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ABSTRACT 

Ratu Ananda Masyitoh, 2016 : Effect of Current Ratio, Quick Ratio, Debt To 

Equity Ratio, Net Profit Margin, and Return On 

Investment on Profit Changes of Manufacturing 

Sector Consumer Goods Industry Listed on BEI 

2011-2014. 

 

The aim of this study was to examine the effect of variables Current Ratio, Quick 

Ratio, Debt To Equity Ratio, Net Profit Margin, and Return On Investment on 

profit changes. The sampling method that used in this study was purposive 

sampling. This study used 18 samples from 40 populations of Companies 

Manufacturing Sector Consumer Goods Industry Listed on BEI. Multiple linear 

regression was used to analyze the data. The results of this study indicate that the 

Current Ratio, Quick Ratio, Debt To Equity Ratio, and Net Profit Margin, has no 

effect on profit change. While Return On Investment has effect on profit change. 

The results of the study simultaneously proved that all variables affect the 

company's profit change in consumer goods manufacturing industry sectors listed 

on BEI 2011-2014. 

 

Keywords : Current Ratio, Quick Ratio, Debt To Equity Ratio, Net Profit Margin, 

Return On Investment, Profit Changes. 
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PENDAHULUAN  

Perkembangan perekonomian yang diiringi dengan minat dari masyarakat untuk 

mengetahui berbagai aktivitas dunia ekonomi sekarang ini semakin meningkat. 

Contoh aspek yang berkembang adalah beragamnya produk yang ditawarkan oleh 

produsen sehingga masyarakat dapat memilih produk yang sesuai dengan 

kebutuhan. Sektor industri barang konsumsi merupakan bagian dari perusahaan 

manufaktur yang memiliki prospek yang menjanjikan untuk berinvestasi.  

Menurut Syamsuddin (2011) ada beberapa cara yang dapat digunakan 

untuk menganalisis keadaan keuangan suatu perusahaan, Akan tetapi analisis 

dengan menggunakan rasio keuangan merupakan hal yang sangat umum 

dilakukan. Menurut Herry (2015), analisis rasio ini merupakan bagian dari analisis 

laporan keuangan yang dilakukan dengan menghubungkan berbagai perkiraan 

yang ada dalam laporan keuangan dalam bentuk rasio keuangan.  

Telah banyak penelitian mengenai pengaruh rasio keuangan terhadap 

perubahan laba dengan beragam variabel, objek, dan periode yang berbeda pula 

dan tentu saja hasil dari setiap penelitian tidak selalu sama. Hasil-hasil penelitian 

terdahulu yang menunjukkan adanya ketidakkonsitenan atau perbedaan dalam 

hasil penelitian telah menarik minat peneliti untuk menguji kembali hubungan 

rasio-rasio keuangan terhadap perubahan laba dengan menggunakan variabel 

current ratio, quick ratio, debt to equity ratio, net profit margin, dan return on 

investment terhadap perubahan laba. objek yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi, dan periode  

penelitian yakni tahun 2011-2014. Maka dari itu diperoleh judul untuk penelitian 
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ini adalah : 

“PENGARUH CURRENT RATIO, QUICK RATIO, DEBT TO 

EQUITY RATIO, NET PROFIT MARGIN, DAN RETURN ON 

INVESTMENT TERHADAP PERUBAHAN LABA PERUSAHAAN 

MANUFAKTUR SEKTOR INDUSTRI BARANG KONSUMSI YANG 

TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2011-2014” 

Perubahan Laba 

 Perubahan laba adalah kenaikan atau penurunan laba per tahun. Perubahan 

laba merupakan kenaikan laba atau penurunan laba per tahun. Penilaian tingkat 

keuntungan investasi oleh investor didasarkan oleh kinerja keuangan perusahaan, 

dapat dilihat dari tingkat perubahan laba dari tahun ke tahun. Para investor dalam 

menilai perusahaan tidak hanya melihat laba dalam satu periode melainkan terus 

memantau perubahan laba dari tahun ke tahun, Lusiana (dalam Nurrmalasari, 

2012).  

Current ratio  

Fahmi (2012:121), current ratio adalah ukuran umum yang digunakan atas 

solvensi jangka pendek, kebutuhan perusahaan memenuhi kebutuhan jangka 

pendek.  

