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A.  Latar Belakang Masalah 

Gejolak ekonomi yang selalu mengalami perubahan telah 

mempengaruhi kegiatan dan kinerja perusahaan, baik perusahaan kecil 

maupun perusahaan besar. Oleh karena itu perusahaan harus memanfaatkan 

sumber daya yang tersedia seefisien dan seefektif mungkin sehingga lebih 

berguna dan dapat mempertahankan atau meningkatkan kinerja 

perusahaannya.  

Salah satu faktor yang mencerminkan kinerja suatu perusahaan adalah 

laporan keuangan yang merupakan salah satu sumber informasi yang 

dihasilkan oleh perusahaan yang dibuat oleh pihak manajemen secara teratur. 

Laporan keuangan pada dasarnya merupakan hasil dari proses akuntansi, di 

mana informasi-informasi yang disajikan di dalamnya dapat membantu 

berbagai pihak baik intern maupun ekstern dalam mengambil keputusan yang 

sangat berpengaruh bagi kelangsungan hidup perusahaan. 
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 Pada umumnya informasi keuangan dipertimbangkan sebagai alat 

untuk mengurangi ketidakpastian oleh para pemakai laporan keuangan dalam 

mengambil keputusan,  oleh karena itu laporan keuangan  yang dipublikasikan 

perusahaan seharusnya mencakup informasi yang dapat digunakan masyarakat 

untuk membuat keputusan ekonomi, informasi yang dimaksud yaitu informasi 

tentang kinerja perusahaan, arus kas, posisi keuangan perusahaan serta 

informasi lain yang berkaitan dengan laporan keuangan.  

FASB ( dalam Sandiyani dan Aryati, 2001) menjelaskan bahwa tujuan 

pelaporan keuangan adalah menyediakan informasi yang bermanfaat untuk 

pengambilan keputusan. Sedangkan Naimah (2002) menyatakan bahwa tujuan 

pelaporan keuangan adalah menyediakan informasi bagi pemakai laporan 

keuangan untuk memprediksi, membandingkan, dan mengevaluasi 

kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. Hal ini berarti bahwa 

laporan keuangan bermanfaat dan bisa digunakan untuk membentuk harapan 

di masa yang akan datang yang berhubungan dengan arus kas bagi investor 

dan kreditur serta kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. Begitu 

pentingnya arti laba bagi investor dan kreditur sehingga terdapat usaha untuk 

memprediksi laba suatu perusahaan. 

Masyarakat luas  pada dasarnya mengukur keberhasilan perusahaan 

berdasarkan kemampuan perusahaan yang terlihat dari kinerja manajemen. 

Kinerja suatu perusahaan merupakan hasil dari serangkaian proses dengan 

mengorbankan berbagai sumber daya. Adapun salah satu parameter kinerja 

tersebut adalah laba. Laba adalah kenaikan manfaat ekonomi selama satu 
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periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau  

penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak 

berasal dari kontribusi penanaman modal. Laporan laba rugi yang di dalamnya 

tercantum laba atau rugi yang dialami oleh perusahaan tersebut, merupakan 

salah satu laporan keuangan utama perusahaan yang melaporkan hasil 

kegiatan dalam meraih keuntungan untuk periode waktu tertentu. 

 Untuk memahami informasi tentang laporan keuangan, analisis 

laporan keuangan sangat dibutuhkan (Hartono dan Zainudin,1999). Dalam 

menganalisis laporan keuangan, masing-masing pihak mempunyai 

kepentingan sendiri-sendiri yang berbeda satu dengan yang lainnya. Perbedaan 

kepentingan tersebut akan membawa perbedaan dalam cara menganalisis 

laporan keuangan dan perbedaan dalam tekanan tekanan yang diberikan pada 

analisis tersebut, dengan kata lain penafsiran terhadap hasil analisis laporan 

keuangan suatu perusahaan akan tergantung kedudukan dan kepentingan 

masing-masing pihak terhadap perusahaan yang bersangkutan. 

Laporan keuangan suatu perusahaan apabila disusun secara  benar, 

paling tidak dapat menggambarkan keadaan yang nyata yang terjadi dalam 

perusahaan tersebut, untuk itu laporan keuangan harus dianalisis untuk 

digunakan dalam pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang 

membutuhkan. Analisis laporan keuangan memungkinkan investor untuk 

mengetahui kekuatan dan kelemahan perusahaan, mengidentifikasikan 

perkembangan dan trend perusahaan, mengevaluasi tingkat efisiensi 
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perusahaan dan memperoleh gambaran secara umum karakteristik operasi dan 

kinerja sebuah perusahaan. 

Alat analisis yang paling banyak digunakan adalah analisis rasio. 

Analisis laporan keuangan meliputi perhitungan dan interpretasi rasio 

keuangan. Analisis rasio ini dilakukan dengan mengukur hubungan antara 

unsur-unsur laporan keuangan yang merupakan dasar untuk 

mengintepretasikan kondisi keuangan dan hasil operasi suatu perusahaan. Dari 

analisis tersebut dapat diketahui bagaimana perubahan unsur-unsur tersebut 

dari tahun ke tahun, untuk dapat diketahui arah perkembangannya sehingga 

dapat digunakan untuk menelaah bagaimana keadaan  atau kondisi keuangan, 

hasil usaha dan kemajuan keuangan perusahaan memuaskan atau tidak 

memuaskan. 

Analisis rasio dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan finansial 

masa lalu, sekarang dan untuk memproyeksikan hasil atau laba yang akan 

datang. Rasio tersebut dapat memberikan suatu indikasi apakah perusahaan 

memiliki kas yang cukup untuk memenuhi kewajiban finansialnya, besarnya 

piutang yang cukup rasional, efisiensi manajemen persediaan, perencanaan 

pengeluaran investasi yang baik dan struktur modal yang sehat ( Sartono, 

2001). Sedangkan menurut Munawir (1999) dari analisis  laporan keuangan 

akan diperoleh  rasio-rasio keuangan yang berguna untuk mengukur kinerja 

keuangan perusahaan. 

Analisis rasio keuangan dapat membantu para pelaku bisnis, pihak 

pemerintah dan para pemakai laporan keuangan lainnya dalam menilai kondisi 
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keuangan suatu perusahaan. Analisis rasio keuangan didasarkan pada data 

historis yang tujuan utamanya adalah memberi suatu indikasi bagi kinerja 

perusahaan di masa yang akan datang. Kinerja keuangan dapat diukur dari 

rasio keuangan karena rasio keuangan terbukti secara empiris memiliki 

kemampuan menjelaskan maupun kemampuan memprediksi yang cukup 

tinggi. Bahkan lebih dari itu, rasio keuangan bermanfaat dalam memprediksi 

laba perusahaan (Hartono dan Zainudin, 1999) 

 Penelitian terdahulu menunjukkan berbagai rasio keuangan sebagai 

alat prediksi yang memadai. Kemampuan prediksi rasio keuangan diukur 

dengan alat prediksi statistik  yang dihubungkan dengan berbagai fenomena 

ekonomi diantaranya kebangkrutan, kegagalan, penentuan kredit jangka 

panjang, return saham, serta pengaruh ukuran dan industri pada struktur 

keuangan perusahaan manufaktur (Asyik dan Soelistyo, 2000: 316). 

 Penelitian ini mengacu pada penelitian  yang telah dilakukan 

sebelumnya yakni  Hartono dan Zainudin (1999) yang melakukan penelitian 

tentang manfaat rasio keuangan dalam memprediksi  pertumbuhan laba. 

