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ABSTRAKSI 

Kata kunci : pendapatan usaha, beban operasional, laba bersih 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh variabel 

pendapatan usaha dan beban operasional terhadap laba bersih pada perusahaan 

kimia dan keramik,porselin & kaca yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2008-2012 baik secara parsial maupun simultan. 

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa secara parsial variabel 

pendapatan usaha (X1) berpengaruh signifikan terhadap laba bersih dimana nilai t 

hit > t tab (2,664 > 2,026) dan beban operasional (X2) tidak berpengaruh 

signifikan terhadap laba bersih dimana nilai -t hit < -t tab (-0,193 > -2,026). 

Secara simultan variabel pendapatan usaha dan beban operasional berpengaruh 

signifikan terhadap laba bersih F hit > F tab (5,170  > 3,252). Untuk uji R
2 

diperoleh adjusted R
2
 0,176, artinya  17,6% laba bersih dipengaruhi oleh kedua 

varibel tersebut. Sedangkan sisanya 82,4% dipengaruhi oleh varibel lain yang 

tidak diteliti dalam penelitian ini. 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Tujuan utama suatu perusahaan adalah mencapai laba bersih yang 

maksimal. Penilaian kinerja keuangan dapat digunakan untuk mengetahui 

seberapa besar keuntungan perusahaan dengan membandingkan hasil laba pada 

tahun tertentu dengan laba tahun-tahun sebelum dan sesudahnya. Dengan 

diketahuinya  kesulitan keuangan sedini mungkin, maka pihak perusahaan dapat 

mengambil langkah-langkah bagaimana untuk memperbaiki kinerja perusahaan 

agar dapat meningkatkan laba di masa yang akan datang. Untuk menghasilkan 

laba atau pendapatan tentunya perusahaan harus rela mengeluarkan biaya yang 

berhubungan dengan kegiatan operasi perusahaan tersebut. Pendapatan dan beban 

tidak dapat dipisahkan, di mana pendapatan adalah hasil yang dapat diperoleh dari 

kegiatan operasi yang dilakukan perusahaan sedangkan beban adalah biaya yang 

dikeluarkan atau digunakan untuk memperoleh pendapatan yang diharapkan oleh 

perusahaan. 

 Perusahaan perlu memperhatikan pendapatan yang diterima dan 

pengeluaran yang dilakukan selama kegiatan operasi berlangsung agar perusahaan 

dapat menghasilkan laba yang diinginkan demi keberlangsungan usahanya. Jika 

pendapatan terlalu besar dari beban maka perusahaan akan memperoleh laba dan 
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sebaliknya jika pendapatan lebih kecil dari biaya yang dikeluarkan maka 

perusahaan akan mengalami kerugian. Karena laporan keuangan digunakan oleh 

berbagai pihak, baik pihak intern maupun pihak ekstern untuk pengambilan 

keputusan dimasa yang akan datang, maka pendapatan dan beban perlu 

diperhatikan. 

Batasan Masalah 

Batasan masalah yang ditetapkan penulis dalam penelitian ini agar 

pembahasan terarah dan tidak melebar adalah sebagai berikut: 

1. Variabel yang digunakan untuk menilai laba bersih dalam penelitian ini 

adalah pendapatan usaha dan beban operasional. 

2. Perusahaan yang di teliti dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan 

kimia dan keramik porselin & kaca yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

3. Periode pengamatan selama 5 tahun dari tahun 2008-2012. 

Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang 

akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah pendapatan usaha berpengaruh signifikan terhadap laba bersih 

pada perusahaan kimia dan keramik,porselin & kaca yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2008-2012? 

2. Apakah beban operasional berpengaruh signifikan terhadap laba bersih 

pada perusahaan kimia dan keramik,porselin & kaca yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2008-2012? 

3. Apakah pendapatan usaha dan beban operasional berpengaruh signifikan 

terhadap laba bersih pada perusahaan kimia dan keramik,porselin & kaca 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2012? 