Quick ratio  

Rasio cepat atau quick ratio menurut Fahmi (2012:125), adalah ukuran uji 

solvensi jangka pendek yang lebih teliti daripada rasio lancar. Karena 

pembilangannya mengeliminasi persediaan yang sedikit tidak likuid dan 

kemungkinan menjadi sumber kerugian. 
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Debt to equity ratio  

 Debt to equity ratio adalah rasio yang digunakan untuk mengukur atau 

menilai utang dengan ekuitas. Dengan kata lain rasio ini berfungsi untuk 

mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang. Rasio ini 

memberikan petunjuk umum tentang kelayakan dan risiko keuangan perusahaan 

(Kasmir, 2008:157). 

Net profit margin 

 Menurut Syamsuddin (2011), rasio net profit margin adalah rasio 

profitabilitas yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memperoleh 

keuntungan atau labanya dengan cara membandingakan laba bersih setelah pajak 

dengan penjualan besihnya (penjualan yang telah dikurangi denggan seluruh 

beban). 

Return on Investment 

 Fahmi (2012:137), rasio ini melihat sejauh mana investasi yang telah 

ditanamkan mampu memberikan pengembalian keuntungan sesuai dengan yang 

diharapkan. Menurut Herry (2015) rasio return on investment merupakan rasio 

untuk mengggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan 

atau laba.  

Kerangka Pemikiran 

Hubungan antara rasio-rasio keuangan terhadap perubahan laba pada 

penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut : 
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2.2 Kerangka Pemikiran 

          

, ,Total Asset Turnover    H1 

       H2 

           

       H3 

           

       H4 

       H5    

        

H6     

  

Pengembangan Hipotesis 

Current Ratio Terhadap Perubahan Laba 

Fahmi (2012:121), current ratio adalah ukuran umum yang digunakan atas 

solvensi jangka pendek, kebutuhan perusahaan memenuhi kebutuhan jangka 

pendek. Semakin tinggi nilai current ratio maka laba bersih yang dihasilkan 

perusahaan semakin sedikit, karena rasio lancar yang tinggi menunjukkan adanya 

kelebihan aktiva lancar yang tidak baik terhadap profitabilitas perusahaan karena 

aktiva lancar menghasilkan return yang lebih rendah dibandingkan dengan aktiva 

tetap Hanafi & Halim (dalam Gani dan Indria, 2011). 

H1: Current Ratio secara parsial berpengaruh terhadap perubahan laba 

perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2011-2014. 

(X) 
 
 
 

     

Current Ratio 

X1 

Quick Ratio 

X2 

Debt To Equity Ratio 

X3 

Net Profit Margin 

X4 

Return On Investment 

X5 

 
 
 
 
 
 
 

Perubahan 

Laba 

(Y) 
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Quick Ratio Terhadap Perubahan Laba 

Rasio cepat atau quick ratio menurut Fahmi (2012:125), adalah ukuran uji 

solvensi jangka pendek yang lebih teliti daripada rasio lancar. Karena 

pembilangannya mengeliminasi persediaan yang sedikit tidak likuid dan 

kemungkinan menjadi sumber kerugian. Menurut Nurmalasari (2012) Tingginya 

rasio ini disebabkan oleh tingginya aktiva lancar yang paling likuid dihasilkan 

sehingga pendapatan yang diperoleh perusahaan meningkat dan kemudian akan 

mengakibatkan perubahan laba meningkat pula.  

H2:  Quick Ratio secara parsial berpengaruh terhadap perubahan laba 

perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2011-2014. 

Debt to Equity Ratio Terhadap Perubahan Laba 

 Kasmir (2008:157), debt to equity ratio merupakan rasio yang mengukur 

perbandingan antara total utang dengan ekuitas. Rasio ini menunjukan yang 

disediakan peminjam (kreditor) dengan pemilik perusahaan atau berfungsi untuk 

mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan untuk jaminan utang. 

Harahap (dalam Sholiha, 2014),  semakin kecil rasio ini semakin baik, dan untuk 

keamanan pihak luar rasio terbaik jika jumlah modal lebih besar dari jumlah utang 

atau minimal sama. 