Hartono dan Zainudin menggunakan sampel perusahaan perbankan yang 

terdaftar di Bursa Efek Jakarta yang mengeluarkan laporan keuangan tahunan 

untuk tahun buku 1989-1996. Penelitian tersebut menguji rasio keuangan pada 

tingkat individual dan tingkat construct. Rasio  keuangan yang digunakan 

terdiri dari empat construct yaitu capital (5 rasio), assets (4 rasio), earnings (6 

rasio), dan liquidity (4 rasio). Analisis yang digunakan adalah metode AMOS. 
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Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Hartono dan Zainudin 

(1999) adalah  sampel perusahaan yang digunakan adalah perusahaan yang go 

publik di Bursa Efek Jakarta selain jenis perusahaan perbankan, asuransi,dan 

sekuritas karena rasio keuangan untuk jenis perusahaan tersebut agak berbeda 

dengan  jenis perusahaan publik lainnya. Rasio keuangan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah operating income to sales, gross profit to sales, net 

income to sales, ROI, ROE, dan leverage ratio. Periode pengamatan dilakukan 

antara tahun 1999-2001 kemudian alat analisis yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah analisis regresi berganda. 

  

B.  Perumusan Masalah 

Apakah rasio keuangan yang meliputi operating income to sales, gross profit 

to sales, net income to sales, ROI, ROE, dan leverage ratio bermanfaat dalam 

memprediksi perubahan laba pada perusahaan yang go publik di Bursa Efek 

Jakarta. 

 

C.  Tujuan Penelitian  

Memberikan bukti empiris mengenai manfaat rasio keuangan yang meliputi 

operating income to sales, gross profit to sales, net income to sales, ROI, 

ROE, dan leverage ratio bermanfaat dalam memprediksi perubahan laba pada 

perusahaan yang go publik di Bursa Efek Jakarta 

 

D. Manfaat Penelitian  

1. Bagi penulis 
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Dapat memberikan gambaran secara langsung mengenai manfaat rasio 

keuangan dalam memprediksi perubahan laba pada perusahaan yang go 

publik di Bursa Efek Jakarta. 

  

 

 

2.   Bagi perusahaan 

Dapat memberikan wawasan maupun pengetahuan tentang manfaat rasio 

keuangan dalam memprediksi perubahan laba 

3. Bagi investor  

Sebagai bahan informasi untuk pertimbangan dalam menentukan 

kebijakan berinvestasi. 

4. Bagi pembaca 

Dapat digunakan sebagai bahan referensi dan dapat memberikan ilmu 

pengetahuan maupun informasi kepada pihak-pihak yang hendak 

melakukan penelitian selanjutnya. 
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BAB II 
 
 
 

TINJAUAN PUSTAKA 
 
 

A. Pengertian, Tujuan , dan Manfaat Laporan Keuangan 
 

Laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan, 

merupakan ringkasan  dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama 

tahun buku yang bersangkutan (Baridwan, 1997:17). Menurut Weygandt dan 

Kieso (1997) laporan keuangan merupakan sarana utama melalui mana 

informasi keuangan dikomunikasikan kepada pihak-pihak  di luar perusahaan. 

Laporan keuangan  ini memberikan suatu sejarah yang berkesinambungan 

yang dikuantifikasikan dalam suatu satuan uang berkenaan dengan sumber 

daya ekonomi dan kewajiban dari suatu perusahaan bisnis dan aktivitas 

ekonomi mengubah sumber daya dan kewajiban ini. Hal ini senada yang 

dikemukakan Sandiyani dan Aryati (2001) bahwa laporan keuangan 

merupakan pertanggungjawaban manajemen atas sumber  daya yang 

dipercayakan kepadanya kepada para pemilik perusahaan atas kinerja yang 

telah dicapainya serta merupakan laporan akuntansi utama yang 
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mengkomunikasikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan 

dalam membuat analisis ekonomi dan peramalan dimasa yang akan datang. 

Dalam SAK No. 1 paragraf 47 (2002 : 8) disebutkan bahwa: 

Laporan keuangan menggambarkan dampak keuangan dari 
transaksi dan peristiwa lain yang diklasifikasikan dalam 
beberapa kelompok besar menurut karakteristik ekonominya. 
Kelompok besar ini merupakan unsur laporan keuangan. 
Unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran 
posisi keuangan adalah aktiva, kewajiban, dan ekuitas. Sedang 
unsur yang berkaitan dengan pengukuran kinerja dalam 
laporan laba rugi adalah penghasilan dan beban. 
 
Dari paragraf 47  disebutkan bahwa laporan keuangan utama meliputi   

1. Neraca yang menggambarkan posisi keuangan perusahaan pada  suatu 

tanggal  tertentu, umumnya pada akhir tahun pada saat penutupan buku. 

Neraca ini memuat aktiva, hutang, dan modal sendiri. 

2. Laporan laba rugi memperlihatkan hasil yang diperoleh dari penjualan 

barang-barang atau jasa-jasa dan biaya-biaya yang timbul dalam proses 

pencapaian tersebut. Laporan ini juga memperlihatkan adanya pendapatan 

bersih atau kerugian bersih sebagai hasil dari operasi perusahaan selama 

periode tertentu. 

3. Laporan perubahan posisi keuangan yang memuat informasi keuangan 

mengenai penerimaan kas dan pengeluaran kas dari sebuah perusahaan 

selama periode akuntansi. 

Menurut SAK No.1 (2002), tujuan laporan keuangan adalah  

menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta 

perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah 

besar pemakai laporan keuangan dalam pengambilan keputusan. 
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APB (dalam Belkaoi,1993:126-127) menggolongkan tujuan laporan 

keuangan menjadi  tiga, hal tersebut dapat diuraikan berikut ini. 

1. Tujuan khusus laporan keuangan yaitu menyajikan secara wajar dan sesuai 

prinsip akuntansi berterima umum, posisi keuangan, hasil operasi, dan 

perubahan lain dalam posisi keuangan. 

2. Tujuan umum laporan keuangan  adalah: 

a. menyediakan informasi yang dapat dipercaya tentang sumber daya 

ekonomi dan kewajiban suatu usaha bisnis, 

b. menyediakan informasi yang dapat dipercaya tentang perubahan 

sumber daya bersih sebagai hasil dari aktivitas-aktivitas perusahaan 

yang menghasilkan laba, 

c. menyediakan informasi keuangan yang dapat digunakan untuk 

mengestimasi earning potensial perusahaan, 

d. menyediakan informasi lain yang dibutuhkan tentang perubahan 

sumber daya ekonomi dan kewajiban, 

e. mengungkapkan informasi lain yang relevan dengan kebutuhan 

pemakai, 

3. Tujuan kualitatif akuntansi keuangan adalah : 

a. relevan: memilih informasi yang paling mungkin untuk membantu              

pemakai dalam pembuatan keputusan ekonomi, 

b. dapat dipahami: selain harus jelas informasi yang dipilih juga harus 

dapat dipahami pemakai, 
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c. dapat diuji kebenarannya: hasil-hasil akuntansi dibenarkan oleh 

ukuran-ukuran yang independen, menggunakan metode pengukuran  

yang sama, 

d. netral: informasi akuntansi diarahkan pada kebutuhan umum pemakai 

dan bukan kebutuhan khusus pemakai tertentu, 

e. tepat waktu: mengkomunikasikan informasi seawal mungkin untuk 

menghindari keterlambatan pembuatan keputusan ekonomi, 

f. dapat diperbandingkan: perbedaan-perbedaan seharusnya tidak 

mengakibatkan perlakuan akuntansi yang berbeda, 

g. kelengkapan: semua informasi yang memenuhi persyaratan tujuan-

tujuan kualitatif lain harus dilaporkan, 

Laporan keuangan dibuat guna memberikan informasi yang berguna 

untuk pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan disusun dan 

disajikan kepada semua pihak yang berkepentingan dengan eksistensi  suatu 

perusahaan pada hakekatnya merupakan alat komunikasi. Artinya laporan 

keuangan itu adalah suatu alat yang digunakan untuk mengkomunikasikan 

infomasi keuangan dari suatu perusahaan dan kegiatan-kegiatannya kepada 

mereka yang berkepentingan dengan perusahaan tersebut. Secara garis besar 

pihak-pihak yang berkepentingan dengan eksistensi suatu perusahaan dan 

sebagai pemakai laporan keuangan  dapat dibedakan menjadi dua golongan 

yaitu pihak intern perusahaan maupun pihak ekstern  perusahaan. Para 

pemakai laporan akan menggunakannya untuk meramalkan, membandingkan 
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dan menilai dampak keuangan yang timbul dari keputusan ekonomi yang 

diambilnya.  

