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ABSTRAKSI 

DIYAN WULANSARI. 090462201092 

PENGARUH CURRENT RATIO, NET PROFIT MARGIN, DEBT TO 
EQUITY RATIO, DAN TOTAL ASSET TURNOVER TERHADAP 
PERUBAHAN LABA PADA PERUSAHAAN INDUSTRI BARANG 
KONSUMSI PERIODE 2009-2011 

Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Maritim Raja Ali Haji 

Penelitian ini untuk mengetahui variabel CR, NPM, DER, dan TATO 
terhadap perubahan laba pada Perusahaan Industri Barang Konsumsi yang 
terdaftar di Bursak Efek Indonesia periode 2009-2011. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel  Current Ratio, Net Profit 
Margin, Debt to Equity Ratio, dan  Total Asset Turnover  secara simultan 
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Perubahan Laba. Hasil uji F 
menghasilkan Fhitung > Ftabel (2.809 > 2.668) dengan tingkat signifikan 0.042 < 
0.05. Secara parsial Current Ratio (CR) berpengaruh signifikan terhadap 
perubahan laba. Net Profit Margin (NPM) tidak berpengaruh signifikan terhadap 
perudahan laba. Debt to Equity Ratio (DER) berpengaruh signifikan terhadap 
perubahan laba. Total Asset Turnover (TATO) tidak berpengaruh signifikan 
terhadap perubahan laba. 

 
Kata kunci: pengaruh Current Ratio (CR), Net Profit Margin (NPM), Debt to 
Equity Ratio (DER), dan  Total Asset Turnover (TATO) terhadap Perubahan 
Laba. 

PENDAHULUAN 
Latar Belakang 

Semua perusahaan didirikan dengan tujuan memperoleh laba atau 
keuntungan. Laba (penghasilan bersih) adalah kenaikan manfaat ekonomi selama 
satu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau 
penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang berasal dari 
kontribusi penanaman modal. Dalam Statement of Financial Accounting Concept 
No 1 (2002) dalam Purnawati (2005:1), informasi laba berfungsi untuk menilai 
kinerja manajemen, membantu memperkirakan kemampuan laba dalam jangka 
panjang, memprediksi laba perusahaan untuk tahun yang akan datang dan 
menaksir resiko dalam meminjam atau dalam melakukan investasi. Keberhasilan 
perusahaan dapat diukur berdasarkan kemampuan perusahaan yang tercermin 
dalam kinerja manajemennya. Salah satu parameter kinerja perusahaan yang 
sering digunakan adalah laba. 

Salah satu alternatif  untuk mengetahui perubahan laba suatu perusahaan 
yang sering digunakan adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan. 
Menurut Suhardito dkk (2000:104) dalam Putri (2010:14), analisis rasio adalah 
salah satu cara pemprosesan dan penginterprestasikan informasi akuntansi yang 
dinyatakan dalam artian relatif maupun absolut untuk menjelaskan hubungan 
tertentu antara angka yang satu dengan angka yang lain dari suatu laporan 
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keuangan. Atau secara sederhana rasio disebut sebagai perbandingan jumlah, dari 
satu jumlah dengan jumlah lainnya itulah dilihat perbandingan perbandingan 
dengan harapan nantinya akan ditemukan jawaban yang selanjutnya itu dijadikan 
bahan kajian untuk dianalisis dan diputuskan (Fahmi, 2011:107). 
 Ketidak konsistenan hasil penelitian–penelitian terdahulu mengenai 
pengaruh beberapa rasio keuangan tertentu terhadap perubahan laba, mendorong 
penulis melakukan pengujian lebih lanjut temuan-temuan empiris mengenai rasio 
keuangan dengan menguji kembali dari penelitian terdahulu dengan menggunakan 
rasio CR, NPM, DER dan TATO terhadap perubahan laba. 
 
Perumusan Masalah 
 Berdasarkan latar belakang yang telah diurai diatas, maka penulis 
mencoba merumuskan masalah yaitu: 

1. Apakah CR berpengaruh signifikan terhadap laba ? 
2. Apakah NPM berpengaruh signifikan  terhadap perubahan laba? 
3. Apakah DER berpengaruh  signifikan  terhadap perubahan laba ? 
4. Apakah TATO berpengaruh signifikan  terhadap perubahan laba ? 
5. Apakah CR, NPM, DER dan TATO berpengaruh signifikan terhadap 

perubahan laba ? 
 