H3: Debt To Equity Ratio secara parsial berpengaruh terhadap perubahan laba 

perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2011-2014. 
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 Net Profit Margin Terhadap Perubahan Laba 

 Menurut Fahmi (2012:136), Net profit margin merupakan salah satu rasio 

profitabilitas yang digunakan untuk mengukur besarnya presentase laba bersih 

atas penjualan bersih. Semakin tinggi hasil pengukuran rasio net profit margin 

maka semakin baik karena ini menunjukkan semakin tinggi pula laba bersih yang 

dihasilkan atas aktivitas (penjualan) perusahaan. 

H4: Net Profit Margin secara parsial berpengaruh terhadap perubahan laba 

perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2011-2014.  

Return on Investment Terhadap Perubahan Laba 

Rasio ini menunjukkan hasil (return) atas jumlah aktiva yang dimiliki 

perusahaan. Semakin tinggi  hasil pengukuran rasio return on investment akan 

semakin baik karena ini menggambarkan tingkat pengembalian investasi dari aset 

yang dimiliki oleh perusahaan yang tinggi sehingga dan laba bersih yang 

dihasilkan semakin besar, sebaliknya semakin rendah hasil pengukuran rasio 

return on investment bisa dikatakan kurang baik karena tingkat pengembalian 

investasi atas aset  yang dimiliki rendah ini berarti semakin rendah pula laba 

bersih yang dihasilkan, (Kasmir, 2008:202). 

H5: Return On Investment secara parsial berpengaruh terhadap perubahan laba 

perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2011-2014. 

Untuk uji secara simultan hipotesis penelitian adalah sebagai berikut : 

H6: Current Ratio, DebtTo Equity Ratio, Total Asset Turnover, Net Profit 
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Margin, dan Return on Investment secara simultan berpengaruh terhadap 

perubahan laba perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2014. 

METODOLOGI PENELITIAN 

Objek dan Ruang Lingkup Penelitian 

Objek penelitian ini adalah data laporan keuangan perusahaan-perusahaan 

manufaktur sektor industri barang konsumsi yang tercatat (listing) di BEI dari 

tahun 2011- 2014 perusahan yang dipilih adalah yang sesuai dengan kriteria 

sampel yang telah ditentukan dalam penelitian. 

Variabel Penelitian 

Variabel Independen (X) 

1. Curent ratio  

              
              

                   
 

 

2. Quick Ratio 

            
                          

                   
 

 

3. Debt to Equity Ratio 

                     
                 

             
 

4. Net Profit Margin 
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5. Return on Investment 

                     
                       

            
 

Variabel dependen (Y) 

Perubahan Laba 

     
         
     

 

keterangan :      = Perubahan laba 

      = Laba tahun t (tahun yang diteliti) 

           = Laba tahun t-1 (laba tahun sebelumnya) 

Metode Penentuan Populasi atau Sampel 

Teknik yang digunakan untuk memperoleh sampel dalam penelitian ini 

adalah teknik Purposive Sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dari suatu 

populasi berdasarkan informasi atau kriteria tertentu yang sesuai dengan 

tujuanpenelitian sehingga dapat dipertanggungjawabkan (Sarwono, 2012). 

Kriteria yang digunakan untuk pengambilan sampel pada penelitian ini adalah : 

1. Perusahaan yang telah menerbitkan Laporan keuangan selama periode 

2011- 2014.  

2. Akhir periode setiap laporan keuangan perusahaan adalah bulan 

desember.  

3. Perusahaan yang dijadikan sampel adalah perusahaan yang terdaftar di 

BEI Sektor Industri Barang Konsumsi. 

4. Perusahaan yang mengalami laba pada periode penelitian. 

5. Perusahaan menggunakan satuan mata uang rupiah. 
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Prosedur Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini 

adalah dengan menggunakan teknik dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan 

cara mengumpulkan data sekunder dari laporan keuangan yang telah 

dipublikasikan di Bursa Efek Indonesia (BEI) melaui www.idx.co.id. 

Metode Analisis 

Analisis Regresi berganda 

Teknik analisis yang digunakan untuk melakukan pengujian hipotesis 

dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda.  

                               

Dimana : 

Y = Perubahan laba  

  a  = Koefisien konstanta  

     = Koefisien regresi  

  X1  = Current Ratio  

  X2  = Quick Ratio  

X3  = Debt To Equity Ratio 

X4  = Net Profit Margin 

X5  = Return on Investment 

e    = Koefisien error 

Uji Asumsi Klasik 

Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah data atau variabel  yang 

http://www.idx.co.id/
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akan digunakan dalam penelitian memiliki distribusi normal. (Ghozali, 2011). 