Pemegang saham dan para investor lain merupakan pemakai terbesar 

dari laporan keuangan perusahaan. Umumnya, keputusan yang akan diambil 

oleh para investor maupun investor potensial memerlukan laporan keuangan 

dalam rangka penentuan kebijaksanaan penanaman modalnya. 

Manajer atau pimpinan perusahaan menggunakan informasi laporan 

keuangan di dalam berbagai kegiatan keuangan, investasi, atau keputusan 

operasi. Dengan keadaan perkembangan keuangan perusahaan dan hasil-hasil 

keuangan yang telah dicapai. Dengan hasil analisis tersebut, manajer dapat 

menyusun rencana yang lebih baik dengan kebijaksanaan yang tepat untuk 

dilakukan di waktu yang akan datang. 

Pegawai atau karyawan mempunyai kepentingan dengan laporan 

keuangan dari perusahaan di mana mereka bekerja karena sumber penghasilan 

atau kelangsungan hidup mereka tergantung pada perkembangan perusahaan 

yang bersangkutan. 

Para kreditur sebelum mengambil keputusan untuk memberi atau 

menolak permintaan kredit dari suatu perusahaan, perlu mengetahui terlebih 

dahulu posisi keuangan dari perusahaan yang bersangkutan. Posisi atau 

keadaan keuangan perusahan peminta kredit akan dapat diketahui melalui 

analisis laporan keuangan perusahaan tersebut. 

Dalam hubungan antara supplier dan perusahaan, laporan keuangan 

dapat memainkan berbagai peranan misalnya keputusan dalam penentuan 
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tingkat bunga pinjaman, jumlah pinjaman, jangka waktu pinjaman dan 

besarnya pasukan bahan.  

 Pemerintah membutuhkan informasi laporan keuangan perusahaan 

untuk menentukan besarnya pajak yang harus ditanggung perusahaan tersebut. 

Selain pemerintah anggota masyarakat juga merupakan pemakai informasi 

laporan keuangan seperti peneliti, akademisi dan lembaga swadaya 

masyarakat. Selain itu, secara tidak langsung masyarakat umum 

berkepentingan terhadap laporan keuangan guna mencari kesempatan kerja. 

 
B.  Laba 
 

Salah satu fungsi dari akuntansi adalah melaksanakan pengukuran 

termasuk pengukuran prestasi, hasil usaha, laba, dan posisi keuangan. Laba 

didefinisikan dan diukur dengan pandangan yang berbeda-beda. Menurut 

akuntansi yang dimaksud dengan laba adalah perbedaan antara revenue yang 

direalisasi yang timbul dari transaksi periode tertentu dihadapkan dengan 

biaya-biaya  yang terjadi dalam periode tersebut. Baridwan (1997:31) laba 

didefinisikan sebagai kenaikan modal (aktiva bersih) yang berasal dari semua 

transaksi atau kejadian lain yang mempengaruhi badan usaha pada suatu 

periode kecuali yang timbul dari pendapatan (revenue) atau investasi oleh 

pemilik.  

Definisi laba mengandung 5 sifat  (Belkoui dalam Harahap, 2001) 

yaitu: 

1. laba akuntansi didasarkan pada transaksi  yang benar-benar terjadi yaitu 

timbulnya hasil dan biaya untuk mendapatkan hasil tersebut, 
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2. laba akuntansi didasarkan pada postulat periodik laba itu artinya 

merupakan prestasi perusahaan itu pada periode tertentu, 

3. laba akuntansi didasarkan pada prinsip revenue yang memerlukan batasan 

tersendiri tentang apa yang termasuk hasil, 

4. laba akuntansi memerlukan perhitungan terhadap biaya dalam bentuk 

biaya historis yang dikeluarkan perusahaan untuk mendapatkan hasil 

tertentu, 

5. laba akuntansi didasarkan pada prinsip matching artinya hasil dikurangi 

biaya yang diterima atau dikeluarkan dalam periode yang sama. 

Laba perusahaan selalu menarik perhatian para pemilik perusahaan 

maupun calon investor. Hal tersebut disebabkan karena laba merupakan salah 

satu parameter terpenting dalam mengukur kinerja suatu perusahaan di mana 

kinerja perusahaan merupakan serangkaian proses aktivitas yang dilaksanakan 

dalam perusahaan dengan mengorbankan sumber daya yang terbatas 

jumlahnya. Oleh karena itu informasi laba biasanya dipandang penting sebagai 

informasi yang paling penting dibandingkan dengan informasi keuangan 

lainnya. Pengukuran laba penting untuk menentukan prestasi perusahaan dan 

sebagai informasi bagi pembagian laba, penentuan kebijaksanaan investasi dan 

pembagian hasil.  

Laba mempunyai kandungan informasi yang secara tegas disebutkan 

oleh FASB (dalam Sandiyani dan Aryati, 2001)  yang menyatakan bahwa laba 

mempunyai informasi yang berguna untuk menilai kinerja manajemen, 
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membantu mengestimasi kemampuan laba yang representatif dalam jangka 

panjang, memprediksi laba, dan menaksir resiko dalam investasi. 

Harahap (2001:263) menyatakan bahwa laba adalah informasi yang 

penting dalam suatu laporan keuangan, karena laba dapat digunakan sebagai 

berikut. 

1. Perhitungan pajak, berfungsi sebagai dasar pengenaan pajak yang akan 

diterima negara. 

2. Untuk menghitung deviden yang akan dibagikan kepada pemilik dan yang 

akan ditahan dalam perusahaan. 

3. Untuk menjadi pedoman dalam menentukan kebijaksanaan investasi dan 

pengambilan keputusan. 

4. Untuk menjadi dasar dalam peramalan laba maupun kejadian ekonomi 

perusahaan lainnya di masa yang akan datang. 

5. Untuk menjadi dasar dalam perhitungan dan penilaian efisiensi. 

6. Untuk menilai prestasi atau kinerja perusahaan. 

7. Perhitungan zakat sebagai kewajiban manusia sebagai hamba kepada 

Tuhannya melalui pembayaran zakat kepada masyarakat. 

 
C. Analisis Laporan Keuangan 
 

Analisis laporan keuangan adalah proses pertimbangan yang bertujuan 

untuk mengevaluasi posisi keuangan masa lalu dan masa sekarang dan hasil 

operasi sebuah perusahaan, dengan tujuan utamanya adalah menetapkan 

kemungkinan estimasi yang terbaik dan prediksi mengenai kondisi dan kinerja 

masa yang akan datang. 
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Proses analisis laporan keuangan terdiri dari teknik-teknik dan alat-alat 

analisis pada laporan keuangan dan data supaya menghasilkan pengukuran dan 

hubungan yang signifikan dan berguna dalam pengambilan keputusan. 

Berbagai teknik analisis laporan keuangan yang dapat digunakan, dijelaskan 

(Foster,1986:58-75) berikut ini. 

