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ABSTRAK 

 Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh rasio leverage dan rasio profitabilitas terhadap 

perubahan pada perusahaan sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode tahun 

2010-2013. 

 Populasi yang digunakan dalam penelitian ini sebagai objek perusahaan adalah perusahaan sektor 

aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia(BEI), dengan periode penelitian tahun 2010 sampai 2013 

sebanyak 40 perusahaan, sedangkan yang dijadikan objek penelitian (sampel) yaitu sebanyak 16 perusahaan. 

Teknik penentuan sampel menggunakan metode purposive sampling. Data diuji menggunakan analisis korelasi, 

analisis regresi berganda, dan uji hipotesis. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel debt to equity ratio (DER), operating leverage (DOL), 

net profit margin (NPM), operating profit margin (OPM), gross profit margin (GPM), return on asset (ROA), 

dan return on equity (ROE) secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perubahan laba. Hasil 

uji F menghasilkan Fhitung > Ftabel (3.003 > 2.178) dengan tingkat signifikansi 0.009 < 0.05. Secara parsial, debt 

to equity ratio (DER) tidak berpengaruh secara signifikan dan negatif terhadap perubahan laba. Operating 

leverage (DOL) tidak berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap perubahan laba. Net profit margin 

(NPM) berpengaruh secara signifikan dan negatif terhadap perubahan laba. Operating profit margin (OPM) 

berpengaruh secara signifikan dan negatif terhadap perubahan laba. Gross profit margin (GPM) berpengaruh 

secara signifikan dan positif terhadap perubahan laba. Return on asset (ROA) tidak berpengaruh secara 

signifikan dan negatif terhadap perubahan laba. Dan return on equity (ROE) berpengaruh secara signifikan dan 

positif terhadap perubahan laba. 

Kata Kunci : Perubahan laba, Debt to Equity Ratio, Operating Leverage, Net Profit Margin, Operating Profit 

Margin, Gross Profit Margin, Return on Asset, Return on Equity.  

I. PENDAHULUAN 

Setiap perusahaan perlu mengetahui perkembangan kegiatan usahanya dari waktu ke waktu agar dapat 

diketahui apakah perusahaan mengalami kemajuan atau kemunduran. Dalam hal ini untuk mengukur 

keberhasilan sebuah perusahaan adalah dengan mengukur dari kinerja keuangannya. Kinerja keuangan tersebut 

dapat dinilai dari laporan keuangan yang disajikan oleh setiap perusahaan secara teratur setiap periode.  Menurut 

Myer dalam Munawir (2004), mengatakan bahwa yang dimaksud dengan Laporan Keuangan adalah “dua daftar 

yang disusun oleh Akuntan pada akhir periode untuk suatu perusahaan. Kedua daftar itu adalah daftar neraca 

atau daftar posisi keuangan dan daftar pendapatan atau daftar rugi–laba. Pada waktu akhir–akhir ini sudah 

menjadi kebiasaan bagi perseroan–perseroan untuk menambahkan daftar ketiga yaitu daftar surplus atau daftar 

laba yang tak dibagikan (laba ditahan)” 

Laporan keuangan pada umumnya terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, 

laporan catatan atas laporan keuangan, dan laporan arus kas. Informasi yang dapat dihasilkan dari laporan 

keuangan tersebut sangat penting bagi para investor yang digunakan sebagai dasar dalam pengambilan 

keputusan investasi. Adanya laporan keuangan sebagai produk manajemen  kepada stakeholder dapat membantu 

investor untuk melihat  secara finansial bagaimana jalannya perusahaan dan hasil yang telah dicapai. Manfaat  

laporan keuangan tersebut menjadi optimal bagi investor apabila investor dapat menganalisis lebih lanjut 

melalui analisis rasio keuangan.  Pengertian rasio keuangan menurut James C Van Horne dalam Kasmir (2008), 

merupakan indeks yang menghubungkan dua angka akuntansi dan diperoleh dengan membagi satu angka 

dengan angka lainnya. Rasio keuangan digunakan untuk mengevaluasi kondisi keuangan dan kinerja 

perusahaan. Dari hasil rasio keuangan ini akan terlihat kondisi kesehatan perusahaan yang bersangkutan. Rasio 

keuangan yang biasa digunakan oleh setiap perusahaan dalam mengukur kinerja keuangan perusahaan adalah 

rasio likuiditas, rasio solvabilitas / leverage, rasio aktivitas dan rasio profitabilitas. 
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Analisa tentang rasio-rasio ini akan  memberikan pedoman bagi para investor untuk menilai kondisi 

dan kemampuan perusahaan di masa yang akan datang dengan melihat dari perubahan laba yang diperoleh 

perusahaan dari periode ke periode. Menurut Suwardjono (2005, p. 455), pendefinisian laba sebagai pendapatan 

dikurangi biaya merupakan pendefinisian secara struktural atau sintatik karena laba tidak didefinisi secara 

terpisah dari pengertian pendapatan dan biaya.  

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Syamni (2013) bahwa rasio 

operating profit margin dan return on asset berpengaruh positif dan signifikan terhadap perubahan laba, 

sedangkan rasio return on equity berpengaruh negatif dan signifikan terhadap perubahan laba. Penelitian 

tersebut dilakukan pada perusahaan telekomunikasi yang terdaftar dibursa efek Indonesia. Menurut Suprihatmi 

(2006) Rasio keuangan yang dipilih berjumlah 8 rasio keuangan yang terdiri dari debt to equity, leverage ratio, 

gross profit margin, net profit margin, inventory turn over, total assets turnover, return on investment, return on 

equity memiliki pengaruh terhadap kemampuan memprediksi perubahan laba pada perusahaan-perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di PT Bursa Efek Jakarta. Sedangkan menurut Wibowo (2011), hasil pengujian 

hipotesis dengan uji F semua variabel independen analisis rasio keuangan (rasio lancar, perputaran total aktiva, 

total hutang terhadap total aset, profit margin, ROA, dan ROE) berpengaruh signifikan dalam memprediksi 

perubahan laba, Sedangkan berdasarkan hasil Uji t disimpulkan bahwa Rasio likuiditas (rasio lancar) dan rasio 

profitabilitas (profit margin) berpengaruh signifikan dalam memprediksi perubahan laba, sedangkan rasio 

aktivitas (perputaran total aktiva), rasio solvabilitas (total hutang terhadap total aset) dan profitabilitas (ROA 

dan ROE) memiliki pengaruh yang tidak signifikan dalam memprediksi perubahan laba pada perusahaan real 

estate dan properti di Bursa Efek Indonesia.  

