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ABSTRAK  

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel 
Pengaruh Quick Ratio, Debt To Equity Ratio, Inventory Turnover, Net Profit Margin 
Dan Operating Profit Margin Terhadap Perubahan Laba secara parsial maupun 
simultan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 
2009 – 2012.  

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia periode 2009 – 2012. Sampel dalam penelitian ini ditentukan 
dengan cara purposive sampling. Dari 131 perusahaan, telah didapatkan 20 
perusahaan yang memenuhi kriteria untuk dijadikan sampel penelitian. Jenis data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Analisis data menggunakan 
analisis regresi linear berganda menggunakan SPSS versi 20.0 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa secara parsial variabel Quick Ratio dan 
Inventory Turnover berpengaruh terhadap Perubahan Laba sedangkan Debt To Equity 
RatioNet Profit Margin Dan Operating Profit Margin tidak berpengaruh terhadap 
Perubahan Laba. Secara simultan variabel Quick Ratio, Debt To Equity Ratio, 
Inventory Turnover, Net Profit Margin Dan Operating Profit Margin berpengaruh 
terhadap Perubahan Laba. 
 
Kata kunci : Quick Ratio, Debt To Equity Ratio, Inventory Turnover, Net Profit Margin 
Dan Operating Profit Margin, Perubahan Laba. 
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1.   PENDAHULUAN  
 Keberadaan pasar modal di Indonesia merupakan salah satu faktor terpenting 
dalam ikut membangun perekonomian Indonesia , terbukti telah banyak industri dan 
perusahaan yang menggunakan institusi pasar modal ini sebagai media untuk 
menyerap investasi dan media untuk memperkuat posisi keuangan. Perkembangan 
sektor industri sangat erat kaitannya dengan proses industrialisasi sebagai grand 
design pembangunan ekonomi di Indonesia. Industri manufaktur sebagai subsektor 
industri yang paling dominan dan merupakan subsektor industri yang memberikan 
kontribusi nilai tambah yang sangat besar terhadap sektor industry di Indonesia. 
 Tujuan utama perusahaan didirikan adalah memaksimalkan keuntungan yang 
diperoleh. Laba merupakan elemen yang paling menjadi perhatian pemakai karena 
angka laba diharapkan cukup kaya dalam merepresentasikan kinerja perusahaan 
secara keseluruhan. Dengan tingkat laba yang memadai, menjamin pendapatan untuk 
para kreditor dan pemegang saham. Semakin besar tingkat laba, maka akan 
menambah kepercayaan pihak kreditor dan investor. Salah satu alternatif untuk 
mengetahui perubahan laba suatu perusahaan yang sering di gunakan adalah dengan 
menggunakan analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan merupakan salah satu 
alat analisis keuangan yang paling populer dan banyak digunakan. Sebuah rasio 
menyatakan hubungan matematis antara dua kuantitas (Subramanyam dan Wild, 
2010:40). 
 Ada banyak rasio keuangan yang sering digunakan untuk memprediksi 
perubahan laba perusahaan yaitu diantaranya adalah Quick Ratio, Debt To Equity 
Ratio, Inventory Turn Over,  Net Profit Margin, Dan Operating Profit Margin. Kelima 
rasio ini diprediksi mampu meningkatkan perubahan laba. Hal ini telah dibuktikan oleh 
penelitian-penelitian terdahulu yang mengukur keempat rasio ini terhadap perubahan 
laba diataranya adalah Wulansari (2013), Harningsih (2012) dan Nurmalasari (2012). 
Terdapat perbedaan hasil antara faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan laba, 
ada yang berpengaruh secara signifikan dan ada tidak berpengaruh.  
 Berdasarkan banyaknya perbedaan hasil penelitian-penelitian terdahulu diatas, 
maka peneliti tertarik untuk meneliti kembali tentang keempat variabel tersebut yaitu 
Quick Ratio, Debt To Equity Ratio, Inventory Turn Over, Net Profit Margin, Dan 
Operating Profit Margin dengan sampel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2009-2012. Adapun judul 
penelitan ini adalah : “Pengaruh Quick Ratio, Debt To Equity Ratio, Inventory Turn 
Over, Net Profit Margin dan Operating Profit Margin Terhadap Perubahan Laba 
Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 
2009-2012.”  

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalah pada 
penelitian ini adalah: Apakah Quick Ratio, Debt To Equity Ratio, Inventory Turn Over,  
Net Profit Margin dan Operating Profit Margin berpengaruh secara parsial dan simultan 
terhadap perubahan laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 
2009-2012?. Berdasarkan perumusan masalah yang telah di sebutkan di atas, maka 
tujuan yang ingin dicapai oleh penelitian ini adalah untuk mengetahui Apakah Quick 
Ratio, Debt To Equity Ratio, Inventory Turn Over,  Net Profit Margin dan Operating 
Profit Margin berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap perubahan laba pada 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2009-2012. 
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2.   LANDASAN TEORI 
 
Perubahan laba 
 Secara umum, laba merupakan keuntungan yang didapat perusahaan dari 
aktivitas operasinya. Menurut Subramanyam dam Wild (2010:109), Laba (earning atau 
profit) merupakan ringkasan hasil bersih aktivitas operasi usaha dalam periode tertentu 
yang dinyatakan dalam istilah keuangan. Sedangkan menurut Soemarso (2008:230), 
laba adalah selisih lebih pendapatan atas beban sehubungan dengan kegiatan usaha. 
 Perubahan laba merupakan sebuah indikator biasa digunakan dalam penilai 
kinerja perusahaan. Perubahan laba merupakan persentasi besarnya laba yang 
didapat di tahun sekarang dibandingkan dengan laba yang didapat ditahun 
sebelumnya. Dengan melihat perubahan laba maka investor akan mengetahui apakah 
laba yang didapat oleh suatu perusahaan meningkat (positif) dari tahun sebelumnya 
atau sebaliknya apakah laba yang didapat oleh suatu perusahaan menurun (negatif) 
dari tahun sebelumnya. Dengan begitu maka pihak manajemen akan bisa mengambil 
keputusan apa yang harus dibuat agar laba yang didapat perusahaan akan terus 
meningkat. 
 Adapun rumus yang digunakan untuk mengukur perubahan laba adalah 
sebagai berikut (Harningsih, 2012: 7) : 
 
 
 
Keterangan : 
∆Y= Perubahan Laba, Yn= Laba Periode tahun n, Yn-1 = Laba Periode tahun n-1  
 
Analisis Rasio Keuangan 

Menurut Subramanyam (2010:40), analisis rasio merupakan salah satu alat 
analisis keuangan yang paling populer dan banyak digunakan. Sebuah rasio 
menyatakan hubungan matematis antara dua kuatitas. Sedangkan Kasmir (2011:104) 
mengatakan bahwa rasio keuangan merupakan kegiatan membandingkan angka-
angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan 
angka lainnya. Analisis rasio keuangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
quick ratio (rasio likuiditas), inventory turnover (rasio aktivitas), net profit margin (rasio 
profitabilitas) dan opertaing profit margin (rasio profitabilitas). 
 
