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ABSTRAK 

Kata kunci : biaya produksi, biaya operasional, pendapatan usaha,  

perputaran total aktiva, laba bersih. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh biaya produksi, 

biaya operasional, pendapatan usaha, dan perputaran total aktiva terhadap laba 

bersih pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2011-2014 baik secara parsial maupun simultan.  

Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2014. Metode pengumpulan data yang 

digunakan purposive sampling. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial biaya operasional dan 

pendapatan usaha berpengaruh terhadap laba bersih, sedangkan biaya produksi 

dan perputaran total aktiva tidak berpengaruh terhadap laba bersih. Secara 

simultan biaya produksi, biaya operasional, pendapatan usaha, dan perputaran 

total aktiva berpengaruh terhadap laba bersih. Untuk uji R
2
 diperoleh adjusted R

2
 

0,511, artinya 51,1% laba bersih dipengaruhi oleh biaya produksi, biaya 

operasional, pendapatan usaha, dan perputaran total aktiva. Sedangkan sisanya 

48,9% dipengaruhi oleh variabel lain diluar dari variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini.  



PENDAHULUAN 

Persaingan dunia usaha pada era perdagangan bebas membawa berbagai 

macam dampak bagi perekonomian indonesia. Adapun dampak positifnya adalah 

memberikan peluang bagi indonesia dalam memperluas jangkauan ekspor. 

Sedangkan dampak negatifnya adalah banyaknya barang impor yang akan 

mengalir dalam jumlah banyak ke Indonesia yang akan mengancam industri lokal 

dalam bersaing dengan produk-produk luar negeri yang jauh lebih berkualitas. Hal 

ini menuntut manajemen untuk menentukan suatu tindakan dengan memilih 

berbagai alternatif dan kebijakan dalam mengambil keputusan agar tujuan 

perusahaan  dalam memperoleh laba yang optimal akan tercapai. 

 Secara umum, setiap perusahaan menginginkan laba yang diperlukan 

oleh perusahaan untuk dapat melangsungkan kehidupan perusahaan. Laba pada 

umumnya dipakai sebagai ukuran dari prestasi yang dicapai dalam suatu 

perusahaan sebagai dasar untuk menilai kinerja perusahaan. 

 Agar diperoleh laba sesuai dengan yang dikehendaki, perusahaan perlu 

menyusun perencanaan laba yang baik. Hal tersebut ditentukan oleh kemampuan 

perusahaan untuk memprediksi kondisi usaha pada masa yang akan datang, serta 

mengamati kemungkinan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi laba.  

Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan yang akan dibahas 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah biaya produksi berpengaruh terhadap laba bersih pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia  periode 2011-2014? 

2. Apakah biaya operasional berpengaruh terhadap laba bersih pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia  periode 

2011-2014? 

3. Apakah pendapatan usaha berpengaruh terhadap laba bersih pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia  periode 

2011-2014? 



4. Apakah perputaran total aktiva berpengaruh terhadap laba bersih pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia  periode 

2011-2014? 

5. Apakah biaya produksi, biaya operasional, pendapatan usaha dan perputaran 

total aktiva berpengaruh terhadap laba bersih pada perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia  periode 2011-2014? 

Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah yang ditetapkan penulis dalam penelitian ini agar 

pembahasan terarah dan tidak melebar yaitu, penelitian ini dilakukan pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-

2014. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah laba bersih yang besarnya 

dapat dilihat pada laporan keuangan bagian laporan laba rugi.  

KAJIAN PUSTAKA 

Laba Bersih 

Menurut Wild & Subramanyam (2010:109), Laba merupakan ringkasan 

hasil bersih aktivitas operasi usaha dalam periode tertentu yang dinyatakan dalam 

istilah keuangan. Dalam penelitian ini laba yang dipakai adalah laba bersih. 

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

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

laba rugi. Laba dihasilkan dari hasil selisih antara sumber daya masuk 

(pendapatan dan keuntungan) dengan sumber daya keluar (beban dan kerugian) 

selama periode waktu tertentu. Menurut Wild et.al, (2008:25), laba bersih 

merupakan laba dari bisnis perusahaan yang sedang berjalan setelah bunga dan 

pajak. 

Biaya Produksi 

 Carter (2009:40), biaya produksi didefinisikan sebagai jumlah dari tiga 

elemen biaya: bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. 

Mulyadi (2014:14), biaya produksi merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan 

untuk mengolah bahan baku menjadi produk jadi yang siap untuk dijual.  