LANDASAN TEORI 

Laba 

Menurut Jusup (2011:31), laba (atau rugi) adalah selisih lebih (atau 

kurang) antara pendapatan dengan beban. Menurut Purba (2009:13), laba atau rugi 

adalah selisih lebih atau kurang antara pendapatan dan biaya. Menurut Kuswadi 

(2007:131), laba adalah pendapatan dari hasil penjualan dikurangi dengan biaya-

biaya pengadaan dan pemasaran. Perusahaan harus berusaha untuk menghasilkan 

laba yang optimal dalam rangka memuaskan pihak-pihak yang berkepentingan 

yaitu para pemegang saham, manajemen, konsumen, karyawan, pemerintah, 

masyarakat dan sebagainya.  

Dalam penelitian ini, laba yang digunakan adalah laba bersih. Menurut 

Nasution & Lisa (2013:4), Laba bersih merupakan selisih positif antara total 

pendapatan dengan total biaya. Sehingga besarnya jumlah laba yang diperoleh 

perusahaan tergantung kepada kedua pos tersebut. Menurut Wild, Subramanyam, 

dan Halsey (2005:25) dalam (Putra, 2012:6), laba bersih merupakan laba dari 

bisnis perusahaan yang sedang berjalan setelah bunga dan pajak. 

Menurut Hery (2013:46), laba bersih berasal dari transaksi pendapatan, 

beban, keuntungan dan kerugian. Transaksi-transaksi ini diikhtisarkan dalam 

laporan laba rugi. Laba dihasilkan dari selisih antara sumber daya masuk 
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(pendapatan dan keuntungan) dengan sumber daya keluar (beban dan kerugian) 

selama periode waktu tertentu. 

Pendapatan 

Menurut Hery (2013:46), pendapatan adalah arus masuk aktiva atau 

peningkatan lainnya atas aktiva atau penyelesaian kewajiban entitas (atau 

kombinasi dari keduanya) dari pengiriman barang, pemberian jasa, atau aktiva 

lainnya yang merupakan operasi utama atau operasi sentral perusahaan. Menurut 

Jusup (2011:30), pendapatan adalah penghasilan yang timbul dalam pelaksanaan 

aktivitas perusahaan yang biasa (misalnya penjualan barang dagangan atau 

pendapatan jasa). Menurut Sumarni & Jhon (2014:71), pendapatan adalah jumlah 

uang yang dibayarkan kepada penerima.   

Dalam penelitian ini, pendapatan yang digunakan adalah pendapatan 

usaha. Pengertian pendapatan usaha dikemukakan oleh Dyckman (2002 : 234) dalam 

Putra (2012:4) bahwa pendapatan  adalah arus masuk atau peningkatan lainnya atas 

aktiva sebuah entitas atau penyelesaian kewajiban (atau kombinasi dari keduanya) 

selama satu periode dari pengiriman atau produksi barang, penyediaan jasa, atau 

aktivitas lain yang merupakan operasi utama atau sentral entitas yang sedang 

berlangsung. 

Beban 

Menurut Jusup (2011:31), beban adalah beban perolehan aset yang 

dikonsumsi atau jasa yang digunakan dalam proses memperoleh pendapatan. 

Beban meliputi beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang 

biasa (expenses) dan kerugian (losses). Menurut Hery (2013:46), beban adalah 

arus keluar aktiva atau penggunaan lainnya atas aktiva atau terjadinya 

(munculnya) kewajiban entitas (atau kombinasi dari keduanya) yang disebabkan 

oleh pengiriman atau pembuatan barang, pemberian jasa, atau aktivitas lainnya 

yang merupakan operasi utama atau operasi sentral perusahaan. Menurut 

Karyawati  (2013:47), beban merupakan  pengeluaran (outflows) atau pemakaian 

aset atau terjadinya utang atau liabilitas sehubungan dengan aktivitas atau 

kegiatan perusahaan. Contoh beban adalah beban gaji, beban pajak, beban 

pembelian bahan baku, beban penjualan, beban iklan, dan beban lainnya. Beban-

beban tersebut merupakan beban-beban yang memiliki konsekuensi pengeluaran 

kas untuk pembayaran. Bila pada saat beban terjadi pembayaran belum dilakukan, 

maka beban tersebut menimbulkan utang. 