Quick Ratio 

Menurut Kasmir (2011:136), rasio cepat (quick ratio) atau rasio cepat atau acid 
test ratio merupakan rasio yang menunjukan kemampuan perusahaan dalam memnuhi 
atau membayar kewajiban atau utang lancar (utang jangka pendek) dengan aktiva 
lancar tanpa memperhitungkan nilai persediaan (inventory). Artinya nilai persediaan 
kita abaikan, dengan cara dikurangi dari nilai total aktiva lancar. Hal ini dilakukan 
karena persediaan dianggap memerlukan waktu yang relatif lebih lama untuk 
diuangkan, apabila perusahaan membutuhkan dana cepat untuk membayar 
kewajibannya dibandingkan dengan aktiva lancar lainnya. 

Menurut Brigham dan Houston (2010:135), Quick ratio adalah rasio yang 
dihitung dengan menguragi persediaan dengan asset lancar,kemudian membagi 

∆Y = 	
Y − Y

Y 	× 100% 
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sisanya dengan kewajiban lancar. Adapun rumus Quick ratio adalah (Brigham dan 
Houston, 2010:135) : 

푸풖풊풄풌	푹풂풕풊풐	(퐑퐚퐬퐢퐨	퐂퐞퐩퐚퐭) = 	
퐀퐬퐬퐞퐭	퐋퐚퐧퐜퐚퐫 − 퐏퐞퐫퐬퐞퐝퐢퐚퐚퐧

퐊퐞퐰퐚퐣퐢퐛퐚퐧	퐋퐚퐧퐜퐚퐫
	 

 
Debt To Equity Ratio 

Menurut Kasmir (2011:157), debt to equity ratio merupakan rasio yang 
digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan 
membandingkan antara seluruh hutang, termasuk utang lancar dengan seluruh 
ekuitas. Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam 
(kreditor) dengan pemilik perusahaan. Dengan kata lain, rasio ini berfungsi untuk 
mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan untuk jaminan utang. Bagi bank 
(kreditor), semakin besar rasio ini, akan semakin tidak menguntungkan karena akan 
semakin besar risiko yang ditanggung atas kegagalan yang mungkin terjadi 
diperusahaan. Namun, bagi perusahaan justru semakin besar rasio akan semakin baik. 
Sebaliknya dengan rasio rendah, semakin tinggi tingkat pendanaan yang disediakan 
pemilik dan semakin besar batas pengamanan bagi peminjam jika terjadi kerugian atau 
penyusutan terhadap nilai aktiva. Rasio ini juga memberikan petunjuk umum tentang 
kelayakan dan risiko keuangan perusahaan.  Debt to equity ratio untuk setiap 
perusahaan tentu berbeda-beda, tergantung karakteristik bisnis dan keberagaman arus 
kasnya. Perusahaan dengan arus kas yang stabil biasanya memiliki rasio yang lebih 
tinggi dari rasio kas yang kurang stabil. 
 Rumus untuk mencari debt to equity ratio dapat digunakan perbandingan 
antara total utang dengan total ekuitas sebagai berikut (Kasmir, 2011:158) : 

푫풆풃풕	풕풐	푬풒풖풊풕풚	푹풂풕풊풐 = 	
퐓퐨퐭퐚퐥	퐔퐭퐚퐧퐠	(푫풆풃풕)
퐄퐤퐮퐢퐭퐚퐬	(푬풒풖풊풕풚)

 

 
Inventory Turnover 

Menurut Fahmi (2012:132), rasio inventory turnover ini melihat sejauh mana 
tingkat perputaran persediaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan. kondisi 
perusahaan yang baik adalah dimana kepemilikan persediaan dan perputaran adalah 
selalu berada dalam keadaan seimbang artinya jika perputaran persediaan adalah 
kecil maka akan terjadi penumpukan barang dalam jumlah yang banyak digudang, 
namun jika perputaran terlalu tinggi maka jumlah barang yang tersimpan digudang 
akan kecil, sehingga jika sewaktu-waktu kehilangan bahan/barang di pasaran dalam 
kejadian yang bersifat diluar perhitungan seperti gagal panen, bencana alam, 
kekacauan stabilitas politik, dan keamanan serta berbagi kejadian lainnya, maka ini 
bisa menyebabkan perusahaan terganggu aktivitas produksinya dan lebih jauh 
berpengaruh pada sisi penjualan serta perolehan keuntungan. 

Menurut Brigham dan Houston (2010:136), Rasio perputaran merupakan rasio 
dimana penjualan dibagi dengan aset. Sesuai namanya, rasio ini menunjukkan berapa 
kali pos tersebut “berputar” sepanjang tahun. Rasio perputaran persediaan dinyatakan 
sebagai penjualan dibagi dengan persediaan. Adapun rumus inventory turnover adalah 
(Brigham dan Houston, 2010:136) 

푰풏풗풆풏풕풐풓풚	푻풖풓풏풐풗풆풓	(퐏퐞퐫퐩퐮퐭퐚퐫퐚퐧	퐏퐞퐫퐬퐞퐝퐢퐚퐚퐧) =
퐏퐞퐧퐣퐮퐚퐥퐚퐧	
퐏퐞퐫퐬퐞퐝퐢퐚퐚퐧	
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Net Profit Margin 
Menurut Syamsuddin (2011:62), Net Profit Margin adalah merupakan rasio 

antara laba bersih (net profit) yaitu penjualan sesudah dikurangi dengan seluruh 
expense termasuk pajak dibandingkan dengan penjualan. Semakin tinggi net profit 
margin, semakin baik operasi suatu perusahaan. suatu net profit margin yang 
dikatakan baik akan sangat tergantung dari jenis industri didalam mana perusahaan 
berusahan. 
 Menurut Kasmir (2011:200), margin laba bersih merupakan ukuran keuntungan 
dengan membandingkan antara laba setelah bunga dan pajak dibandingkan dengan 
penjualan. Rasio ini menunjukan pendapatan bersih perusahaan atas penjualan. 
Adapun rumus net profit margin adalah (Kasmir, 2011:200) : 

푵풆풕	푷풓풐풇풊풕	푴풂풓품풊풏 =
푬풂풓풏풊풏품	푨풇풕풆풓	푻풂풙	(푬푨푻)	

