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ABSTRAK 

Secara garis besar tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

apakah variabel Current Ratio (CR), Working Capital to Total Asset (WCTA), 

Debt to Total Asset (DR), Return On Asset (ROA) dan Total Asset Turnover 

(TATO) mempunyai pengaruh terhadap perubahan laba pada perusahaan dagang 

sub sektor retail yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.Populasi yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah perusahaan dagang yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia dengan periode pengamatan tahun 2010 sampai 2014, dimana jumlah 

dari populasi sebanyak 22 perusahaan dan sampel sebanyak 7 perusahaan. Teknik 

penentuan sampel menggunakan metode purposive sampling. Data diuji 

menggunakan uji asumsi klasik dan regresi linear berganda serta pengujian 

hipotesis dengan menggunakan aplikasi SPSS versi 22. 

 Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa variabel Curent Ratio 

(CR) secara parsial berpengaruh signifikan. Working Capital to Total Asset 

(WCTA) secara parsial berpengaruh signifikan dan negatif terhadap perubahan 

laba. Debt to Total Asset (DR) secara parsial tidak berpengaruh terhadap perubahn 

laba. Return On Asset (ROA) secara parsial berpengaruh signifikan dan negatif 

terhadap perubahan laba dan Total Asset Turnover (TATO) secara parsial tidak 

berpengaruh terhadap perubahan laba. Curent Ratio (CR),Working Capital to 

Total Asset (WCTA), Debt to Total Asset (DR), Return On Asset (ROA) dan Total 

Asset Turnover (TATO) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap 

perubahan laba. 

 

Kata Kunci : Current Ratio (CR), Working Capital to Total Asset (WCTA), Debt 

to Total Asset (DR), Return On Asset (ROA), Total Asset Turnover (TATO), 

Perubahan Laba 

PENDAHULUAN 

 Bagian keuangan pada setiap perusahaan memegang peranan penting dalam 

menentukan arah perencanaan perusahaan itu sendiri. Salah satu sumber dan  

informasi terpenting tersebut adalah laporan keuangan, dimana laporan  itu  

sendiri dimanfaatkan untuk mengetahui hasil kinerja dan kondisi keuangan suatu 

perusahaan serta dijadikan media komunikasi mengenai informasi akuntansi. 



 

 Para pengguna laporan keuangan mempunyai informasi akuntansi yang 

berbeda-beda tergantung keputusan seperti apa yang akan diambil, seperti yang 

dijelaskan oleh Kasmir (2008: 23) misalkan bagi investor yang ingin menanamkan 

dananya dalam suatu usaha sebelum memutuskan untuk membeli saham, perlu 

mempertimbangkan banyak hal secara matang. Dasar pertimbangan investor 

adalah laporan keuangan yang disajikan perusahaan yang akan ditanamnya. 

 Dalam penyajian laporan keuangan ada beberapa unsur yang berhubungan 

langsung dengan posisi keuangan dan hasil kinerja perusahaan salah satunya 

yakni laba. Peningkatan maupun penurunan laba dapat dilihat dari perubahan laba. 

Perubahan laba adalah peningkatan atau penurunan laba yang diperoleh 

perusahaan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Perubahan laba yang tinggi 

mengindikasikan laba yang diperoleh perusahaan tinggi, sehingga tingkat 

pengembalian deviden perusahaan tinggi pula (Fatimah,2014) hal tersebut dapat 

berpengaruh terhadap keputusan para investor dalam berinvestasi. Pada suatu 

perusahaan, laba yang diperoleh untuk tahun-tahun yang akan datang tidak dapat 

dipastikan, oleh sebab itu diperlukan adanya prediksi perubahan laba. 

 Salah satu teknik analisis yang digunakan untuk memprediksi perubahan 

laba adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan, dimana analisis rasio 

keuangan itu adalah analisis yang dilakukan dengan menghubungkan berbagai 

perkiraan yang ada pada laporan keuangan dalam bentuk rasio keuangan. Analisis 

rasio keuangan ini dapat mengungkapkan hubungan yang penting antar perkiraan 

laporan keuangan dan dapat digunakan untuk mengevaluasi kondisi keuangan dan 

kinerja perusahaan (Hery, 2015 :163). 

 Rasio-rasio yang digunakan dalam penelitian ini untuk memprediksi 

perubahan laba yakni rasio likuiditas (current ratio dan working capital to total 

asset), rasio leverage (debt to total asset atau debt ratio), rasio profitabilitas 

(return on asset) dan rasio aktivitas (total asset turnover). Rasio keuangan ini 

dipilih berdasarkan hasil ketidakkonsistenan dari penelitian terdahulu dalam 

memprediksi perubahan laba, seperti yang dilakukan oleh Wulansari (2013) 

bahwa secara parsial current ratio (CR) memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap perubahan laba. Hasil ini tidak konsisten dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Fatimah (2014) yang menyatakan bahwa CR secara parsial tidak 

berpengaruh terhadap perubahan laba. 

 Rasio selanjutnya adalah working capital to total asset (WCTA). Penelitian 

yang dilakukan oleh Ratno (2015), menyatakan bahwa secara parsial WCTA tidak 

berpengaruh signifikan terhadap perubahan laba, yang didukung hasil penelitian 

oleh Paramawardhani (2014) yang menyatakan bahwa WCTA tidak berpengaruh 

terhadap perubahan laba, berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan Putri 

(2010) yang menyatakan WCTA berpengaruh signifikan terhadap perubahan laba. 

 Rasio leverage yang diwakili oleh debt to total asset atau debt ratio (DR), 

hasil penelitian yang dilakukan oleh Andriyani (2008) yang menyatakan bahwa 

DR berpengaruh signifikan negatif terhadap perubahan laba, berbeda dengan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Nurmalasari (2011) menyatakan bahwa DR secara 

parsial tidak ada pengaruh secara signifikan berbeda dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Oktanto dan Nuryatno (2014) yang menyatakan DR mempunyai 

pengaruh terhadap perubahan laba. 



 

 Rasio profitabilitas yang diwakili oleh return on asset (ROA). Hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Andriyani (2008) yang menyatakan bahwa ROA 

secara parsial mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap perubahan laba, 

berbeda dengan hasil dari penelitian oleh Baraja (2014) yang menyatakan bahwa 

ROA tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap perubahan laba. 

 Rasio aktivitas yang diwakili oleh total asset turnover (TATO). Hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Amiyanti (2013) yang menyatakan bahwa TATO 

mempunyai pengaruh signifikan terhadap perubahan laba, berbeda dengan 

penelitian oleh Paramawardhani (2014) yang menyatakan TATO tidak 

berpengaruh terhadap perubahan laba. 

 Penelitian ini dimaksudkan untuk menguji lebih lanjut temuan-temuan 

empiris mengenai rasio keuangan, khususnya yang menyangkut kegunaannya 

dalam memprediksi perubahan laba di masa yang akan datang, dimana rasio yang 

digunakan dalam penelitian ini berdasarkan temuan dari hasil penelitian terdahulu 

yang tidak konsisten dalam mengukur perubahan laba. 

 Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini diberi judul “ Pengaruh 

Current ratio, Working capital to total asset, Debt to total asset, Return On 

Asset dan Total asset turnover Terhadap Perubahan Laba pada Perusahaan 

Dagang sub sektor retail yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2010-2014”.   

 

 Berdasarkan latar belakang yag telah diuraikan di atas, maka peneliti 

merumuskan permasalahan sebagai berikut : 

1. Apakah Current Ratio berpengaruh terhadap perubahan laba pada 

perusahaan dagang sub sektor retail yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 

2. Apakah Working Capital to Total Asset berpengaruh terhadap perubahan 

laba pada perusahaan dagang sub sektor retail yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia? 