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti melakukan penelitian berjudul PENGARUH RASIO 

LEVERAGE DAN PROFITABILITAS TERHADAP PERUBAHAN LABA PADA PERUSAHAAN SEKTOR 

ANEKA INDUSTRI YANG TERDAFTAR DIBURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2010-2013. Adapun 

Rasio keuangan yang digunakan untuk menganalisis perubahan laba dalam penelitian ini adalah rasio keuangan 

yang terdapat pada rasio leverage yaitu rasio total hutang terhadap modal sendiri (Debt to Equity Ratio/DER), 

Operating Leverage dan rasio profitabilitas yaitu GPM (Gross Profit Margin), OPM (Operating Profit Margin), 

NPM (Net Profit Margin), ROA (Return On  Assets), dan ROE (Return On Equity). 

2.  Rumusan masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

a. Apakah Debt to Equity Ratio/DER secara parsial berpengaruh terhadap perubahan laba? 

b. Apakah Operating Leverage secara parsial berpengaruh terhadap perubahan laba? 

c. Apakah GPM (Gross Profit Margin) secara parsial berpengaruh terhadap perubahan laba? 

d. Apakah OPM (Operating Profit Margin) secara parsial berpengaruh terhadap perubahan laba? 

e. Apakah NPM (Net Profit Margin) secara parsial berpengaruh terhadap perubahan laba? 

f. Apakah ROA (Return On  Assets) secara parsial berpengaruh terhadap perubahan laba? 

g. Apakah ROE (Return On Equity) secara parsial berpengaruh terhadap perubahan laba? 

h. Apakah Debt to Equity Ratio/DER, Operating Leverege, GPM (Gross Profit Margin), OPM 

(Operating Profit Margin), NPM (Net Profit Margin), ROA (Return On  Assets), ROE (Return On 

Equity) secara simultan berpengaruh terhadap perubahan laba? 

3.  Tujuan  

Tujuan penelitian ini adalah : 

a. Untuk mengetahui pengaruh Debt to Equity Ratio/DER secara parsial terhadap perubahan laba. 

b. Untuk mengetahui pengaruh Operating Leverage secara parsial terhadap perubahan laba. 

c. Untuk mengetahui pengaruh GPM (Gross Profit Margin) secara parsial terhadap perubahan laba. 

d. Untuk mengetahui pengaruh OPM (Operating Profit Margin secara parsial terhadap perubahan 

laba. 

e. Untuk mengetahui pengaruh NPM (Net Profit Margin secara parsial terhadap perubahan laba. 

f. Untuk mengetahui pengaruh ROA (Return On  Assets) secara parsial terhadap perubahan laba. 

g. Untuk mengetahui pengaruh ROE (Return On Equity) secara parsial terhadap perubahan laba. 

h. Untuk mengetahui pengaruh Debt to Equity Ratio/DER, Operating Leverage, GPM (Gross Profit 

Margin), OPM (Operating Profit Margin), NPM (Net Profit Margin), ROA (Return On  Assets), 

ROE (Return On Equity) secara simultan terhadap perubahan laba.  

4. Manfaat penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Bagi peneliti 

Berguna untuk memberikan tambahan pengetahuan mengenai analisis rasio keuangan khususnya Debt 

to Equity Ratio/DER , Operating Leverage, GPM (Gross Profit Margin), OPM (Operating Profit 

Margin), NPM (Net Profit Margin), ROA (Return On  Assets), dan ROE (Return On Equity) terhadap 

perubahan laba 



3 

 

b. Bagi Perusahaan  

Sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan bersangkutan dalam menilai kinerja keuangan terhadap 

perubahan laba dari periode ke periode dan sebagai bahan masukan  dalam pengambilan keputusan. 

c. Bagi Akademis 

Dapat digunakan sebagai literatur dan referensi bagi peneliti selanjutnya mengenai analisis Debt to 

Equity Ratio/DER , Operating Leverage, GPM (Gross Profit Margin), OPM (Operating Profit Margin), 

NPM (Net Profit Margin), ROA (Return On  Assets), dan ROE (Return On Equity) terhadap perubahan 

laba. 

5.  Batasan masalah 

 Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Perusahaan–perusahaan yang diambil dalam penelitian ini adalah perusahaan pada sektor aneka 

industri yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2010 – 2013. 

2. Dalam penelitian kali ini, penulis mengamati tentang analisis rasio keuangan yaitu salah satu rasio 

leverage Debt to Equity Ratio/DER, Operating Leverage  dan rasio profitabilitas : GPM (Gross Profit 

Margin), OPM (Operating Profit Margin), NPM (Net Profit Margin), ROA (Return On  Assets), dan 

ROE (Return On Equity) terhadap perubahan laba.  

TELAAH PUSTAKA  

1. Laporan Keuangan 

a. Pengertian laporan keuangan 

Menurut Myer dalam Munawir (2004), mengatakan bahwa yang dimaksud dengan Laporan Keuangan 

adalah :  

“dua daftar yang disusun oleh Akuntan pada akhir periode untuk suatu perusahaan. Kedua daftar itu 

adalah daftar neraca atau daftar posisi keuangan dan daftar pendapatan atau daftar rugi – laba. Pada 

waktu akhir – akhir ini sudah menjadi kebiasaan bagi perseroan – perseroan untuk menambahkan daftar 

ketiga yaitu daftar surplus atau daftar laba yang tak dibagikan (laba ditahan)”.  

b. Jenis Laporan Keuangan 

Menurut Kasmir (2008), laporan keuangan menggambarkan pos–pos keuangan perusahaan yang 

diperoleh dalam suatu periode. Dalam praktiknya dikenal beberapa macam laporan keuangan seperti 

neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan catatan atas laporan keuangan dan laporan 

arus kas. 

c. Tujuan Laporan Keuangan 

Menurut Harahap (2007), tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut 

posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah 

besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. 

d. Sifat Laporan Keuangan 

Menurut  Kasmir (2008), dalam praktiknya sifat laporan keuangan dibuat : 

a. Bersifat historis 

b. Bersifat menyeluruh 

e. Pihak-pihak yang memerlukan laporan keuangan 

Menurut Ikatan akuntan indonesia (IAI) (2007), pengguna laporan keuangan meliputi investor 

sekarang dan investor potensial, karyawan, pemberi pinjaman, pemasok dan kreditor usaha lainnya, 

pelanggan, pemerintah, serta lembaga – lembaganya dan masyarakat. 