 Bustami & Nurlela (2013:12), biaya produksi adalah biaya yang 

digunakan dalam proses produksi yang terdiri dari bahan baku langsung, tenaga 

kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Biaya produksi ini disebut juga 

dengan biaya produk yaitu biaya-biaya yang dapat dihubungkan dengan suatu 

produk, dimana biaya ini merupakan bagian dari persediaan. 

Biaya Operasional 

Menurut Jusuf (2014:41), biaya operasional atau biaya usaha (operating 

expenses) adalah biaya-biaya yang tidak berhubungan langsung dengan produk 

perusahaan tetapi berkaitan dengan aktivitas operasional perusahaan sehari-hari. 

Biaya usaha sering disebut juga dengan istilah SGA (Selling, General, dan 

Administration Expenses).  

Menurut Jusuf biaya operasional ini dapat dibagi menjadi 2 jenis: 

1. Biaya penjualan (selling expensen), yaitu biaya yang berkaitan dengan 

penjualan. Misalnya biaya promosi, Biaya pengemasan barang, biaya gaji, 

dan komisi penjualan para salesman, dan lain-lain. 

2. Biaya administrasi dan umum (general and administration expenses), 

yaitu biaya-biaya yang tidak berhubungan dengan penjualan. Contoh biaya 

gaji staf administrasi, biaya persediaan alat kantor, biaya penyusutan atau 

sewa gedung kantor, gaji dan fasilitas direksi, dan lain-lain. 

Pendapatan Usaha 

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

peningkatan lainnya atas aktiva atau penyelesaian kewajiban entitas (atau 

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

lainnya yang merupakan operasi utama atau operasi sentral perusahaan 

Menurut Sugiono & Untung (2016:22) Penghasilan utama (Revenue) dari 

perusahaan dagang, jasa atau industri adalah berupa hasil penjualan barang atau 

jasa kepada pembeli atau hasil produksi perusahaan.  

Perputaran Total Aktiva (Total Assets Turnover) 

 Menurut Harahap (2015:309), rasio ini menunjukkan perputaran total 

aktiva diukur dari volume penjualan dengan kata lain seberapa jauh kemampuan 

semua aktiva menciptakan penjualan 



 Menurut Irham Fahmi (2012:135), total assets turnover disebut juga 

dengan perputaran total aset. Rasio ini melihat sejauh mana keseluruhan aset yang 

dimiliki oleh perusahaan terjadi perputaran secara efektif. 

Adapun rumus total assets turnover adalah 
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H1: Diduga biaya produksi berpengaruh terhadap laba bersih pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

H2: Diduga biaya operasional berpengaruh terhadap laba bersih pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

H3: Diduga pendapatan usaha berpengaruh terhadap laba bersih pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
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H4:  Diduga perputaran total aktiva berpengaruh terhadap laba bersih pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

H5: Diduga biaya produksi, biaya operasional, pendapatan usaha dan 

perputaran total aktiva berpengaruh pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

METODOLOGI PENELITIAN 

Metode Penentuan  populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2011-2014. Perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia berjumlah 141 perusahaan. 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

purposive sampling. Menurut Sugiyono (2015:156) “Purposive sampling adalah 

teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. 

Berdasarkan pengertian diatas, maka kriteria yang digunakan dalam 

penentuan sampel penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 

periode 2011-2014. 

2. Perusahaan Manufaktur yang menerbitkan laporan keuangan secara 

lengkap 4 tahun secara berturut-turut dari periode 2011-2014. 

3. Perusahaan Manufaktur yang menerbitkan laporan keuangan disajikan 

dalam rupiah secara berturut-turut dari periode 2011-2014. 

4. Perusahaan manufaktur yang tidak mengalami kerugian pada periode 

2011-2014. 

Berdasarkan kriteria penentuan sampel diatas, maka diperoleh sampel berjumlah 

50 Perusahaan dengan laporan keuangan yang dipublikasikan selama 4 tahun 

yaitu dari tahun 2011-2014. Sehingga terdapat 200 laporan keuangan yang 

menjadi sampel. 

 

 

 



Prosedur Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut: 

1. Studi Dokumentasi 

Penulis mengambil data-data sekunder berupa dokumen berbentuk laporan 

keuangan yang terdiri dari laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi  Data 

tersebut di akses di website www.idx.co.id. 