3. Apakah Debt to Total Asset berpengaruh terhadap perubahan laba pada 

perusahaan dagang sub sektor retail yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 

4. Apakah Return on Asset berpengaruh terhadap perubahan laba pada 

perusahaan dagang sub sektor retail yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 

5. Apakah Total Asset Turnover berpengaruh terhadap perubahan laba pada 

perusahaan dagang sub sektor retail yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 

6. Apakah Current Ratio, Working Capital to Total Asset, Debt to Total Asset, 

Return on Asset, dan Total Asset Turnover berpengaruh secara bersamaan 

terhadap perubahan laba pada perusahaan dagang sub sektor retail yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 

Batasan Masalah 
 Batasan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Objek dalam penelitian ini adalah menggunakan rasio current ratio, 

working capital to total asset, debt to total asset, return on asset, dan total 

asset turnover. 

2. Ruang lingkup penelitian ini terbatas pada perusahaan dagang sub sektor 

retail yang terdaftar di bursa efek indonesia dengan periode tahun 2010-

2014. 



 

3. Selama periode penelitian perusahaan menyajikan laporan keuangan 

tahunan yang telah diaudit. 

4. Perusahaan yang diteliti memiliki laba dan tidak mengalami rugi selama 

periode penelitian. 

5. Perusahaan menyajikan laporan keuangan selama periode 2010-2014 

dengan menggunakan rupiah (Rp). 

LANDASAN TEORI 

Pengertian Laba 

  Menurut Harahap (2010: 263) pengertian laba adalah angka yang penting 

dalam laporan keuangan karena berbagai alasan antara lain : laba merupakan dasar 

dalam perhitungan pajak, pedoman dalam menentukan kebijakan investasi dan 

pengambilan keputusan. Menurut Suwardjono (2008: 464)  menyatakan bahwa 

laba dimaknai sebagai imbalan atas upaya perusahaan menghasilkan barang dan 

jasa. Ini berarti laba merupakan kelebihan pendapatan di atas biaya (biaya total 

yang melekat dalam kegiatan produksi dan penyerahan barang dan jasa). 

Perubahan Laba  

  Salah satu manfaat laba adalah untuk memprediksi perubahan laba 

perusahaan pada tahun yang akan datang. Perubahan laba merupakan kenaikan 

laba atau juga penurunan laba pada suatu  perusahaan pada periode tertentu yang 

dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 

  Perubahan laba merupakan sebuah indikator, biasa digunakan dalam 

menilai kinerja perusahaan. Perubahan  laba merupakan persentasi besarnya laba 

yang didapat di tahun sekarang dibandingkan dengan laba yang didapat di tahun 

sebelumnya. Dengan menilai 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, Andira (2015). 

 Perubahan laba dapat dirumuskan sebagai berikut (Nurmalasari, 2012) : 

              ∆Y = 
    –      

    
 

Keterangan : ∆Y = perubahan laba 

  Yt = laba perusahaan pada periode tertentu 

  Yt-1 = laba perusahaan pada periode sebelumnya  

  

Rasio Keuangan 

 Menurut Kasmir (2008: 104), rasio keuangan merupakan kegiatan 

membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara 

membagi satu angka dengan angka lainnya. Perbandingan dapat dilakukan antara 

satu komponen dengan komponen dalam satu laporan keuangan atau 

antarkomponen yang ada di antara laporan keuangan. Kemudian angka yang 



 

dibandingkan dapat berupa angak-angka dalam satu periode maupun beberapa 

periode. 

 Menurut Hery (2015: 161-163), rasio keuangan merupakan suatu 

perhitungan rasio dengan menggunakan laporan keuangan yang berfungsi sebagai 

alat ukur dalam menilai kondisi keuangan dan kinerja perusahaan. Rasio keuangan 

adalah angka yang diperoleh dari hasil perbandingan antara satu pos laporan 

keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan dan 

signifikan. Perbandingan dapat dilakukan antara satu pos dengan pos lainnya 

dalam satu   laporan keuangan atau antar pos yang ada dalam laporan keuangan. 

 Terdapat dua hal penting yang harus diperhatikan ketika melakukan 

perhitungan rasio keuangan agar diperoleh hasil perhitungan rasio yang tepat. 

Pertama, untuk beberapa pengecualian, tidak ada ketentuan baku dan tepat untuk 

penghitungan rasio. Kedua, dalam penghitungan banyak rasio, angka-angka 

laporan laba rugi dibandingkan dengan angka-angka neraca dan karena laporan 

laba rugi mengacu pada satu periode waktu sedangkan neraca mengacu pada suatu 

titik waktu, maka dalam penghitungan rasio tertentu adalah lebih baik jika 

menghitung rata-rata untuk angka-angka neraca. 

 Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menggunakan rasio 

keuangan sebagai alat analisis. Hal ini akan membantu analis dalam 

menginterpretasikan hasil perhitungan rasio keuangan sehingga menghasilkan 

kesimpulan yang lebih tepat. Beberapa hal tersebut adalah : 

1. Sebuah rasio saja tidak dapat digunakan untuk menilai kinerja perusahaan 

secara keseluruhan. Untuk menilai kinerja keseluruhan maka sejumlah rasio 

keuangan haruslah diukur atau digunakan secara bersama-sama. Namun 

demikian, jika hanya satu aspek saja yang ingin dinilai maka pengukuran 

atau penggunaan satu atau dua rasio keuangan dianggap sudah mencukupi. 

2. Perbandingan atau komparasi kinerja antar perusahaan seharusnya 

dilakukan dengan menggunakan data keuangan dari perusahaan yang sejenis 

dan pada periode waktu yang sama. Di samping itu  juga adalah penting 

untuk memastikan bahwa metode akuntansi yang digunakan haruslah sama 

oleh kedua perusahaan yang ingin diperbandingkan. 

3. Perhitungan rasio seharusnya didasarkan pada data laporan keuangan yang 

sudah diaudit oleh akuntan independen (akuntan publik). Laporan keuangan 

yang belum diaudit masih diragukan kebenarannya, sehingga rasio-rasio 

yang dihitung juga dianggap kurang akurat. 

Jenis-jenis Rasio Keuangan 

  Secara garis besar ,saat ini dalam praktik setidaknya ada lima (5) jenis 

rasio keuangan yang sering digunakan untuk menilai kondisi keuangan dan 

kinerja perusahaan, kelima rasio tersebut adalah  rasio likuiditas, rasio leverage 

atau solvabilitas, rasio aktivitas, rasio profitabilitas dan rasio keuangan bank.  

 Adapun jenis rasio yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Rasio likuiditas  

   Menurut Hery (2015:166) rasio likuiditas merupakan rasio yang 

menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka 

pendeknya yang segera jatuh tempo. Rasio likuiditas diperlukan untuk 



 

kepentingan analisis kredit atau analisis risiko keuangan. Dalam penelitian ini 

yang digunakan pertama adalah current ratio atau rasio lancar (CR). Menurut 

Kasmir (2008:134), CR merupakan rasio untuk mengukur kemampuan 

perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera 

jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan.  

   Sebagai contoh misalkan utang lancar suatu perusahaan Rp1 dan dijamin 

dengan aktiva lancar sebesar Rp2, maka kondisi perbandingan ini dapat 

dikatakan bahwa perusahaan tersebut dalam keadaan likuid karena besarnya 

aktiva lancar sebagai jaminan atas utang lancar lebih besar begitu pun sebaliknya 

jika setiap utang lancar Rp1 yang dijamin dengan aktiva lancar sebesar Rp0,50 

maka kondisi perbandingan ini dikatakan bahwa perusahaan dalam keadaan 

ilikuid karena besarnya aktiva lancar sebagai jaminan atas utang lancar lebih 

kecil. 