TELAAH  PUSTAKA 
Rasio Likuiditas (Liquidity Ratio) 
 Rasio likuiditas (liquidity ratio) adalah kemampuan suatu perusahaan 
memenenuhi kewajiban jangka pendeknya secara tepat waktu. Contohnya 
membayar listrik, telepon, air PDAM, gaji karyawan, gaji teknisi, gaji lembur, 
tagihan telpon dan sebagainya. 
 Rasio  likuiditas secara umum ada 3 (dua) yaitu current ratio, quick ratio 
(acit test ratio dan Net working capital ratio. 

a) Current ratio  
b) Quick Ratio (Acid Test Ratio). 
c) Net Working Capital Ratio. 
d) Cash Flow Liquidity Rasio 

 
Rasio Solvabilitas Atau Rasio Leverage 
 Rasio leverage adalah mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai 
dengan utang. Penggunaan utang yang terlalu tinggi akan membahayakan 
perusahaan karena perusahaan akan masuk dalam kategori extreme leverage 
(utang ekstrem) yaitu peruahaan terjebak dalam tingkat utang yang tinggi dan sulit 
untuk melepaskan beban utang tersebut. Karena itu sebaiknya perusahaan harus 
menyeimbangkan beberapa utang yang layak diambil dan dari mana sumber-
sumber yang dapat dipakai untuk membayar utang. 
 Rasio leverage secara umum ada 7 (tujuh) yaitu: 

a) Debt to Total Assets atau Debt Ratio 
b) Debt to Equity Ratio  
c) Times Interest Earned 
d) Long-Term Debt to Total Capitalization 
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e) Fixed Charge Coverage 
f) Cash Flow Adequancy 

 
Rasio Aktivitas 
 Rasio aktivitas adalah rasio yang menggambarkan sejauh mana suatu 
perusahaan mempergunakan sumber daya yang dimilikinya guna menunjang 
aktivitas perubahaan, dimana penggunaan aktivitas ini dilakukan secara sangat 
maksimal dengan maksud memperoleh hasil yang maksimal. Rasio ini bagi 
banyak praktisi dan analisis bisnis menyebutnya juga sebagai rasio pengelolaan 
asset (asset management ratio). 
 Rumus rasio aktivitas secara umum ada 4 (empat), yaitu:  

a) Inventory turnover 
b) Day Sales Outstanding 
c) Fixed Assets Turnover 
d) Total Assets Turnover 
e) Long Term Asset Turnover 

 
Rasio Profitabilitas  
 Rasio ini mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang 
ditunjukan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam 
hubungannya dengan penjualan maupun investasi. Semakin baik rasio 
profitabilitas maka semakin baik menggambarkan kemampuan tingginya 
perolehan keuntungan perusahaan. 
 Rasio profitabilitas secara umum ada 4 (empat), yaitu: 

a) Gross Profit Margin 
b) Net Profit Margin 
c) Return on Investment (ROI) 
d) Return on Equity (ROE) 

 
Perubahan Laba 
 Perubahan laba merupakan kenaikan laba atau penurun laba pada periode 
tertentu (Purnawati, 2005:24). Menurut Chariri dan Imam (2001:302) dalam 
Purnawati, (2005:24), laba merupakan perbedaan pendapatan yang direalisasi, 
transaksi yang terjadi selama satu periode dengan biaya yang berkaitan dengan 
pendapatan tersebut. 
 
Hubungan antara masing-masing Variabel 
Pengaruh CR terhadap Perubahan Laba 

CR  menunjukkan sejauh mana aktiva lancar memenuhi kewajiban- kewajiban 
lancar. Menurut Munawir (2004) dalam Putri (2010), semakin besar perbandingan 
aktiva lancar dengan hutang lancar semakin tinggi kemampuan perusahaan 
menutupi kewajiban jangka pendeknya. Rasio lancar dapat dikatakan sebagai 
bentuk mengukur tingkat keamanan (margin of safety). Pengaruh current ratio 
terhadap perubahan laba adalah semakin tinggi current ratio, maka laba bersih 
yang dihasilkan perusahaan semakin sedikit, karena rasio lancar yang tinggi 
menunjukkan adanya kelebihan aktiva lancar yang tidak baik terhadap 
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profitabilitas perusahaan karena aktiva lancar menghasilkan return yang lebih 
rendah dibandingkan aktiva tetap. 

 
Pengaruh NPM terhadap Perubahan Laba  

Merupakan perbandingan antara laba bersih setelah pajak (yaitu laba 
sebelum pajak penghasilan dikurangi dengan pajak penghasilan) terhadap 
penjualan bersih (Net sales). Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan 
menghasilkan pendapatan bersihnya terhadap total penjualan bersih yang dicapai 
perusahaan. Andriyani (2008:47) semakin tinggi NPM menunjukkan bahwa 
semakin meningkat laba bersih yang dicapai perusahaan terhadap penjualan 
bersihnya. Meningkatnya NPM akan meningkatkan daya tarik investor untuk 
menginvestasikan modalnya, sehingga laba perusahaan akan meningkat.  

 
Pengaruh DER terhadap Perubahan Laba 

Debt to equity ratio digunkan untuk menilai utang dengan ekuitas. Rasio  
ini digunakan untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam 
(kreditor) dengan pemilik perusahaan. Makin besar hutang perusahaan untuk 
mendanai asset, makin besar pula financial leverage yaitu pembayaran bunga 
hutang. Debt to equity ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 
proporsi total asset yang dibiayai oleh kreditor. Makin tinggi Debt to equity ratio, 
makin besar financial leverage dan makin besar pula dana kreditor yang 
digunakan untuk menghasilkan laba.  