Pengujiian yang dilakukan tersebut diperkuat dengan menggunakan uji One- 

Sample Kolmogorov-Smirnov.  

3.6.1.2 Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas, bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Model regresi 

yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. 

(Ghozali, 2011). 

Uji Heteroskedastisitas  

 Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan varience dari residual pada suatu pengamatan ke 

pengamatan yang lain., (Ghozali, 2011).  

Uji Autokorelasi 

 Menurut (Ghozali, 2011), uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam 

model regresi linier ada korelasi antara kesalahan penggangu pada periode t 

dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). 

Pengujian Hipotesis 

Pengujian secara simultan (Uji F) 

Uji F bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh variabel-variabel 

independen/bebas yang dimasukkan dalam model penelitian mempunyai pengaruh 

secara bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat, (Ghozali, 2011).  

Pengujian Secara Parsial Uji t 

Uji t-statistik pada dasarnya menunjukan seberapa jauh pengaruh satu 
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variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi 

variabel dependen, (Ghozali, 2011). 

3.6.2.3 Koefisien determinasi (R2) 

Koefisien determinasi (R2), pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen, (Ghozali, 

2011). 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Analisis Data 

 Data penelitian diolah dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen dalam penelitian. Alat yang digunakan 

untuk mengolah data dalam penelitian ini adalah Software SPSS 21.  

Analisis Deskriptif  

Tabel 4.1 

Hasil Uji Statistik Deskriptif 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 

PERUBAHAN LABA 72 -.819 .946 .10958 .294061 

CR 72 .997 11.743 3.05939 1.834869 

QR 72 .159 6.876 2.12403 1.500517 

DER 72 .108 1.722 .62061 .398025 

NPM 72 .004 .828 .11797 .116735 

ROI 72 .005 .416 .14197 .107686 

Valid N (listwise) 72     

(Sumber: output SPSS) 



13 

 
 

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa jumlah sampel yang 

digunakan adalah sebanyak N = 72, Current Ratio memiliki nilai minimum 0.997 

nilai maksimum 11.743, nilai mean 3.05939 standar deviasinya adalah 1.834869. 

Quick ratio memiliki nilai minimum 0.159, nilai maksimum 6.876, nilai mean 

2.12403, dan standar deviasinya adalah 1.500517. Debt to equity ratio memiliki 

nilai minimum 0.108, nilai maksimum 1.722, nilai mean 0.62061 dan standar 

deviasinya adalah .0.398025. Net profit margin memiliki nilai minimum 0.004, 

nilai maksimum 0.828, nilai mean 0.117975 dan standar deviasinya adalah 

0.116735. Return on investment memiliki nilai minimum 0.005,  nilai maksimum 

0.416, nilai mean 0.14197, dan standar deviasinya adalah 0.107686. Perubahan 

Laba memiliki nilai minimum -0.819, nilai maksimum 0.10958, mean 0.2269 dan 

standar deviasinya adalah 0. 294061. 

Uji Asumsi Klasik 

1) Uji Normalitas 

Data yang berdistribusi normal adalah data yang baik digunakan dalam 

penelitian, (Ghozali, 2011). 
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Tabel 4.2 

Hasil Uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 72 

Normal Parameters
a,b

 
Mean .0000000 

Std. Deviation .44084746 

Most Extreme Differences 

Absolute .221 

Positive .221 

Negative -.164 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.876 

Asymp. Sig. (2-tailed) .002 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

(Sumber: output SPSS) 

Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0.002 < 0.05 

maka data residual penelitian tidak menunjukkan hasil yang berdistribusi normal. 