 Rumusnya adalah (Kasmir,2008: 135) : 

              
              

                   
 

 

 Kedua Working Capital to Total Asset (WCTA). Menurut Riyanto  (2009: 

333)  Working capital to total asset merupakan ukuran bersih pada aktiva lancar 

perusahaan terhadap modal kerja perusahaan. Modal kerja adalah selisih antara 

aktiva lancar dikurangi hutang lancar. Rumusnya adalah (Riyanto, 2009: 333) : 

     
                                 

            
 

2. Rasio leverage atau solvabilitas 

 Menurut Hery (2015: 167), rasio leverage atau rasio solvabilitas merupakan 

rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh 

kewajibannya. Sama halnya dengan rasio likuiditas, rasio leverage juga 

diperlukan untuk kepentingan analisis kredit atau analisis risiko keuangan. Rasio 

leverage yang digunakan dalam penelitian ini adalah debt to total asset, dimana 

rasio tersebut digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan 

total aktiva. Rumusnya adalah (Sunyoto, 2013: 109): 

Debt to total asset =  
           

            
   

 
3. Rasio profitabilitas 

 Menurut Hery (2015: 168), rasio profitabilitas merupakan rasio yang 

menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Dalam 

penelitian ini rasio yang digunakan adalah return on asset, dimana rasio ini 

merupakan rasio yang menunjukkan hasil (return) atas penggunaan asset 

perusahaan dalam menciptakan laba bersih.dengan kata lain, rasio ini digunakan 

untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari 

setiap rupiah dana yang tertanam dalam total asset. Rumusnya adalah (Hery, 

2015: 228) : 

Return on Asset  =  
            

          
 

 
 



 

4. Rasio aktivitas 

Menurut Hery (2015: 167-168), rasio aktivitas merupakan rasio yang 

digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi atas pemanfaatan sumber daya yang 

dimiliki perusahaan, atau untuk menilai kemampuan perusahaan dalam 

menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Rasio ini dikenal juga sebagai rasio 

pemanfaatan asset, yaitu rasio yang digunakan untuk menilai efektifitas dan 

intensitas asset perusahaan dalam menghasilkan penjualan. Dalam penelitian ini 

rasio yang digunakan adalah total asset turnover,  merupakan rasio yang 

digunakan untuk mengukur berapa jumlah penjualan yang akan dihasilkan dari 

setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset. Rumusnya adalah (Kasmir, 

2008: 186) : 

Total Asset Turnover  =  
         

            
 

Definisi Analisis Rasio Keuangan 

  Analisis rasio merupakan bagian dari analisis keuangan. Analisis rasio 

menurut Hery (2015: 163-164) adalah analisis yang dilakukan dengan 

menghubungkan berbagai perkiraan yang ada pada laporan keuangan dalam 

bentuk rasio keuangan. Analisis rasio keuangan ini dapat mengungkapkan 

hubungan yang penting antar perkiraan laporan keuangan dan dapat digunakan 

untuk mengevaluasi kondisi keuangan dan kinerja perusahaan. 

 Analisis rasio keuangan pada umumnya digunakan oleh tiga kelompok 

utama pemakai laporan keuangan yaitu manajer perusahaan, analis kredit dan 

analis saham. Kegunaan analisis rasio keuangan bagi tiga kelompok utama 

tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Manajer perusahaan, menerapkan rasio untuk membantu menganalisis, 

mengendalikan dan meningkatkan kinerja operasi serta keuangan 

perusahaan. 

2. Analis kredit, termasuk petugas pinjaman bank dan analis peringkat obligasi 

yang menganalisis rasio-rasio untuk mengidentifikasi kemampuan debitur 

dalam membayar utang-utangnya. 

3. Analis saham, yang tertarik pada efisiensi, risiko dan prospek pertumbuhan 

perusahaan. 

Kerangka Pemikiran 

Penelitian ini dilakukan untuk menguji ada atau tidaknya pengaruh current 

ratio, working capital to total asset, debt to total asset, return on asset dan total 

asset turnover terhadap perubahan laba. Hubungan variabel-variabel independen 

terhadap variabel dependen dalam penelitian ini sebagai berikut : 

Pengaruh Current Ratio terhadap Perubahan Laba 

  Menurut Kasmir (2008: 135), dari  hasil pengukuran rasio, apabila rasio 

lancar rendah, dapat dikatakan bahwa perusahaan kurang modal untuk membayar 

utang. Namun, apabila hasil pengukuran rasio tinggi, belum tentu kondisi 

perusahaan sedang baik. Hal ini dapat saja terjadi karena kas tidak dipergunakan 

sebaik mungkin. 

 Menurut Hery (2015: 179), berdasarkan hasil perhitungan rasio,perusahaan 

yang memiliki rasio lancar yang kecil mengindikasikan bahwa perusahaan 



 

tersebut memiliki modal kerja (aset lancar) yang sedikit untuk membayar 

kewajiban jangka pendeknya, sebaliknya, apabila perusahaan memiliki rasio 

lancar yang tinggi belum tentu perusahaan tersebut dikatakan baik, sebab rasio 

lancar yang tinggi dapat saja terjadi karena kurang efektifnya manajemen kas dan 

persediaan. 

 Perusahaan harus terus memantau hubungan antara besarnya kewajiban 

lancar dengan aset lancar. Hubungan ini sangat penting terutama untuk 

mengevaluasi kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka 

pendeknya dengan menggunakan aset lancar.  Perusahaan yang memiliki banyak 

kewajiban lancar dibanding aset lancar, maka biasanya perusahaan tersebut akan  

mengalami kesulitan likuiditas ketika kewajiban lancarnya jatuh tempo. Keadaan 

kurang atau tidak likuid seperti ini berarti mengurangi kesempatan untuk meraih 

keuntungan/laba yang lebih besar terutama bagi para pemilik perusahaan, hal 

tersebut berpengaruh terhadap perubahan laba, dimana keadaan itu didukung oleh 

penelitian yang dilakukan Wulansari (2013) yang menyatakan bahwa current 

ratio berpengaruh signifikan terhadap perubahan laba,yang didukung hasil 

penelitian oleh Asmar (2013), yang menyatakan bahwa rasio lancar berpengaruh 

signifikan terhadap prediksi perubahan laba. 

Pengaruh  Working Capital to Total Asset terhadap Perubahan Laba 

 Menurut Zanora (2013), working capital to total asset (WCTA) 

menunjukkan proporsi modal kerja atas total asset yang dimiliki perusahaan. 

Perusahaan sangat membutuhkan modal kerja dalam mendukung operasional 

perusahaan untuk menghasilkan laba perusahaaan.  

  Modal kerja yang besar akan memperlancar kegiatan operasi perusahaan 

sehingga pendapatan yang diperoleh perusahaan semakin meningkat. Dengan 

meningkatnya pendapatan perusahaan, perusahaan pun akan mampu membayar 

hutang – hutangnya, yang mana tentu akan meningkatkan hasil pendapatan dan 

meningkatkan perolehan laba. Hal ini didukung hasil penelitian oleh Putri (2010), 

yang menyatakan WCTA secara parsial berpengaruh signifikan dan positif 

terhadap perubahan laba. 

Pengaruh Debt to Total Asset terhadap Perubahan Laba 

  Menurut Kasmir (2008:156), dari hasil pengukuran, apabila rasionya 

tinggi, artinya pendanaan dengan utang semakin banyak, maka semakin sulit bagi 

perusahaan untuk memperoleh tambahan pinjaman karena dikhawatirkan 

perusahaan tidak mampu menutupi utang-utangnya dengan aktiva yang 

dimilikinya. Demikian pula apabila rasionya rendah, semakin kecil perusahaan 

dibiayai dengan utang.  

  Debt to total asset yang semakin besar tentunya akan mempersulit untuk 

mendapatkan keuntungan atau laba, sebab debt to total asset yang tinggi akan 

meningkatkan utang serta  beban bunga yang harus ditanggung perusahaan turut 

meningkat sehingga berakibat juga terhadap perubahan laba. Ini didukung hasil 

penelitian oleh Oktanto dan Nuryatno (2014), yang menyatakn debt to total asset 

berpengaruh terhadap perubahan laba. 

Pengaruh Return on Asset terhadap Perubahan Laba 

  Menurut Hery (2015: 228), hasil pengembalian atas asset merupakan rasio 

yang menunjukkan seberapa besar kontribusi aset dalam menciptakan laba bersih. 



 

Dengan kata lain, rasio ini dipergunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah 

laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total 

aset. Rasio ini dihitung dengan membagi laba bersih terhadap total aset. 