푺풂풍풆풔	
 

 
Operating Profit Margin 

Menurut Syamsuddin (2011:61) ratio ini menggambarkan apa yang biasanya 
disebut “pure profit” yang diterima atas setiap rupiah penjualan yang dilakukan. 
Operating Profit disebut murni (pure) dalam pengertian bahwa jumlah tersebutlah yang 
benar-benar diperoleh dari hasil operasi perusahaan dengan mengabaikan kewajiban-
kewajiban finansial berupa bunga serta kewajiban terhadap pemerintah berupa 
pembayaran pajak. Seperti halnya gross prfit margin, maka semakin tinggi ratio 
operating profit margin akan semakin baik pula operasi suatu perusahaan. Adapun 
rumus Operating Profit Margin adalah (Syamsuddin, 2011:62) : 

푶풑풆풓풂풕풊풏품	푷풓풐풇풊풕	푴풂풓품풊풏 =
푶풑풆풓풂풕풊풏품	푷풓풐풇풊풕	

푺풂풍풆풔	
 

 
Kerangka Pemikiran 
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Pengembangan Hipotesis 
Pengaruh Quickt Ratio terhadap Perubahan Laba  
 Menurut Fahmi (2012:126), apabila kita menggunakan acid test ratio untuk 
menentukan tingkat likuiditas, maka secara umum dapatlah dikatakan bahwa suatu 
perusahaan yang mempunyai quick ratio kurang dari 100% dianggap kurang baik 
likuiditasnya. Jika tingkat likuiditasnya kurang baik maka akan menggangu perusahaan 
dalam meningkatkan laba sehingga bisa membuat tingkat perubahan laba berubah dari 
tahun sebelumnya.  Hal ini tidak sependapat dengan penelitian Murmalasari (2012) 
yang mengatakan bahwa quick ratio tidak berpengaruh terhadap perubahan laba. 
Maka hipotesis yang disimpulkan berdasarkan teori diatas adalah : 
H1  :  Terdapat pengaruh antara Quick Ratio terhadap Perubahan Laba 
 
Pengaruh Debt To Equity Ratio terhadap Perubahan Laba  
 Menurut Fahmi (2012:128), Semakin tinggi DER menunjukkan tingginya 
ketergantungan perusahaan terhadap modal yang didapat dari luar sehingga beban 
perusahaan juga akan semakin berat. Jika beban perusahaan semakin berat maka hal 
ini akan mempengaruhi peningkatan laba setiap. Hal ini sependapat dengan penelitian 
Wulansari (2013) yang mengatakan bahwa debt to equity ratio berpengaruh terhadap 
perubahan laba. Namun tidak sependapat dengan penelitian harningsih yang 
mengatakan bahwa debt to equity ratio tidak berpengaruh terhadap perubahan laba. 
Maka hipotesis yang disimpulkan berdasarkan teori diatas adalah : 
H2  :  Terdapat pengaruh antara Quick Ratio terhadap Perubahan Laba 
 
Pengaruh Inventory Turnover terhadap Perubahan Laba 
 Menurut Fahmi (2012:133), kondisi perusahaan yang baik adalah dimana 
kepemilikan persediaan dan perputaran adalah selalu berada dalam kondisi seimbang, 
artinya jika perputaran persediaan adalah kecil, maka akan terjadi penumpukan 
barang. Namun, jika perputaran persediaan terlalu tinggi maka jumlah barang yang 
tersimpan digudang akan kecil, sehingga jika sewaktu-waktu terjadi kehilangan maka 
bisa menyebabkan perusahaan terganggu produksinya dan lebih jauh berpengaruh 
pada sisi penjualan serta perolehan keuntungan. Apabila perolehan keuntungan 
terganggu, maka ini bisa menyebabkan perubahan laba yang cukup besar dari tahun 
sebelumnya. Namun Hal ini tidak sependapat dengan penelitian Nurmalasari (2012) 
yang mengatakan bahwa inventory turnover tidak berpengaruh terhadap perubahan 
laba. Maka hipotesis yang disimpulkan berdasarkan teori diatas adalah : 
H3  :  Terdapat pengaruh antara Inventory Turnover terhadap Perubahan Laba 
 
Pengaruh Net Profit Margin Perusahaan terhadap Perubahan Laba 
 Menurut Harningsih (2012:5) Net Profit Margin (NPM) menunjukkan 
kemampuan bank untuk menghasilkan laba bersih yang memiliki hubungan dengan 
pendapatan perusahaan yang akan datang, yang nantinya akan bermanfaat dalam 
memprediksi pertumbuhan laba bagi perusahaan perbankan. Semakin tinggi net profit 
margin maka laba bersih yang didapat perusahaan dari penjualan jua tinggi. Laba 
bersih yang tinggi akan mampu dakan meningkatkan perubahan laba perusahaan. Hal 
ini sependapat dengan penelitian Nurmalasari (2012) dan Harningsih (2012) yang 
mengatakan bahwa net profit margin berpengaruh terhadap perubahan laba. Namun, 
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hal ini bertentangan dengan penelitian Wulansari (2013) yang mengatakan bahwa net 
profit margin tidak memiliki pengaruh terhadap perubahan laba. Maka hipotesis yang 
disimpulkan berdasarkan teori diatas adalah : 
H4  :  Terdapat pengaruh antara Net Profit Margin Perusahaan terhadap 
Perubahan Laba 
 
Pengaruh Operating Profit Margin Perusahaan terhadap Perubahan Laba 
 Menurut Harningsih (2012:5), Operating Profit Margin (OPM) mengukur 
kemampuan perusahaan menghasilkan laba operasi pada tingkat penjualan tertentu. 
Nilai rasio yang rendah akan mempunyai pengaruh yang baik terhadap efisiensi 
perusahaan. Operating ratio yang tinggi menunjukkan tingkat dan struktur biaya yang 
tinggi sehingga mengakibatkan laba usaha tidak cukup untuk menutup biaya tersebut. 
Hal ini akan menganggangu tingkat perubahan laba perusahaan karena semakin tinggi 
rendah nilai rasio tersebut maka laba yang dihasilkan akan semakin menurun karena 
untuk membayar biaya-biaya operasi. Hal ini sependapat dengan penelitian Harningsih 
(2012) yang mengatakan bahwa operating profit margin berpengaruh terhadap 
perubahan laba. Maka hipotesis yang disimpulkan berdasarkan teori diatas adalah : 
H5   :  Terdapat pengaruh antara Operating Profit Margin Perusahaan terhadap 
Perubahan Laba 
H6 :  Quick Ratio, Debt To Equity Ratio, Inventory Turnover, Net Profit Margin 
dan Operating Profit Margin secara simultan berpengaruh signifikan terhadap 
perubahan laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. 
 