1.  Cross-Sectional Techniques 

a. Common Size Statement 

Menyatakan berbagai komponen dalam neraca sebagai persentase dari 

total aktiva, dalam laporan laba rugi komponennya dinyatakan sebagai 

persentase dari total penjualan. 

b. Financial Ratio Analysis 

1) Cash Position: menunjukkan keadaan kas dan surat-surat berharga 

yang liquid sebagai sumber keuangan perusahaan untuk membiayai 

operasi perusahaan dan untuk melunasi utang obligasi yang jatuh 

tempo. 

2) Liquidity: menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melunasi 

utang-utang jangka pendek yang telah jatuh tempo. 

3) Working Capital Cash Flow: menunjukkan aliran keluar masuknya 

kas dari atau ke perusahaan. 

4) Capital Structure: menunjukkan sejauh mana perusahaan dibiayai 

oleh modal sendiri.. 
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5) Debt Service Coverage: menunjukkan kemampuan suatu 

perusahaan untuk membayar bunga dengan memasukkan unsur 

pembayaran atau angsuran pokok pinjaman 

6) Profitability: menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan 

laba. 

7) Turnover: menunjukkan seberapa besar efektifitas perusahaan 

dalam menggunakan sumber-sumber dananya. 

2. Time- Series Techniques 

a. Trend Statement 

Menyusun laporan keuangan trend dengan menempatkan satu tahun 

sebagai dasar dan kemudian membandingkan item dalam laporan 

tersebut dengan item yang sama pada tahun dasar. 

b. Financial Ratio Analysis 

Waktu yang diambil untuk menjadi sampel lebih lama dibandingkan 

dengan laporan trend. 

c. Variability Measures 

Menghitung ukuran variabel untuk rasio keuangan dan variabel lainnya 

pada masa lalu. 

3 Penggabungan Informasi Laporan Keuangan dan Informasi Laporan 

Non Keuangan  

a. Informasi Pangsa Pasar Produk 

Persentase tingkat pangsa pasar produk yang dihasilkan perusahaan 

dalam keseluruhan pangsa pasar produk sejenis. 
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b. Informasi Posisi Modal 

Memberikan pandangan tentang perubahan dalam pengharapan 

konsensus pada hubungan antara keuntungan masa depan dan masa 

sekarang. 

Menurut Munawir (1999) ada dua metode analisis laporan keuangan 

yaitu analisis horizontal dan analisis vertikal. Analisis horizontal adalah 

analisis dengan mengadakan perbandingan laporan keuangan untuk beberapa 

periode atau beberapa saat, sehingga akan diketahui perkembangannya. 

Metode horizontal ini disebut pula sebagai metode analisis dinamis. 

Sedangkan analisis vertikal adalah apabila laporan keuangan yang dianalisis 

hanya meliputi satu periode saja, yaitu dengan membandingkan pos  yang satu 

dengan pos yang lainnya dalam laporan keuangan tersebut, sehingga hanya 

akan diketahui keadaan keuangan atau hasil operasi pada saat itu saja. Analisis 

vertikal sering disebut sebagai metode analisis  statis.  

Sedangkan teknik analisis laporan keuangan menurut Munawir (1999) 

dapat dijelaskan berikut ini. 

1. Analisis perbandingan laporan keuangan adalah teknik laporan keuangan 

dengan cara memperbandingkan  laporan keuangan untuk dua periode atau 

lebih. 

2. Trend atau tendensi posisi dan kemajuan keuangan perusahaan yang 

dinyatakan dalam presentase. 

3. Laporan keuangan dengan presentase per komponen atau common size 

statement. 
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4. Analisis sumber dan penggunaan modal kerja adalah suatu analisa untuk 

mengetahui sumber-sumber serta penggunaan modal kerja. 

5. Analisis sumber dan penggunaan kas adalah suatu analisis untuk 

mengetahui sebab-sebab berubahnya jumlah uang kas  serta mengetahui 

penggunaan uang kas selama periode tertentu. 

6. Analisis rasio adalah suatu teknik untuk mengetahui hubungan dari pos-

pos tertentu dalam neraca atau laporan laba rugi secara individu atau 

kombinasi dari kedua laporan tersebut. 

7. Analisis perubahan laba kotor adalah suatu analisa untuk mengetahui 

sebab-sebab perubahan laba kotor suatu perusahaan dari periode ke 

periode yang lain. 

8. Analisis break even adalah suatu analisa untuk menentukan tingkat 

penjualan yang harus dicapai oleh suatu perusahaan agar perusahaan 

tersebut tidak menderita kerugian, tetapi juga belum memperoleh 

keuntungan. 

D. Rasio Keuangan 
 
       Dari beberapa teknik analisis terhadap laporan keuangan, analisis 

dengan menggunakan rasio keuangan merupakan cara paling sering 

digunakan. Pengertian rasio keuangan adalah alat yang dinyatakan dalam 

arithmatical mean yang digunakan  untuk menjelaskan hubungan antara dua 

macam data finansial (Riyanto,1995). Analisis rasio merupakan titik tolak 

dalam mengembangkan informasi yang diinginkan oleh analis. Dengan 

menggunakan analisis rasio akan dapat diketahui segala aspek mengenai 
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kondisi keuangan perusahaan yang dapat digunakan untuk memprediksi 

kondisi yang akan datang, sehingga kinerja perusahaan akan dapat diketahui 

   Berdasar kenyataan itu teknik analisis laporan keuangan dalam 

penelitian ini menggunakan analisis rasio. Analisis rasio memiliki keunggulan 

dibanding alat analisis yang lain, hal ini dijelaskan oleh Harahap (2001) 

berikut ini. 

1. Rasio keuangan merupakan angka-angka/ikhtisar yang lebih mudah di 

baca atau ditafsirkan. 

2. Merupakan pengganti yang lebih sederhana dari informasi yang disajikan 

dalam laporan  keuangan yang sangat rinci/rumit. 

3. Mengetahui posisi perusahaan di tengah industri yang lain. 

4. Sebagai bahan dalam mengisi model pengambilan keputusan dan model 

prediksi. 

5. Standarisasi size perusahaan. 

6. Lebih mudah membandingkan perusahaan dengan perusahaan lain atau 

melihat perkembangan perusahaan secara periodik. 

7. Lebih mudah melihat trend perusahaan. 

Ada berbagai macam rasio keuangan yang dapat dipergunakan sebagai 

alat analisis. Pada dasarnya berbagai macam rasio tersebut dapat dipergunakan 

sebagai alat analisis, akan tetapi manfaat yang sebenarnya dari setiap rasio 

tergantung dari kebutuhan dan kepentingan yang ditentukan dari tujuan 

spesifik analis. Kegunaan suatu rasio juga  tergantung sepenuhnya pada 

kemampuan penganalisis dan pengintepretasian atas rasio tersebut. 
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   Rasio dapat diklasifikasikan sebagai berikut. 

1.   Rasio Likuiditas 

  Rasio likuiditas mengukur kemampuan suatu perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban jangka pendeknya  pada saat ditagih atau saat jatuh 

tempo. Rasio ini bertujuan untuk menguji kecukupan dana dan 

kemampuan perusahaan membayar kewajiban keuangan yang harus segera 

dipenuhi. 

  Perusahaan yang mempunyai cukup kemampuan untuk membayar 

utang jangka pendeknya dapat dikatakan bahwa perusahaan tersebut 

likuid, sedangkan perusahaan yang berada dalam keadaan yang tidak 

cukup mampu untuk membayar utang jangka pendeknya disebut 

perusahaan yang tidak likuid. 

2.   Rasio Aktivitas 

Rasio aktivitas adalah rasio yang mengukur seberapa efektif perusahaan 

memanfaatkan  aktiva yang digunakan. Rasio aktivitas menentukan 

seberapa cepat aktiva-aktiva tertentu dapat diubah menjadi kas. 