 Semakin tinggi hasil pengembalian atas aset berarti semakin tinggi pula 

jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam 

total aset. Sebaliknya, semakin rendah hasil pengembalian atas aset berarti 

semakin rendah  pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana 

yang tertanam dalam total aset. Ini didukung hasil penelitian oleh Cahyadi (2013), 

yang menyatakan bahwa return on  asset mempunyai pengaruh signifikan dan 

positif terhadap perubahan laba. 

Pengaruh Total Asset Turnover terhadap Perubahan Laba 

  Menurut Hery (2015: 221), perputaran total asset merupakan rasio yang 

digunakan untuk mengukur keefektifan total aset yang dimiliki perusahaan dalam 

menghasilkan penjualan, atau dengan kata lain untuk mengukur berapa jumlah 

penjualan yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total 

aset. 

  Total asset turnover yang semakin tinggi menunjukkan perusahaan efisien 

dalam menggunakan seluruh asset perusahaan untuk menghasilkan penjualan 

bersih. Perputaran aset suatu perusahaan yang semakin cepat akan menunjang 

kegiatan penjualan bersih, maka pendapatan yang diperoleh akan meningkat dan 

laba yang didapatkan besar (Paramawardhani, 2014). Ini didukung hasil penelitian 

oleh Wulansari (2013), yang menyatakan total asset turnover berpengaruh 

signifikan dan positif terhadap perubahan laba. 

 Dari uraian di atas, adapun kerangka pemikiran tersebut dapat digambarkan 

sebagai berikut : 

Gambar 2.1 
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METODOLOGI PENELITIAN 

Variabel Penelitian 

Di dalam penelitian ini terdapat dua jenis variabel, yaitu variabel 

independen dan variabel dipenden. 

1. Variabel Independen 

Menurut Siregar (2013: 18), variabel independen atau variabel bebas 

adalah variabel yang menjadi sebab atau berubah/mempengaruhi suatu 

variabel lain (variabel dependen). Dalam penelitian ini yang termasuk 

dalam variabel independen  adalah current ratio (X1), working capital to 

total asset ((X2), debt to total asset (X3), return on asset (X4), dan total 

asset turnover (X5). 

2. Variabel Dependen 

Menurut Siregar (2013: 19), variabel dependen atau variabel terikat adalah 

variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat, karena adanya variabel lain 

(variabel bebas). Dalam penelitian ini yang termasuk dalam variabel 

dependen adalah Perubahan laba (Y). 

Populasi Penelitian 
 Menurut Siregar (2013: 56), populasi adalah keseluruhan (universum) 

dari objek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan dagang sub 

sektor retail yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2014 yang 

berjumlah 22 perusahaan. 

 Adapun daftar perusahaan-perusahaan yang menjadi populasi dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

Daftar Populasi 

 

NO KODE NAMA PERUSAHAAN 

1 ACES Ace Hardware Indonesia Tbk 

2 AMRT Sumber Alfaria Trijaya Tbk 

3 CENT Centrin Online Tbk 

4 CSAP Catur Sentosa Adiprana Tbk 

5 ECII Elektronic City Indonesia Tbk 

6 ERAA Erajaya Swasembada Tbk 

7 GLOB Global Teleshop Tbk 

8 GOLD Golden Retailindo Tbk 

9 HERO Hero Supermarket Tbk 

10 KOIN Kokoh Inti Arebama Tbk   

11 LPPF Matahari Department Store Tbk 

12 MAPI Mitra Adiperkasa Tbk 

13 MIDI Midi Utama Indonesia Tbk 

14 MPPA Matahari Putra Prima Tbk   

15 RALS Ramayana Lestari Sentosa Tbk 

16 RANC Supra Boga Lestari 

17 RIMO Rimo Catur Lestari Tbk 



 

18 SKYB Skybee Tbk 

19 SONA Sona Topas Tourism Industry Tbk 

20 TELE Thipone Mobile Indonesia Tbk 

21 TKGA Permata Prima Sakti Tbk 

22 TRIO Trikomsel Oke Tbk 

        Sumber: www.sahamok.com 

 

Sampel Penelitian 

 Menurut Siregar (2013: 56), sampel adalah suatu prosedur pengambilan 

data, dimana hanya sebagian populasi saja yang diambil dan dipergunakan untuk 

memenuhi sifat serta ciri yang dikehendaki dari suatu populasi. Sampel dalam 

penelitian ini adalah perusahaan dagang periode 2010-2014 yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia. Didalam penelitian ini sampel ditentukan dengan 

menggunakan teknik purposive sampling. Menurut Siregar (2013: 60), teknik 

purposive sampling yaitu metode penetapan responden untuk dijadikan sampel 

berdasarkan pada kriteria-kriteria tertentu. 

 Sampel pada penelitian ini adalah perusahaan dagang yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia dengan kriteria sebagai berikut : 

1. Perusahaan dagang sub sektor retail yang terdaftar di bursa efek indonesia 

dengan periode tahun 2010-2014. 

2. Selama periode penelitian perusahaan membuat laporan keuangan lengkap 

yang telah diaudit. 

3. Perusahaan yang diteliti memiliki laba dan tidak mengalami rugi selama tahun 

penelitian. 

4. Laporan keuangan selama periode 2010-2014 disajikan dengan menggunakan 

rupiah (Rp). 

Jumlah Sampel Penelitian Berdasarkan Kriteria 

 

Kriteria Pemilihan Sampel Jumlah  

Perusahaan dagang sub sektor retail yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia tahun 2010-2014 

Jumlah populasi 

 

 

22 

 

Dikeluarkan dari sampel karena: 

- Perusahaan yang tidak memiliki laporan keuangan 

lengkap selama periode pengamatan. 

- Perusahaan yang mengalami rugi selama periode 

pengamatan. 

 

(9) 

 

(6) 

 

 

 

Jumlah sampel yang memenuhi kriteria 7  

Sumber : www.idx.co.id 

 Berdasarkan kriteria di atas, sampel yang memenuhi kriteria berjumlah 7 

perusahaan. Daftar sampel perusahaan dapat dilihat pada table di bawah ini  

 

http://www.sahamok.com/
http://www.idx.co.id/


 

 

Daftar Sampel 

NO KODE NAMA PERUSAHAAN 

1 ACES Ace Hardware Indonesia Tbk 

2 AMRT Sumber Alfaria Trijaya Tbk 

3 MAPI Mitra Adiperkasa Tbk 

4 MIDI Midi Utama Indonesia Tbk 

5 MPPA Matahari Putra Prima Tbk 

6 RALS Ramayana Lestari Sentosa Tbk 

7 SONA Sona Topas Tourism Industry Tbk 

 Sumber : www.idx.co.id 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Analisis dan Pengujian Hipotesis 

Uji Analisis Deskriptif 

 Statistik deskriptif lebih berhubungan dengan pengumpulan dan 

peringkasan data, serta penyajian hasil peringkasan tersebut. Data-data statistik 

yang bisa diperoleh dari hasil sensus, survey atau pengamatan lainnya, umumnya 

masih acak, „mentah‟ dan tidak terorganisir dengan baik (raw data). Data-data 

tersebut harus diringkas dengan baik dan teratur, baik dalam bentuk tabel atau 

grafik sebagai dasar untuk berbagai pengambilan keputusan (statistic Inferensi) 

(Santoso, 2016: 173). 

Berdasarkan uji statistik dengan menggunakan bantuan program IBM 

SPSS V.22 (2015) maka hasil uji statistik deskriptif data dalam penelitian ini 

dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : 

 

Hasil Uji Statistik Deskriptif 

 

Descriptive Statistics 

  N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 

CR 35 .78 7.82 2.2138 1.69200 

WCTA 35 -.14 .63 .2034 .24020 

DR 35 .04 .79 .4820 .22396 

ROA 35 .01 .51 .0942 .09019 

TATO 35 .75 3.63 1.7127 .75600 

PL 35 -.98 2.10 .1832 .60569 

Valid N 
(listwise) 35         

           Sumber: Output pengolahan data IBM SPSS V.22 (2015) 

 

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


 

 

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif pada tabel 4.7 diatas dapat 

diketahui bahwa jumlah data yang dimasukkan dalam penelitian ini adalah 35 

data. Data X1 yakni current ratio (CR) memiliki nilai minimum sebesar 0.78, 

maksimum 7.82 nilai rata-rata (mean) 2.2138 dan standar deviasi sebesar 1.69200. 