2. Analisis Laporan keuangan 

a. Pengertian analisis laporan keuangan 

Menurut Suprihatmi (2006), Analisis laporan keuangan adalah proses pertimbangan yang bertujuan 

untuk mengevaluasi posisi keuangan masa lalu dan masa sekarang dan hasil operasi sebuah perusahaan, 

dengan tujuan utamanya adalah menetapkan kemungkinan estimasi yang terbaik dan prediksi mengenai 

kondisi dan kinerja masa yang akan datang. 

b. Tujuan dan manfaat analisis 

Menurut  (Kasmir, 2008), ada beberapa tujuan dan manfaat bagi berbagai pihak dengan adanya analisis 

laporan keuangan. Secara umum dikatakan bahwa tujuan dan manfaat analisisi laporan keuangan adalah : 

a. Untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam satu periode tertentu, baik harta, kewajiban, modal, 

maupun hasil usaha yang telah dicapai untuk beberapa periode 

b. Untuk mengetahui kelemahan–kelemahan apa saja yang menjadi kekurangan perusahaan 

c. Untuk mengetahui kekuatan–kekuatan yang dimiliki 

d. Untuk mengetahui langkah–langkah perbaikan apa saja yang perlu dilakukan kedepan yang berkaitan 

dengan poisisi keuangan perusahaan saat ini 
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e. Untuk melakukan penilaian kinerja manajemen kedepan apakah perlu penyegaran atau tidak karena sudah 

dianggap berhasil atau gagal 

f. Dapat juga digunakan sebagai pembanding dengan perusahaan sejenis tentang hasil yang mereka capai. 

3. Rasio keuangan 

a. Pengertian rasio keuangan 

Menurut Wibowo (2011), rasio keuangan adalah membandingkan angka–angka yang ada dalam 

laporan keuangan dengan cara membagikan satu angka dengan angka lainnya. Perbandingan dapat 

dilakukan antara satu komponen dengan komponen dalam satu laporan keuangan atau antar komponen yang 

ada diantara laporan keuangan. Kemudian angka yang diperbandingkan dapat berupa angka–angka dalam 

satu periode maupun beberapa periode. 

b. Bentuk-bentuk rasio keuangan 

Menurut Moeljadi (2006, p. 48), bentuk-bentuk rasio keuangan antara lain: 

1. Rasio Likuiditas  

2. Rasio Aktivitas 

3. Rasio Leverage 

4. Rasio Profitabilitas 

4. Laba 

a. Pengertian laba 

Menurut Suwardjono (2005, p. 455), pendefinisian laba sebagai pendapatan dikurangi biaya merupakan 

pendefinisian secara struktural atau sintatik karena laba tidak didefinisi secara terpisah dari pengertian 

pendapatan dan biaya. Pendapatan dan biaya masuk dalam definisi laba sehingga orang harus 

mendefinisikan pendapatan dan biaya untuk memaknai laba. 

b. Pelaporan laba 

Menurut  Suwardjono (2005, p. 237), laba ditentukan dengan mengurangkan semua biaya termasuk 

depresiasi terhadap jumlah rupiah pendapatan. Dengan konsep upaya dan hasil, biaya akan terhimpun 

seluruhnya lebih dahulu dan barulah kemudian pendapatan timbun dan akhirnya laba atau rugi akan 

muncul. 

c. Tujuan pelaporan laba 

Menurut  Hendriksen (2000, p. 331) dalam Putri (2010), tujuan pelaporan laba yang lebih spesifik 

mencakup : 

1. Sebagai alat suatu pengukur efisiensi 

2. Laba sebagai alat ramal 

3. Laba sebagai pengambilan keputusan 

5. Perubahan laba 

Perubahan laba merupakan  kenaikan laba atau penurunan laba per tahun. Indikator perubahan laba yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah laba sebelum pajak. Penggunaan laba sebelum pajak sebagai 

indikator perubahan laba dimaksud  untuk menghindari pengaruh penggunaan  tarif pajak yang berbeda 

antar periode yang digunakan dalam menganalisa. Menurut Munawir (2007:39) dalam Syamni (2013) 

secara formal, penghitungan perubahan laba relatif adalah: 

∆Y   =  Yt  - Yt-1  

              Yt-1 

Keterangan : 

∆Y  = Perubahan laba 

Yt    = Laba perusahaan tertentu pada periode tertentu 

Yt-1 = Laba perusahaan tertentu pada periode sebelumnya 

6. Penelitian terdahulu 

a. Ghazali Syamni dan Martunis (2013) menguji Pengaruh OPM, ROE, dan ROA terhadap Perubahan 

Laba pada Perusahaan Telekomunikasi di Bursa Efek Indonesia. Kesimpulan yang dapat ditarik dari 

penelitian ini sebagai berikut : 

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  operating profit margin Dan return on assets berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap perubahan laba pada perusahaan telekomunikasi di Bursa Efek 

Indonesia. Return on equity berpengaruh negatif dan signifikan terhadap perubahan laba pada 

perusahaan telekomunikasi di Bursa Efek Indonesia. 

b. Suprihatmi SW (2006), menguji Pengaruh Rasio Keuangan terhadap Kemampuan Memprediksi 

Perubahan Laba pada Perusahaan - Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta. 

Adapun rasio yang digunakan dalam penelitian ini adalah debt to equity, leverage ratio, gross profit 

margin, net profit margin, inventory turn over, total assets turnover, return on investment, return on 

equity. Berdasarkan hasil analisis hipotesis yang mengatakan bahwa ada pengaruh rasio keuangan 
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terhadap kemampuan memprediksi perubahan laba pada perusahaan-perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di PT Bursa Efek Jakarta terbukti kebenarannya 

c. Hendra agus wibowo dan Diyah pujiati (2011) Analisis Rasio Keuangan dalam Memprediksi 

Perubahan Laba pada Perusahaan Real Estate dan Property di Bursa Efek Indonesia ( BEI ) dan 

Singapura ( SGX ). Adapun rasio keuangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah : rasio lancar, 

rasio perputaran total aktiva, rasio total hutang terhadap total asset, profit margin, return on equity, dan 

retutn on asset. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 

1. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dengan uji F semua variabel independen analisis rasio 

keuangan (rasio lancar, perputaran total aktiva, total hutang terhadap total aset, profit margin, 

ROA, dan ROE) berpengaruh signifikan dalam memprediksi perubahan laba,  

2. Berdasarkan hasil Uji t dapat disimpulkan bahwa Rasio likuiditas (rasio lancar) dan rasio 

profitabilitas (profit margin) berpengaruh signifikan dalam memprediksi perubahan laba, 

Sedangkan Rasio Aktivitas (perputaran total aktiva), Rasio Solvabilitas (total hutang terhadap total 

aset) dan profitabilitas (ROA dan ROE) memiliki pengaruh yang tidak signifikan dalam 

memprediksi perubahan laba pada perusahaan real estate dan properti di Bursa Efek Indonesia 

(BEI). 