3. Rasio Profitabilitas 

Rasio ini mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dari suatu 

perusahaan atau divisi tertentu untuk suatu periode  waktu tertentu. Rasio 

ini menunjukkan seberapa baik perusahaan telah beroperasi selama tahun 

itu, dilihat dari kemampuan untuk memperoleh keuntungan. 

a. Operating income to sales 
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Merupakan perbandingan antara laba usaha dengan penjualan bersih. 

Operating income to sales menceminkan tingkat efisiensi perusahaan, 

sehingga rasio yang tinggi menunjukkan keadaan yang kurang baik 

karena itu berarti bahwa setiap rupiah penjualan yang terserap dalam 

biaya juga tinggi, dan yang tersedia untuk laba adalah kecil. 

 

b. Gross profit to sales 

 Merupakan perbandingan antara gross profit (laba kotor) yang 

diperoleh perusahaan dengan tingkat penjualan yang dicapai pada 

periode yang sama. 

c. Net income to sales 

Merupakan rasio yang menunjukkan seberapa baik perusahaan telah 

beroperasi selama tahun tersebut. Rasio ini adalah perbandingan antara 

laba setelah pajak dengan penjualan bersih.                                      

d. Return On Investment 

Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba 

dari aktiva yang dipergunakan. Rasio ini merupakan perbandingan 

antara laba setelah pajak dengan total asset. 

e. Return On Equity 

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan memperoleh laba yang 

tersedia bagi pemegang saham perusahaan. Rasio ini merupakan 

perbandingan antara laba setelah pajak dengan modal sendiri. 

4. Rasio Solvabilitas 
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Rasio ini dihitung untuk mengukur seberapa jauh aktiva perusahaan 

dibiayai dengan utang. .  

a. Leverage Ratio 

Merupakan rasio kemampuan membayar utang. Rasio ini dihitung 

dengan membagi laba sebelum bunga dan pajak penghasilan dengan 

beban bunga. Rasio ini menekankan pentingnya suatu perusahaan 

menutup semua beban bunganya. 

 

E.  Study Terdahulu 

Penelitian terdahulu menunjukkan berbagai rasio keuangan sebagai 

alat prediksi yang memadai. Kemampuan prediksi rasio keuangan diukur 

dengan alat prediksi statistik yang dihubungkan dengan berbagai fenomena 

ekonomi, diantaranya kebangkrutan, kegagalan, penentuan kredit jangka 

panjang, return saham, serta pengaruh ukuran dan industri pada struktur 

keuangan  perusahaan manufaktur (Asyik dan Soelistyo, 2000: 316). 

Altman (1968) menguji manfaat rasio keuangan dalam memprediksi 

kebangkrutan perusahaan. Altman menggunakan metode multivariate 

discriminant analysis dalam penelitiannya. Altman menemukan bahwa rasio 

keuangan (profitabilitas, likuiditas, dan solvency) bermanfaat dalam 

memprediksi kebangkrutan dengan tingkat keakuratan 95%, setahun sebelum 

perusahaan bangkrut. Tingkat keakuratan tersebut turun menjadi 72 % untuk 

periode 2 tahun sebelum bangkrut, untuk periode 2 tahun sebelum bangkrut, 

48 % untuk periode sebelum bangkrut, 36% untuk periode 5 tahun sebelum 
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bangkrut. Hasil penelitian Altman menunjukkan bahwa kekuatan prediksi 

rasio keuangan mengalami penurunan untuk periode waktu yang lebih lama. 

Machfoedz (1994) menguji mengenai manfaat analisis rasio keuangan 

dalam memprediksi perubahan laba perusahaan di masa yang akan datang 

dengan menggunakan 68 perusahaan pabrikan yang terdaftar di Bursa Efek 

Jakarta sebagai sampelnya. Penelitian tersebut menggunakan. 47 rasio 

keuangan yang dikategorikan dalam 9 kategori yaitu short term-liquidity, long 

term-solvency, profitability, productivity, indebtedness, investment 

intensiveness, leverage, return on investment,dan equity. Dari 47 rasio yang 

digunakan, 13 rasio keuangan yang signifikan dalam memprediksi 

pertumbuhan laba. Penelitian tersebut menyatakan bahwa  kekuatan prediksi 

rasio keuangan terhadap pertumbuhan laba untuk periode satu tahun lebih 

tinggi dibandingkan untuk periode 2 tahun, dan kekuatan prediksi untuk 

periode dua tahun ditemukan tidak signifikan.. 

Penelitian lain yang pernah dilakukan oleh Hartono dan Zainudin 

(1999). Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan perbankan di BEJ 

yang mengunakan laporan keuangan tahunan untuk tahun buku 1989 sampai 

dengan 1996. Rasio  keuangan yang digunakan terdiri dari empat construct 

yaitu capital (5 rasio), assets (4 rasio), earnings (6 rasio), dan liquidity (4 

rasio). Metode analisis regresi menunjukkan bahwa tidak ada rasio keuangan 

yang signifikan dalam memprediksi perubahan laba baik untuk periode satu 

tahun ke depan atau untuk periode dua tahun ke depan. Hasil analisis dengan 

metode AMOS menunjukkan bahwa construct ratio keuangan capital, assets, 
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earnings, dan liquidity signifikan dalam memprediksi perubahan laba 

perusahaan perbankan satu tahun kedepan. 

 
F. Kerangka Pemikiran  
 

Variabel  independen dalam penelitian ini adalah rasio keuangan yang 

meliputi rasio operating  income to sales, gross profit to sales, net income to 

sales, ROI, ROE, dan leverage ratio. Sedangkan variabel dependen diwakili 

oleh perubahan laba. Berikut ini adalah gambar II.1 tentang kerangka 

pemikiran dalam penelitian ini. 

Gambar II.1 

KERANGKA PEMIKIRAN 

 

 

 

                                                                                                     Variabel Dependen 

                Variabel independen 

                Variabel Independen 

 
G. Hipotesis 
 

Ho:  Rasio keuangan tidak bermanfaat dalam memprediksi perubahan laba 

perusahaan  yang go publik di Bursa Efek Jakarta. 

Ha: Rasio keuangan bermanfaat dalam memprediksi perubahan laba    

perusahaan  yang go publik di Bursa Efek Jakarta. 

. 

Rasio Keuangan 
1. Operating income to 

sales 
2. Gross Profit to sales 
3. Net income to sales 
4. ROI 
5. ROE 
6. Leverage Ratio 

Perubahan Laba  
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BAB III 
 
 
 

METODE PENELITIAN 
 

A. Populasi Penelitian 

Populasi adalah keseluruhan kelompok individu, kejadian-kejadian 

atau benda-benda yang menarik perhatian peneliti untuk diteliti atau diselidiki 

(Sekaran, 2000:266). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan 

yang go publik di Bursa Efek Jakarta tahun 1999-2001. 

 
B. Sampel Penelitian 
 

Sampel adalah bagian atau anggota dari populasi (Sekaran, 2000:267),  

jadi sampel merupakan beberapa anggota yang diambil dari populasi. Tidak 

semua anggota populasi dapat diikutsertakan dalam suatu penelitian karena 

banyaknya jumlah anggota dalam suatu populasi. Oleh karena itu hanya 

sebagian dari anggota populasi yang memenuhi kriteria tertentu saja yang 

dapat diikutsertakan dalam penelitian ini yaitu perusahaan yang terdaftar di 

Bursa Efek Jakarta yang dipilih dengan metode purposive random sampling. 
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Dengan metode ini sampel dipilih atas dasar kesesuaian karakteristik sampel 

dengan kriteria pemilihan sampel yang telah ditentukan berikut ini. 

a. Menerbitkan laporan keuangan untuk periode yang berakhir tanggal 31 

Desember 1999, 2000, 2001. 

b. Merupakan perusahaan yang sudah go publik yang terdaftar di Bursa Efek 

Jakarta selain jenis perusahaan perbankan, asuransi, sekuritas. 

c. Perusahaan tidak sedang mengalami kerugian dalam tahun pengamatan. 

d. Perusahaan harus mempunyai data yang lengkap yang digunakan dalam 

penelitian ini. 

