabel Current Ratio (CR)  berpengaruh signifikan  terhadap
pertumbuhan laba perusahaan Property & Real Estate yang terdaftar di BEI
periode 2010-2013.  Ini berdasarkan nilai thitung sebesar 0.234 sedangkan ttabel

sebesar 2.006 Sehingga thitung < ttabel dengan tingkat signifikansi 0.816 lebih
besar dari pada taraf signifikansi 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa Ha
ditolak dan Ho diterima,  ini menunjukkan bahwa secara parsial Current Ratio
tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba.

Y = -57.509+ 0.015X1 +0.045X2 +43.404X3 + 4.136X4 - 0.011X5 + e



Berdasarkan pengujian hipotesis dengan menggunakan uji t, hasil
pengujian secara parsial menunjukkan bahwa Debt To Equity Ratio (DER) tidak
berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba perusahaan Property & Real
Estate yang terdaftar di BEI periode 2010-2013. Ini berdasarkan pada nilai thitung

sebesar 0.333 sedangkan ttabel sebesar 2.006 sehingga thitung < ttabel dengan tingkat
signifikansi sebesar 0.740 yang artinya lebih besar dari taraf signifikansi 0,05.
Maka dapat disimpulkan bahwa Ho diterima dan Ha ditolak, Sehingga dapat
diperoleh kesimpulan bahwa secara parsial Debt To Equity Ratio (DER) tidak
berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba.

Berdasarkan pengujian hipotesis dengan menggunakan uji t, hasil
pengujian secara parsial menunjukkan bahwa Total Asset Turnover (TATO)
tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba perusahaan Property
& Real Estate yang terdaftar di BEI periode 2010-2013. Ini berdasarkan pada
nilai thitung sebesar -0.253 sedangkan ttabel sebesar 2.006 sehingga thitung < ttabel

dengan tingkat signifikansi sebesar 0.801 yang artinya lebih besar dari taraf
signifikansi 0.05. Maka dapat disimpulkan bahwa Ho diterima dan Ha ditolak,
Sehingga dapat diperoleh kesimpulan bahwa secara parsial Total Asset
Turnover (TATO) tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba.

Berdasarkan pengujian hipotesis dengan menggunakan uji t, hasil
pengujian secara parsial menunjukkan bahwa Net Profit Margin (NPM)
berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba perusahaan Property & Real
Estate yang terdaftar di BEI periode 2010-2013. Ini berdasarkan nilai thitung

sebesar  4.480 sedangkan ttabel sebesar 2.006 Sehingga thitung > ttabel dengan
tingkat signifikansi 0.000 lebih kecil dari pada taraf signifikansi 0.05. Maka
dapat disimpulkan bahwa Ho diterima dan Ha ditolak, Sehingga dapat diperoleh
kesimpulan bahwa secara parsial Net Profit Margin (NPM) berpengaruh
signifikan terhadap pertumbuhan laba.

Berdasarkan pengujian hipotesis dengan menggunakan uji t, secara
parsial variabel Return On Equity (ROE) tidak berpengaruh signifikan terhadap
pertumbuhan laba perusahaan Property & Real Estate yang terdaftar di BEI
periode 2010-2013. Ini berdasarkan nilai thitung sebesar -0.788 sedangkan ttabel

sebesar -2.006 Sehingga thitung < ttabel dengan tingkat signifikansi 0.434, lebih besar
daripada taraf signifikansi 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa Ho diterima dan
Ha ditolak, ini menunjukkan bahwa secara parsial Return on Equity tidak
berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba.

Berdasarkan pengujian hipotesis dengan menggunakan uji F, variabel
CR, DER, TATO, NPM dan ROE secara simultan (bersama-sama) berpengaruh
signifikan terhadap pertumbuhan laba perusahaan Property & Real Estate yang
terdaftar di BEI periode 2010-2013. Ini berdasarkan nilai fhitung sebesar 4.317 dan
ftabel sebesar 2.39 Sehingga fhitung > ftabel dengan tingkat signifikansi 0.002 lebih
kecil daripada taraf signifikansi 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak
dan Ha diterima, ini menunjukan bahwa secara simultan variabel CR, DER,
TATO, NPM dan ROE berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba.
Dengan besarnya pengaruh yang diberikan variabel Current Ratio (CR), Debt To



Equity Ratio (DER), Total Asset Turnover (TATO), Net Profit Margin (NPM)
dan Return On Equity (ROE) terhadap Pertumbuhan laba adalah sebesar 21.9%.
Sedangkan sisanya sebesar 78.1%  dijelaskan atau dipengaruhi oleh faktor lain
yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

E. Kesimpulan Dan Saran

Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada penelitian ini, maka

dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Secara parsial Current Ratio (CR) tidak berpengaruh signifikan terhadap
pertumbuhan laba perusahaan perusahaan Property & Real Estate yang
terdaftar di BEI periode 2010-2013.

2. Secara parsial Debt To Equity Ratio (DER) tidak berpengaruh signifikan
terhadap pertumbuhan laba perusahaan Property & Real Estate yang
terdaftar di BEI periode 2010-2013. Secara parsial Total Asset Turnover
(TATO) tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba
perusahaan Property & Real Estate yang terdaftar di BEI periode 2010-
2013.

3. Secara parsial Net Profit Margin (NPM) berpengaruh signifikan terhadap
pertumbuhan laba perusahaan Property & Real Estate yang terdaftar di
BEI periode 2010-2013. Secara parsial Return On Equity (ROE)
berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba perusahaan Property &
Real Estate yang terdaftar di BEI periode 2010-2013. Tingkat signifikan
variabel ini sebesar 0.675 > 0.05.

6. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Current Ratio (CR), Debt To Equity
Ratio (DER), Total Asset Turnover (TATO), Net Profit Margin (NPM) dan
Return On Equity (ROE) secara simultan  berpengaruh signifikan terhadap
Pertumbuhan laba perusahaan Property & Real Estate yang terdaftar di
BEI periode 2010-2013.

7. Besarnya pengaruh variabel Current Ratio (CR), Debt To Equity Ratio
(DER), Total Asset Turnover (TATO), Net Profit Margin (NPM) dan
Return On Equity (ROE) terhadap pertumbuhan laba perusahaan Property
& Real Estate yang terdaftar di BEI periode 2010-2013 adalah sebesar
21.9%. Sedangkan sisanya sebesar 78.1% dijelaskan atau dipengaruhi oleh
faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Ini berdasarkan nilai
Adjusted R-Square sebesar 21.9%.

Saran

Dengan segala keterbatasan yang telah diungkapkan sebelumnya, maka
peneliti memberikan saran untuk para investor dan penelitian selanjutnya :

1. Bagi Investor, dalam memprediksi pertumbuhan laba para investor harus
memperhatikan faktor lain yang berpengaruh baik internal seperti ukuran



perusahaan, modal, struktur asset dan lain -lain serta memperhatikan
kondisi sosial, politik dan ekonomi yang sangat berpengaruh.

2. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk menggunakan variabel
penelitian lain yang lebih luas cakupannya agar hasilnya lebih akurat dan
dapat di pahami bahwa masih banyak faktor lain yang dapat dipergunakan
sebagai indikator yang mampu mempengaruhi pertumbuhan laba suatu
perusahaan. Selain itu disarankan agar memperpanjang periode penelitian.
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