7. Kerangka Pemikiran 

Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. HIPOTESIS 

Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka pemikiran yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, 

maka hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. H1 : Debt to Equity Ratio secara parsial berpengaruh terhadap perubahan laba 

2. H2 : Operating Leverage secara parsial berpengaruh terhadap perubahan laba 

3. H3 : Gross Profit Margin secara parsial berpengaruh terhadap perubahan laba 

4. H4 : Operating profit margin secara parsial berpengaruh terhadap perubahan laba 

5. H5 : Net Profit Margin secara parsial berpengaruh terhadap perubahan laba 

6. H6 : Return on Asset secara parsial berpengaruh terhadap perubahan laba 

7. H7 : Return on Equity secara parsial berpengaruh terhadap perubahan laba 

PERUBAHAN LABA 

(Y) 

Debt to equity Ratio 

(X1) 

Operating profit 

margin (X4) 

Return on equity           

(X7) 

Return on assets         

(X6) 

Net profit margin       

(X5) 

Gross profit margin    

(X3) 

Operating Leverage   

(X2) 
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8. H8 : Debt to Equity Ratio, Operating Leverage, Gross Profit Margin, Operating profit margin, Net 

Profit Margin, Return on Asset dan Return on Equity secara simultan berpengaruh terhadap 

perubahan laba 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

1. Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah perusahaan–perusahaan manufaktur yang bergerak dalam bidang 

sektor aneka industri yang terdaftar di BURSA EFEK INDONESIA. Dalam penelitian ini penulis 

membahas tentang analisis rasio keuangan (Debt to Equity Ratio/DER ,Operating Leverage (DOL), 

GPM (Gross Profit Margin), OPM (Operating Profit Margin), NPM (Net Profit Margin), ROA (Return 

On  Assets), dan ROE (Return On Equity) terhadap perubahan laba. 

2. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode dokumentasi. Metode dokumentasi 

yang dilakukan yaitu dengan cara melakukan pengumpulan data berupa laporan keuangan perusahaan – 

perusahaan manufaktur khususunya dalam bidang sektor aneka industri yang dipublikasikan di 

www.idx.co.id tahun 2010–2013. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Sumber data  

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui situs homepage Bursa Efek Indonesia (BEI) 

yaitu www.idx.co.id. 

b. Jenis data  

Data–data yang diperlukan untuk mendukung penelitian ini merupakan data sekunder, yaitu data 

yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber utama (perusahaan) yang menjadi objek 

penelitian. Data tersebut berupa laporan keuangan (annually report) perusahaan–perusahaan yang 

bergerak dalam bidang sektor aneka industri selama empat periode yaitu tahun 2010–2013 untuk 

menghitung rasio keuangan dan untuk menghitung perubahan laba. 

c. Pengumpulan data 

Pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara sebagai berikut : 

1. Penelitian kepustakaan (Library Reseacrch ) yaitu mencari dan mengumpulakan bahan yang 

berhubungan dengan masalah yang diteliti untuk memperoleh data sekunder dengan cara 

membaca, mempelajari dan memahami literatur–literatur yang berhubungan dengan masalah yang 

dibahas dalam penelitian ini.  

2. Teknik observasi 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder sehingga prosedur pengumpulan 

data dilakukan dengan teknik observasi terhadap laporan keuangan, yang disediakan oleh 

perusahaan itu sendiri diperoleh dari homepage Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu www.idx.co.id. 

4. Teknik penentuan sampel 

Penentuan sampel yang dilakukan adalah sebagai berikut : 

a. Populasi  

Populasi yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang tergolong dalam 

sektor aneka industri yang terdaftar di bursa efek Indonesia selama periode 2010–2013. Populasi dalam 

penelitian ini berjumlah 40 perusahaan. 

b. Sampel 

Teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Menurut 

(Sugiyono, 2012) Purposive sampling yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah berjumlah 16 perusahaan. Adapun yang menjadi 

sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan yang memenuhi pertimbangan sebagai berikut : 

a. Perusahaan yang tergolong dalam kelompok sektor aneka industri yang secara berturut – turut 

terdaftar di bursa efek indonesia selama periode penelitian yaitu tahun 2010–2013 sebanyak 40 

perusahaan.  

b. Perusahaan telah mempublikasikan laporan keuangan per 31 Desember yang diaudit untuk tahun 

2010, 2011, 2012, 2013 adalah 33 perusahaan. 

c. Perusahaan yang menyajikan laporan keuangan menggunakan mata uang Rupiah dan tidak 

mengalami rugi selama periode penelitian yaitu mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 

adalah sebanyak 16 perusahaan 

5. Pengukuran variabel 

Dalam penelitian ini, pengukuran variabel–variabel yang digunakan dapat dijelaskan sebagai 

berikut : 

http://www.idx.co.id/
http://www.idx.co.id/
http://www.idx.co.id/
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a. DER (Debt to equity ratio) yang membandingkan total hutang dengan total ekuitas. Skala yang 

digunakan adalah skala rasio yang menggunakan rasio persen (Primayuta, 2009) : 

 

Debt to equity ratio  :    Total Debt       x  100% 

             Total Equity  

d. Operating Leverage ini digunakan untuk menjelaskan kemampuan perusahaan dalam mengunakan aktiva 

dan sumber dana untuk memperbesar hasil pengembalian kepada pemiliknya. Skala yang digunakan adalah 

skala rasio yang menggunakan rasio persen (Mardiansyah, 2012) : 

Operating leverage :   % Perubahan EBIT      x  100% 

                          % Perubahan Penjualan 

e. GPM (Gross profit margin) yang membandingkan laba kotor dengan penjualan. Skala yang digunakan 

adalah skala rasio yang menggunakan rasio persen (Munawir, 2004) : 

Gross profit margin   :     Laba Kotor      x  100% 

                 Penjualan  

f. OPM (Operating profit margin) yang membandingkan laba operasi dengan penjualan. Skala yang 

digunakan adalah skala rasio yang menggunakan rasio persen (Munawir, 2004) : 

Operating profit margin   :  Laba Operasi      x  100% 

          Penjualan  

g. NPM (Net profit margin) yang membandingkan laba bersih dengan penjualan. Skala yang digunakan adalah 

skala rasio yang menggunakan rasio persen (Munawir, 2004) : 

Net profit margin      :     Laba Bersih     x  100% 

                 Penjualan   

h. ROA (Return on assets) yang membandingkan laba bersih dengan modal sendiri. Menurut Kasmir 

(2012:237) dalam Syamni (2013), Skala yang digunakan adalah skala rasio yang menggunakan rasio persen 

: 

Return on assets    :     Laba Bersih     x  100% 

            Total aktiva  

i. ROE (Return on equity) yang membandingkan laba bersih dengan ekuitas. Menurut Mulyadi (2006:127) 

dalam Syamni (2013), Skala yang digunakan adalah skala rasio yang menggunakan rasio persen :  

Return on equity   :     Laba Bersih     x  100% 

           Modal sendiri 

j. Perubahan laba (Y) merupakan selisih laba tahun yang diteliti dengan laba tahun sebelumnya yang 

kemudian dibandingkan dengan laba sebelumnya. Skala yang digunakan adalah skala rasio dengan 

menggunakan rasio persen. 