 
Pengaruh TATO terhadap Perubahan Laba 

TATO merupakan perbandingan antar penjualan bersih (Net sales) terhadap 
total asset. TATO berfungsi untuk mengukur kemampuan perusahaan 
menggunakan total aktivanya dalam menghasilkan penjualan bersih (Fahmi, 
2011:135). Semakin besar TATO menunjukkan semakin efisiensi penggunaan 
seluruh aktiva perusahaan untuk menunjang kegiatan penjualan. Hal ini 
menunjukan bahwa kinerja perusahaan semakin baik, dengan demikian para 
investor tertarik untuk menanamkan modalnya, sehingga dapat meningkatkan laba 
perusahaan (Mamdun M. Hanafi dam Abdul Halim, 2003) dalam (Purnawati, 
2005:21). 

 
Hipotesis  
Hipotesis penelitian yang akan diuji adalah : 
H1 : CR berpengaruh signifikan  terhadap perubahan laba. 
H2 : NPM berpengaruh signifikan terhadap perubahan laba. 
H3 : DER berpengaruh signifikan  terhadap perubahan laba. 
H4 : TATO berpengaruh signifikan  terhadap perubahan laba. 
H5 : CR, NPM, DER, TATO berpengaruh signifikan terhadap perubahan laba. 
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Kerangka Pemikiran  
2.1. Gambar 

Kerangka Pemikiran 
 

RASIO KEUANGAN 

 

                                                                       H1 

      H2 

                                     H3                      

     H4 

      

      

                 H5     

      

METODA PENELITIAN 
Variable dan Operasional  Variabel Penelitian 
Variabel Penelitian 

Jenis variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
1. Variabel dependen 

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Perubahan laba 
atau Y = Perubahan laba 
Rumus perhitungan perubahan laba relative: 
∆Yt =      (Yit - Yit-n) 
              Yit-n 
Notasi:  ∆Yt = Perubahan relative laba  pada peiode tertentu 
     Yit = Laba  perusahaan pada periode tertentu 
     Yit-n = Laba perusahaan pada periode sebelumnya 

2. Variabel Independen (X) 
Variabel Independen dalam penelitian ini adalah rasio keuangan. Rasio keuangan 
dalam pemelitian ini terdiri dari empat macam yaitu:  

a.  Rasio Lancar (Current ratio) / CR (X1) 

 
b. Rasio Laba Bersih (Net Profit Margin) / NPM (X2) 

Rasio Likuiditas              
CR (X1)                                          

Rasio Profitabilitas         
NPM (X2) 

Rasio Solvatibilitas 
DER (X3) 

 
Rasio Aktivitas 

TATO (X4) 

Perubahan Laba 
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c.  Rasio Utang Terhadap Ekuitas (Det to Equity Ratio) /DER (X3) 

 
d.  Rasio  Perputaran Total Aktiva (Total Asset Turnover) TATO  (X4) 

 
 
Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan Industri Barang Konsumsi 
yang terdaftar di BEI. 

Teknik pengambilan sample (sampling) yang digunakan adalah purposive 
sampling yaitu penarikan sampel dengan pertimbangan tertentu. Dari 32 populasi 
Perusahaan Industri Barang konsumsi  yang berdasarkan kriteria yang digunakan 
untuk pengambilan sampel diatas ada 14 perusahaan. 

 
Jenis Data dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sekunder. Sumber data 
dalam penelitian adalah dari berbagai penelitian terdahulu. Data-data yang diolah 
berasal dari situs resmi Bursa Efek Indonesia. 

 
Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan : 
1. Teknik Observasi 
2. Penelitian Kepustakaan 
 

Teknik Analisis 
Sebelum melakukan uji statistik langkah awal yang harus dilakukan adalah 

screening terhadap data yang akan diolah (Ghozali, 2006:27). Menurut Hair 
(1998) dalam Ghozali (2006:36), untuk kasus sampel kecil (kurang dari 80), 
maka standar skor dengan nilai ± 2.5 dinyatakan outlier. Metode yang 
digunakan adalah regresi linier berganda. 

 
HASIL PENELITAN DAN PEMBAHASAN 
 Sebelum melakukan uji statistik langkah awal yang harus dilakukan adalah 
screening terhadap data yang akan diolah (Ghozali, 2006:27). Menurut Hair 
(1998) dalam Ghozali (2006:36), untuk kasus sampel kecil (kurang dari 80), maka 
standar skor dengan nilai ± 2.5 dinyatakan outlier. Setelah data discreening data 
yang awalnya 42 data menjadi 37 data. 
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Analisis Deskritif 

Tabel 4.7 
Uji Statistik Deskritif 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Current Ratio (X1) 37 .9450 7.2631 2.717251 1.5558475 
Net Profit Magrin (X2) 37 .0110 .2730 .101251 .0694793 
Debt to Equity Ratio (X3) 37 .1292 2.4506 .736224 .5989462 
Total Assets Turnover (X4) 37 .3641 2.1998 1.297705 .4651870 
Perubahan Laba (Y) 37 .0010 1.2192 .381914 .3212800 
Valid N (listwise) 37     
Sumber: Output pengolahan data SPSS. V. 17.0 (2013) 
 Dari tabel 4.7 diatas diketahui bahwa jumlah sampel yang digunakan 
dalam penelitian ini sebanyak 37 sampel. Selain itu, diketahui bahwa rata-rata 
Perubahan Laba sebesar 0.381914 dengan deviasi sebesar 0.3212800, nilai 
minimum 0.0010 dan nilai maximum 1.219. CR (Current Ratio) memiliki rata-
rata 2.717251 dengan deviasi sebesar 1.5558475 nilai minimum 0.9450 dan 
maximum 7.2631. NPM  (Net Profit Margin) memiliki rata-rata 0.101251 dengan 
deviasi sebesar 0.0694793, nilai minimum 0.0110 dan nilai maximum 0.2730. 
DER (Debt to Equity Ratio) memiliki rata-rata 0.736224 dengan deviasi sebesar 
0.5989462, nilai minimum 0.1292 dan nilai maximum 2.4506. TATO (Total Asset 
Tourover) memiliki rata-rata 1.297705 dengan deviasi sebesar 0.4651870, nilai 
minimum 0.3641 dan nilai  maximum 2.1998. 
 