2. Studi Pustaka 

Pengumpulan data dapat dilakukan dengan mempelajari dan memahami literatur-

literatur seperti buku, jurnal, skripsi dan beberapa sumber yang berkaitan dengan 

penelitian yang dilakukan.  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

Tabel 1 

Hasil Uji Statistik Deskriptif  

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

BiayaProduksi 200 ,05099 41,93831 3,8344252 6,83809399 

BiayaOperasional 200 ,00501 10,17546 ,8202897 1,52685334 

PendapatanUsaha 200 ,08752 65,18585 6,4447953 11,83932406 

PerputaranTotalAktiva 200 ,34633 2,88274 1,2030832 ,40253086 

LabaBersih 200 ,00036 5,57358 ,6630847 1,32745431 

Valid N (listwise) 200     

Sumber: Data sekunder yang diolah (2016) 

Uji Asumsi Klasik 

 Uji Normalitas 

Menurut Ghozali (2011:160), uji normalitas bertujuan untuk menguji 

apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki 

distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai 

residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji Statistik 

menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Uji statistik untuk menguji 

normalitas residual yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji statistik non 

parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S). 

 

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


Tabel 2 

Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov Sebelum Ln 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized Residual 

N 200 

Normal Parameters
a,b

 

Mean ,0000000 

Std. 

Deviation 

,62736073 

Most Extreme 

Differences 

Absolute ,266 

Positive ,266 

Negative -,219 

Kolmogorov-Smirnov Z 3,768 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 
Sumber: Data sekunder yang diolah (2016) 

 

Berdasarkan tabel 2  di atas, hasil uji normalitas menunjukkan nilai Asymp. Sig. 

(2-tailed) 0,000 < 0.05. Sehingga dapat disimpulkan H0 ditolak yang berarti data 

tidak berdistribusi normal. 

 Menurut ghozali (2011:193), data yang tidak terdistribusi secara normal 

dapat di transformasi agar menjadi normal. Untuk mengobati terhadap 

pelanggaran tersebut, model regresi kita rubah dalam bentuk semi log yaitu 

sebelah kanan persamaan yaitu variabel dependen kita ubah dalam bentuk 

logaritma natural (Ln).   

Tabel 3 

Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov Sesudah Ln 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized Residual 

N 200 

Normal Parameters
a,b

 

Mean ,0000000 

Std. 

Deviation 

1,42294600 

Most Extreme 

Differences 

Absolute ,073 

Positive ,040 

Negative -,073 

Kolmogorov-Smirnov Z 1,029 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,240 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 
Sumber: Data sekunder yang diolah sesudah (2016) 

 



Berdasarkan tabel 3 di atas, hasil uji normalitas menunjukkan bahwa nilai 

Kolmogorov-Smirnov Z sebesar 1,029 dan nilai (Asymp. Sig. (2-tailed) 0,240 > 

0,05), maka H0 diterima yang artinya data residual berdistribusi normal.  

Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independen. Hasil uji 

multikolinieritas dapat dilihat pada tabel 4 berikut ini : 

Tabel 4 

Hasil Uji Multikolinieritas 

                                                                   Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) -3,352 ,338    

BiayaProduksi ,014 ,036 ,047 ,174 5,752 

BiayaOperasional ,490 ,150 ,364 ,199 5,033 

PendapatanUsaha ,059 ,025 ,341 ,123 8,118 

PerputaranTotalAktiva ,234 ,257 ,046 ,970 1,031 

a. Dependent Variable: Ln_LabaBersih 
Sumber: Data sekunder yang diolah (2016) 

Berdasarkan tabel 4 di atas diperoleh hasil perhitungan nilai tolerance 

menunjukkan tidak ada variabel bebas yang memiliki nilai tolerance < 0,10. Hasil 

perhitungan nilai VIF menunjukkan tidak ada variabel bebas yang memiliki nilai 

VIF > 10. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antara 

variabel bebas dalam model regresi sehingga persamaan regresi ini memenuhi 

syarat bebas multikolinieritas. 

Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang 

lain. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi 

heterokedastisitas. Menurut Priyatno (2010:84), salah satu uji untuk melihat 

apakah model regresi bebas dari heterokedastisitas yaitu dengan melakukan uji 



spearman rho.Uji spearman rho adalah mengkorelasikan nilai residual 

(Unstandardized residual) dengan masing-masing variabel independen, dengan 

ketentuan jika signifikansi korelasi > 0,05 maka model regresi bebas dari 

heterokedastisitas. 

Tabel 5 

Hasil Uji Heterokedastisitas menggunakan Uji Spearman Rho 

                                                            Correlations 

 Unstandardized 

Residual 

Spearman's rho 

Unstandardized Residual 

Correlation 

Coefficient 

1,000 

Sig. (2-tailed) . 