Laba yang digunakan dalam penelitian ini adalah laba sebelum pajak. Penggunaan laba sebelum pajak 

sebagai indikator perubahan laba dimaksud  untuk menghindari pengaruh penggunaan  tarif pajak yang 

berbeda antar periode yang digunakan dalam menganalisa. 

∆Y   =  Yt  - Yt-1  

                Yt-1 

Keterangan : 

∆Y  = Perubahan laba 

Yt   = Laba perusahaan tertentu pada periode tertentu 

Yt-1 = Laba perusahaan tertentu pada periode sebelumnya 

6. Metode Analisis 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Analisis ini 

digunakan untuk mengetahui pengaruh (Debt to Equity Ratio/DER ,Operating Leverage (DOL), GPM (Gross 

Profit Margin), OPM (Operating Profit Margin), NPM (Net Profit Margin), ROA (Return On  Assets), dan ROE 

(Return On Equity) terhadap perubahan laba. Yaitu menggunakan persamaan Y = a + b1x1 + b2x2 + b3x3 + b4x4 + 

b5x5 + b6x6 + b7x7 + e 

Keterangan : 

Y  = Variabel perubahan laba  

 a  = Konstanta 

b1 – b7 = Koefisien Regresi 

x1 = Variabel DER 

x2 = Variabel DOL 

x3  = Variabel GPM 

x4 = Variabel OPM 

x5 = Variabel NPM 

x6 = Variabel ROA 
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x7 = Variabel ROE 

e = error term 

Uji asumsi klasik digunakan agar hasil  dari analisis regresi ini menunjukkan hubungan yang valid. 

Asumsi klasik yang penting adalah data terdistribusi normal, tidak terjadi multikoliniearitas antar variabel 

independen, tidak terjadi autokorelasi atar residual setiap variabel independen, dan tidak terjadi 

heteroskedastisitas.  

Untuk pengujian hipotesis, dalam penelitian ini menggunakan pengujian individual atau parsial (uji t), 

pengujian secara bersama-sama atau simultan (uji f), dan uji Koefisien determinasi (R
2
) berguna untuk 

mengukur seberapa besar peranan variabel independen (DER, OL, GPM, OPM, NPM, ROA, dan ROE) secara 

bersama-sama menjelaskan perubahan yang terjadi pada variabel dependen (perubahan laba). 

 

PEMBAHASAN 

1. Analisis Deskriptif  

Analisis deskriptif dilakukan agar dapat memberikan gambaran terhadap variabel-variabel yang 

digunakan dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan tujuh  variabel independen yang bertujuan untuk 

mengetahui hubungan (DER) Debt to Equity Ratio, (DOL) Degree of Operating Leverage, GPM (Gross Profit 

Margin), OPM (Operating Profit Margin), NPM (Net Profit Margin), ROA (Return On  Assets), dan ROE 

(Return On Equity) terhadap perubahan laba. Variabel dependen dalam penelitian ini menggunakan perubahan 

laba. Deskriptif variabel atas data yang dilakukan selama empat tahun, sehingga jumlah data keseluruhan yang 

diamati berjumlah 64 Sampel untuk perusahaan aneka sektor industri. 

Berdasarkan hasil pengelolahan data dengan bantuan SPSS versi 21.0 diperoleh hasil perhitungan 

sebagai berikut : 

Tabel 4.10 

Descriptive Statistic 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. 
Deviation 

PL 64 -68.26 197.56 26.5873 57.85545 
DER 64 22.53 469.49 110.1903 88.04791 
DOL 64 -366.29 293.91 56.0936 138.30509 
GPM 64 1.08 32.24 11.8797 7.19749 
OPM 64 1.06 16.49 5.6541 4.51449 
NPM 64 1.11 18.24 5.7048 4.04340 
ROA 64 .72 66.30 10.1417 9.53504 
ROE 64 .96 81.50 15.5336 12.24001 
Valid N (listwise) 64     

Sumber : Data diolah 

Berdasarkan tabel 5.0 diatas diketahui bahwa jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebanyak 16 sampel dan disebabkan karena jangka waktu observasi selama 4 tahun maka N = 64. Selain 

itu, diketahui bahwa rata-rata perubahan laba sebesar 26.5873 dengan nilai minimum sebesar -68.26 dan nilai 

maximum sebesar 197.56  sedangkan nilai standar deviasi adalah sebesar 57.85545. DER (Debt to Equity Ratio) 

memiliki nilai minimum 22.53 dan memiliki nilai maximum 469.49 dengan rata-rata 110.1903 dan nilai standar 

deviasi sebesar 88.04791. Untuk Operating Leverage memiliki nilai minimum –366.29 dengan nilai maximum 

dan rata-rata sebesar 293.91 dan 56.0936, untuk nilai standar deviasi pada DOL adalah 138.30509. Nilai 

minimum, maximum dan rata-rata untuk NPM (Net Profit Margin) adalah 1.11, 18.24 dan 5.7048 dengan nilai 

standar deviasi sebesar 4.04340. Operating Profit Margin (OPM) memiliki nilai minimum sebesar 1.06, nilai 

maximum sebesar 16.49, dan nilai rata-rata sebesar 5.6541 dengan standar deviasi 4.51449. Gross Profit Margin 

(GPM) memiliki nilai minimum 1.08 dengan nilai maximum 32.24 dan nilai rata-rata sebesar 11.8797 

sedangkan nilai standar deviasi sebesar 7.19749. Return on Asset (ROA) memiliki nilai minimum, maximum, 

rata-rata dan standar deviasi sebesar 0.72, 66.30, 10.1417, dan 9.53504. Untuk Return on Equity memiliki nilai 

minimum sebesar 0.96, untuk nilai maximum dan rata-rata sebesar 81.50 dan 15.5336 dengan standar deviasi 

sebesar 12.24001. 