Dalam penelitian ini, beban yang digunakan adalah beban operasional. 

Menurut Jusuf  (2011:376), beban operasional merupakan beban-beban yang 

terjadi dalam proses memperoleh pendapatan penjualan. Beban-beban ini serupa 

dengan beban operasi dalam perusahaan jasa. Menurut Harrison,dkk (2013:126), 

beban operasi adalah Beban yang terus dikeluarkan oleh entitas, selain beban 

langsung barang dagang dan biaya lainnya yang berkaitan langsung dengan 

penjualan. Beban operasi terbesar umumnya termasuk gaji, upah, utilitas, dan 

perlengkapan. 
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Kerangka Pemikiran 

Pengaruh Pendapatan Usaha Terhadap Laba Bersih 

Jika pendapatan usaha yang didapat perusahaan mengalami kenaikan, 

otomatis laba bersih perusahaan tersebut akan mengalami peningkatan. Dari 

kondisi tersebut diharapkan manajemen tetap mempertahankan kinerjanya dengan 

baik agar pendapatan yang didapat terus meningkat. Hasil survei tersebut 

didukung oleh penelitian Siregar (2006) menyatakan bahwa semakin besar 

pendapatan usaha yang didapat perusahaan maka akan semakin besar laba 

keuntungan yang didapat oleh perusahaan sebaliknya jika perusahaan yang beban 

pajaknya semakin besar maka akan memperkecil keuntungan atau laba yang 

didapat oleh perusahaan (Putra, 2012:3). 

Pengaruh Beban Operasional Terhadap Laba Bersih 

Beban (expense) merupakan arus kas atau penggunaan lain dari aktiva atau 

timbulnya kewajiban (atau kombinasi keduanya) dari penyerahan atau produksi 

suatu barang, pemberian jasa, atau pelaksanaan aktivitas lain yang merupakan 

usaha utama yang sedang dilakukan entitas tersebut (Stice, dkk, 2004:230). 

Kuswadi (2007:78), dalam perhitungan laba rugi, besarnya biaya ini akan 

mengurangi laba atau menambah rugi perusahaan. Menurut Juki (2008:9), 

tingginya biaya operasi akan membuat peningkatan laba turun, begitu juga jika 

nilai biaya operasi rendah peningkatan laba akan naik. 

Gambar 1 

Kerangka Pemikiran 

                                                          

H1 

     H2  

       

    H3          

 

Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kerangka konseptual yang telah dikemukakan di atas maka 

hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:  

H1: Pendapatan usaha berpengaruh signifikan terhadap laba bersih pada 

perusahaan kimia dan keramik,porselin & kaca yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. 

H2: Beban operasional berpengaruh signifikan terhadap laba bersih pada 

perusahaan kimia dan keramik,porselin & kaca yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. 

H3:  Pendapatan usaha dan beban operasional berpengaruh signifikan terhadap 

laba bersih  pada perusahaan kimia dan keramik,porselin & kaca yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

 

Pendapatan usaha (X1) 

 

 

Beban operasional  (X2) 

 

Laba bersih (Y) 
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METODE PENELITIAN 

Populasi dan Sampel Penelitian  

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan kimia dan 

keramik,porselin & kaca yang telah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

sampai akhir tahun 2012 yang berjumlah 16 perusahaan. Teknik pengambilan 

sampel secara porposive yang didasarkan pada pertimbangan pribadi peneliti 

sendiri. Adapun kriteria yang digunakan untuk mengambil sampel adalah: 

1. Perusahaan kimia dan keramik,porselin & kaca yang masih terdaftar di 

BEI pada periode pengamatan 2008-2012. 

2. Telah  menerbitkan laporan keuangan secara lengkap yang berakhir 31 

Desember selama periode pengamatan. 