N 200 

BiayaProduksi 

Correlation 

Coefficient 

-,082 

Sig. (2-tailed) ,249 

N 200 

BiayaOperasional 

Correlation 

Coefficient 

-,055 

Sig. (2-tailed) ,443 

N 200 

PendapatanUsaha 

Correlation 

Coefficient 

-,060 

Sig. (2-tailed) ,396 

N 200 

PerputaranTotalAktiva 

Correlation 

Coefficient 

,010 

Sig. (2-tailed) ,892 

N 200 

Sumber: Data sekunder yang diolah (2016) 

 

Berdasarkan tabel 5 diatas hasil uji Spearman Rho menunjukkan semua 

variabel bebas memiliki nilai probabilitas signifikan > 0,05. Sehingga dapat 

disimpulkan model regresi bebas dari heterokedastisitas. 

Uji Autokorelasi 

Menurut Ghozali (2011:110), uji autokorelasi bertujuan menguji apakah 

dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada 

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



cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi yaitu dengan melakukan Uji 

Durbin-Watson (DW test).  

Tabel 7 

Hasil Uji Autokorelasi 

                      Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 ,722
a
 ,521 ,511 1,43747 2,002 

a. Predictors: (Constant), PerputaranTotalAktiva, BiayaProduksi, 

BiayaOperasional, PendapatanUsaha 

b. Dependent Variable: Ln_LabaBersih 
Sumber: Data sekunder yang diolah (2016) 

Berdasarkan tabel 7 diatas diperoleh nilai Durbin-Watson 2,002 berada 

diantara (1,8094 < 2,002 < 2,1906) yang berarti tidak terjadi autokorelasi sehingga 

persamaan regresi ini memenuhi syarat bebas autokorelasi. 

Uji Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linier berganda bertujuan untuk mengetahui ada atau 

tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel 

dependen yang dilihat dari nilai koofisien korelasinya. Persamaan regresi linier 

berganda yang dilakukan dengan bantuan SPSS Versi 21.0 dapat dilihat pada tabel 

berikut ini:  

Tabel 8 

Hasil Uji Regresi Linier Berganda 

                                                                 Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -3,352 ,338  

BiayaProduksi ,014 ,036 ,047 

BiayaOperasional ,490 ,150 ,364 

PendapatanUsaha ,059 ,025 ,341 

PerputaranTotalAktiva ,234 ,257 ,046 

a. Dependent Variable: Ln_LabaBersih 

Sumber: Data sekunder yang diolah (2016) 

Berdasarkan tabel 8 diatas diperoleh hasil persamaan regresi linier berganda 

sebagai berikut: 

Ln_LB = -3,352 + 0,014 (X1) + 0,490 (X2) + 0,059 (X3) +0,234 (X4) + e 



Keterangan : 

1. Angka konstanta sebesar  -3,352 menyatakan bahwa jika nilai biaya produksi, 

biaya operasional, pendapatan usaha, dan perputaran total aktiva sama dengan 

nol, maka laba bersih berkurang sebesar  -3,352. 

2. Jika variabel biaya produksi meningkat 1, maka akan meningkatkan laba 

bersih sebesar 0,014 dengan asumsi nilai koofisien regresi variabel lain 

konstan. 

3. Jika variabel biaya operasional meningkat 1, maka akan meningkatkan laba 

bersih sebesar 0,490 dengan asumsi nilai koofisien regresi variabel lain 

konstan. 

4. Jika variabel pendapatan usaha meningkat 1, maka akan meningkatkan laba 

bersih sebesar 0,059 dengan asumsi nilai koofisien regresi variabel lain 

konstan. 

5. Jika variabel perputaran total aktiva meningkat 1, maka akan meningkatkan 

laba bersih sebesar 0,234 dengan asumsi nilai koofisien regresi variabel lain 

konstan. 

Uji Hipotesis 

Uji t (Uji Parsial) 

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel 

independen (biaya produksi, biaya operasional, pendapatan usaha, dan perputaran 

total aktiva) secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen (laba bersih).  