Hasil pengujian asumsi klasik yang telah dilakukan juga menunjukkan bahwa di 

dalam model regresi penelitian telah menunjukkan tidak adanya multikolinieritas, 

heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Tindakan yang selanjutnya dilakukan oleh 

peneliti adalah melakukan transformasi data menjadi logaritma natural (LNCR, 

LNQR, LNDER, LNNPM, LNROI). Menurut Ghozali (2011), data penelitian 

mengalami nilai gab yang jauh signifikan diantara nilai lainnya sehingga perlu 

dilakukan transformasi data. Logaritma natural (Ln) ini dapat digunakan untuk 

menormalitaskan data yang tidak berdistribusi normal.  
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Tabel 4.3 

Hasil Uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

Telah di Transformasi ke Logaritma Natural 
 

 Unstandardized 

Residual 

N 72 

Normal Parameters
a,b

 
Mean .0000000 

Std. Deviation .25434433 

Most Extreme Differences 

Absolute .091 

Positive .065 

Negative -.091 

Kolmogorov-Smirnov Z .776 

Asymp. Sig. (2-tailed) .584 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

(Sumber: output SPSS) 

 Setelah dilakukan tranformasi data menjadi logaritma natural data 

penelitian sebagaimana yang tertera pada tabel diatas menunjukkan bahwa nilai 

signifikansi sebesar 0.584 > 0.05 maka data residual telah menunjukkan hasil 

yang berdistribusi normal.  

Normal P-Plot Residual 

 
(Sumber: output SPSS) 

Dari grafik diatas dapat diketahui bahwa titik-titik menyebar disekitar 

garis dan mengikuti garis diagonal maka residual terdistribusi secara normal. 
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Multikolinieritas 

Untuk mendeteksi ada tidaknya multikoliniearitas dalam model regresi 

dapat dilihat dari tolerance value atau variance inflation factor (VIF), (Ghozali, 

2011).  

Tabel 4.4 

Hasil Uji Multikolinieritas  

Telah di Transformasi ke Logaritma Natural 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 

(Constant)   

LNCR .164 6.084 

LNQR .326 3.063 

LNDER .247 4.053 

LNNPM .229 4.365 

LNROI .228 4.393 

(Sumber: output SPSS) 

 Tabel diatas menunjukan bahwa variabel Current Ratio memiliki nilai 

tolerance 0.164 dan nilai VIF 6.084, variabel Quick Ratio dengan nilai 0.326 dan 

nilai VIF 3.063, variabel Debt to Equity Ratio nilai tolerance 0.247 dan nilai VIF 

4.053, variabel Net Profit Margin nilai tolerance 0.229 dan nilai VIF 4.365, 

variabel Return On Investment  nilai tolerance 0.228 dan nilai VIF 4.393, maka 

dapat ditarik kesimpulan bahwa keseluruhan variabel tidak terjadi 

multikolinearitas karena masing-masing variabel nilai tolerance > 0.1 dan nilai 

VIF < 10. 
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Heteroskedastisitas 

 Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan varience dari residual pada suatu pengamatan ke 

pengamatan yang lain, (Ghozali, 2011). 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Heteroskedastisitas “Spearman” 

 Telah di Transformasi ke Logaritma Natural 

 Unstandardized 

Residual 

Spearman

's rho 

LNCR 

Correlation Coefficient -.017 

Sig. (2-tailed) .884 

N 72 

LNQR 

Correlation Coefficient -.009 

Sig. (2-tailed) .941 

N 72 

LNDER 

Correlation Coefficient .026 

Sig. (2-tailed) .830 

N 72 

LNNPM 

Correlation Coefficient -.130 

Sig. (2-tailed) .277 

N 72 

LNROI 

Correlation Coefficient -.123 

Sig. (2-tailed) .303 

N 72 

Unstandardized 

Residual 

Correlation Coefficient 1.000 

Sig. (2-tailed) . 

N 72 

(Sumber: output SPSS) 

 Tabel diatas menunjukan bahwa nilai signifikansi variabel independen 

current ratio adalah 0.884, quick ratio 0.941, debt to equity ratio 0.830, net profit 

margin 0.227, return on investment 0.303. Nilai signifikansi masing-masing 

variabel indepanden lebih besar dari 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak 

terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi. 
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4.2.4  Uji Autokorelasi 

 Menurut (Ghozali, 2011), uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam 

model regresi linier ada korelasi antara kesalahan penggangu pada periode t 

dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya).  

Tabel 4.6 

Hasil Uji Autokorelalsi 

 Telah di Transformasi ke Logaritma Natural 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .502
a
 .252 .195 .263803 2.171 

a. Predictors: (Constant), LNROI, LNQR, LNDER, LNNPM, LNCR 

b. Dependent Variable: PERUBAHAN LABA 

(Sumber: output SPSS) 

Tabel diatas menunjukkan nilai Durbin-Watson sebesar 2.171. Dengan 

melihat tabel Durbin Watson dengan n = 72 dan k = 6, jadi du < dw < 4-du = 

1.8019 < 2.171 < 2.1981. maka dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi dalam 

model regresi penelitian ini.  