Dengan nilai rata-rata yang tertera diatas dapat digunakan sebagai indikasi bahwa nilai dari masing-

masing rasio atau variabel yang dihasilkan lebih besar dari nilai rata-rata tersebut dapat dikatakan bahwa kondisi 

perusahaan baik. Dan sebaliknya jika nilai dari masing-masing rasio atau variabel yang dihasilkan lebih kecil 

dari nilai rata-rata tersebut, dapat dikatakan bahwa kondisi perusahaan dalam keadaan yang buruk. Sehingga 

pihak manajemen perlu melakukan evaluasi dalam tahun yang bersangkutan untuk mendapatkan solusi agar 

perusahaan dapat kembali baik. 
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2. Analisis Regresi Berganda 

Hasil Uji Regresi Berganda 

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 21.899 17.074  1.283 .205 

DER -.116 .081 -.177 -1.429 .159 

DOL .082 .051 .195 1.611 .113 

OPM -3.533 1.678 -.276 -2.106 .040 

GPM 2.676 1.115 .333 2.400 .020 

NPM -5.518 2.389 -.386 -2.310 .025 

ROA -.175 .799 -.029 -.219 .828 

ROE 2.212 .682 .468 3.244 .002 

a. Dependent Variable: PL 
 

Sumber : Data diolah 

 Dari tabel uji regresi berganda diatas maka diperoleh persamaan regresi berganda sebagai berikut : 

Y =  21.899 -0.116 DER – 0.082 DOL – 5.518 NPM – 3.533 OPM +  2.676 GPM – 0.175 ROA + 

2.212 ROE 

 Dari persamaan regresi berganda diatas dapat diketahui konstanta sebesar 121.907 menyatakan bahwa 

jika Debt to Equity Ratio (X1) bernilai nol (DER=0), Operating Leverage (X2) bernilai nol (DOL=0), Gross 

Profit Margin (X3) bernilai nol (GPM=0), Operating Profit Margin (X4) bernilai nol (OPM=0), Net Profit 

Margin (X5) bernilai nol (NPM=0), Return On  Assets (X6) bernilai nol (ROA=0), dan Return On Equity (X7) 

bernilai nol (ROE=0) maka nilai perubahan laba sebesar 21.899. Debt to equity ratio (DER) mempunyai 

koefisien regresi sebesar -0.116 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% debt to equity ratio (DER) (dengan 

asumsi bahwa nilai koefisien variabel lain tetap atau tidak berubah) maka akan menurunkan perubahan laba 

sebesar 0.116 rupiah. Namun sebaliknya, jika debt to equity ratio (DER) turun 1% (dengan asumsi bahwa nilai 

koefisien variabel lain tetap atau tidak berubah) maka perubahan laba diprediksi mengalami peningkatan sebesar 

0.116. 

 Degree of Operating Leverage (DOL) mempunyai koefisien regresi sebesar 0.082 menyatakan bahwa 

setiap penambahan 1% operating leverage (DOL) (dengan asumsi bahwa nilai koefisien variabel lain tetap atau 

tidak berubah) maka akan meningkatkan perubahan laba sebesar 0.082. Namun sebaliknya, jika operating 

leverage (DOL) turun 1% (dengan asumsi bahwa nilai koefisien variabel lain tetap atau tidak berubah)  maka 

akan menurunkan perubahan laba sebesar 0.082. 

 Net Profit Margin (NPM) mempunyai koefisien regresi sebesar -5.518 menyatakan bahwa setiap 

penambahan 1% net profit margin (NPM) (dengan asumsi bahwa nilai koefisien variabel lain tetap atau tidak 

berubah) maka akan menurunkan perubahan laba sebesar 5.518. Namun sebaliknya, jika net profit margin 

(NPM) turun 1% (dengan asumsi bahwa nilai koefisien variabel lain tetap atau tidak berubah)  maka akan 

meningkatkan perubahan laba sebesar 5.518. 

Operating Profit Margin (OPM) mempunyai koefisien regresi sebesar -3.533 menyatakan bahwa setiap 

penambahan 1% operating profit margin (OPM) (dengan asumsi bahwa nilai koefisien variabel lain tetap atau 

tidak berubah) maka akan menurunkan perubahan laba sebesar 3.533. Namun sebaliknya, jika net profit margin 

(OPM) turun 1% (dengan asumsi bahwa nilai koefisien variabel lain tetap atau tidak berubah)  maka akan 

meningkatkan perubahan laba sebesar 3.533. 

Gross Profit Margin (GPM) mempunyai koefisien regresi sebesar 2.676 menyatakan bahwa setiap 

penambahan 1% Gross profit margin (GPM) (dengan asumsi bahwa nilai koefisien variabel lain tetap atau tidak 

berubah) maka akan meningkatkan perubahan laba sebesar 2.676. Namun sebaliknya, jika gross profit margin 

(GPM) turun 1% (dengan asumsi bahwa nilai koefisien variabel lain tetap atau tidak berubah)  maka akan 

menurunkan perubahan laba sebesar 2.676. 

Return on Asset (ROA) mempunyai koefisien regresi sebesar -0.175 menyatakan bahwa setiap 

penambahan 1% Return on Asset (ROA) (dengan asumsi bahwa nilai koefisien variabel lain tetap atau tidak 

berubah) maka akan menurunkan perubahan laba sebesar 0.175. Namun sebaliknya, jika return on assset (ROA) 

turun 1% (dengan asumsi bahwa nilai koefisien variabel lain tetap atau tidak berubah)  maka akan meningkatkan 

perubahan laba sebesar 0.175. 
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Return on Equity (ROE) mempunyai koefisien regresi sebesar 2.212 menyatakan bahwa setiap 

penambahan 1% Return on Equity (ROE) (dengan asumsi bahwa nilai koefisien variabel lain tetap atau tidak 

berubah) maka akan meningkatkan perubahan laba sebesar 2.212. Namun sebaliknya, jika return on equity 

(ROE) turun 1% (dengan asumsi bahwa nilai koefisien variabel lain tetap atau tidak berubah)  maka akan 

menurunkan perubahan laba sebesar 2.212. 

3. Analisis Uji Asumsi Klasik  

a. Uji Multikolonearitas 

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah antar variabel independen mengandung korelasi 

atau tidak. Jika (VIF) < 10 maka antar variabel independen (DER, DOL, GPM, OPM, NPM, ROA, dan 

ROE tidak terjadi multikolonearitas. Berikut ini adalah hasil uji multikolonearitas : 

Tabel 4.13 

Hasil Uji Multikoloniearitas 

Coefficients
a
 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 

DER .846 1.182 

DOL .886 1.129 

NPM .466 2.146 

OPM .758 1.320 

GPM .675 1.482 

ROA .750 1.334 

ROE .624 1.603 

a. Dependent Variable: PL 

Sumber : Data diolah 

Dari hasil Tabel 4.13 diatas diketahui bahwa nilai Variance Inflation Factor (VIF) dari DER 

(Debt to Equity Ratio) sebesar 1.182, DOL (Operating Leverage) sebesar 1.129, NPM (Net Profit 

Margin) sebesar 2.146, OPM (Operating Profit Margin) sebesar 1.320, GPM (Gross Profit Margin) 

sebesar 1.482, ROA (Return on Asset) sebesar 1.334, ROE (Return on Equity) sebesar 1.603. Nilai VIF 

untuk semua variabel independen masih lebih kecil dari pada 10 (VIF < 10). Maka dapat disimpulkan 

bahwa ketujuh variabel independen penelitian ini tidak terjadi multikolonearitas. 