 
C. Sumber Data 
 

 Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

survey dengan menggunakan data sekunder. Dalam penelitian ini data yang 

digunakan adalah laporan keuangan perusahaan yang go publik, yang akan 

digunakan untuk menghitung rasio keuangan dan perubahan laba. Data ini 

berasal dari Bursa Efek Jakarta yang berupa laporan keuangan perusahaan 

tahun 1999-2001 yang tercantum dalam Indonesian Capital Market Directory  

tahun 2002. 

 
D. Variabel dan Pengukurannya 

 
Variabel dalam penelitian ini ada dua variabel, yaitu sebagai berikut. 

1. Variabel dependen  adalah  perubahan laba. 

Perubahan laba yang digunakan adalah perubahan laba relatif. Dasar 

perhitungan perubahan laba adalah laba sebelum pajak, hal ini dikarenakan 
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untuk menghindari pengaruh penggunaan tarif pajak yang berbeda dalam 

periode yang dianalisis. Variabel  ini   diukur   berdasar  laporan  keuangan  

tahun  2000 dan 2001. Perhitungan perubahan laba didasarkan pada 

rumus: 

               (Yit – Yit-n) 
 ∆Y it  =  

                          Yit-n 

 
Di mana: 
 
∆ Yit = perubahan laba pada periode tertentu 

Yit     = laba perusahaan tertentu pada periode tertentu 

Yit-n  = laba perusahaan tertentu pada periode sebelumnya 

2.   Variabel independen adalah rasio keuangan. 

Rasio keuangan dihitung dari data pada laporan keuangan perusahaan yang 

go publik yang dijadikan sampel. Variabel ini diukur  berdasar laporan 

keuangan tahun 1999 dan 2000, yaitu rasio keuangan tahun 2000 

dikurangi rasio keuangan tahun 1999. Rasio keuangan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

a. Operating Income to Sales adalah perbandingan antara operating profit 

dengan penjualan bersih. 

                                                                Operating profit 
Operating Income to Sales(OIS) = 

                                                                      Net Sales 

b. Gross Profit to Sales adalah perbandingan antara gross profit dengan 

penjualan bersih. 

                                                        Gross Profit 
     Gross Profit to Sales(GPS) = 
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                                                                        Net Sales 

c. Net income to sales adalah perbandingan antara laba bersih  dengan 

penjualan bersih 

                                                     Profit after Tax 
     Net Income to Sales (NIS) =  

                                                                      Net Sales 
 

d. Return On Investment (ROI) adalah perbandingan antara laba bersih 

dengan total asset.                                                   

                                                                Profit after Tax 
Return On Investment (ROI) =  
                                                      Total Assets 
 

e. Return On Equity (ROE) adalah perbandingan antara laba bersih 

dengan modal sendiri. 

                                                          Profit after Tax 
   Return On Equity (ROE) =  

                                                                Capital 

f. Leverage Ratio adalah perbandingan antara laba sebelum beban     

bunga dan pajak penghasilan dengan beban bunga.        

                                              Earning Before Interest Taxes 
      Leverage Ratio (LR)  =  
                                                         Interest Expense 
 
 
 

E. METODE ANALISIS DATA 
 

1. Uji Normalitas data 

      Uji normalitas data dalam penelitian ini menggunakan one-sample 

kolmogorov-smirnov test. Jika p-value > 0,05 maka data berdistribusi 

normal, sebaliknya jika p-value < 0,05 data berdistibusi tidak normal. 
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2. Analisis regresi linier berganda  untuk menguji manfaat rasio keuangan 

terhadap perubahan laba 

Y = β0  +  β1 OIS +  β2 GPS  +  β3 NIS  +  β4 ROI + β5 ROE + β6 LR +ei 

 

 

Di mana: 

Y = Perubahan laba 

OIS = Operating income to sales 

GPS = Gross profit to sales 

NIS = Net income to sales 

ROI = Return on Investment 

ROE = Return on Equity 

LR  = Leverage Ratio 

β1-6 = Koefisien regresi variabel independen 

ei  = Variabel gangguan  

3. Setelah diketahui persamaan regresinya maka perlu dilakukan uji statistik 

untuk mengetahui tingkat signifikansi dari masing-masing variabel atau 

secara bersama- sama variabel- variabel di atas. Di mana uji-uji statistik 

tersebut adalah sebagai berikut. 

a.    Nilai t 
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Nilai t digunakan untuk mengetahui signifikansi secara parsial masing-

masing variabel independen terhadap variabel dependen. 

b.   Nilai F 

Nilai F digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh secara 

bersama-sama variabel independen terhadap variabel dependen. 

 

c.   R²  atau koefisien determinasi 

Koefisien determinasi adalah nilai yang menunjukkan seberapa besar 

variabel independen dapat menjelaskan variabel dependennya. 

4.  Uji asumsi Klasik 

a. Multikolinearitas 

Multikolinearitas adalah hubungan linear yang sempurna antara 

beberapa atau semua variabel independen dalam model regresi. Uji 

multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah model yang dipakai 

memiliki kesalahan standard yang besar sehingga koefisien tersebut 

tidak dapat ditaksir dengan ketepatan tinggi. (Gujarati,1998). Uji 

Multikolinearitas dapat dilakukan dengan cara meregresikan model 

analisis dan melakukan uji korelasi antar variabel independen dengan 

menggunakan Tolerance dan Varians Inflating Factor (VIF). Batas 

untuk model regresi yang tidak terdapat multikolinearitas adalah 

tolerance lebih besar dari 0.01 dan VIF lebih kecil dari 10 

b.   Uji Heterokedastisitas 
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Heterokedastisitas adalah penyebaran titik-titik data populasi terhadap 

garis regresi yang tidak sama. Hal ini dapat terjadi karena perubahan 

situasi yang tidak tergambarkan dalam spesifikasi model regresi 

(Santosa, 2002) Untuk mengetahui apakah model yang digunakan 

dalam penelitian ini mengandung heterokedastisitas atau tidak maka 

dapat dilihat dari grafik Scatterplot, apabila pada grafik tersebut tidak 

terdapat pola yang jelas dan titik-titik menyebar di atas dan di bawah 

angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi heterokedastisitas. 

c.   Uji Autokorelasi 

Uji Autokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah ada korelasi 

antara kesalahan pengganggu pada satu periode dengan kesalahan 

pengganggu pada periode sebelumnya. Autokorelasi adalah hubungan 

yang terjadi antara anggota dari serangkaian pengamatan yang tersusun 

dalam rangkaian waktu (Gujarati,1998). Pendekatan yang digunakan 

untuk menguji apakah terjadi autokorelasi atau tidak, maka dalam 

penelitian ini akan digunakan uji Durbin-Watson. Jika du < dw < 4 –du 

maka dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi tidak terjadi 

autokorelasi positif maupun autokorelasi negatif. 
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BAB IV 

 

ANALISIS HASIL PENELITIAN 

 
A.  PENGOLAHAN DATA 
 

     Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda (multiple 

regression analysis) dengan bantuan SPSS for Windows 10.00. Analisis 

regresi berganda digunakan untuk menguji hipotesis apakah rasio keuangan 

bermanfaat dalam memprediksi perubahan laba pada perusahaan yang go 

publik di Bursa Efek Jakarta. Setelah itu dicari nilai t untuk mengetahui 

signifikansi secara statistik, bagaimana pengaruh dari masing-masing variabel 

independen terhadap variabel dependennya. Kemudian dicari nilai F yang 

berguna untuk mengetahui apakah ada pengaruh secara bersama-sama variabel 

independen terhadap variabel dependennya. R² atau koefisien determinasi 

digunakan untuk mengetahui seberapa besar variabel independen dapat 

menjelaskan variabel dependennya.   