 
3. METODOLOGI PENELITIAN 
Populasi dan Sampel Penelitian 
 Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang 
mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 
dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2011:61). Populasi dalam 
penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
(BEI) sampai akhir tahun 2012.  
 Sampel penelitian adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 
populasi (Sugiyono, 2011:62). Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah 
purposive sampling. Pelaksanaan pengambilan sampel secara purposive ini antara lain 
sebagai berikut, mula-mula peneliti mengidentifikasi semua karakteristik populasi 
misalnya dengan mengadakan studi pendahuluan/dengan mempelajari berbagai hal 
yang berhubungan dengan populasi, kemudian peneliti menetapkan berdasarkan 
pertimbangannya sebagian dari anggota populasi menjadi sampel penelitian, sehingga 
teknik pengambilan sampel secara purposive ini didasarkan pada pertimbangan pribadi 
peneliti sendiri. 
 Adapun kriteria yang digunakan untuk mengambil sampel adalah: 

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada periode pengamatan 2009-
2012. 

2. Telah  menerbitkan laporan keuangan lengkap yang berakhir 31 Desember dan 
dipublikasikan berturut-turut selama periode 2009-2012. 
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3. Laporan Keuangan yang dipublikasikan telah diaudit per 31 desember selama 
periode 2009 - 2012. 

4. Perusahaan yang memliki perubahan laba positif  selama periode 2009 – 2012. 
 

Kriteria Pemilihan Sampel 
No Kriteria Pemilihan Sampel Jumlah 
1 Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada periode 

pengamatan 2009-2012 131 

2 belum  menerbitkan laporan keuangan lengkap yang 
berakhir 31 Desember dan tidak dipublikasikan berturut-
turut selama periode 2009-2012 

(28) 

3 Laporan Keuangan yang dipublikasikan telah diaudit per 31 
desember selama periode 2009 - 2012 10 

4 Perusahaan yang tidak memliki laba positif selama periode 
2009 – 2012 (83) 

Total Sampel 20 
  

Berdasarkan tabel diatas, maka di dapat 20 peruasahaan manufaktur yang 
memenuhi kriteria yang telah di tetapkan penulis. 
 
Jenis Data dan Sumber Data  
 Data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder. Data sekunder 
merupakan data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau dari sumber lain yang telah 
tersedia sebelum penelitian dilakukan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah data sekunder yang mana sumber datanya diperoleh dari Bursa Efek Indonesia 
(www.idx.co.id) terutama Balance Sheet, Income Statements, dan Ratio untuk bulan 
Desember 2009 sampai dengan Desember 2012 secara tahunan. 
 
Metode Pengumpulan Data  
 Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan Peneliti dengan : 
a. Penelitian Lapangan, Mengumpulkan data dengan cara mencari data dari situs 

www.idx.co.id. 
b. Penelitian kepustakaan, Mengumpulkan data dengan cara membaca buku dan 

penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan judul. 

 
4. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Uji Statistik Deskriptif 

Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Perubahan Laba 80 -.8825 12.8463 .618626 1.5229491 
QR 80 .1386 4.8663 .848794 .7007316 
DER 80 .1082 2.7509 .831557 .5956884 
ITO 80 1.6620 25.9082 8.322921 4.7345627 
NPM 80 .0110 .2895 .109093 .0675397 
OPM 80 .0186 .5116 .176120 .1151739 
Valid N (listwise) 80     

Dari tabel 4.2 diatas dapat dijelaskan bahwa:  
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1. Variabel Quick Ratio memiliki nilai minimum (terkecil) 0,1386 dan  nilai 
maksimum (terbesar) 4,8663 dengan mean (nilai rata-rata) Quick Ratio adalah 
0,848794 dengan standar deviasi variabel ini adalah 0,7007316 

2. Variabel Debt to Equity Ratio memiliki nilai minimum (terkecil) 0,1082 dan  nilai 
maksimum (terbesar) 2,7509 dengan mean (nilai rata-rata) Debt to Equity Ratio 
adalah 0,831557 dengan standar deviasi variabel ini adalah 0,5956884. 

3. Variabel Inventory Turnover memiliki nilai minimum (terkecil) 1,6620 dan  nilai 
maksimum (terbesar) 25,9082 dengan mean (nilai rata-rata) Inventory Turnover 
adalah 8,322921 dengan standar deviasi variabel ini adalah 4,7345627. 

4. Variabel Net Profit Margin memiliki nilai minimum (terkecil) 0,0110 dan  nilai 
maksimum (terbesar) 0,2895 dengan mean (nilai rata-rata) Net Profit Margin 
adalah 0,109093 dengan standar deviasi variabel ini adalah 0,0675397. 

5. Variabel Operating Profit Margin memiliki nilai minimum (terkecil) 0,0186 dan 
nilai maksimum (terbesar) 0,5116 dengan mean (nilai rata-rata) Operating Profit 
Margin adalah 0,176120 dengan standar deviasi variabel ini adalah 0,1151739. 

6. Variabel Perubahan Laba memiliki nilai minimum (terkecil) -,8825 dan  nilai 
maksimum (terbesar) 12,8463 dengan mean (nilai rata-rata) Perubahan Laba 
adalah 0,618626 dengan standar deviasi variabel ini adalah 1,5229491. 

7. Jumlah data (N) yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 80 data. 
Ini berdasarkan jumlah sampel sebanyak 20 perusahaan dan periode 
pengamatan 4 tahun (20 x 4 = 80). 

 
Uji Asumsi Klasik 
Uji asumsi klasik dilakukan 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 antar residual 
setiap variabel independen, dan tidak terjadi heteroskedastisitas. 
 
Uji Normalitas 

Menurut Ghozali (2009:110-114), uji normalitas bertujuan untuk menguji 
apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi 
normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual 
mengikuti distribusi normal. Uji K-S dilakukan denggan hipotesis: 

Ho  : data residual berdistribusi normal 
Ha  : data residual tidak berdistri normal 
Jika sig > 0,05 maka Ho diterima artinya data residual berdistribusi normal. Jika 

sig < 0,05 maka Ho ditolak Ha diterima artinya data residual tidak berdistribusi normal. 
 