3. Memperoleh Laba bersih (tidak mengalami kerugian selama periode 

pengamatan). 

Berdasarkan kriteria yang ditetapkan, jumlah sampel yang memenuhi kriteria 

berjumlah 8 perusahaan. daftar sampel dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 1 

Daftar Sampel 

No Kode Nama Perusahaan Sub Sektor Industri 

1. BUDI Budi Acid Jaya Tbk Kimia 

2. EKAD Ekadharma International Tbk Kimia 

3. ETWA Eterindo Wahanatama Tbk Kimia 

4. SRSN Indo Acidatama Tbk Kimia 

5. UNIC Unggul Indah Cahaya Tbk Kimia 

6. AMFG Asahimas Flat Glass Tbk Keramik, Porselin & Kaca 

7. ARNA Arwana Citra Mulia Tbk Keramik, Porselin & Kaca 

8. TOTO Surya Toto Indonesia Tbk Keramik, Porselin & Kaca 

Sumber: www.idx.co.id 

Variabel Penelitian 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Variabel independen 

a. Pendapatan.  

Pendapatan yang digunakan adalah Pendapatan usaha.  

b. Beban. 

Beban yang digunakan adalah Beban operasional. 

2. Variabel dependennya adalah laba. Laba yang digunakan adalah laba 

bersih. 

Jenis dan Sumber Data  
Data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder. Dalam 

penelitian ini data diperoleh dari pihak kedua, pihak ketiga, dan seterusnya, antara 

lain laporan keuangan dari Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) terutama 

Income Statements dari bulan Desember 2008 sampai dengan Desember 2012 

secara tahunan., buku-buku, dan hasil-hasil penelitian yang ada hubungannya 

dengan penelitian dan penyusunan skripsi ini. 

 

 

http://www.idx.co.id/
http://www.idx.co.id/
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Metode Pengumpulan Data  

 Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan Peneliti adalah dengan 

Penelitian kepustakaan, yaitu mengumpulkan data dengan cara mencari data dari 

situs www.idx.co.id, membaca buku dan penelitian sebelumnya yang berkaitan 

dengan judul. 

Metode Analisis Data 
Metode analisis data dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda yang 

menggunakan alat bantu SPSS (Statistical Product and Service Solution) versi 21.0. 

Dalam analisis data terdiri dari uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik (uji normalitas, 

autokorelasi, multikoloniearitas, dan heteroskedastisitas) dan uji hipotesis (uji t, uji F dan 

koefisien determinasi). 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Uji Statistik Deskriptif 

Tabel 2 

Hasil Uji Statistik Deskriptif 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

PU (X1) 40 182650 4450511 1456859.62 1146079.769 

BO (X2) 40 7332 342249 111833.93 87505.829 

LB (Y) 40 3650 617212 109121.17 130744.855 

Valid N (listwise) 40     

Sumber:output pengolahan data SPSS.V.21.0 (2014) 

 Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa jumlah data yang 

dimasukkan dalam pengujian ini berjumlah 45 data. PU (X1) dalam penelitian ini 

adalah pendapatan usaha yang memiliki nilai minimum sebesar 182.650, nilai 

maximum sebesar 4.450.511, nilai mean sebesar 1.456.859,62 dan nilai standar 

deviasinya sebesar 1.146.079,769. BO (X2) dalam penelitian ini adalah beban 

operasional yang memiliki nilai minimum sebesar 7.332, nilai maximum sebesar 

342.249, nilai mean sebesar 111.833,93 dan nilai standar deviasinya sebesar 

87.505,829. LB (Y) dalam penelitian ini adalah laba bersih yang memiliki nilai 

minimum sebesar 3.650, nilai maximum sebesar 617.212, nilai mean sebesar 

109.121,17 dan nilai standar deviasinya sebesar 130.744,855. 