 Variabel independen dalam penelitian adalah perubahan rasio yang 

dihitung dari laporan keuangan tahun 1999 dan 2000. Sedangkan variabel 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 66 

dependennya adalah perubahan laba yang dihitung dari laporan keuangan 

tahun 2000 dan 2001. 
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B.  HASIL ANALISIS 
 

1.   Uji Normalitas Data 

Uji normalitas data dalam penelitian ini menggunakan one-kolmogorov-

smirnov test di mana kriteria yang digunakan adalah pengujian dua arah 

(two-tailed test) yaitu dengan membandingkan nilai p (p-value) yang 

diperoleh dengan taraf signifikansi yang telah ditentukan yaitu 0,05. 

Apabila nilai p-value lebih besar dari 0,05 maka data berdistribusi normal 

dan jika nilai p value  lebih kecil dari 0,05 maka data berdistribusi tidak 

normal. Salah satu cara agar data berdistribusi normal adalah dengan 

menghilangkan data outliers yaitu data yang mempunyai nilai di luar  

batas normal. Pendeteksian outliers antara lain dengan metode trimming, 

yaitu membuang observasi yang bersifat outliers. Salah satu cara untuk 

mengetahui data berdistribusi normal atau tidak adalah dengan 

menggunakan uji kolmogorov-smirnov seperti yang digunakan dalam 

penelitian ini. Hasil uji normalitas data dengan uji kolmogorov-smirnov 

ditunjukkan dalam tabel IV.1 

Tabel IV.1 
 

UJI NORMALITAS DATA 
 

Variabel Taraf Sig p-value Interpretasi 
OIS 
GPS 
NIS 
ROI 
ROE 
LR 

0.05 
0.05 
0.05 
0.05 
0.05 
0.05 

0.084 
0.871 
0.053 
0.619 
0.233 
0.066 

Berdistribusi normal 
Berdistribusi normal 
Berdsitribusi normal 
Berdistribusi normal 
Berdistribusi normal 
Berdistribusi normal 

   Sumber: hasil pengolahan data 
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Dari tabel tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa semua variabel dalam 

penelitian ini berdistribusi normal. Variabel dalam penelitian ini 

berdistribusi normal karena p-value menunjukkan  lebih besar dari 0.05.  

2.  Uji Asumsi Klasik 

a.   Uji Multikolinearitas 

Multikolinearitas adalah hubungan linear yang sempurna antara 

beberapa atau semua variabel independen dalam model regresi 

(Gujarati,1998). Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah 

model yang dipakai memiliki kesalahan standar yang besar sehingga 

koefisien tersebut tidak dapat ditaksir dengan ketepatan tinggi. Adanya 

multikolinearitas menyebabkan standard error yang cenderung 

semakin besar dengan meningkatnya tingkat korelasi antar variabel 

dan standard error menjadi sangat sensitif terhadap perubahan data. 

Uji Multikolinearitas dapat dilakukan dengan cara meregresikan model 

analisis dan melakukan uji korelasi antar variabel independen dengan 

menggunakan Tolerance dan Varians Inflating Factor (VIF). Jika nilai  

tolerance lebih kecil dari 0.01 dan nilai VIF lebih besar dari 10 maka 

terjadi multikolinearitas, sebaliknya jika nilai tolerance lebih besar dari 

0.01 dan VIF lebih kecil dari 10 maka tidak terjadi multikolinearitas. 

Hal ini dapat ditunjukkan dalam tabel IV.2 
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Tabel IV.2 
 

UJI MULTIKOLINEARITAS 
 

Variabel Tolerance VIF Interpretasi 
OIS 
GPS 
NPS 
ROI 
ROE 
LR   

0.639 
0.627 
0.507 
0.394 
0.576 
0.924 

1.564 
1.595 
1.971 
2.538 
1.735 
1.082 

Tidak terjadi multikolinearitas 
Tidak terjadi multikolinearitas 

Tidak terjadi 
multikolinearitas 

Tidak terjadi multikolinearitas 
Tidak terjadi multikolinearitas 
Tidak terjadi multikolinearitas 

            Sumber: hasil pengolahan data 
 

Dari tabel IV di atas dapat diketahui bahwa semua variabel  yang 
digunakan dalam model regresi tidak terjadi multikolinearitas. Hal 
ini dapat ditunjukkan dengan nilai tolerance lebih besar 0.01 dan 
nilai VIF lebih kecil dari 10. 

b.   Uji Heterokedastisitas 

Heterokedastisitas adalah penyebaran titik-titik data populasi terhadap garis 

regresi yang tidak sama. Hal ini dapat terjadi karena perubahan situasi yang 

tidak tergambarkan dalam spesifikasi model regresi. Untuk mengetahui 

apakah model yang digunakan dalam penelitian ini mengandung 

heterokedastisitas atau tidak maka dapat dilihat dari grafik scatterplot, yang 

merupakan hasil dari pengolahan data  dengan SPSS, apabila pada grafik 

tersebut membentuk suatu pola tertentu seperti bergelombang, kemudian titik-

titik tidak menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y maka 

terdapat heterokedastisitas, sedangkan jika dalam grafik tidak terdapat pola 

yang jelas dan titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y 

maka tidak terjadi heterokedastisitas. Grafik hasil pengolahan data dengan 

SPSS  dalam penelitian ini  menunjukkan bahwa tidak terdapat pola yang jelas 

dan titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 sehingga hal ini 
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menunjukkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak terdapat 

heterokedastisitas. 

c.   Uji Autokorelasi 

Uji Autokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah ada korelasi antara 

kesalahan pengganggu pada satu periode dengan kesalahan pengganggu pada 

periode sebelumnya. Autokorelasi adalah hubungan yang terjadi antara 

anggota dari serangkaian pengamatan yang tersusun dalam rangkaian waktu. 

Pendekatan yang digunakan untuk menguji apakah terjadi autokorelasi atau 

tidak, maka dalam penelitian ini akan digunakan uji Durbin-Watson. Jika du < 

dw < 4 –du maka dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi tidak terjadi 

autokorelasi positif maupun autokorelasi negatif. Dari hasil pengujian 

autokorelasi pada model regresi dalam penelitian ini dihasilkan nilai d hitung 

(dw) = 2.067 dengan n = 90 diperoleh nilai kritis untuk batas atas (du) = 1.78. 

Untuk membuktikan bahwa model regresi tidak terdapat masalah autokorelasi 

positif maupun autokorelasi negatif maka menggunakan formula du < dw < 4 

–du. Jika dimasukkan dalam formula tersebut maka du (1.78) < dw (2.067) < 4 

– du (1.78) maka tidak terjadi autokorelasi positif dan autokorelasi negatif 

pada model regresi penelitian ini. 

 

3.   Pengujian Hipotesis 

Setelah melakukan pengujian normalitas data dan pengujian atas 

asumsi-asumsi klasik, maka langkah selanjutnya adalah melakukan 

pengujian atas hipotesis. Analisis data untuk melakukan pengujian dalam 
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penelitian ini  adalah analisis regresi berganda (multiple regression 

analysis) dengan mengunakan bantuan program SPSS for Window 10.00. 

Berikut ini adalah tabel IV.3 yang merupakan hasil analisis regresi 

berganda. 