Hasil Uji Normalitas 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized Residual 
N 80 

Normal Parametersa,b 
Mean 0E-7 
Std. 
Deviation 1.49655132 

Most Extreme Differences 
Absolute .284 
Positive .284 
Negative -.282 

Kolmogorov-Smirnov Z 2.543 
Asymp. Sig. (2-tailed) .000 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
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Dari hasil pengolahan data pada tabel 4.3 diperoleh besarnya nilai Kolmogorov-
Smirnov adalah 2,543 dan signifikan pada 0,000. Nilai sig. < 0.05, maka Ho ditolak dan 
Ha diterima yang berarti data residual berdistribusi tidak normal. Data yang tidak 
berdistribusi normal dapat disebabkan oleh adanya data yang outlier yaitu data yang 
memiliki nilai yang sangat menyimpang dari nilai data lainnya. Beberapa cara 
mengatasi data outlier yaitu lakukan transformasi data ke bentuk lainnya, lakukan 
trimming, yaitu membuang data outlier dan lakukan winsorizing, yaitu mengubah nilai 
data yang outlier ke suatu nilai tertentu. 
 Untuk mengubah nilai residual agar berdistribusi normal, penulis melakukan 
transformasi data ke model logaritma natural (Ln) dari Perubahan Laba = f(QR, DER, 
ITO, NPM, OPM,) menjadi Ln_Perubahan Laba = f(Ln_QR, Ln_DER, Ln_ITO, 
Ln_NPM, Ln_OPM). Kemudian data diuji ulang berdasarkan asumsi normalitas, berikut 
ini hasil pengujian dengan Kolmogorov-Smirnov.  

 
Hasil Uji Normalitas Data Setelah Transformasi Logaritma Natural 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 Unstandardized Residual 
N 79 

Normal Parametersa,b 
Mean 0E-7 
Std. 
Deviation 1.07261536 

Most Extreme 
Differences 

Absolute .085 
Positive .085 
Negative -.068 

Kolmogorov-Smirnov Z .751 
Asymp. Sig. (2-tailed) .625 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 

Dari hasil pengolahan data pada tabel diatas diperoleh besarnya nilai 
Kolmogorov-Smirnov adalah 0,751 dan signifikan pada 0,625. Nilai sig. > 0.05, maka 
Ho diterima yang berarti data residual berdistribusi normal. Setelah data berdistribusi 
normal dapat dilanjutkan dengan uji asumsi klasik lainnya. Untuk lebih jelas berikut ini 
dilampirkan grafik histogram dan grafik p-plot data yang telah berdistribusi normal.  
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Grafik histogram pada gambar diatas menunjukkan pola distribusi normal 
karena grafik tidak menceng kiri maupun menceng kanan. Dengan demikian dapat 
disimpulkan bahwa model regresi telah memenuhi asumsi normalitas. Demikian pula 
hasil uji normalitas dengan menggunakan grafik normal p-plot. Pada grafik normal p-
plot terlihat bahwa data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 
diagonal, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi telah memenuhi asumsi 
normalitas. 
 
Uji Multikoliniearitas 

Uji Multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah model regresi ditemukan 
adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak 
terjadi korelasi antara variabel bebas. Metode pengujian yang biasa digunakan yaitu 
dengan melihat inflation factor (VIF) dan tolerance pada model regresi. Jika nilai VIF < 
10 dan tolerance > 0.1, maka model regresi bebas dari multikolinieritas. 

Hasil Uji Multikolonieritas 
Coefficientsa 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) -.766 .758    
LN_QR -.828 .348 -.476 .293 3.416 
LN_DER -.301 .272 -.201 .355 2.819 
LN_ITO -.794 .373 -.369 .390 2.561 
LN_NPM .189 .398 .128 .162 6.167 
LN_OPM -.545 .406 -.358 .165 6.067 

a. Dependent Variable: LN_PL 
Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada tabel di atas, dapat di 

interprestasika sebagai berikut: 
1. Variabel Quick Ratio (QR) menunjukkan nilai tolerance sebesar 0,293 > 0,10 

dan nilai VIF 3,416 < 10, maka dapat di simpulkan bahwa variabel Quick Ratio 
(QR) Yang di gunakan dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas. 

2. Variabel Debt To Equity menunjukkan nilai tolerance sebesar 0,355 > 0,10 dan 
nilai VIF sebesar 2,819 < 10, maka dapat di simpulkan bahwa variabel Debt To 
Equity yang di gunakan dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas. 

3. Variabel Inventory Turnover (ITO) menunjukkan nilai tolerance 0,390 >0,10 dan 
nilai VIF sebesar 2,561 < 10, maka dapat di simpulkan bahwa variabel 
Inventory Turnover (ITO) yang di gunakan dalam penelitian ini tidak terjadi 
multikolinearitas. 

4. Variabel Net Profit Margin (NPM) menunjukkan nilai tolerance 0,162 > 0,10 dan 
nilai VIF sebesar 6,167 < 10, maka dapat di simpulkan bahwa variabel Net 
Profit Margin (NPM) yang di gunakan dalam penelitian ini tidak terjadi 
multikolinearitas. 

5. Variabel Operating Profit Margin (OPM) menunjukkan nilai tolerance 0,165 > 
0,10 dan VIF sebesar 6,067 < 10, maka dapat di simpulkan bahwa variabel 
Operating Profit Margin (OPM) yang di gunakan dalam penelitian ini tidak terjadi 
multikolinearitas 
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Uji Heteroskedastisitas 
Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas yaitu dengan dengan 

melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel depende yaitu ZPRED dengan 
residualnya SRESID.Dimana sumbu X dan Y telah di prediksikan dan sumbu X adalah 
residual. Hasil uji heteroskedastisitas dapat di lihat pada gambar berikut: 

 
Dari grafik scatterplot dapat di lihat bahwa titik-titik menyebar secara acak 

dengan tidak membentuk pola tertentu serta titik-titik menyebar diatas dan di bawah 
angka 0 pada sumbu Y. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 
heterokedastisitas pada model regresi. 

Agar lebih menjamin keakuratan hasil pengujian heterokedastisitas, maka 
peneliti menguji kembali dengan uji korelasi sperman. Untuk mendeteksi ada tidaknya 
heterokedastisitas dengan melakukan analisis korelasi spearman antara residual 
dengan masing-masing variabel independen Priyatno (2011). Jika nilai signifikansi 
antara variabel independen dengan nilai residual lebih dari 0,05 maka tidak terjadi 
heterokedastisitas 

 
Hasil Uji Korelasi Spearman’s Rho 

Correlations 
 Unstandardized 

Residual 

Spearman's rho 

LN_QR 

Correlation 
Coefficient -.043 

Sig. (2-tailed) .708 
N 79 

LN_DER 

Correlation 
Coefficient .110 

Sig. (2-tailed) .333 
N 79 

LN_ITO 

Correlation 
Coefficient -.064 

Sig. (2-tailed) .575 
N 79 



13 | P a g e  
 

LN_NPM 

Correlation 
Coefficient -.008 

Sig. (2-tailed) .944 
N 79 

LN_OPM 

Correlation 
Coefficient .017 

Sig. (2-tailed) .884 
N 79 

Unstandardized 
Residual 

Correlation 
Coefficient 1.000 

Sig. (2-tailed) . 
N 79 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

Dari tabel diatas maka dapat di ketahui bahwa nilai korelasi variabel Quick 
Ratio (X1) dengan unstandardized residual menghasilkan signifikan 0,708. Variabel 
Debt To Equty Ratio (X2) dengan unstandardized residual menghasilkan signifikan 
0,333. Variabel Inventory TurnOver (X3) dengan unstandardized residual 
menghasilkan signifikan 0,575. Variabel Net Profit Margin (X4) dengan unstandardized 
residual menghasilkan signifikan0,944. Variabel Operating Profit Margin (X5) dengan 
unstandardized residual menghasilkan signifikan 0,884. Karena nilai dari ke lima 
variabel dengan unstandardized residual nilai signifikan lebih dari 0.05 sehingga dapat 
di simpulkan bahwa pada model regresi dengan uji spearman’s tidak terjadi 
heteroskedastisitas. 
 
Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi di gunakan untuk menguji apakah model regresi ada korelasi 
antara residual pada periode t dengan residual pada periode sebelumnya (t-1). Metode 
yang sering digunakan adalah dengaan uji Durbin-Watson (uji DW). Santoso (2014) Uji 
Durbin-Watson dengan nilai sebagai berikut : 
a. Angka DW dibawah -2, autokorelasi positif 
b. Angka DW diantara -2 sampai +2, tidak ada autokorelasi 
c. Angka DW diatas +2, autokorelasi negative 

 
Hasil Uji Durbin-Watson (DW) 

Model Summaryb 
Model R R Square Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 
Durbin-Watson 

1 .380a .145 .086 1.10874 1.734 
a. Predictors: (Constant), LN_OPM, LN_QR, LN_ITO, LN_DER, LN_NPM 
b. Dependent Variable: LN_PL 

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa nilai Durbin-Watson sebesar 1,738, 
karena nilai DW berada diantara -2 sampai +2, maka dapat disimpulkan bahwa tidak 
ada autokorelasi. 
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Uji Hipotesis  
Analisis Regresi Berganda 

 
Hasil Analisis Regresi Berganda 

Coefficientsa 
Model Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -.766 .758  -1.011 .316 
LN_QR -.828 .348 -.476 -2.380 .020 
LN_DER -.301 .272 -.201 -1.105 .273 
LN_ITO -.794 .373 -.369 -2.130 .037 
LN_NPM .189 .398 .128 .476 .636 
LN_OPM -.545 .406 -.358 -1.342 .184 

a. Dependent Variable: LN_PL 
Berdasarkan penjelasan dari pengujian asumsi klasik sebelumnya, model 

regresi dalam penelitian ini telah diubah menjadi model logaritma natural, sehingga 
beta dan koefisien dari penelitian ini juga dalam bentuk logaritma natural. Model 
regresi berdasarkan hasil analisis regresi dinyatakan dalam bentuk fungsi 
Ln_perubahan laba. 

LN_PL =  -0,766 - 0,828LN_QR - 0,301LM_DER - 0,794LN_ITO + 0,189LNNPM - 
0,545LN_OPM + � 

Kemudian model regresi tersebut akan diinterpresentasikan sebagai berikut: 
1. Nilai konstanta bernilain negative yaitu sebesar -0,801 hal ini menunjukkan 

bahwa apabila nilai variabel  LN_QR, LN_DER, LN_ITO, LN_NPM DAN 
LN_OPM (X1=X2=X3=X4=X5=0) nilainya adalah 0 atau konstan, maka nilai 
Ln_Perubahan Laba adalah turun sebesar -0,766. 

2. Koefisien regresi variabel Quick Ratio sebesar -0,828 atau -82,8% hal ini 
menunjukkan bahwa apabila Quick Ratio mengalami kenaikkan 1% maka 
perubahan laba akan mengalami penurunan sebesar 0,828 dengan asumsi 
variabel lainnya tetap. Koefisien bernilai negative artinya terjadi hubungan 
negative antara Quick Ratio dengan perubahan laba, semakin naik Quick Ratio 
maka semakin turun perubahan laba. 

3. Koefisien regresi variabel Debt To Equity Ratio sebesar -0,301 atau -31,1% hal 
ini menunjukkan bahwa apabila Debt To Equty Ratio mengalami kenaikkan 1% 
maka perubahan laba akan mengalami penurunan sebesar 0,301 dengan 
asumsi variabel lainnya tetap. Koefisien bernilai negative artinya terjadi 
hubungan negative antara Debt To Equty Ratio dengan perubahan laba, 
semakin naik Debt To Equity Ratio maka semakin turun perubahan laba. 

4. Koefisien regresi variabel Inventory Turnover  sebesar -0,794 atau -79,4% hal 
ini menunjukkan bahwa apabila Inventory Turnover  mengalami kenaikkan 1% 
maka perubahan laba akan mengalami penurunan sebesar 0,794 dengan 
asumsi variabel lainnya tetap. Koefisien bernilai negative artinya terjadi 
hubungan negative antara Inventory Turnover  dengan perubahan laba, 
semakin naik Inventory Turnover maka semakin turun perubahan laba. 
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5. Koefisien regresi variabel Net Profit Margin  sebesar 0,189 atau 18,9% hal ini 
menunjukkan bahwa apabila Net Profit Margin  mengalami kenaikkan 1% maka 
perubahan laba akan mengalami peningkatan  sebesar 0,189 dengan asumsi 
variabel lainnya tetap. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif 
antara Net Profit Margin  dengan perubahan laba, semakin naik Net Profit 
Margin maka semakin meningkat perubahan laba. 

6. Koefisien regresi variabel Operating Profit Margin  sebesar -0,545 atau -54,5% 
hal ini menunjukkan bahwa apabila Operating Profit Margin  mengalami 
kenaikkan 1% maka perubahan laba akan mengalami penurunan sebesar 
0,545 dengan asumsi variabel lainnya tetap. Koefisien bernilai negative artinya 
terjadi hubungan negative antara Operating Profit Margin  dengan perubahan 
laba, semakin naik Operating Profit Margin maka semakin turun perubahan 
laba. 

 
Uji t (Uji Parsial) 

Menurut Ghozali (2009:84), Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa 
jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam 
menerangkan variasi variabel dependen. Pengujian ini bertujuan untuk menguji Quick 
Ratio, Debt To Equity Ratio, Inventory Turnover, Net Profit Margin dan Operating Profit 
Margin secara parsial terhadap Perubahan Laba. Formulasi hipotesis: 
H0 :   Variabel QR, DER, ITO, NPM dan OPM secara parsial tidak berpengaruh 

signifikan terhadap perubahan laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar 
di BEI. 

Ha : Variabel QR, DER, ITO, NPM dan OPM secara parsial berpengaruh signifikan 
terhadap perubahan laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. 
Dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut: 

1. Jika t-hitung < t-tabel, maka Ha  ditolak dan H0 tidak dapat ditolak. Jika t-hitung > 
t-tabel, maka Ha  diterima dan H0 ditolak, ini berarti bahwa variabel. 