4.3 Uji Regresi Linier Berganda 

 Analisis regresi berganda ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel 

independen memiliki pengaruh atau tidak memiliki pengaruh terhadap variabel 

dependen. 
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Tabel 4.7 

Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda 

Telah di Transformasi ke Logaritma Natural 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) .781 .158  4.940 

LNCR -.243 .143 -.444 -1.692 

LNQR .084 .063 .250 1.339 

LNDER .039 .097 .086 .400 

LNNPM .036 .077 .105 .470 

LNROI .160 .079 .450 2.016 

(Sumber: output SPSS) 

 Tabel diatas menunjukkan hasil uji regresi berganda yang diperoleh 

setelah data outlier dihilangkan maka diperoleh persamaan regresi sebagai 

berikut: 

                                                            

Pengujian hipotesis 

Pengujian secara simultan (Uji F) 

Dasar pengambilan keputusan uji F yakni jika F hitung > F tabel maka Ho 

di tolak dan H1 diterima Jika F hitung < F tabel maka Ho diterima dan H1 ditolak 

(Ghozali, 2011). 
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Tabel 4.8 

Hasil Uji f  

Setelah di Transformasi ke Logaritma Natural 

ANOVA
a
 

Model Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

1 

Regression 1.546 5 .309 4.444 .002
b
 

Residual 4.593 66 .070   

Total 6.139 71    

a. Dependent Variable: PERUBAHAN LABA 

b. Predictors: (Constant), LNROI, LNQR, LNDER, LNNPM, LNCR 

(Sumber: output SPSS) 

 Berdasrkan tabel diatas dapat dilihat bahwa secara simultan variabel 

independen memiliki nilai signifikansi 0.002 < 0.05 dan Fhitung 4.444. Maka dapat 

disimpulkan bahwa nilai Fhitung 4.444 > 2.354 Ftabel. Maka H0 ditolak dan H1 

diterima yang berarti secara simultan variabel independen berpengaruh terhadap 

perubahan laba.  

Pengujian Secara Parsial Uji t 

Dasar pengambilan keputusan uji t adalah jika t hitung > t tabel maka Ho 

di tolak dan H1 diterima dan jika t hitung < t tabel maka Ho diterima dan H1 

ditolak (Ghozali, 2011). 
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Tabel 4.9 

Hasil Uji t  

Setelah di Transformasi ke Logaritma Natural 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) .781 .158  4.940 .000 

LNCR -.243 .143 -.444 -1.692 .095 

LNQR .084 .063 .250 1.339 .185 

LNDER .039 .097 .086 .400 .690 

LNNPM .036 .077 .105 .470 .640 

LNROI .160 .079 .450 2.016 .048 

(Sumber: output SPSS) 

 

 Berdasarkan Tabel 4.9 menunjukkan secara parsial current ratio memiliki 

tingkat signifikansi yakni 0.095 > 0.05. Sedangan nilai Thitung -1.692 < Ttabel 1.997 

sehingga H1 ditolak dan menerima H0. Maka dapat disimpulkan current ratio tidak 

berpengaruh terhadap perubahan laba. 

 Berdasarkan Tabel 4.9 menunjukkan secara parsial quick ratio memiliki 

tingkat signifikansi yakni 0.185 > 0.05. Sedangan nilai Thitung 1.339 < Ttabel 1.997 

sehingga H1 ditolak dan menerima H0. Maka dapat disimpulkan quick ratio tidak 

berpengaruh terhadap perubahan laba. 

 Berdasarkan Tabel 4.9 menunjukkan secara parsial debt to equity ratio 

memiliki tingkat signifikansi yakni 0.690 > 0.05. Sedangan nilai Thitung 0.400 < 

Ttabel 1.997 sehingga H1 ditolak dan menerima H0. Maka dapat disimpulkan debt to 

equity ratio tidak berpengaruh terhadap perubahan laba. 