Uji Asumsi Klasik 

Uji Normalitas 
Menurut Ghozali (2007:114), uji statistik yang dapat digunakan untuk 

menguji normalitas residual adalah uji statistik non parametrik Kolmogorov-

Smirnov (K-S). Uji K-S dilakukan dengan hipotesis : 

HO = data residual berdistribusi normal 

HA = data residual tidak berdistribusi normal 

Apabila nilai sig. > 0,05 maka H0 diterima dan HA ditolak, sebaliknya jika nilai 

sig. < 0,05 maka H0 ditolak dan HA diterima. Hasil uji normalitas dapat dilihat 

pada tabel berikut ini: 

 

http://www.idx.co.id/
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Tabel 3 

Hasil Uji Normalitas Sebelum Data di LN 

                                     One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized Residual 

N 40 

Normal Parameters
a,,b

 Mean .0000000 

Std. Deviation 1.26525257E5 

Most Extreme Differences Absolute .222 

Positive .222 

Negative -.148 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.404 

Asymp. Sig. (2-tailed) .039 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Sumber : Output pengolahan data SPSS.V.21.0 (2014) 

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa jumlah sampel yang 

dimasukan dalam pengujian ini adalah 40 data. Nilai Kolmogorov-Smirnov Z 

sebesar 1,404 dan nilai signifikannya (Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,039 < 0,05 

yang berarti data residual tidak berdistribusi normal atau H0 ditolak.  

Menurut Suliyanto (2011:79), jika asumsi normalitas tidak terpenuhi maka 

salah satu treatmen untuk mengatasi pelanggaran tersebut adalah dengan 

melakukan tranformasi data menjadi log atau LN atau bentuk yang lainnya. Hasil 

uji normalitas setelah di logaritma natural dapat dilihat pada table dibawah ini:  

Tabel 4 

Hasil Uji Normalitas Setelah Data di LN 

                                    One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized Residual 

N 40 

Normal Parameters
a,,b

 Mean .0000000 

Std. Deviation 1.10803309 

Most Extreme Differences Absolute .105 

Positive .105 

Negative -.060 

Kolmogorov-Smirnov Z .661 

Asymp. Sig. (2-tailed) .774 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Sumber : Output pengolahan data SPSS.V.21.0 (2014) 

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa jumlah sampel yang 

dimasukan dalam pengujian ini adalah 40 data. Nilai Kolmogorov-Smirnov Z 

menjadi 0,661 dan nilai signifikannya (Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,774 > 

0,05 yang berarti data residual berdistribusi normal atau H0 diterima.  
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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 uji autokorelasi dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 5 

Hasil Uji Autokorelasi 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .467
a
 .218 .176 1.13759 2.191 

a. Predictors: (Constant), Ln_X2, Ln_X1 

b. Dependent Variable: Ln_Y 

Sumber : Output pengolahan data SPSS.V.21.0 (2014) 

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi bebas 

autokorelasi, karena nilai Durbin-Watson sebesar 2,191, dimana nilai DW berada 

diantara  1,65 dan 2,35 (1,65 < DW < 2,35), yang berarti tidak terjadi autokorelasi  

sehingga persamaan regresi ini memenuhi syarat bebas autokorelasi. 

Uji Multikolinearitas 

 Menurut Ghozali (2007: 91), untuk melihat adanya atau terjadinya 

multikolonieritas atau tidak dapat dilihat dari nilai tolerance dan nilai variance 

inflation factor (VIF), dengan ketentuan sebagai berikut : 

1. Jika nilai tolerance < 0,10 maka terjadi multikolonieritas, sebaliknya nilai 

tolerance > 0,10 data bebas dari multikolonieritas. 

2. Jika nilai variance inflation factor (VIF) > 10 maka terjadi 

multikolonieritas, sebaliknya nilai variance inflation factor (VIF) < 10 

maka data bebas dari multikolonieritas. 