Tabel 9 

Hasil Uji Parsial (Uji t) 

                                                                     Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -3,352 ,338  -9,920 ,000 

BiayaProduksi ,014 ,036 ,047 ,392 ,695 

BiayaOperasional ,490 ,150 ,364 3,271 ,001 

PendapatanUsaha ,059 ,025 ,341 2,411 ,017 

PerputaranTotalAktiva ,234 ,257 ,046 ,910 ,364 

a. Dependent Variable: Ln_LabaBersih 

Sumber: Data sekunder yang diolah (2016) 



Berdasarkan tabel 9 di atas disimpulkan bahwa:  

Dari tabel 9 menunjukkan biaya produksi memiliki nilai t-hitung sebesar 

0,392 < 1,972. Sedangkan nilai (p-value = 0,695 > 0,05). Sehingga dapat 

disimpulkan Ha ditolak dan H0 diterima, yang berarti ( H1) biaya produksi tidak 

berpengaruh terhadap laba bersih pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2011-2014. 

Dari tabel 9 menunjukkan bahwa biaya operasional memiliki nilai t-hitung 

sebesar 3,271 > 1,972. Sedangkan nilai (p-value = 0,001 < 0,05). Sehingga dapat 

disimpulkan H0 ditolak dan Ha diterima, yang berarti bahwa (H2) biaya 

operasional berpengaruh terhadap laba bersih pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2014. 

. Dari tabel 9 menunjukkan bahwa pendapatan usaha memiliki nilai t-

hitung sebesar 2,411 > 1,972. Sedangkan nilai (p-value = 0,017 < 0,05). Sehingga 

dapat disimpulkan H0 ditolak dan Ha diterima, yang berarti bahwa (H3) 

pendapatan usaha berpengaruh terhadap laba bersih pada perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2014. 

Dari tabel 9 menunjukkan bahwa perputaran total aktiva memiliki nilai t-

hitung sebesar 0,910 < 1,972. Sedangkan nilai (p-value = 0,364 > 0,05). Sehingga 

dapat disimpulkan Ha ditolak dan H0 diterima, yang berarti bahwa (H4) perputaran 

total aktiva tidak berpengaruh terhadap laba bersih pada perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2014. 

Uji F (Uji Simultan) 

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (biaya 

produksi, biaya operasional, pendapatan usaha, dan perputaran total aktiva) secara 

simultan berpengaruh terhadap variabel dependen (laba bersih).  

Tabel 10 

Hasil Uji Simultan (Uji f) 

ANOVA
a
 

Model Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

1 Regression 437,871 4 109,468 52,977 ,000
b
 



Residual 402,930 195 2,066   

Total 840,802 199    

a. Dependent Variable: Ln_LabaBersih 

b. Predictors: (Constant), PerputaranTotalAktiva, BiayaProduksi, 

BiayaOperasional, PendapatanUsaha 

Sumber: Data sekunder yang diolah (2016 

 

Berdasarkan tabel 10 di atas diperoleh nilai F-hitung sebesar 52,977 > F-

tabel 2,42 dengan nilai probabilitas signifikansi 0,000 < 0,05, dan dapat 

disimpulkan H0 ditolak dan Ha diterima, maka (H5) yang artinya biaya produksi, 

biaya operasional, pendapatan usaha, dan perputaran total aktiva secara bersama-

sama berpengaruh terhadap laba bersih pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2014. 

Uji Koefisien Determinasi 

Tabel 11 

Hasil Uji Koefisien Determinasi 

                              Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the Estimate 

1 ,722
a
 ,521 ,511 1,43747 

a. Predictors: (Constant), PerputaranTotalAktiva, BiayaProduksi, 

BiayaOperasional, PendapatanUsaha 

b. Dependent Variable: Ln_LabaBersih 

Sumber: Data sekunder yang diolah (2016) 

 

Berdasarkan tabel 11 diperoleh nilai koefisien determinasi ( Adjusted R 

square ) sebesar 0,511 × 100% = 51,1%. Hal ini menunjukkan bahwa 51,1% laba 

bersih dipengaruhi oleh biaya produksi, biaya operasional, pendapatan usaha, dan 

perputaran total aktiva. Sedangkan sisanya 48.9% dipengaruhi oleh variabel lain 

diluar dari variabel yang digunakan dalam penelitian ini.  

Pembahasan 

Pengaruh Biaya Produksi Terhadap Laba Bersih 

Berdasarkan hasil uji parsial variabel independen dalam penelitian ini 

dapat disimpulkan bahwa biaya produksi tidak berpengaruh terhadap laba bersih 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-



2014. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Haloho 

(2006), yang menyatakan bahwa biaya produksi tidak berpengaruh signifikan 

terhadap laba. Karena peningkatan biaya produksi secara umum tidak akan 

meningkatkan laba melainkan akan menurunkan laba perusahaan. Artinya 

peningkatan laba tidak disebabkan oleh peningkatan biaya produksi. Hal ini 

mungkin disebabkan biaya produksi tidak sepenuhnya dikeluarkan dari 

pendapatan yang dihasilkan oleh penjualan, tetapi perusahaan menyediakan modal 

yang besar yang berasal dari investor untuk menutupi biaya produksi. Sehingga 

naik turunnya biaya produksi tidak mempengaruhi laba bersih yang dihasilkan 

oleh perusahaan. 