X2 yaitu working capital to total asset (WCTA) memiliki nilai minimum sebesar -

0.14, maksimum 0.63, nilai rata-rata (mean) 0.2034 dan standar deviasi 0.24020. 

X3 debt to total asset/debt ratio (DR) nilai minimum 0.04, nilai maksimum 0.79, 

nilai rata-rata (mean) 0.4820 dan standar deviasi 0.22396. X4 return on asset 

(ROA) nilai minimum 0.01, nilai maksimum 0.51, nilai rata-rata (mean) 0.0942 

dan standar deviasi 0.09019. X5 total asset turnover (TATO) nilai minimum 0.75, 

nilai maksimum 3.63, nilai rata-rata (mean) 1.7127 dan standar deviasi 0.75600.  

Y dengan perubahan laba nilai minimum -0.98, nilai maksimum 2.10, nilai rata-

rata (mean) 0.1832dan standar deviasi 0.60569. 

Uji Asumsi Klasik 

Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah nilai residual 

terdistribusi secara normal atau tidak. Uji statistik yang dapat digunakan adalah 

uji statistik non parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Cara mendeteksinya 

adalah dengan melihat nilai signifikansi residual, jika signifikansi lebih dari 0,05 

maka residual terdistribusi secara normal. 

Hasil uji normalitas yang dilakukan dengan bantuan program IBM SPSS 

v.22 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : 

 

Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  
Unstandardized 

Residual 

N 35 

Normal 
Parameters

a,b
 

Mean .0000000 

Std. 
Deviation .50448611 

Most 
Extreme 
Differences 

Absolute 
.091 

Positive .091 

Negative -.080 

Test Statistic .091 

Asymp. Sig. (2-tailed) .200
c,d

 

                                  Sumber: Output pengolahan data IBM SPSS v.22 (2015) 

 

    Berdasarkan tabel diatas diperoleh besarnya Kolmogorov-Smirnov adalah 

0.091 dengan signifikan 0.200. Nilai signifikan 0.200 < 0.05, hal ini berarti Ha 

didukung dan H0 tidak dapat didukung. Dari hasil output  diatas, diketahui bahwa 

signifikansi sebesar 0,200 lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan 



 

bahwa data residual berdistribusi normal, maka model regresi ini dapat digunakan 

untuk uji selanjutnya. 

Uji normalitas juga dapat dilakukan dengan menggunakan analisis gafik 

(normal P-P plot ) regresi. Cara mendeteksinya adalah dengan melihat penyebaran 

data pada sumber diagonal pada grafik Normal P-P plot. Jika menyebar disekitar 

garis dan mengikuti garis diagonal maka residual terdistribusi secara normal. 

Seperti pada grafik probability p-plot di bawah ini : 

Probability P-Plot 

 
 

Berdasarkan grafik normal probability p-plot titik – titik menyebar 

berhimpit dan berada disekitar diagonal dan hal ini menunjukkan bahwa residual 

terdistribusi secara normal. 
Uji Multikolinieritas 

 

 Menurut Ghozali (2013: 105), uji multikolinieritas bertujuan untuk 

menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas 

(independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara 

variabel independen. Untuk melihat terjadinya multikolonieritas atau tidak maka 

dilakuan uji multikolonieritas dengan melihat nilai tolerance dan VIF pada tabel 

summary, dengan ketentuan sebagai berikut : 

1. Jika nilai tolerance  < 0.10 maka terjadi multikolonieritas, sebaliknya nilai 

tolerance > 0.10 data bebas dari multikolonieritas. 

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

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

data bebas dari multikolonieritas. 

 

 

Hasil Uji Multikolinieritas 



 

Coefficients
a
 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant) 
    

CR .176 5.672 

WCTA .119 9.154 

DR .206 4.849 

ROA .725 1.380 

TATO .556 1.800 

a. Dependent Variable: PL 

                                 Sumber : Output pengolahan data IBM SPSS v.22 (2015) 

 

Berdasarkan tabel diatas, nilai tolerance untuk variabel CR tolerance 

0.176 > 0.10 dan VIF 5.672 < 10. Variabel WCTA tolerance 0.119 > 0.10 dan 

VIF 9.154 < 10. variabel DR tolerance 0.206 > 0.10 dan VIF 4.849 < 10. Variabel 

ROA tolerance 0.725 > 0.10 dan VIF 1.380 < 10. Variabel TATO tolerance 

0.556> 0.10 dan VIF 1.800 < 10. Maka dapat disimpulkan variabel X1, X2, X3, 

X4 dan X5 tidak ada gejala multikolinieritas, maka dapat dilakukan uji 

selanjutnya. 

Uji Heteroskedastisitas 
Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

yang lain. Ada beberapa cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

heteroskedastisitas salah satunya adalah dengan melihat grafik plot antara nilai 

prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. 

Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada 

tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana 

sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi dan sumbu X adalah residual (Y prediksi 

-  Y sesungguhnya) yang telah di-studentized. Dasar analisis scatterplot untuk 

melihat apakah terjadi heteroskedastisitas atau tidak adalah sebagai berikut 

(Ghozali, 2013: 139) : 

1. Jika ada pola tertentu seperti titik – titik yang ada membentuk pola tertentu 

yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka 

mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. 

2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik – titik menyebar diatas dan 

dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 



 

 
                    Sumber : Output pengolahan data IBM SPSS v.22 (2015) 

 

 

Dari gambar diatas dapat diketahui bahwa titik-titik menyebar dengan pola 

yang tidak jelas diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat 

disimpulkan tidak terjadi Hetroskedastisitas. 

Analisis dengan grafik plots memiliki kelemahan yang cukup signifikan 

oleh karena jumlah pengamatan mempengaruhi hasil ploting. Semakin sedikit 

jumlah pengamatan maka semakin sulit mengintepretasikan hasil grafik plot. Oleh 

sebab itu untuk menjamin keakuratan hasil dapat dilakukan dengan memilih salah 

satu uji untuk melihat apakah model regresi bebas dari heteroskedastisitas yaitu 

dengan melakukan uji glejser, uji park atau uji white (Ghozali, 2013: 142). 

Hasil uji park yang dilakukan dengan bantuan program IBM SPSS v.22 

dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : 

 

Hasil Uji Park 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B 
Std. 
Error Beta 

1 (Constant) 
-2.659 2.298   -1.157 .274 

CR .218 .431 .370 .507 .623 

WCTA 1.477 2.764 .416 .534 .605 

DR 4.247 3.309 .946 1.284 .228 

ROA -1.874 2.161 -.258 -.867 .406 

TATO -.686 .352 -.665 -1.949 .080 

a. Dependent Variable: LN_RES 



 

         Sumber : Output pengolahan data IBM SPSS v.22 (2015) 

 

Pada tabel di atas dapat dilihat nilai signifikan untuk variabel CR (X1) 

nilai sig 0.623 > 0.05. Variabel WCTA (X2) nilai sig 0.605 > 0.05. Variabel DR 

(X3) nilai sig 0.228 > 0.05. Variabel ROA (X4) nilai sig 0.406 > 0.05 dan variabel 

TATO (X5) nilai sig 0.080 > 0.05 yang artinya model tidak mengandung atau 

bebas dari heteroskedastisitas. 

Uji Autokorelasi 

 Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Model regresi yang baik adalah 

regresi yang bebas dari autokorelasi. Untuk melihat apakah data mengalami 

autokorelasi atau tidak, dapat dilihat dari Durbin Watson (DW - test) pada tabel 

model summary (Ghozali, 2007 : 95 – 96). 