Hasil pengujian multikolinearitas dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 6 

Hasil Uji Multikolinearitas 

                                                             Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 1.908 2.945    

Ln_X1 .691 .260 .488 .629 1.589 

Ln_X2 -.050 .257 -.035 .629 1.589 

a. Dependent Variable: Ln_Y 

Sumber : Output pengolahan data SPSS.V.21.0 (2014)  
 Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa variabel PU (X1) yaitu pendapatan 

usaha memiliki nilai Tolerance sebesar 0,629 > 0,10 dan nilai VIF sebesar 1,589 < 

10. Variabel BO (X2) yaitu beban operasional memiliki nilai Tolerance sebesar 

0,629 > 0,10 dan nilai VIF sebesar 1,589 < 10. Maka dapat disimpulkan bahwa 
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masing-masing variabel memiliki nilai tolerance > 0,10 dan nilai VIF < 10 

sehingga variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini bebas dari 

multikolinieritas. 

Uji Heteroskedastisitas 

Menurut Suliyanto (2011:98), uji heteroskedastisitas dengan metode 

glejser dilakukan dengan meregresikan semua variabel bebas terhadap nilai 

mutlak residualnya.  Jika nilai profitabilitas lebih besar dari nilai (Sig. > α =0.05), 

maka dapat dipastikan model tidak mengandung gejala heteroskedastisitas. Hasil 

uji glejser dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 7 

Hasil Uji Glejser 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -2.547 1.695  -1.502 .142 

Ln_X1 .290 .149 .378 1.941 .060 

Ln_X2 -.054 .148 -.071 -.362 .720 

a. Dependent Variable: AbsUt 

Sumber : Output pengolahan data SPSS.V.21.0 (2014) 

 Dari table di atas dapat diketahui bahwa nilai sig untuk variabel PU (X1) 

yaitu pendapatan usaha sebesar 0,060 > 0,05. Nilai sig untuk variabel BO (X2) 

yaitu beban operasional sebesar 0,720 > 0,05. Karena nilai sig dari masing-masing 

variabel lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi bebas 

dari heteroskedastisitas. 

 Setelah persamaan model regresi linier yang digunakan dalam penelitian 

ini bebas dari keempat asumsi klasik tersebut, maka uji regresi linier berganda dan 

uji hipotesis dapat dilakukan. 

Uji Regresi Linier Berganda 

Tabel 8 

Hasil Uji Regresi Linear Berganda 

                                                              Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.908 2.945  

Ln_X1 .691 .260 .488 

Ln_X2 -.050 .257 -.035 

a. Dependent Variable: Ln_Y 

      Sumber : Output pengolahan data SPSS.V.21.0 (2014) 
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Dari uji regresi di atas maka diperoleh persamaan regresi berganda sebagai 

berikut: 

Y = 1,908 + 0,691Ln_X1 – 0,050Ln_X2  

Keterangan : 

Y =  Laba bersih 

Ln_X1 =  Pendapatan usaha 

Ln_X2 =  Beban operasional 

Persamaan regresi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Konstanta sebesar 1,908    

Hal ini menunjukkan bahwa, jika variabel independen ditiadakan atau 

pendapatan usaha (Ln_X1) dan beban operasional (Ln_X2) nilainya 0, 

maka nilai laba bersih (Ln_Y) adalah 1,908 

2. Koefisien regresi pendapatan usaha (Ln_X1) sebesar 0,691 

Hal ini menunjukkan indikasi adanya hubungan yang searah. Artinya jika 

nilai variable pendapatan usaha (Ln_X1) naik Rp. 1 akan menyebabkan 

nilai laba bersih naik sebesar Rp. 0,691, dengan asumsi variabel 

independen lainnya konstan. 

3. Koefisien regresi beban operasional (Ln_X2) sebesar -0,050, 

Hal ini menunjukkan indikasi adanya hubungan yang tidak searah. Artinya 

jika nilai variabel beban operasional (Ln_X2) naik Rp. 1 akan 

menyebabkan nilai laba bersih turun sebesar Rp. 0,050, dengan asumsi 

variabel independen lainnya konstan. 