Analisis Uji Asumsi Klasik 
Uji Normalitas 
 Menurut Ghozali (2006:114), uji statistik lain yang digunakan untuk 
menguji normalitas residual adalah uji statistik non-parametrik Kolmogorov-
Smirnov (K-S). Uji K-S dilakukan dengan membuat hipotesis. 
H0: Data  berdistribusi normal 
Ha: Data  tidak berdistribusi normal. 
 Jika sig > 0.05, maka H0 diterima Ha ditolak yang artinya data residual 
berdistribusi normal. 
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Tabel 4.8 
Hasil Uji Normalitas (Sebelum ditransformasi ke LN) 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  

Current Ratio 
(X1) 

Net Profit 
Magrin 

(X2) 

Debt to 
Equity 

Ratio (X3) 

Total 
Assets 

Turnover 
(X4) 

Perubahan 
Laba (Y) 

N 37 37 37 37 37 
Normal 
Parametersa,,b 

Mean 2.717251 .101251 .736224 1.297705 .381914 
Std. Deviation 1.5558475 .0694793 .5989462 .4651870 .3212800 

Most Extreme 
Differences 

Absolute .137 .148 .228 .098 .174 
Positive .137 .148 .228 .098 .174 
Negative -.127 -.097 -.158 -.072 -.118 

Kolmogorov-Smirnov Z .832 .898 1.390 .596 1.060 
Asymp. Sig. (2-tailed) .493 .395 .042 .869 .211 
a. Test distribution is Normal. 
Sumber: Output pengolahan data SPSS. V. 17.0 (2013) 
 
 
 Dari data hasil uji statistik non- paramentik atau komogorov-smirnov (K-
S) di atas dapat dilihat nilai Asymp. Sig. (2-tailed) adalah CR 0.493, NPM 0.395, 
DER 0.042, TATO 0.869 dan Perubahan Laba (Y) 0.211.  Dapat disimpulkan CR, 
NPM,  TATO dan Y memiliki nilai Sig > 0.05, maka data  berdistribusi normal. 
Sedangakan DER memiliki nilai sig 0.042 < 0.05, maka tidak berdistribusi 
normal. 
 Menurut Suliyanto (2011:79), salah satu metode treatment untuk 
mengatasi jika uji asumsi normalitas tidak terpenuhi adalah melakukan 
trasformasi data menjadi Log atau LN berntuk lainnya.  

Tabel 4.9 
Hasil Uji Normalitas Setelah ditrasfomasi ke LN 

                                    One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  LN_X1 LN_X2 LN_X3 LN_X4 LN_Y 
N 37 37 37 37 37 
Normal 
Parametersa,,b 

Mean .8537 -2.5503 -.5786 .1838 -1.4556 
Std. Deviation .54512 .79458 .73357 .42717 1.31531 

Most Extreme 
Differences 

Absolute .086 .141 .143 .131 .150 
Positive .086 .075 .143 .078 .106 
Negative -.049 -.141 -.069 -.131 -.150 

Kolmogorov-Smirnov Z .521 .859 .870 .794 .911 
Asymp. Sig. (2-tailed) .949 .452 .436 .554 .378 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
Sumber: Output pengolahan data SPSS. V. 17.0 (2013) 
 Dari data hasil uji statistik non- paramentik atau komogorov-smirnov (K-
S) diatas dapat dilihat nilai Asymp. Sig. (2-tailed) satelah data ditrasformasi ke 
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Logaritma Natural (LN), semua variabel yaitu Current ratio (X1), Net Profit 
Margin (X2), Debt Equity Ratio (X3), Total Assets Turnover (X4) dan Perubahan 
Laba (Y) memilki nilai signifikan > 0.05, maka data berdistribusi normal. 
 