Uji autokorelasi dilakukan dengan pengujian Durbin Watson (DW) dengan 

kriteria sebagai berikut : 

1. 1.65 < DW < 2.35 Tidak terjadi autokorelasi 

2. 1.21 < DW < 1.65 atau 2.35 < DW < 2.79 Tidak dapat disimpulkan  

3. DW < 1.21 atau DW > 2.79 Terjadi auto korelasi 

 

 

Hasil Uji Autokorelasi dengan DW Test 

Model Summary
b
 

Model R 
R 

Square 

Adjusted 
R 

Square 

Std. 
Error of 

the 
Estimate 

Durbin-
Watson 

1 .553
a
 .306 .187 .54625 1.739 

a. Predictors: (Constant), TATO, ROA, CR, DR, WCTA 

b. Dependent Variable: PL 

                 Sumber : Output pengolahan data IBM SPSS v.22 (2015) 

 

  

 Dari hasil tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai Durbin Watson (DW) 

sebesar 1.739, dimana angka tersebut berada antara 1.65 < 1.739 < 2.35, dimana 

DW dalam keadaan tidak terjadi autokorelasi. Agar lebih meyakinkan apakah 

terjadi autokorelasi atau tidak maka dilakukan uji run test sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Hasil Uji Autokorelasi dengan Run Test 
Runs Test 

  
Unstandardized 

Residual 

Test Value
a
 

-.03342 

Cases < Test Value 
17 

Cases >= Test Value 
18 

Total Cases 35 

Number of Runs 17 

Z -.339 

Asymp. Sig. (2-tailed) 
.735 

a. Median 

                                 Sumber : Output pengolahan data IBM SPSS v.22 (2015) 

 

  

 Dari tabel 4.14 di atas dapat dilihat nilai test adalah -0.339 dengan 

probabilitas nilai asymp.sig.(2-tailed) 0.735 > 0.05 yang dapat disimpulkan bahwa 

tidak terjadi autokorelasi. 

Analisis Regresi Berganda 
 Analisis ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh 

variabel independen yaitu Working Capital to Total Asset (WCTA), Debt to total 

Asset/Debt Ratio (DR), Return On Asset (ROA) dan Total Asset Turnover (TATO 

terhadap variabel dependen perubahan laba. 

Hasil Uji Regresi Berganda 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 
1.069 .706   

CR .295 .132 .824 

WCTA -2.587 1.180 -1.026 

DR -.745 .921 -.275 

ROA -3.477 1.220 -.518 

TATO -.190 .166 -.237 

a. Dependent Variable: PL 

           Sumber : Output pengolahan data IBM SPSS v.22 (2015) 



 

 Dari tabel uji regresi berganda di atas setelah diubah menjadi model 

logaritma natural maka diperoleh persamaan regresi berganda sebagai berikut: 

Y =  1.069 + 0.295CR – 2.587WCTA – 0.745DR – 3.477ROA – 0.190TATO + e 

 Berdasarkan persamaan regresi di atas diperoleh nilai konstanta  sebesar 

1.069 dengan masing – masing variabel sebagai berikut : 

1. Variabel CR (X1) current ratio diperoleh nilai koefisien regresi positif 

sebesar 0.295, dimana setiap kenaikan 1 satuan CR akan menyebabkan 

kenaikan perubahan laba sebesar 0.295 dengan asumsi bahwa variabel lain 

tetap atau konstan dan setiap penurunan 1 satuan CR akan menyebabkan 

penurunan perubahan laba sebesar 0.295 dengan asumsi bahwa variabel lain 

tetap atau konstan.  

2. Variabel WCTA (X2) working capital to total asset diperoleh nilai koefisien 

regresi negatif sebesar 2.587, dimana setiap kenaikan 1 satuan WCTA akan 

menyebabkan penurunan perubahan laba sebesar 2.587 dengan asumsi 

bahwa variabel lain tetap atau konstan dan setiap penurunan 1 satuan 

WCTA akan menyebabkan kenaikan perubahan laba sebesar 2.587 dengan 

asumsi bahwa variabel lain tetap atau konstan. 

3. Variabel DR (X3) debt ratio diperoleh koefisien regresi negatif sebesar 

0.745, dimana setiap kenaikan 1 satuan DR akan menyebabkan penurunan 

perubahan laba sebesar 0.745 dengan asumsi bahwa variabel lain tetap atau 

konstan, dan setiap penurunan 1 satuan DR akan menyebabkan kenaikan 

perubahan laba sebesar 0.745 dengan asumsi bahwa variabel lain tetap atau 

konstan. 

4. Variabel ROA (X4) return on asset diperoleh koefisien regresi negatif 

sebesar 3.477, dimana setiap kenaikan 1 satuan ROA akan menyebabkan 

penurunan perubahan laba sebesar 3.477 dengan asumsi bahwa variabel lain 

tetap atau konstan, dan setiap penurunan 1 satuan ROA akan menyebabkan 

kenaikan perubahan laba sebesar 3.477 dengan asumsi bahwa variabel lain 

tetap atau konstan. 

5. Variabel TATO (X5) working capital to total asset diperoleh koefisien 

regresi negatif sebesar 0.190 , dimana setiap kenaikan 1 satuan TATO akan 

menyebabkan penurunan perubahan laba sebesar 0.190 dengan asumsi 

bahwa variabel lain tetap atau konstan dan setiap penuruna 1 satuan TATO 

akan menyebabkan kenaikan perubahan laba sebesar 0.190 dengan asumsi 

bahwa variabel lain tetap atau konstan. 

 

 

Pengujian Hipotesis 

Pengujian Parsial (Uji t) 

 Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh current ratio (CR), 

working capital to total asset (WCTA), debt to total asset/ debt ratio (DR), return 

on asset (ROA) dan total asset turnover (TATO) secara parsial terhadap 

perubahan laba. Pengujian ini menggunakan uji t, dengan melakukan 

perbandingan antara nilai t-hitung dengan t-tabel dengan menggunakan level of 

confidence 95% (α = 0.05) dan degree of freedom (n-k-1), dimana n adalah 



 

banyak sampel dan k adalah banyaknya variabel. Dan pengaruh secara parsial 

dapat dilihat dari melihat nilai signifikansinya. 

Formulasi hipotesis: 

H0: variabel CR, WCTA, DR, ROA dan TATO  secara parsial tidak 

berpengaruhsignifikan terhadap perubahan laba pada perusahaan dagang sub 

sektor retail yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2014. 

Ha:  variabel CR, WCTA, DR, ROA dan TATO secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap perubahan laba pada perusahaan dagang sub sektor retail 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2014. 

Dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut: 

1. Jika t hitung  >  t tabel maka Ha didukung dan Ho tidak dapat didukung. 

2. Jika nilai sig. < 0.05, maka Ha  didukung dan H0 tidak dapat didukung. 

Hasil Uji Parsial 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 
1.069 .706   1.514 .141 

CR .295 .132 .824 2.236 .033 

WCTA -2.587 1.180 -1.026 -2.193 .036 

DR -.745 .921 -.275 -.809 .425 

ROA -3.477 1.220 -.518 -2.850 .008 

TATO -.190 .166 -.237 -1.144 .262 

a. Dependent Variable: PL 

 Variabel CR (X1) yaitu nilai CR memiliki nilai thitung sebesar 2.236 > 

2.045 (t tabel α = 0.05, df = (35-5-1) = 29), sedangkan nilai signifikan (p-value = 

0.033 < α = 0.05). Hal ini menyatakan bahwa Ha didukung dan H0 tidak di 

dukung, yang berarti current ratio secara parsial berpengaruh signifikan dan 

positif terhadap perubahan laba pada perusahaan dagang sub sektor retail yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2014. Koefisien regresi dalam 

penelitian ini adalah positif dimana setiap kenaikan CR akan diikuti dengan 

kenaikan perubahan laba. 

 Dengan mengetahui besaran current ratio perusahaan maka semakin 

mudah mengetahui kemungkinan pemberian kredit oleh kreditur. Kredit yang 

diberikan kreditur dapat memudahkan serta memperlancar kegiatan operasional 

perusahaan sehingga perusahaan mampu menghasilkan laba. Semakin besar CR 

semakin mudah perusahaan untuk membayar hutang, dan semakin tinggi CR 

semakin tinggi pula jumlah laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Hasil ini sesuai 

dengan penelitian oleh Wulansari (2013) dan Asmar (2013) yang menyatakan CR 

berpengaruh signifikan dan positif terhadap perubahan laba.  