 

b. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Pengambilan keputusan 

dalam penelitian ini dengan melihat angka probabilitas > 0.05 maka bebas dari heteroskedastisitas. 

Berikut ini hasil uji heteroskedastisitas : 

Tabel 4.14 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 44.802 11.341  3.950 .000 

DER .017 .054 .042 .306 .761 

DOL -.007 .034 -.028 -.207 .836 

GPM .597 .741 .125 .807 .423 

OPM -1.282 1.114 -.169 -1.150 .255 

NPM -2.047 1.587 -.241 -1.290 .202 

ROA -.007 .530 -.002 -.014 .989 

ROE .052 .453 .018 .114 .910 

a. Dependent Variable: abs 
Sumber : Data diolah 
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Hasil uji pada tabel 4.14 diatas, diketahui bahwa nilai probabilitas untuk DER (Debt to equity 

ratio), DOl (Operating Leverage), NPM (Net Profit Margin), OPM(Operating Profit Margin), GPM 

(Gross Profit Margin), ROA (Return on Asset), dan ROE (Return on Equity). Berturut-turut adalah 

sebesar 0.761, 0.836, 0.202, 0.255, 0.423, 0.989, dan 0.910. Nilai probabilitas untuk semua variabel 

independen menunjukkan nilai yang lebih besar dari 0.05. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa tidak 

ditemukannya masalah heteroskedastisitas pada model regresi.  

c. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah terjadi korelasi antar anggota sampel 

yang diurut berdasarkan waktu diagnose adanya autokorelasi dilakukan melalui pengujian tergadap 

nilai uji Durbin Watson (uji DW). Jika nilai uji Durbin Watson (DW). Jika nilai uji Durbin Watson 

(DW) menunjukkan angka 1.65 sampai 2.35 maka tidak terjadi autokorelasi. Berikut ini hasil uji 

autokorelasi : 

Tabel 4.15 

Hasil Uji Autokorelasi 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data diolah 

Dari hasil tabel uji autokorelasi tersebut diketahui bahwa nilai Durbin Watson (DW) sebesar 

2.072. Angka tersebut berada diantara 1.65 sampai 2.35 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 

autokorelasi. 

4. Pengujian Hipotesis 

a. Pengujian Menyeluruh atau Simultan (Uji F) 

Untuk mengetahui bahwa variabel independen (DER, DOL, GPM, OPM, NPM, ROA dan 

ROE) secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen (perubahan 

laba). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 4.16 

Hasil Uji Secara Simultan 

 

ANOVA
a
 

Model Sum of 
Squares 

df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 57548.115 7 8221.159 3.003 .009
b
 

Residual 153330.739 56 2738.049   

Total 210878.853 63    

a. Dependent Variable: PL 
b. Predictors: (Constant), ROE, DOL, GPM, DER, OPM, ROA, NPM 

          Sumber : data diolah 

 

 Dari uji ANOVA (Analysis of Varians) atau uji F, menunjukkan bahwa nilai Fhitung  sebesar 

3.003 sedangkan Ftabel sebesar 2.178 dengan df pembilang = 7, df penyebut = 25 dan taraf signifikan α 

= 0.05 sehingga Fhitung > Ftabel. Dengan demikian maka H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya terdapat 

pengaruh yang secara signifikan antara (DER) Debt to Equity Ratio, (DOL) Operating Leverage, GPM 

(Gross Profit Margin), OPM (Operating Profit Margin), NPM (Net Profit Margin), ROA (Return On  

Assets), dan ROE (Return On Equity) secara simultan atau bersama-sama terhadap Perubahan Laba. 

Dari tabel 4.16 dapat dilihat bahwa tingkat signifikansi sebesar 0.009 lebih kecil dari taraf α = 0.05 

mengindikasikan bahwa DER, DOL, GPM, OPM, NPM, ROA, dan ROE secara bersama-sama 

berpengaruh signifikan terhadap perubahan laba. 

b. Pengujian Individu atau Parsial (Uji t) 

 Untuk mengetahui bahwa variabel independen (DER, DOL, GPM, OPM, NPM, ROA, dan 

ROE) secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen (perubahan 

laba). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

 

 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error of 
the Estimate 

Durbin-
Watson 

1 .522
a
 .273 .182 52.32637 2.072 

a. Predictors: (Constant), ROE, DOL, GPM, DER, OPM, ROA, NPM 
b. Dependent Variable: PL 
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Tabel 4.17 

Hasil Uji Hipotesis Secara Parsial 
 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 21.899 17.074  1.283 .205 

DER -.116 .081 -.177 -1.429 .159 

DOL .082 .051 .195 1.611 .113 

GPM 2.676 1.115 .333 2.400 .020 

OPM -3.533 1.678 -.276 -2.106 .040 

NPM -5.518 2.389 -.386 -2.310 .025 

ROA -.175 .799 -.029 -.219 .828 

ROE 2.212 .682 .468 3.244 .002 

a. Dependent Variable: PL 
Sumber : Data diolah 

 Dari tabel diatas diketahui bahwa debt to equity ratio (DER) memiliki thitung sebesar -1.429 sedangkan 

ttabel sebesar -1.998 sehingga –thitung >  ttabel dengan probabilitas signifikansi untuk variabel DER sebesar 0.159 

lebih besar dari pada taraf signifikansi 0.05. Maka H0 diterima dan H1 ditolak, yang artinya bahwa secara parsial 

DER tidak berpengaruh secara signifikan terhadap perubahan laba. 

 Operating Leverage (DOL) memiliki thitung sebesar 1.611 sedangkan ttabel sebesar 1.998 sehingga thitung <  

ttabel dengan probabilitas signifikansi untuk variabel DOL sebesar 0.113 lebih besar dari pada taraf signifikansi 

0.05. Maka H0 diterima dan H1 ditolak, yang artinya bahwa secara parsial DOL tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap perubahan laba. 

Net Profit Margin (NPM) memiliki thitung sebesar -2.310 sedangkan ttabel sebesar -1.998 sehingga thitung < 

ttabel dengan probabilitas signifikansi untuk variabel NPM sebesar 0.025 lebih kecil dari pada taraf signifikansi 

0.05. Maka H0 ditolak dan H1 diterima, yang artinya bahwa secara parsial NPM berpengaruh secara signifikan 

terhadap perubahan laba. 

Operating Profit Margin (OPM) memiliki thitung sebesar -2.106 sedangkan ttabel sebesar -1.998 sehingga 

thitung <  ttabel dengan probabilitas signifikansi untuk variabel OPM sebesar 0.040 lebih kecil dari pada taraf 

signifikansi 0.05. Maka H0 ditolak dan H1 diterima, yang artinya bahwa secara parsial OPM berpengaruh secara 

signifikan terhadap perubahan laba. 