2. Jika probabilitas signifikan > 0.05, maka Ha  ditolak dan H0 tidak dapat ditolak. 
Jika probabilitas signifikan < 0.05, maka Ha  diterima dan H0 ditolak. 

 
Hasil Uji T (Uji Parsial) 

Coefficientsa 
Model Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -.766 .758  -1.011 .316 
LN_QR -.828 .348 -.476 -2.380 .020 
LN_DER -.301 .272 -.201 -1.105 .273 
LN_ITO -.794 .373 -.369 -2.130 .037 
LN_NPM .189 .398 .128 .476 .636 
LN_OPM -.545 .406 -.358 -1.342 .184 

a. Dependent Variable: LN_PL 
  Dari uji t yang telah dilakukan, diperoleh nilai t-tabel sebesar 1,993 (α = 0.05 
dan df = 73 (79-1-5). Dari hasil uji t yang disajikan pada tabel 4.9 dapat diketahui 
pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.   
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1. Quick Ratio  menunjukkan besarnya t hitung sebesar  2,380>1,993 (t tabel α = 
0,05 df = 73 (79-1-5) dan signifikan (p-value=0,020< α = 0,05), maka Hα 
diterima dan Ho ditolak, yang berarti variabel Quick Ratio  (QR)  secara parsial 
berpengaruh signifikan terhadap perubahan laba, yang  artinya pula rasio 
tersebut mampu digunakan untuk memprediksi perubahan laba di masa 
mendatang. Hal ini disebabkan oleh terpenuhinya kewajiban jangka pendek 
prusahaan, karena ketersediannya kas yang cukup untuk memenuhi kewajiban 
jangka pendek.tersedianya kas yang cukup di pengaruhi dari keuntungan 
perusahaan di masa lalu. 
Hasil penelitian tidak sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya yang di 
lakukan oleh Tika Nurmalasari (2012) yang mengatakan bahwa Quick Ratio 
tidak berpengaruh signifikan terhadap perubahan laba. 

2. Debt To Equity Ratio menunjukkan besarnya t hitung sebesar 1,105<1,993 (t 
tabel α = 0,05 df = 73 (79-1-5) dan signifikan (p-value=0,273 > α = 0,05), maka 
Hα ditolak dan Ho diterima, yang berarti variabel Debt To Equity Ratio  secara 
parsial tidak berpengaruh  signifikan terhadap perubahan laba, yang artinya 
setiap penambahan rasio ini akan mengurangi laba yang diperoleh. Adanya 
resiko yang tinggi menyebabkan investasi pada suatu saham akan kurang 
menarik terutama bagi investor.Hasil penelitian  sesuai dengan hasil penelitian 
sebelumnya yang di lakukan oleh Harningsih (2012) yang mengatakankan 
bahwa Debt To Equity Ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap perubahan 
laba .Namun hasil penelitian ini berbanding terbalik dengan hasil penelitian 
Diyan Wulansari (2013) yang mengatakan bahwa Debt To Equity Rasio 
berpengaruh signifikan terhadap perubahan laba. 

3. Inventori Turnover menunjukkan besarnya t hitung sebesar  2,130>1,993 (t 
tabel α = 0,05 df = 73 (79-1-5) dan signifikan (p-value=0,037 < α = 0,05), maka 
Hα diterima dan Ho ditolak, yang berarti variabel Inventory Turnover  secara 
parsial berpengaruh signifikan terhadap perubahan laba, yang artinya rasio 
yang diperoleh tinggi ini menunjukkan perusahaan bekerja secara efisien dan 
likuid persedian semakin baik, semakin banyak perputaran persedian ini 
berputar dalam suatu periode maka akan semakin baik pula perusahaan 
tersebut. Hasil penelitian ini berbanding terbalik dengan hasil penellitian 
sebelumnya yang dilakukan oleh Tika Nurmalasari  (2012) yang mengatakan 
bahwa Inventory Turnover tidak berpengaruh signifikan terhadap perubahan 
laba. 

4. Net Profit Margin  menunjukkan besarnya t hitung sebesar  0,476<1,993 (t tabel 
α = 0,05 df = 73 (79-1-5) dan signifikan (p-value=0,636 >α = 0,05), maka Hα 
ditolak dan Ho diterima, yang berarti variabel  Net Profit Margin   secara parsial 
tidak berpengaruh  signifikan terhadap perubahan laba.yang artinya penurunan 
rasio ini dapat di sebabkan pendapatan operasionalnya lebih besar dari 
pendapatan laba bersih. Rasio ini turun di sebabkan oleh turunnya laba bersih 
dan penjualan atau pendapatan. Jika turunnya penjualan lebih kecil dari 
turunnya biaya usaha maka akan mengakibatkan menurunnya laba. Hasil 
penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Diyan 
Wulansari  (2013) yang mengatakan bahwa Net Profit Margin tidak 
berpengaruh signifikan terhadap perubahan laba dan berbanding terbalik 
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dengan hasil penelitian Harningsih  (2012) yang mengatakan bahwa Net Profit 
Margin berpengaruh signifikan terhadap perubahan laba. 

5. Operating Profit Margin  menunjukkan besarnya t hitung sebesar  1,342<1,993 
(t tabel α = 0,05 df = 73 (79-1-5) dan signifikan (p-value=0,184 > α = 0,05), 
maka Hα ditolak dan Ho diterima, yang berarti variabel Operating Profit Margin 
secara parsial tidak berpengaruh  signifikan terhadap perubahan laba. Yang 
artinya nilai rasio yang rendah akan mempunyai pengaruh yang baik terhadap 
efisiensi perusahaan, sedangkan rasio yang tinggi menunjukkan keadaan yang 
kurang baik karena berarti bahwa setiap rupiah penjualan yang terserap dalam 
biaya juga tinggi, dan tersedia untuk laba kecil. Hasil penelitian ini berbanding 
terbalik dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Harningsih 
(2012) yang mengatakan bahwa Operating Profit Margin berpengaruh  
signifikan terhadap perubahan laba. 

 
Uji F (Uji Simultan) 

Menurut Ghozali (2009:84), Uji statistik F pada dasarnya menunjukan apakah 
semua variabel independen atau bebas yang dimasukan dalam model mempunyai 
poengaruh secara bersama-sama terhadap varibel dependen atau terikat. Formulasi 
hipotesis: 
H0 :   Variabel QR, DER, ITO, NPM dan OPM secara simultan tidak berpengaruh 

signifikan terhadap perubahan laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar 
di BEI. 