Pengaruh Biaya Operasional Terhadap Laba bersih 

Berdasarkan hasil uji parsial variabel independen dalam penelitian ini 

dapat disimpulkan bahwa biaya operasional berpengaruh terhadap laba bersih 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-

2014. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Nurhasanah (2015), yang menyatakan bahwa  Biaya operasional berpengaruh 

terhadap laba bersih. Semakin tinggi biaya Operasional perusahaan, maka laba 

perusahaan akan menurun. Begitu juga sebaliknya jika biaya operasional turun, 

maka laba perusahaan meningkat. 

Pengaruh Pendapatan Usaha Terhadap Laba Bersih 

Berdasarkan hasil uji parsial variabel independen dalam penelitian ini 

dapat disimpulkan bahwa pendapatan usaha berpengaruh terhadap laba bersih 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-

2014. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Efilia 

(2014), yang menyatakan bahwa pendapatan usaha berpengaruh signifikan 

terhadap laba bersih. Jika pendapatan yang diperoleh perusahaan meningkat 

otomatis laba bersih juga akan mengalami peningkatan. Dari kondisi tersebut 

diharapkan manajemen tetap mempertahankan kinerjanya dengan baik agar 

pendapatan yang dihasilkan terus meningkat.  

 

 



Pengaruh Perputaran Total Aktiva Terhadap Laba Bersih 

 Berdasarkan hasil uji parsial variabel independen dalam penelitian ini 

dapat disimpulkan bahwa perputaran total aktiva tidak berpengaruh terhadap laba 

bersih pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2011-2014.  Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Julianti (2014), yang menyatakan bahwa TATO tidak berpengaruh signifikan 

terhadap pertumbuhan laba. Semakin tinggi Total assets turnover maka laba yang 

dihasilkan juga akan mengalami peningkatan. Ini berarti perputaran asset-asset 

perusahaan untuk menghasilkan penjualan bersihnya cepat, sehingga dapat 

meningkatkan laba perusahaan. Peningkatan Total assets turnover dapat 

disebabkan karena adanya peningkatan dari penjualannya. Selain itu bisa 

dikarenakan asset yang kurang produktif. Sedangkan penurunan rasio ini dapat 

disebabkan karena perusahaan belum mampu memaksimalkan asset yang dimiliki 

dan penjualannya menurun.  

Pengaruh Biaya Produksi, Biaya Operasional, Pendapatan Usaha, dan 

Perputaran Total Aktiva Terhadap Laba bersih 

 Berdasarkan hasil uji simultan, diketahui bahwa biaya produksi, biaya 

operasional, pendapatan usaha dan perputaran total aktiva secara simultan 

berpengaruh terhadap laba bersih pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2011-2014.  Hal ini diperkuat dengan nilai 

koofisien determinasi sebesar 0,511, yang berarti laba bersih dipengaruhi biaya 

produksi, biaya operasional, pendapatan usaha dan perputaran total aktiva sebesar 

51,1% dan sisanya 48,9% dipengaruhi oleh variable lain yang tidak ada dalam 

penelitian ini. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis dan uji hipotesis yang telah dilakukan dalam 

penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Biaya produksi tidak berpengaruh terhadap laba bersih pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2014. 



2. Biaya operasional berpengaruh terhadap laba bersih pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2014. 

3. Pendapatan usaha berpengaruh terhadap laba bersih pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2014. 

4. Perputaran total aktiva tidak berpengaruh terhadap laba bersih pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2011-2014. 

5. Biaya produksi, biaya operasional, pendapatan usaha dan perputaran total 

aktiva secara simultan berpengaruh terhadap laba bersih pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2014. 

Saran 

 Adapun saran yang dapat penulis berikan dari penelitian ini untuk 

kesempurnaan penelitian selanjutnya adalah: 

1. Peneliti selanjutnya diharapkan menggunakan sampel perusahaan yang berbeda 

selain perusahaan manufaktur. 

2. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk memperpanjang periode pengamatan 

lebih dari empat tahun. 

3. Menambah variabel lain yang mempengaruhi laba bersih. 
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