Uji Multikolinieritas 
 Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah antara variabel independen 
mengandung korelasi atau tidak . Variance Inflation Factor (VIF) < 10  maka 
antar variabel independen (CR, NPM, DER,dan TATO) tidak terjadi 
multikolinieritas (Putri, 2010:73). Berikut ini adalah hasil uji multikolinieritas: 
 
 
 

Tabel 4.10 
Hasil Uji Multikolinieritas 

                                                 Coefficientsa 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 
1(Constant)   

LN_X1 .107 9.361 
LN_X2 .781 1.281 

LN_X3 .105 9.505 

LN_X4 .633 1.579 
a. Dependent Variable: LN_Y 

             Sumber: Output pengolahan data SPSS. V. 17.0 (2013) 
    Dari hasil tabel 4.10 diatas diketahui bahwa Variabel CR memiliki nilai 
Tolerance 0.107 dan Variance Inflation Factor (VIF) sebesar 9.361. Variabel 
NPM memiliki nilai Tolerance 0.781 dan Variance Inflation Factor (VIF) sebesar 
1.281. Variabel DER memiliki nilai Tolerance 0.105 dan Variance Inflation 
Factor (VIF) sebesar 9.505 dan variabel TATO memiliki nilai Tolerance 0.633 
dan Variance Inflation Factor (VIF) sebesar 1.579. Maka dapat disimpulkan 
bahwa keempat variabel independan memiliki nilai tolerance > 0,10 dan VIF < 10. 
Yang artinya data  tidak terjadi multikolinieritas. 
 
Uji Heteroskedastisitas 

Menurut Priyanto (2010:84), uji Spearman rho yaitu mengkorelasi nilai 
residual (unstandardized residual) dengan masing-masing variabel independen, 
dengan ketentuan jika signifikansi terjadi < 0.05 maka pada model terjadi masalah 
Heteroskedastisitas. 
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Tabel 4.11 
Hasil Uji Heteroskedastisitas 

                                                             Correlations 
   

Unstandardized 
Residual 

Spearman's rho LN_X1 Correlation Coefficient -.111 
Sig. (2-tailed) .511 
N 37 

LN_X2 Correlation Coefficient .072 
Sig. (2-tailed) .672 
N 37 

LN_X3 Correlation Coefficient .081 
Sig. (2-tailed) .635 
N 37 

LN_X4 Correlation Coefficient .066 
Sig. (2-tailed) .698 
N 37 

Unstandardized Residual Correlation Coefficient 1.000 
Sig. (2-tailed) . 
N 37 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
Sumber: Output pengolahan data SPSS. V. 17.0 (2013) 
 Hasil uji pada table 4.11 diatas, diketahui bahwa nilai probabilitas untuk 
CR sebesar 0.511, NPM sebesar 0.672, DER sebesar 0.635, dan TATO sebesar 
0.698. Nilai probabilitas untuk semua variabel independen menunjukkan nilai 
yang lebih besar dari 0.05 (probabilitas > 0.05). Dengan ini dapat disimpulkan 
tidak ditemukannya masalah heteroskedatisitas pada model regresi. 
 
Uji Autokolerasi 
 Menurut Uyanto (2009:248), nilai uji statistik Durbin Watson (DW) 
berkisar antara 0 dan 4. Sebagian pedoman umum, bila nilai uji statistik  DW 
lebih kecil dari satu atau lebih besar dari 3, maka residual atau error dari model 
regresi berganda tidak bersifat independen atau terjadi Autocorrelation. Berikut 
ini uji autokorelasi: 

Tabel 4.12 
Hasil Uji Autokorelasi 

           Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate Durbin-Watson 

1 .510a .260 .167 1.20018 2.657 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


11 
 

a. Predictors: (Constant), LN_X4, LN_X1, LN_X2, LN_X3 
b. Dependent Variable: LN_Y 
Sumber: Output pengolahan data SPSS. V. 17.0 (2013) 
 Dari hasil tabel 4.11 uji autokorelasi tersebut diketahui bahwa nilai Durbin 
Watson (DW) sebesar 2.657. Angka tersebut berada antar angka 1 sampai 3, maka 
dapat disimpulkan  model regresi berganda tidak terjadi autokorelasi. 
 
Analisis Regresi Barganda 
 Analisis ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh 
variabel independen yaitu Current Ratio (CR), Net Profit Margin (NPM),  Debt to 
Equity Ratio (DER), dan Total Asset Turnover (TATO) terhadap variabel 
dependen Perubahan Laba. 
 Berdasarkan hal tersebut diatas, maka untuk mengetahui nilai persamaan 
regresi dan nilai koefisien kolerasi dipergunakan data pada table 4.7 dibawah ini. 
 Dengan menggunakan SPSS 17.0 data tabel 4.7 diatas diolah untuk dapat 
menunjukkan adanya pengaruh atau tidak antara vaariabel independen (Current 
Ratio, Net Profit Margin,  Debt to Equity Ratio , dan Total Asset Turnover dengan 
variabel dependen (Perubahaan Laba). Berikut ini adalah hasil analisis regresi 
berganda: 

Tabel 4.13 
Hasil Uji Regresi Berganda 

                                                            Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -3.167 1.042  -3.038 .005 

LN_X1 3.223 1.123 1.336 2.870 .007 
LN_X2 -.153 .285 -.093 -.539 .594 
LN_X3 2.733 .841 1.524 3.250 .003 

LN_X4 .815 .588 .265 1.385 .176 
a. Dependent Variable: LN_Y 
Sumber: Output pengolahan data SPSS. V. 17.0 (2013) 
 Dari tabel uji regresi berganda diatas maka diperoleh persamaan regresi 
berganda sebagai berikut: 
Y = -3.167 + 3.223 CR -0.153 NPM + 2.733 DER + 0.815 TATO  