Ha :    Variabel QR, DER, ITO, NPM dan OPM secara simultan berpengaruh signifikan 
terhadap perubahan laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. 
Dasar pengambilan keputusan: 

1. Jika F-hitung < F-tabel, maka Ha  ditolak dan H0 tidak dapat ditolak. Jika F-
hitung > F-tabel, maka Ha  diterima dan H0 ditolak. 

2. Jika probabilitas signifikan > 0.05, maka Ha ditolak dan H0 tidak dapat ditolak. 
Jika probabilitas signifikan < 0.05, maka dan H0 ditolak 

 
Hasil Uji F (Uji Simultan) 

ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 
Regression 15.180 5 3.036 2.470 .040b 
Residual 89.739 73 1.229   
Total 104.919 78    

a. Dependent Variable: LN_PL 
b. Predictors: (Constant), LN_OPM, LN_QR, LN_ITO, LN_DER, LN_NPM 

Dari uji F yang dilakukan, diperoleh nilai F-tabel sebesar 2,340 (α = 0.05 dan df 
pembilang = 5 dan df penyebut = 73). Kelima variabel indipenden yaitu Quick Ratio, 
Debt to Equity Ratio, Inventory Turnover, net profit margin dan Operating Profit Margin, 
mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,040 Dari uji F yang dilakukan, yang berarti nilai 
ini lebih kecil dari 0,05, sedangkan nilai F-hitung diperoleh sebesar 2,470. Nilai F-
hitung ini lebih besar dari nilai F-tabel sebesar 1,993 (2,470 > 1,340). Berdasarkan nilai 
tersebut dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima atau Quick Ratio, Debt to 
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Equity Ratio, Inventory Turnover, net profit margin dan Operating Profit Margin secara 
simultan berpengaruh signifikan terhadap perubahan laba.   
 
Uji Koofisien Determinasi 

Ghozali (2009:83) Koofisien determinasi R2 pada intinya mengukur seberapa 
jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai 
koofisien determinasi adalah 0 dan 1. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel – 
variabel independen dalam menjelaskan variasi dependen amat terbatas. 

Hasil Uji Koofisien Determinasi 
Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 
1 .380a .145 .086 1.10874 
a. Predictors: (Constant), LN_OPM, LN_QR, LN_ITO, LN_DER, LN_NPM 
b. Dependent Variable: LN_PL 

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS, 20 (2014) 
Tabel diatas menunjukkan bahwa angka koefisien determinasi (Adjusted R 

Square) adalah 0,086. Hal ini berarti 0,086 = 8,6 % variasi dari Ln_perubahan laba 
dijelaskan oleh variasi dari keempat variabel independen (Ln_QR, Ln_DER, 
Ln_ITO,Ln_NPM dan Ln_OPM), sedangkan sisanya 91,4% lagi dijelaskan oleh variasi 
atau faktor lainnya.    
 
 
5. PENUTUP 
 
Kesimpulan 

Pada bab ini berisikan kesimpulan hasil analisis data yang telah di kemukakan 
di atas, maka dapat ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban akhir penelitian ini: 
 Hasil penelitian data dari pembahasan disimpulkan sebagai berikut : 

1. Quick Ratio secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Perubahan Laba 
pada Perusahaan Manufaktur yang tedaftar di Bursa Efek Indoneisa Periode 
2009-2012. Ini berdasarkan nilai thitung yang diperoleh sebesar -2,408 dan nilai 
ttabel sebesar 1,993 sehingga tHitung < ttabel dengan tingkat signifikansi 0,019 lebih 
kecil dari pada taraf signifikansi 0,05. 

2. Debt to Equity Ratio secara parsial tidak berpengaruh signifikansi terhadap 
Perubahan Laba pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia Periode 2009-2012. Ini berdasarkan nilai thitung yang diperoleh 
sebesar -1,072 dan nilai ttabel sebesar 1,993 sehingga tHitung > ttabel dengan tingkat 
signifikansi 0,287 lebih besar dari pada taraf signifikansi 0,05. 

3. Inventory Turnover secara parsial berpengaruh signifikansi terhadap Perubahan 
Laba pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
periode 2009-2012. Ini berdasarkan nilai thitung yang diperoleh sebesar -2,055 
dan nilai ttabel sebesar 1,993 sehingga thitung < ttabel dengan tingkat signifikansi 
0,044 lebih kecil dari pada taraf signifikansi 0,05. 

4. Net Profit Margin secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap 
Perubahan Laba pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia Periode 2009-2012. Ini berdasarkan nilai thitung yang diperoleh 
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sebesar 0,442 dan nilai ttabel sebesar 1,993 sehingga thitung > ttabel dengan tingkat 
signifikansi 0,660 lebih besar dari pada taraf signifikansi 0,05. 

5. Operating Profit Margin secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap 
Perubahan Laba pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia Periode 2009-2012. Ini berdasarkan nilai thitung yang diperoleh 
sebesar -1,296 dan nilai ttabel sebesar 1,993 sehingga thitung > ttabel dengan tingkat 
signifikansi 0,199 lebih besar dari pada taraf signifikansi 0,05. 

6. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Quick Ratio, Debt to Equity Ratio, 
Inventory Turnover, Net Profit Margin, Operating Profit Margin secara simultan 
berpengaruh secara signifikansi terhadap Perubahan Laba pada Perusahaan 
Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2009-2012. Ini 
berdasarkan pada nilai fhitung sebesar 2,478 sedangkan ftabel sebesar 1,993 
sehingga 2,478 > 1,993 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,040 yang artinya 
lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 (0,040 < 0,05). 

7. Besarnya pengaruh variabel Quick Ratio, Debt to Equity Ratio, Inventory 
Turnover, Net Profit Margin, Operating Profit Margin terhadap Perubahan Laba 
yang terdaftar di BEI periode 2009-2012 adalah sebesar 8,8 %. Sedangkan 
sisanya sebesar 91,2% dijelaskan atau dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak 
diteliti dalam penelitian ini. Ini berdasarkan nilai Adjusted R-Square sebesar 
0,088. 

 
Saran 

 Dari beberapa keterbatasan pada penelitian ini, maka penulis menyarankan 
beberapa saran untuk para penelitian berikutnya sebagai berikut: 

1. Bagi investor, sebelum menghitung Perubahan Laba, para investor perlu 
memperhatikan factor-faktor yang mempengaruhi Perubahan Laba yang dapat 
dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan investasi, karena ketiganya 
mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dan tingkat 
pengembalian yang dilakukan perusahaan. 

2. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan dapat mengembangkan periode penelitian 
yang lebih lama dengan tujuan mendapatkan hasil yang lebih baik lagi dan 
menggunakan rasio-rasio keuangan lainnya yang mungkin juga bisa 
berpengaruh terhadap Perubahan Laba. 
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