Uji Hipotesis 

Uji Parsial (Uji-t) 

 Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel 

independen (pendapatan usaha dan beban operasional) secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap variabel dependen (laba bersih). 

Tabel 9 

Hasil Uji Parsial (Uji-t) 

                                                             Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.908 2.945  .648 .521 

Ln_X1 .691 .260 .488 2.664 .011 

Ln_X2 -.050 .257 -.035 -.193 .848 

a. Dependent Variable: Ln_Y 

Sumber : Output pengolahan data SPSS.V.21.0 (2014) 

Berdasarkan hasil tabel uji t di atas maka diperoleh hasil sebagai berikut : 

1. Pengujian pendapatan usaha (LN_X1) 

Dari tabel di atas menunjukkan LN_X1 yaitu variabel pendapatan usaha 

memiliki nilai t hitung > t tabel (2,664 > 2,026) dan signifikansi (0,011 < 

0,05), maka Ho ditolak dan H1 diterima, artinya secara parsial ada 

pengaruh signifikan pendapatan usaha terhadap laba bersih. Jadi dari kasus 
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ini dapat disimpulkan bahwa secara parsial pendapatan usaha berpengaruh 

signifikan terhadap laba bersih pada perusahaan kimia dan keramik, 

porselin & kaca yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.  

2. Pengujian beban operasional (LN_X2) 

Dari tabel di atas menunjukkan LN_X2 yaitu variabel beban operasional 

memiliki nilai -t hitung > -t tabel (-0,193 > -2,026) dan signifikansi (0,848 

> 0,05), maka H0 diterima dan H2 ditolak, artinya secara parsial tidak ada 

pengaruh signifikan antara beban operasional terhadap laba bersih. Jadi 

dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa secara parsial beban operasional 

tidak berpengaruh signifikan terhadap laba bersih pada perusahaan kimia 

dan keramik, porselin & kaca yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.  

Uji Simultan (Uji –F) 

 Pengujian ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel independen 

(pendapatan usaha dan beban operasional) secara simultan terhadap variabel 

dependen (laba bersih). Dari hasil output analisis regresi dapat diketahui nilai F 

seperti pada tabel  berikut ini: 

Tabel 10 

Hasil Uji Simultan (Uji-F) 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 13.380 2 6.690 5.170 .010
a
 

Residual 47.882 37 1.294   

Total 61.262 39    

a. Predictors: (Constant), Ln_X2, Ln_X1 

b. Dependent Variable: Ln_Y 

Sumber : Output pengolahan data SPSS.V.21.0 (2014) 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai F hitung > F tabel (5,170  > 3,252) 

dan Signifikansi 0,010 < 0,05, maka Ho ditolak dan H3 diterima, artinya ada 

pengaruh secara signifikan antara  pendapatan usaha dan beban operasional secara 

bersama-sama terhadap terhadap laba bersih. Jadi dari kasus ini dapat disimpulkan 

bahwa pendapatan usaha dan beban operasional secara bersama-sama 

berpengaruh signifikan terhadap laba bersih pada perusahaan kimia dan keramik, 

porselin & kaca yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.  

Uji Koefisien Determinasi 

Hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 11 

Hasil Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R
2
) 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .467
a
 .218 .176 1.13759 

a. Predictors: (Constant), Ln_X2, Ln_X1 

b. Dependent Variable: Ln_Y 
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            Sumber: Output pengelolahan data SPSS.V. 21.0 (2014) 

 Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai koefisien determinasi (Adjusted 

R Square) adalah sebesar 0,176. hal ini menunjukan bahwa 17,6%. Laba bersih 

dipengaruhi oleh pendapatan usaha dan beban operasional. Dan sisanya 82,4% 

dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini. 

Pembahasan 

 Berdasarkan hasil uji parsial, variabel PU (X1) dalam penelitian ini adalah 

pendapatan usaha berpengaruh signifikan terhadap laba bersih pada perusahaan 

kimia dan keramik, porselin & kaca yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2008-2012. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Mintarti 

(2012) yang menyatakan bahwa Secara parsial pendapatan berpengaruh signifikan 

positif terhadap laba. Tetapi tidak konsisten dengan hasil penelitian yang 

dilakukan Putra (2011) yang menyatakan bahwa Secara parsial variabel 

pendapatan usaha berpengaruh signifikan negatif terhadap prediksi laba bersih. 