Dari persamaan diatas diketahui konstan sebesar -3.167. Variabel CR 
mempunyai koefisien regresi 3.223  menyatakan  bahwa setiap kenaikan 1% CR 
akan menyebabkan perubahan laba naik sebesar 3.223 dengan asumsi bahwa nilai 
koefisien variabel lain tetap atau konstan. Variabel NPM  mempunyai koefisien 
regresi -0.153 menyakatan bahwa setiap kenaikan 1% NPM akan menyebabkan 
perubahan laba turun sebesar -0.153 dengan asumsi bahwa nilai koefisien variabel 
lain tetap atau konstan. Variabel DER mempunyai  koefisien regresi 2.733 
menyatakan  bahwa setiap kenaikan 1% DER akan menyebabkan perubahan laba 
naik sebesar 2.733 dengan asumsi bahwa nilai koefisien variabel lain tetap atau 
konstan. Variabel TATO mempunyai koefisien regresi 0.815  menyatakan  bahwa 
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setiap kenaikan 1% TATO akan menyebabkan perubahan laba naik sebesar - 
0.815 dengan asumsi bahwa nilai koefisien variabel lain tetap atau konstan. 

 
Pengujian Hipotesis 
Pengujian Menyeluruh atau Simultan (Uji f) 
 Untuk mengetahui bahwa nilai variabel independen (CR, NPM, DER, dan 
TATO) secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel 
dependen (perubahan laba). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut 
ini: 

Tabel 4.14 
Hasil uji Hepotesis Secara Simultan 

ANOVAb 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 16.188 4 4.047 2.809 .042a 
Residual 46.094 32 1.440   

Total 62.282 36    
a. Predictors: (Constant), LN_X4, LN_X1, LN_X2, LN_X3 
b. Dependent Variable: LN_Y 
Sumber: Output pengolahan data SPSS. V. 17.0 (2013) 

 Dari uji ANOVA (Analysis of Varians) atau  uji F, menujukkan bahwa 
nilai Fhitung  sebesar 2.809 sedangkan Ftabel  2.668 dengan df pembilang = 4, df 
penyebut = 32 dan taraf signifikan α = 0.05 sehingga  F hitung > F tabel. Dengan 
demikian maka H5 diterima dan H0 ditolak. Artinya variabel  CR, NPM, DER dan 
TATO secara simultan atau bersama-sama  berpengaruh terhadap perubahan laba. 
Dan  dari tabel 4.14 dapat juga  dilihat bahwa tingkat signifikan sebesar 0.042 
kecil dari taraf yang ditentukan α = 0.05 mengindikasikan bahwa CR, NPM, DER 
dan TATO secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap perubahan laba. 
 
Pengujian Individu atau Parsial (Uji t) 
 Untuk mengetahui bahwa variabel independen (CR, NPM, DER dan 
TATO) secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel 
dependen ( perubahan laba). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut 
ini: 
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Tabel 4.14 
Hasil Uji Hipotesis Secara Parsial 

                                                             Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -3.167 1.042  -3.038 .005 

LN_X1 3.223 1.123 1.336 2.870 .007 
LN_X2 -.153 .285 -.093 -.539 .594 

LN_X3 2.733 .841 1.524 3.250 .003 
LN_X4 .815 .588 .265 1.385 .176 

a. Dependent Variable: LN_Y 
Sumber: Output pengolahan data SPSS. V. 17.0 (2013) 
 Dari tabel diatas diketahui bahwa Variabel CR memiliki thitung sebesar 
2.870 sedangkan t tabel 1.694 sebesar yang artinya thitung > ttabel. Nilai tingkat 
signifikannya sebesar 0.007 < α = 0,05. Maka H1 diterima dan H0 ditolak, yang 
artinya secara parsial variabel CR  berpengaruh signifikan terhadap perubahan 
laba.  

Variabel NPM memiliki thitung sebesar -0.539 sedangkan t tabel sebesar 
1.694, yang artinya thitung < ttabel.  Nilai tingkat signifikannya sebesar 0.594  > α = 
0.05. Maka H2 ditolak dan H0 diterima, yang artinya secara parsial variabel NPM 
tidak berpengaruh terhadap perubahan laba.  

Variabel DER memiliki thitung sebesar 3.250 sedangkan t tabel sebesar 1.694 
yang artinya thitung > ttabel. Nilai tingkat signifikannya sebesar 0.003 < α = 0,05. 
Maka H3 diterima dan H0 ditolak, yang artinya secara parsial variabel DER 
berpengaruh positif terhadap perubahan laba. 

Variabel TATO memiliki thitung sebesar 1.385 sedangkan t tabel  sebesar 
1.694 yang artinya thitung < ttabel. Nilai tingkat signifikannya sebesar 0.176  > α = 
0,05. Maka H4  ditolak dan H0 diterima, yang artinya secara parsial variabel TATO 
tidak berpengaruh terhadap perubahan laba.  