Gross Profit Margin (NPM) memiliki thitung sebesar 2.400 sedangkan ttabel sebesar 1.998 sehingga thitung 

> ttabel dengan probabilitas signifikansi untuk variabel GPM sebesar 0.020 lebih kecil dari pada taraf signifikansi 

0.05. Maka H0 ditolak dan H1 diterima, yang artinya bahwa secara parsial GPM berpengaruh secara signifikan 

terhadap perubahan laba. 

Return on Asset (ROA) memiliki thitung sebesar -0.219 sedangkan ttabel sebesar -1.998 sehingga thitung > 

ttabel dengan probabilitas signifikansi untuk variabel DOL sebesar 0.828 lebih besar dari pada taraf signifikansi 

0.05. Maka H0 diterima dan H1 ditolak, yang artinya bahwa secara parsial ROA tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap perubahan laba. 

Return on Equity (ROE) memiliki thitung sebesar 3.244 sedangkan ttabel sebesar 1.998 sehingga thitung >  

ttabel dengan probabilitas signifikansi untuk variabel ROE sebesar 0.002 lebih besar dari pada taraf signifikansi 

0.05. Maka H0 ditolak dan H1 diterima, yang artinya bahwa secara parsial ROE berpengaruh secara signifikan 

terhadap perubahan laba. 

3. Pengujian Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi (R
2
) berguna untuk mengukur seberapa besar peranan variabel indpenden (DER, 

DOL, OPM, GPM, NPM, ROA, dan ROE) secara bersama-sama menjelaskan perubahan yang terjadi pada 

variabel dependen (perubahan laba). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel betikut ini : 
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Tabel 4.18 

Hasil Uji Koefisisen Determinasi 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error of 
the Estimate 

1 .522
a
 .273 .182 52.32637 

a. Predictors: (Constant), ROE, DOL, GPM, DER, OPM, ROA, 
NPM 

Sumber : data diolah 

Dari tabel diatas diketahui bahwa koefisien determinasi sebesar 0.273 atau sebesar 27,3%. Hal ini 

berarti hanya 27,3% dari variabel perubahan laba yang bisa dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel (DER) 

Debt to Equity Ratio, (DOL) Operating Leverage, GPM (Gross Profit Margin), OPM (Operating Profit Margin), 

NPM (Net Profit Margin), ROA (Return On  Assets), dan ROE (Return On Equity). Sedangkan 73,7% 

dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel-variabel yang lain. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

1. 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. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Debt equity ratio (DER), Operating leverage (DOL), Net profit 

margin (NPM), Operating profit margin (OPM), Gross profit margin (GPM), Return on asset (ROA), dan 

Return on Equity (ROE) secara bersaa-sama (simultan) mempunyai pengaruh yang signifikan. Hal ini 

ditunjukkan dengan menggunakan uji F dengan tingkat signifikan sebesar 0.009 (P value < 0.05). 

2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa debt to equity ratio (DER) secara parsial tidak berpengaruh secara 

signifikan dan negatif terhadap perubahan laba. Hal ini dibuktikan dengan menggunakan uji t dengan thitung 

sebesar -1.429 dengan tingkat signifikan sebesar 0.159 (P value > 0.05). 

3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa operating leverage (DOL) secara parsial tidak berpengaruh secara 

signifikan dan positif  terhadap perubahan laba. Hal ini dibuktikan dengan menggunakan uji t dengan thitung 

sebesar 1.611 dengan tingkat signifikan sebesar 0.113 (P value > 0.05). 

4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa net profit margin (NPM) secara parsial berpengaruh secara signifikan 

dan negatif terhadap perubahan laba. Hal ini dibuktikan dengan menggunakan uji t dengan thitung sebesar -

2.310 dengan tingkat signifikan sebesar 0.025 (P value < 0.05). 

5. Hasil penelitian menunjukkan bahwa operating profit margin (OPM) secara parsial berpengaruh secara 

signifikan dan negatif terhadap perubahan laba. Hal ini dibuktikan dengan menggunakan uji t dengan thitung 

sebesar -2.106 dengan tingkat signifikan sebesar 0.040 (P value < 0.05). 

6. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gross profit margin (GPM) secara parsial berpengaruh secara 

signifikan dan positif terhadap perubahan laba. Hal ini dibuktikan dengan menggunakan uji t dengan thitung 

sebesar 2.400 dengan tingkat signifikan sebesar 0.020 (P value < 0.05). 

7. Hasil penelitian menunjukkan bahwa return on asset  (ROA) secara parsial tidak berpengaruh secara 

signifikan dan negatif terhadap perubahan laba. Hal ini dibuktikan dengan menggunakan uji t dengan thitung 

sebesar -0.219 dengan tingkat signifikan sebesar 0.828 (P value > 0.05). 

8. Hasil penelitian menunjukkan bahwa return on equity (ROE) secara parsial berpengaruh secara signifikan 

dan positif terhadap perubahan laba. Hal ini dibuktikan dengan menggunakan uji t dengan thitung sebesar 

3.244 dengan tingkat signifikan sebesar 0.002 (P value < 0.05). 

9. Pengaruh Debt equity ratio (DER), Operating leverage (DOL), Net profit margin (NPM), Operating profit 

margin (OPM), Gross profit margin (GPM), Return on asset (ROA), dan Return on Equity (ROE) terhadap 

perubahan laba sebesar 27,3%. Sedangkan 93.7% dijelaskan oleh faktor-faktor variabel lain yang tidak 

dimasukkan dalam model penelitian ini. 

 

2. Saran 

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, maka penulis menyarankan sebagai berikut : 

1. Bagi para pemakain laporan keuangan yang akan mengambil suatu keputusan hendanya tidak hanya 

mengandalkan data mengenai Debt equity ratio (DER), Operating leverage (DOL), Net profit margin 

(NPM), Operating profit margin (OPM), Gross profit margin (GPM), Return on asset (ROA), dan Return 

on Equity (ROE) tetapi perlu juga memperhatikan faktor-faktor lain dan rasio-rasio lain dalam 

hubungannya dengan perubahan laba. 

2. Bagi perusahaan diharapkan lebih memperhatikan kemampuan perusahaan dalam menangani keuangan dan 

dalam menghasilkan laba untuk keadaan perusahaan yang lebih baik untuk masa yang akan datang dan 

mempertahankan modal kerja yang baik dan efesien. 
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3. Bagi peneliti selanjutnya untuk menggunakan rasio-rasio lainnya yang dapat mempengaruhi perubahan laba 

dan tidak hanya terbatas pada perusahaan sektor aneka industri agar hasil penelitian selanjutnya menjadi 

lebih tepat dan akurat. 
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