Maka dapat diambil kesimpulan bahwa variabel pendapatan usaha dapat 

digunakan sebagai alat untuk mengukur laba bersih pada perusahaan kimia dan 

keramik, porselin & kaca. 

Berdasarkan hasil uji parsial, variabel BO (X1) dalam penelitian ini adalah 

beban operasional tidak berpengaruh signifikan terhadap laba bersih pada 

perusahaan kimia dan keramik, porselin & kaca yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2008-2012. Hal ini mungkin disebabkan biaya atau beban 

operasional perusahaan tidak sepenuhnya dikeluarkan dari pendapatan yang 

dihasilkan dari penjualan, tetapi perusahaan menyediakan modal yang besar yang 

berasal dari investor untuk menutupi biaya atau beban operasional. Sehingga naik 

turunnya beban operasional tidak mempengaruhi laba bersih yang dihasilkan 

perusahaan. Oleh karena itu, hasil statistik yang menyatakan beban operasional 

tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai laba bersih dapat diterima, 

dengan asumsi pengurangan beban operasional perusahaan tidak diimbangi oleh 

peningkatan laba operasi perusahaan, sehingga hal ini otomatis tidak 

mempengaruhi laba bersih yang dihasilkan perusahaan. Hasil penelitian ini tidak 

konsisten dengan hasil penelitian Mintarti (2012) yang menyatakan bahwa secara 

parsial beban operasional berpengaruh signifikan terhadap laba. Maka dapat 

diambil kesimpulan bahwa variabel beban operasional tidak dapat digunakan 

sebagai alat untuk mengukur laba bersih pada perusahaan kimia dan keramik, 

porselin & kaca. 

Berdasarkan hasil pengujian secara bersamaan atau simultan, diketahui 

bahwa kedua variabel independen, yaitu pendapatan usaha dan beban operasional 

berpengaruh signifikan terhadap laba bersih pada perusahaan kimia dan keramik, 

porselin & kaca yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Tetapi nilai koefisien 

determinasi sebesar 0,176, yang berarti 17,6 % laba bersih dipengaruh oleh 

pendapatan usaha dan beban operasional. Dengan demikian pendapatan usaha dan 

beban operasional dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menilai 

laba bersih pada perusahaan kimia dan keramik, porselin & kaca yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia. 
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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. Pendapatan usaha (X1) berpengaruh signifikan terhadap laba bersih pada 

perusahaan kimia dan keramik, porselin & kaca yang terdaftar di BEI 

periode 2008-2012. 

2. Beban operasional (X2) tidak berpengaruh signifikan terhadap laba bersih 

pada perusahaan kimia dan keramik, porselin & kaca yang terdaftar di BEI 

periode 2008-2012. 

3. Variabel pendapatan usaha dan beban operasional secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap laba bersih pada perusahaan kimia dan 

keramik, porselin & kaca yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2008-2012. 

Saran 

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat dikemukakan 

saran sebagai berikut: 

1. Bagi penelitian selanjutnya agar dapat menggunakan sampel lebih banyak 

lagi sehingga hasil penelitian akan lebih valid dan bagus, misalnya 

menambah sub sektor lain yang ada dalam perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI.  

2. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan menambahkan variabel–variabel 

lain yang dapat mempengaruhi laba bersih, karena 82,4 % laba bersih 

dipengaruhi oleh variabel lain diluar dari variabel dalam penelitian ini. 

3. Perusahaan sebaiknya mempertimbangkan untuk menggunakan variabel 

yang berpengaruh terhadap laba bersih dalam hal ini pendapatan usaha dan 

beban operasional untuk dapat meningkatkan profit dalam 

perusahaannnya. 
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