 Berdasarkan Tabel 4.9 menunjukkan secara parsial net profit margin 

memiliki tingkat signifikansi yakni 0.640 > 0.05. Sedangan nilai Thitung 0.470 < 
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Ttabel 1.997  sehingga H1 ditolak dan menerima H0. Maka dapat disimpulkan debt 

to equity ratio tidak berpengaruh terhadap perubahan laba. 

 Berdasarkan Tabel 4.9 menunjukkan secara parsial return on investment 

memiliki tingkat signifikansi yakni 0.048 < 0.05. Sedangan nilai Thitung 2.016 > 

Ttabel 1.997  sehingga H1 diterima dan menolak H0. Maka dapat disimpulkan return 

on investment berpengaruh terhadap perubahan laba. 

4.4.3 Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi (R2), pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen.. (Ghozali, 

2011). 

Tabel 4.10 

Hasil Uji Koefisien determinasi (R2) 

Telah di Transformasi ke Logaritma Natural 

Model R R Square Adjusted R Square 

1 .502
a
 .252 .195 

(Sumber: output SPSS) 

 Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa koefisien determinasi (Adjusted R 

square) sebesar 0.195 atau 19.5%. Hal ini berarti 19.5% dari perubahan laba dapat 

dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel current ratio, quick ratio, debt to equity 

ratio, net profit margin, dan return on investment. Sedangkan sisanya sebesar 

80.5% dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel atau faktor keuangan lainnya.  
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Pembahasan dan Interpretasi 

Current Ratio 

Hasil pengujian regresi secara parsial menunjukkan bahwa current ratio tidak 

berpengaruh terhadap perubahan laba. Hasil penelitian ini mendukung hasil 

penelitian penelitian Gani dan Indria (2011) dan Sholiha (2014), yang menyatakan 

bahwa current ratio tidak signifikan mempengaruhi perubahan laba.  

Cara mengukur current ratio adalah dengan cara membandingkan current 

asset dan current liabilities. Current asset (asset lancar) didalamnya terdapat item 

inventories (persediaan) dalam bentuk bahan baku yang tidak siap untuk dijual, 

hal ini akan menambah nilai current ratio perusahaan akan tetapi tidak mampu 

untuk menghasilkan laba karena item inventories tersebut masih membutuhkan 

waktu dan biaya untuk di konversikan menjadi barang yang siap untuk dijual. Hal 

ini berarti bahwa kelebihan atas aktiva lancar yang dimiliki perusahaan tidak 

memberikan jaminan bahwa perusahaan dapat memperoleh laba sesuai dengan 

yang diharapkan. Semakin tinggi nilai current ratio maka laba bersih yang 

dihasilkan perusahaan semakin sedikit, karena rasio lancar yang tinggi 

menunjukkan adanya kelebihan aktiva lancar yang tidak baik terhadap 

profitabilitas perusahaan karena aktiva lancar menghasilkan return yang lebih 

rendah dibandingkan dengan aktiva tetap Hanafi & Halim (dalam Gani dan Indria, 

2011).  

Quick Ratio 

Hasil pengujian regresi secara parsial menunjukkan bahwa quick ratio 

tidak berpengaruh terhadap perubahan laba perusahaan. Hasil penelitian ini 
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mendukung hasil penelitian Oktanto dan Nuryatno (2014) dan Nurmalasari 

(2011), yang menunjukkan bahwa quick ratio tidak berpengaruh terhadap 

perubahan laba perusahaan.  

Menurut Kasmir (2008:137), quick ratio merupakan rasio yang 

menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka 

pendeknya atau utang lancar yang segera jatuh tempo dengan aktiva lancar tanpa 

memperhitungkan nilai persediaan atau menggunakan aktiva yang paling lancar. 

Hal ini dilakukan karena persediaan dianggap memerlukan waktu relatif lebih 

lama apabila dikonversikan menjadi kas apabila perusahaan membutuhkan dana 

cepat untuk membayar kewajibannya dibandingkan dengan aktiva lancar lainnya.  