 

 Variabel WCTA (X2) yaitu WCTA memiliki nilai t hitung sebesar -2.193 > 

2.045 (t tabel α = 0.05, df = (35-5-1) = 29), sedangkan nilai signifikan (p-value = 

0.036 < α = 0.05). Hal ini menyatakan bahwa Ha di dukung dan H0 tidak dapat di 

dukung, yang berarti secara parsial working capital to total asset berpengaruh 

signifikan dan negatif terhadap perubahan laba pada perusahaan dagang sub 

sektor retail yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2014. 

 WCTA yang menurun mencerminkan perusahaan memiliki modal kerja 

yang semakin sedikit dan dapat mengakibatkan penurunan perubahan laba, tapi 

dalam penelitian ini koefisien regresi adalah negatif, dimana setiap penurunan  

satu satuan WCTA menyebabkan kenaikan perubahan laba. Hal ini disebabkan 

Karena perusahaan tidak hanya terbatas pada modal untuk membiayai kegiatan 

operasional perusahaan maupun untuk kebutuhan-kebutuhan perusahaan, tetapi 

karena perusahaan memiliki investasi lain atau pendapatan lain selain pendapatan 

dari kegiatan operasionalnya untuk membiayai kebutuhan perusahaan. Hasil ini 

tidak sesuai dengan penelitian Putri (2010) yang menyatakan WCTA berpengaruh 

signifikan dan positif terhadap perubahan laba. 

 Variabel DR (X3) yaitu DR memiliki nilai t hitung sebesar -0.809 < 2.045 

(t tabel α = 0.05, df = (35-5-1) = 29), sedangkan nilai signifikan (p-value = 0.425 

> α = 0.05). Hal ini menyatakan bahwa Ha tidak dapat didukung dan H0 didukung, 

yang berarti secara parsial debt ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap 

perubahan laba pada perusahaan dagang sub sektor retail yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode 2010-2014. 

 Koefisien regresi DR adalah negatif, dimana setiap kenaikan satu satuan 

DR akan menyebabkan penurunan perubahan laba. Kenaikan atau penurunan DR 

tidak diikuti dengan kenaikan atau penurunan perubahan laba. Hal ini disebabkan 

karena dengan keadaan DR yang tinggi tentunya akan semakin menambah jumlah 

porsi hutang perusahaan dalam pendanaan aktiva, yang mana beban biaya utang 

yang harus dibayar pun ikut meningkat. Seiring dengan meningkatnya beban 

utang maka akan semakin mengurangi tingkat perolehan laba perusahaan. Hasil 

ini tidak sesuai dengan penelitian Oktanto dan Nuryatno (2014) yang menyatakan 

DR berpengaruh signifikan dan positif terhadap perubahan laba, tetapi hasil ini 

sesuai dengan penelitian Fatimah (2014) yang menyatakan bahwa DR tidak 

berpengaruh terhadap perubahan laba. 

 Variabel ROA (X4) yaitu ROA memiliki nilai t hitung sebesar -2.850 > 

2.045 (t tabel α = 0.05, df = (35-5-1) = 29), sedangkan nilai signifikan (p-value = 

0.008 < α = 0.05). Hal ini menyatakan bahwa Ha didukung dan H0 tidak dapat 

didukung, yang berarti secara parsial return on asset berpengaruh signifikan dan 

negatif terhadap perubahan laba pada perusahaan dagang sub sektor retail yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2014. 

 Koefisien dalam regresi ini adalah  negatif, dimana setiap kenaikan satu 

satuan ROA akan menyebabkan penurunan perubahan laba. Kenaikan atau 

penurunan ROA tidak diikuti oleh kenaikan atau penurunan perubahan laba. Hal 

ini terjadi jika pengembalian atas asset yang terlalu tinggi tetapi karena 



 

pengelolaan aktiva yang tidak efektif dan efisien, maka laba bersih yang 

dihasilkan akan menurun. Hasil ini sesuai dengan Fatimah (2014) yang 

menyatakan ROA berpengaruh signifikan dan negatif  terhadap perubahan laba. 

Tetapi hasil ini tidak sesuai dengan penelitian Cahyadi yang menyatakan ROA 

berpengaruh signifikan dan negative terhadap perubahan laba.  

 Variabel TATO (X5) memiliki nilai thitung sebesar -1.144 dan ttabel sebesar 

2.045, dimana thitung  <  ttabel . Nilai signifikan TATO (X5) sebesar 0.262 > 0.05. 

Hasil ini menyatakan bahwa Ha tidak dapat didukung dan H0 didukung, yang 

berarti secara parsial total asset turnover (TATO) tidak berpengaruh signifikan 

terhadap perubahan laba pada perusahaan dagang sub sektor retail yang terdaftar 

pada Bursa Efek Indonesia periode 2010-2014. 

 Koefisien dalam regresi ini adalah  negatif, dimana setiap kenaikan satu 

satuan TATO akan menyebabkan penurunan perubahan laba. Kenaikan atau 

penurunan TATO tidak diikuti oleh kenaikan atau penurunan perubahan laba. Hal 

ini karena TATO hanya menunjukkan efektivitas perusahaan dalam menggunakan 

asset untuk menghasilkan penjualan yang belum tentu menghasilkan laba. Hasil 

ini sesuai dengan penelitian Fatimah yang menyatakan TATO tidak berpengaruh 

signifikan terhadap perubahan laba. Hasil ini tidak sesuai dengan penelitian 

Wulansari (2013) yang menyatakan TATO berpengaruh signifikan dan positif 

terhadap perubahan laba. 

Uji Simultan (Uji f) 

 Pengujian ini bertujuan untuk menguji working capital to total asset, debt 

to total asset, return on asset dan total asset turnover secara simultan terhadap 

perubahan laba yaitu denganmelihat nilai probabilitas signifikansinya. 

Formulasi hipotesis: 

H0:  variabel CR, WCTA, DR, ROA dan TATO secara simultan tidak 

berpengaruh signifikan terhadap perubahan laba pada perusahaan dagang 

sub sektor retail yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2014. 

Ha:  variabel CR, WCTA. DR, ROA dan TATO secara simultan berpengaruh 

signifikan terhadap perubahan laba pada perusahaan dagang sub sektor retail 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2014. 

Dasar pengambilan keputusan: 

Jika probabilitas signifikan > 0.05, maka Ha  tidak dapat didukung dan H0 

didukung. Jika probabilitas signifikan < 0.05, maka Ha  didukung dan H0 tiak 

dapat didukung. 

Hasil Uji Simultan 
ANOVA

a
 

Model 
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 
3.820 5 .764 2.560 .049

b
 

Residual 8.653 29 .298     

Total 12.473 34       



 

a. Dependent Variable: PL 

b. Predictors: (Constant), TATO, ROA, CR, DR, WCTA 

     Sumber : Output pengolahan data IBM SPSS v.22 (2015) 

 

 

Dari tabel 4.16 diatas uji ANOVA (Analysis of Varians) atau uji F, 

menunjukkan bahwa nilai probabilitas signifikansi 0.049 < 0.05. Maka Ha 

didukung dan H0 tidak dapat didukung, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara 

simultan yakni CR, WCTA, DR, ROA dan TATO berpengaruh signifikan 

terhadap perubahan laba pada perusahaan dagang sub sektor retail yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2014. 

Uji Koefisien Determinasi (R
2) 

 Menurut Suliyanto, (2011 : 59), koefisien determinasi memiliki 

kelemahan, yaitu bias terhadap jumlah variabel bebas yang dimasukkan dalam 

model regresi dimana setiap penambahan satu variabel bebas dan jumlah 

pengamatan dalam model akan meningkatkan nilai R
2
 meskipun variabel yang 

dimasukkan tersebut tidak memiliki pengaruh terhadap variabel penggantinya. 