 
Pengujian Koefisien Determinasi (R2) 

Tabel 4.15 
Hasil Uji Koefisien Determinasi 
          Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate Durbin-Watson 

1 .510a .260 .167 1.20018 2.657 
a. Predictors: (Constant), LN_X4, LN_X1, LN_X2, LN_X3 
b. Dependent Variable: LN_Y 
Sumber: Output pengolahan data SPSS. V. 17.0 (2013) 

Dari tabel diatas diketahui bahwa koefisien determinasi (Adjusted R Square) 
sebesar 0.167 atau sebesar 16.7%. Hal ini berarti 16.7% dari variabel perubahan 
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laba bisa dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel CR, NPM, DER dan TATO. 
Sedangkan 83.3% dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel-variabel (faktor-
faktor atau rasio-rasio keuangan) yang lain. 

 
Pembahasan 
 Dalam penelitian ini yaitu pengaruh perubahan laba dengan Current Ratio 
(CR), Net Profit Margin (NPM),  Debt to Equity Ratio (DER), dan Total Asset 
Turnover (TATO) sebagai variabel bebas. Dari hasil pengujian statistik diperoleh 
hasil bahwa antara Current Ratio (CR), Net Profit Margin (NPM),  Debt to Equity 
Ratio (DER), dan Total Asset Turnover (TATO)  sebagai variabel independen 
secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap perubahan laba. Secara 
simultan dengan uji F menunjukkan nilai Fhitung  sebesar 2.809 sedangkan Ftabel  
2.668 dengan df pembilang = 4, df penyebut = 32 dan taraf signifikan α = 0.05 
sehingga  F hitung > F tabel. Dengan demikian maka H5 diterima dan H0 ditolak. 
Artinya variabel  CR, NPM, DER dan TATO secara simultan atau bersama-sama  
berpengaruh terhadap perubahan laba. Dan  dari tabel 4.14 dapat juga  dilihat 
bahwa tingkat signifikan sebesar 0.042 kecil dari taraf yang ditentukan α = 0.05 
mengindikasikan bahwa CR, NPM, DER dan TATO secara bersama-sama 
berpengaruh signifikan terhadap perubahan laba. Dengan nilai koefisien 
determinasi (Adjusted R Square) sebesar 0.167 yang berarti 16.7% perubahan laba 
dijelaskan oleh keempat variabel independen. Dari presentase yang tergolong 
rendah tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat pengaruh dari faktor lain 
yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. 
 Secara parsial dengan uji t variabel CR terhadap perubahan laba memiliki 
thitung sebesar 2.870 sedangkan t tabel 2.037  sebesar yang artinya thitung  >  ttabel. Nilai 
tingkat signifikannya sebesar 0.007 < α = 0,05. Maka H1 diterima dan H0 ditolak, 
yang artinya secara parsial variabel CR  berpengaruh signifikan terhadap 
perubahan laba. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa CR merupakan proksi 
yang baik bagi perubahan laba yang akan datang. Pengaruh CR adalah positif. 
Dimana CR yang tinggi cenderung mengalami peningkatan perubahan laba dan 
CR yang rendah mengalami penurunan laba. Hasil ini tidak sesuai dengan 
penelitian yang dilakukan oleh Mustaryidah (2009) yang menyatakan bahwa CR 
tidak berpengaruh terhadap perubahan laba. 
 Secara parsial dengan uji t variabel NPM memiliki thitung sebesar -0.539 
sedangkan ttabel sebesar 2.037, yang artinya thitung < ttabel. Nilai tingkat 
signifikannya sebesar 0.594  > α = 0.05. Maka H2 ditolak dan H0 diterima, yang 
artinya secara parsial variabel NPM tidak berpengaruh terhadap perubahan laba. 
Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa NPM bukan proksi yang baik bagi 
perubahan laba yang akan datang. Hasil ini tidak  sesuai dengan penelitian yang 
dilakukan oleh Andriyani (2008) yang menyatakan bahwa NPM berpengaruh 
signifikan positif terhadap perubahan laba. Peningkatan dapat disebabkan karena 
pendapatan laba bersihnya lebih besar pendapatan opersaionalnya. Sedangkan 
penurunan rasio ini dapat disebabkan pendapatan operasionalnya lebih besar dari 
pendapatan laba bersihya. Rasio ini turun disebabkan oleh turunnya laba bersih 
dan penjualan atau pendapatan, jika turunnya penjualan lebih kecil dari turunya 
biaya usaha maka akan mengakibatkan menurunya laba. Dan sebaliknya rasio ini 
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naik disebabkan naiknya laba bersih dan pejualan atau pendapatan. Sehingga 
naiknya penjualan lebih besar dari naiknya biaya usaha maka akan menaikan laba 
(Putri, 2010:74). 
 Secara parsial dengan uji t variabel DER memiliki thitung sebesar 3.250 
sedangkan t tabel sebesar 2.037 yang artinya thitung > ttabel. Nilai tingkat 
signifikannya sebesar 0.003 < α = 0,05. Maka H3 diterima dan H0 ditolak, yang 
artinya secara parsial variabel DER berpengaruh terhadap perubahan laba. Hasil 
ini  sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Mustarsyidah (2009) yang 
menyatakan bahwa DER berpengaruh positif terhadap perubahan laba. Dengan 
hasil tersebut menunjukan DER tinggi cenderung mengalami peningkatan 
perubahan laba sedangkan dengan DER rendah cenderung mengalami penurunan 
laba. Hal ini dikarenakan semakin tinggi DER berarti mengindikasikan bahwa 
total hutang yang tinggi dimana banyaknya dana kreditor yang masuk sehingga 
dapat digunakan untuk menghasilkan atau meningkatkan laba. Dana tersebut 
dapat digunakan dalam membantu proses barang untuk siap dijual. Sehingga dapat 
meningakatkan penjualan atau pendapatan perusahaan (Putri 2010:84). 
 Secara parsial dengan uji t variabel TATO memiliki thitung sebesar 1.385 
sedangkan ttabel  sebesar 2.037 yang artinya thitung <  ttabel. Nilai tingkat 
signifikannya sebesar 0.176  > α = 0,05. Maka H4  ditolak dan H0 diterima, yang 
artinya secara parsial variabel TATO tidak berpengaruh terhadap perubahan laba. 
Hasil ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Purnawati (2005) 
yang menyatakan bahwa TATO berpengaruh negatif terhadap perubahan laba. 
Peningkatan dapat disebabkan karena adanya peningkatan dari penjualannya baik 
secara tunai maupun kredit. Selain itu bisa dikarenakan aktiva yang kurang 
produktif dapat dikurangi. Sedangkan penurunan rasio ini dapat disebabkan 
karena perusahaan belum mampu memaksimalkan aktiva yang dimiliki dan 
penjualannya menurun. 
 
KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-
bab sebelumnya dan pengujian yang telah dilakukan maka dapat diambil 
kesimpulan sebagai berikut: 

1. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa variabel Current Ratio (CR), Net 
Profit Margin (NPM), Debt to Equity Ratio (DER) dan Total Asset 
Turnover (TATO) secara simultan atau bersama-sama berpengaruh 
terhadap perubahan laba. Hal ini ditunjukkan dengan menggunakan uji F 
dengan tingkat signifikan sebesar 0.05 lebih kecil dari taraf yang 
ditentukan α = 0.042 mengindikasikan bahwa CR, NPM, DER dan TATO 
secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap perubahan laba (P 
value < 0.05). 

2. Hasil penelitian menunjukan Current Ratio (CR) secara parsial 
berpengaruh signifikan  dan positif terhadap perubahan laba. Hal ini 
dibuktikan dengan menggunakan uji t dengan  thitung sebesar 2.870 dan  
tingkat signifikannya sebesar 0.007 (P value < 0.05). 
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3. Hasil penelitian menunjukan Net Profit Margin (NPM) secara parsial tidak 
berpengaruh signifikan  dan negatif terhadap perubahan laba. Hal ini 
dibuktikan dengan menggunakan thitung sebesar -0.539 dan  tingkat 
signifikannya sebesar 0.594 (P value > 0.05).  

4. Hasil penelitian menunjukan  Debt to Equity Ratio (DER) secara parsial  
berpengaruh signifikan  dan positif terhadap perubahan laba. Hal ini 
dibuktikan dengan menggunakan uji t dengan  thitung sebesar 3.250 dan  
tingkat signifikannya sebesar 0.003 (P value < 0.05). 

5. Hasil penelitian menunjukan Total Asset Turnover (TATO) secara parsial 
tidak berpengaruh signifikan  dan positif terhadap perubahan laba. Hal ini 
dibuktikan dengan menggunakan uji t dengan  thitung sebesar 1.385 dan  
tingkat signifikannya sebesar 0.176 (P value > 0.05). 

6. Pengaruh Current Ratio (CR), Net Profit Margin (NPM), Debt to Equity 
Ratio (DER) dan Total Asset Turnover (TATO) terhadap perubahan  
sebesar 16.7%. Sedangkan 83.3% dijelaskan oleh faktor-faktor variabel 
yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. 

 

Saran 

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas penulis menyarankan sebagai berikut: 
a. Bagi para pemakai laporan keuangan yang akan mengambil ssuatu 

keputusaan hendaknya tidak hanya memakai data mengenai Current 
Ratio (CR), Net Profit Margin (NPM), Debt to Equity Ratio (DER) 
dan Total Asset Turnover (TATO) tetapi perlu juga memperhatikan 
faktor-faktor lain dan rasio-rasio lain dalam hubungannya dengan 
perubahan laba seperti ukuran perusahaan, faktor ekonomi, efek 
industri, rasio aktivitas (ITO, RTO), rasio solvabilitas lainya (DR), dan 
rasio likuiditas lainnya (QR). 

b. Bagi perusahaan diharapkan lebih memperhatikan kemampuan 
perusahaan dalam menghasilkan laba dengan cara mengefektifkan dan 
mengefisiensi penggunaan biaya, me-manage utang, mengatur 
penggunaan dana eksternal dalam hal ekspansi dan pembiayaan 
operasi perusahaan dimasa mendatang, dan mempertahankan modal 
kerja yang baik dan efisien. 

c. Bagi peneliti selanjutnya untuk memperbanyak variabel atau 
menggunkan variabel lain, selain itu memperbanyak sampel penelitian 
agar hasil penelitian selanjutnya menjadi lebih tepat dan akurat. 
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