Debt to Equity Ratio 

Hasil pengujian regresi secara parsial menunjukkan bahwa debt to equity 

ratio tidak berpengaruh terhadap perubahan laba perusahaan. Hasil penelitian ini 

mendukung hasil penelitian Agustina dan Silvia (2012), yang menunjukkan 

bahwa debt to equity ratio (DER) tidak berpengaruh signifikan terhadap 

perubahan laba. Fahmi (2012:127), menyatakan bahwa penggunaan utang yang 

terlalu tinggi akan membahayakan perusahaan karena perusahaan akan masuk ke 

dalam kategori extreme leverage yang artinya perusahaan tejebak dalam tingkat 

utang yang tinggi dan sulit melepaskan beban utangnya. Perusahaan dengan 

kewajiban yang terlampau banyak akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan 

tambahan dana dari pihak luar (Agustina & Silvia (2012). 
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Net Profit Margin 

Hasil pengujian regresi secara parsial menunjukkan bahwa net profit 

margin tidak berpengaruh terhadap perubahan laba perusahaan. Hasil penelitian 

ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Sholiha (2014), yang 

menyatakan net profit margin tidak berpengaruh signifikan terhadap perubahan 

laba. Ketidakmampuan net profit margin dalam mempengaruhi variabel dependen 

yakni perubahan laba bisa di sebabkan oleh karena laba yang didapatkan oleh 

perusahaan dari kegiatan penjualan tersebut digunakan untuk menutupi biaya-

biaya operasi yang tinggi.  

Return On Investment 

Hasil pengujian regresi secara parsial menunjukkan bahwa return on 

investment berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap perubahan laba 

perusahaan. Hasil penelitian sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Suprihatmi (2006), hasil penelitian ini menunjukkan bahwa return on investment 

mempunyai pengaruh terhadap perubahan laba. Rasio ini berkaitan dengan 

efisiensi atau pemanfaatan aktiva tetap perusahaan. Semakin tinggi  hasil 

pengukuran rasio return on investment akan semakin baik karena ini 

menggambarkan tingkat pengembalian investasi dari aset yang dimiliki oleh 

perusahaan yang tinggi sehingga dan laba bersih yang dihasilkan semakin besar, 

(Kasmir, 2008:202).  

Pengaruh Current Ratio, DebtTo Equity Ratio, Total Asset Turnover, Net Profit 

Margin, dan Return on Investment secara simultan terhadap perubahan laba 

Secara simultan penelitian ini menunjukkan bahwa variabel penelitian 
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yakni current ratio, quick ratio, debt to equity ratio, net profit margin, dan return 

on investment berpengaruh terhadap perubahan laba perusahaan manufaktur 

sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2011-2014.  

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pemnbahasan yang telah dilakukan oleh 

peneliti pada bab sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Current ratio tidak memiliki pengaruh terhadap perubahan laba 

perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang 

terdaftar di BEI periode 2011-2014. 

2. Quick ratio tidak memiliki pengaruh terhadap perubahan laba 

perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang 

terdaftar di BEI periode 2011-2014. 

3. Debt to equity ratio tidak memiliki pengaruh terhadap perubahan 

laba perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang 

terdaftar di BEI periode 2011-2014. 

4. Net profit margin tidak memiliki pengaruh terhadap perubahan laba 

perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang 

terdaftar di BEI periode 2011-2014. 
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5. Return on investment memiliki pengaruh terhadap perubahan laba 

perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang 

terdaftar di BEI periode 2011-2014. 

6. Dari hasil uji f  variabel current ratio, quick ratio, debt to equity 

ratio, net profit margin dan return on investment terbukti memiliki 

pengaruh secara simultan terhadap perubahan laba pada perusahaan 

manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI 

periode 2011- 2014. 

5.2.1 Keterbatasan Penelitian 

1. Keterbatasan dalam variabel penelitian, variabel yang digunakan 

dalam penelitian hanya terbatas pada variabel rasio keuangan yaitu 

rasio likuiditas, rasio solvabilitas dan rsio profitabilitas. 

2. Periode penelitian terbatas hanya pada tahun 2011-2014. 

3. Penelitian hanya dilakukan pada perusahaan manufaktur sektor 

industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI. 

5.2.2 Saran 

1.  Bagi peneliti selanjutnya agar dapat memperluas periode penelitan 

untuk memperoleh hasil yang lebih akurat sehingga dapat 

menggambarkan kondisi yang sesungguhnya. 

2. Memperbanyak sampel penelitian dari beberapa sektor atau seluruh 

perusahaan yang listing di BEI. 

3. Menggunakan rasio-rasio keuangan lainnya yang memiliki pengaruh 

signifikan  terhadap perubahan laba. 
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