Untuk mengurangi kelemahan tersebut maka digunakan koefisien determinasi 

yang telah disesuaikan yaitu Adjusted R Square. 
Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R

2
) 

Model Summary
b
 

Model R 
R 

Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .553
a
 .306 .187 .54625 

a. Predictors: (Constant), TATO, ROA, CR, DR, WCTA 

b. Dependent Variable: PL 

           Sumber : Output pengolahan data IBM SPSS v.22 (2015) 

  

Dari tabel 4.17 diatas dapat dilihat bahwa nilai koefisien determinasi 

(Adjusted R Square) adalah sebesar 0.187, hal ini menunjukkan bahwa 18.7% 

perubahan laba dipengaruhi oleh curent ratio, working capital to total asset, debt 

to total asset, return on asset dan total asset turnover. Dan sisanya 81.3% 

dipengaruhi oleh variabel lain diluar dari variabel dalam penelitian ini. 

Pembahasan 

 Dalam penelitian ini variabel dependennya adalah perubahan laba, 

sedangkan variabel independennya adalah current ratio (X1), working capital to 

total asset (X2), debt to total asset/ debt ratio (X3), return on asset (X4) dan total 

asset turnover (X5).  

 Hasil statistik secara parsial menunjukkan variabel current ratio (CR) 

diperoleh nilai thitung 2.236 dan ttabel 2.045, dimana thitung  >  ttabel dengan nilai 

signifikan 0.033 < 0.05. Hasil ini menyatakan Ha didukung dan H0 tidak dapat 

didukung, yang berarti secara parsial CR berpengaruh signifikan dan positif 

terhadap perubahan laba pada perusahaan dagang sub sektor retail yang terdaftar 



 

di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2014. Hasil ini sesuai dengan penelitian  

Wulansari (2013) dan Asmar (2013) yang menyatakan bahwa CR berpengaruh 

signifikan terhadap perubahan laba. 

 Variabel working capital to total asset (WCTA) diperoleh nilai thitung  -

2.193 dan ttabel  2.045, dimana thitung >  ttabel. dengan nilai signifikan 0.036, dimana 

nilai sig. 0.036 < 0.05. Hal ini menyatakan bahwa Ha didukung dan H0 tidak dapat 

didukung yang berarti bahwa variabel WCTA (X2) secara parsial berpengaruh 

signifikan dan negatif terhadap perubahan laba pada perusahaan dagang sub 

sektor retail yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2014. Hasil ini 

sesuai dengan penelitian oleh Putri (2010) yang menyatakan bahwa WCTA 

berpengaruh terhadap perubahan laba. 

 Variabel debt ratio (DR) yakni secara parsial memiliki nilai thitung  -0.809 

dan ttabel 2.045   dimana thitung <  ttabel , sedangkan nilai signifikan 0.425 > 0.05. 

Hasil ini menyatakan bahwa Ha tidak dapat didukung dan H0 didukung, yang 

berarti secara parsial debt to total asset tidak berpengaruh signifikan terhadap 

perubahan laba pada perusahaan dagang sub sektor retail yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode 2010-2014. Hasil ini tidak sesuai dengan penelitian 

Oktanto dan Nuryatno (2014) bahwa DR mempunyai pengaruh signifikan 

terhadap perubahan laba. 

 Variabel return on asset (ROA) memiliki nilai thitung  sebesar -2.850 dan 

ttabel 2.045, dimana thitung  > ttabel. Nilai signifikan ROA sebesar 0.008 < 0.05. Hal 

ini menyatakan bahwa Ha didukung dan H0 tidak dapat didukung, yang berarti 

secara parsial return on asset (ROA) berpengaruh signifikan dan negatif terhadap 

perubahan laba pada perusahaan dagang sub sektor retail  yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode 2010-2014. Hasil ini sesuai dengan penelitian Cahyadi 

(2013) bahwa ROA berpengaruh signifikan terhadap perubahan laba.  

 Variabel Total asset turnover (TATO) memiliki nilai thitung sebesar -1.144 

dan ttabel sebesar 2.045 , dimana thitung <  ttabel . Nilai signifikan TATO (X5) sebesar 

0.262 > 0.05.  Hasil ini menyatakan bahwa Ha tidak dapat didukung dan H0 

didukung, yang berarti secara parsial total asset turnover (TATO)  tidak 

berpengaruh signifikan terhadap perubahan laba pada perusahaan dagang sub 

sektor retail periode 2010-2014. Hasil ini tidak sesuai dengan penelitian 

Wulansari (2013) yang menyatakan bahwa TATO berpengaruh signifikan dan 

positif terhadap perubahan laba. 

 Uji bersama-sama atau uji simultan (uji f) menunjukkan nilai probabilitas 

signifikansi 0.049 < 0.05. Maka Ha didukung dan H0 tidak dapat didukung, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa secara simultan yakni CR, WCTA, DR, ROA 

dan TATO berpengaruh signifikan terhadap perubahan laba pada perusahaan 

dagang sub sektor retail yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-

2014. 

 



 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

 Berdasarkan perumusan masalah, analisis serta pembahasan yang telah 

dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Curent ratio (CR) berpengaruh signifikan terhadap perubahan laba pada 

perusahaan dagang sub sektor retail yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2010-2014. 

2. Working capital to total asset (WCTA) berpengaruh signifikan dan negatif 

terhadap perubahan laba pada perusahaan dagang sub sektor retail yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2014. 

3. Debt to total asset / debt ratio (DR) tidak berpengaruh signifikan terhadap 

perubahan laba pada perusahaan dagang sub sektor retail yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2010-2014. 

4. Return on asset (ROA) berpengaruh signifikan dan negatif terhadap 

perubahan laba pada perusahaan dagang sub sektor retail yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2010-2014. 

5. Total asset turnover (TATO) tidak berpengaruh signifikan terhadap 

perubahan laba pada perusahaan dagang sub sektor retail yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2010-2014. 

6. Curent ratio, working capital to total asset, debt to total asset/debt ratio, 

return on asset dan total asset turnover secara simultan berpengaruh 

signifikan terhadap perubahan laba pada perusahaan dagang sub sektor 

retail yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2014. 

Keterbatasan Penelitian 

 Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang mungkin saja akan 

mempengaruhi hasil penelitian, keterbatasan itu sebagai berikut : 

1. Jumlah perusahaan yang menjadi sampel penelitian sangat sedikit yaitu 7 

sampel perusahaan dari 22 perusahaan dagang sub sektor retail yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sedikitnya perusahaan ini disebabkan 

karena buruknya kondisi laba perusahaan dan tidak semua perusahaan 

menyajikan laporan keuangan secara lengkap berdasarkan periode 

penelitian yaitu tahun 2010-2014, sehingga ini mempengaruhi hasil 

penelitian. 

2. Besarnya nilai Adjusted R Square dalam penelitian ini yaitu 0.187 atau 

18.7% yang menunjukkan tingkat korelasi atau hubungan antara variabel 

idependen dan variabel dipendennya dalam penelitian ini adalah sebesar 

0.187 atau sebesar 18.7%. Atau dapat dikatakan bahwa variasi variabel 

independen yang digunakan dalam model CR (X1), WCTA (X2), DR 

(X3), ROA (X4) dan TATO (X5) mampu menjelaskan sebesar 18.7% 

variasi variabel dependen yaitu perubahan laba. Sedangkan selebihnya 

sebesar 81.3% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak 

dimasukkan dalam model penelitian ini. 

 



 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka ada beberapa 

saran yaitu sebagai berikut : 

1. Untuk penelitian lebih lanjut, diharapkan menggunakan sampel yang lebih 

banyak agar hasilnya lebih valid, menambahkan variabel lain karena nilai 

Adjusted R Square sebesar 18.7% yang mengindikasikan bahwa masih 

terdapat variabel lain yang mempengaruhi perubahan laba yaitu sebesar 

81.3% . 

2. Bagi investor yang menanamkan sahamnya pada perusahaan dagang yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebaiknya menganalisis rasio-rasio yang 

berhubungan dengan perubahan laba agar dapat memprediksi tingkat 

pengembalian atas penanaman saham pada perusahaan dagang sub sektor 

retail yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
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