Tabel IV.3 

ANALISIS REGRESI BERGANDA 

Variabel Koef. Regresi Standard error t(df =90) p-value 
OIS 
GPS 
NPS 
ROI 
ROE 
LR 

Konstanta 

-0.214 
-3.407 
-30.516 
1.175 
-0.621 
16.541 
0.139 

14.499 
15.208 
15.006 
0.219 
0.072 
6.690 
0.887 

-0.015 
-0.224 
-2.034 
 5.368 
-8.579 
 2.473 
 0.157 

0.988 
0.823 
0.045 
0.000 
0.000 
0.015 
0.876 

Sumber: hasil pengolahan data 

Multiple R   = 0.714 

R Square  = 0.509 

Adjusted R Square = 0.474 

Standard error  = 7.7192 

Dari hasil analisis tersebut di atas, maka persamaan regresi yang diperoleh 

adalah sebagai berikut. 

Y =  0.139 - 0.214 OIS – 3.407 GPS -30.516 NPS + 1.175 ROI – 0.621 ROE 

+ 16.541 LR 

 

Di mana: Y = Perubahan laba, 

           OIS = Operating income to sales, 

             GPS = Gross profit to sales, 
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             NPS = Net income to sales, 

             ROI = Return On Investment, 

             ROE = Return On Equity, 

             LR = Leverage Ratio. 

Dari persamaan regresi di atas maka selanjutnya akan dicari nilai t, nilai F 

dan koefisien determinasi (R²) sebagai berikut. 

b. Nilai t 

Nilai t digunakan untuk mengetahui signifikansi secara parsial masing-

masing variabel independen terhadap variabel dependen. Hipotesis null 

di tolak jika t hitung > t tabel atau – t hitung < t tabel < t hitung dan jika 

p-value lebih kecil dari 0.05, sebaliknya jika – t tabel < t hitung < t tabel 

dan  p-value lebih besar dari 0.05 maka hipotesis null diterima. Nilai t 

dari model regresi dalam penelitian ini ditunjukkan dalam tabel IV.4 

Tabel IV.4 

Nilai t 

Variabel Hipotesis t-hitung p-value Kesimpulan 
OIS 
GPS 
NPS 
ROI 
ROE 
LR 

Ho 
Ho 
Ho 
Ho 
Ho 
Ho 

-0.015 
-0.224 
-2.034 
5.368 
-8.579 
2.473 

0.988 
0.823 
0.045 
0.000 
0.000 
0.015 

Ho diterima 
Ho diterima 
Ho ditolak 
Ho ditolak 
Ho ditolak 
Ho ditolak 

                Sumber: hasil pengolahan data 

Dari tabel tersebut di atas dapat ditunjukkan bahwa  ada empat rasio 

keuangan yang memiliki pengaruh terhadap perubahan laba yaitu net 

profit to sales, ROI, ROE, dan leverage ratio. Hal ini ditunjukkan 

dengan -t hitung < t tabel (1.98) < t hitung dan p-value lebih kecil dari 
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0.05 sehingga  hipotesis null ditolak  dan hipotesis alternatif diterima. 

Sedangkan rasio keuangan operating income to sales dan gross profit to 

sales tidak berpengaruh terhadap perubahan laba karena –t tabel (1.98) < 

t hitung < t tabel (1.98) dan p-value-nya lebih besar dari 0.05 sehingga 

hipotesis null diterima dan hipotesis alternatif ditolak. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa secara parsial atau secara individu hanya empat rasio 

keuangan yang mempunyai pengaruh terhadap perubahan laba. 

c. Nilai F 

Setelah dicari nilai t maka selanjutnya dicari nilai F-nya untuk 

mengetahui ada tidaknya pengaruh secara bersama-sama variabel 

independen terhadap variabel dependen, sehingga dapat diketahui 

bagaimana keenam rasio keuangan  yaitu operating income to sales, 

gross profit to sales, net profit to sales, ROI, ROE, dan leverage ratio 

berpengaruh terhadap perubahan laba. Setelah dilakukan pengujian 

dengan SPSS maka dapat diketahui bahwa nilai F hitungnya adalah 

14.348 sementara nilai F tabel sebesar 2.29. Hipotesis null ditolak jika F-

hitung > F tabel dan p-value < 0.05, oleh karena itu dalam penelitian ini  

Ho ditolak karena F hitung (14.348) lebih besar dari F tabel (2.29) dan p-

value (0.000) lebih kecil dari 0.05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

secara bersama-sama rasio keuangan bermanfaat dalam memprediksi 

perubahan laba.  

c.   Koefisien Determinasi (R²) 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 8 

Koefisien determinasi adalah nilai yang menunjukkan seberapa besar 

variabel independen dapat menjelaskan variabel dependennya. Dari hasil 

perhitungan dengan program SPSS maka dapat diketahui bahwa nilai R² 

sebesar 0.509 yang berarti sekitar 50.9%. Karena dalam penelitian ini 

variabel independennya lebih dari dua maka lebih baik jika 

menggunakan adjusted R Square yaitu 0.474 atau sebesar 47.4% dari 

variabel dependen yaitu perubahan laba dapat dijelaskan oleh variabel 

independen yaitu rasio keuangan. Sedangkan sisanya sekitar 52.8% 

dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model regresi. 

 

C.  INTERPRETASI HASIL ANALISIS 

Dari hasil pengujian hipotesis  dapat diketahui bahwa untuk hipotesis 

null yang diajukan dalam penelitian ini ditolak, sebaliknya hipotesis 

alternatifnya diterima. Hipotesis alternatif diterima karena dari nilai F  sebesar 

14.348 dengan signifikansi 0.000 sehingga dapat diketahui bahwa ada 

pengaruh secara bersama-sama variabel independen yaitu rasio keuangan 

terhadap variabel dependen yaitu perubahan laba. Sehingga hal ini 

menunjukkan bahwa rasio keuangan bermanfaat dalam memprediksi 

perubahan laba pada perusahaan yang go publik di Bursa Efek Jakarta. 

Namun dalam penelitian tidak semua rasio keuangan berpengaruh 

terhadap perubahan laba, karena dari pengujian secara parsial dapat diketahui 

bahwa dari keenam rasio keuangan hanya ada empat rasio keuangan saja yang 

secara individual mempunyai pengaruh terhadap perubahan laba. Keempat 
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rasio keuangan tersebut adalah net profit to sales, ROI,ROE, dan leverage 

ratio.  

Net profit to sales  mempunyai t-hitung -2.034 dengan p-value 0.045, 

ROI mempunyai t-hitung 5.368 dengan p-value 0.000, kemudian ROE dengan 

t-hitung -8.579 dan p-value 0.000, demikian halnya dengan rasio keuangan 

leverage ratio yang mempunyai t-hitung 2.473 dan p-value 0.015, keempat 

rasio keuangan tersebut semuanya mempunyai p-value lebih besar dari 0.05 

sehingga  hal ini menunjukkan bahwa ada pengaruh rasio keuangan terhadap 

perubahan laba. 

Sedangkan untuk rasio keuangan operating profit to sales yang 

mempunyai t hitung –0.015 dengan  p-value 0.988 dan gross profit to sales 

dengan t hitung –0.224 dan p-value 0.823 tidak berpengaruh terhadap 

perubahan laba karena p-valuenya lebih besar dari 0.05 . 

Untuk mengetahui seberapa besar variabel independen dapat 

menjelaskan variabel dependen dapat diketahui dari nilai koefisien 

determinasi (R2). Dari hasil pengolahan data dengan SPSS dapat diketahui 

nilai R2 sebesar 0.509 atau sebesar 50.95% dan adjusted R-square  sebesar 

0.474 atau 47.4% yang berarti menunjukkan bahwa sekitar 47.4% dari 

variabel dependen yaitu perubahan laba dapat dijelaskan oleh variabel 

independen yaitu rasio keuangan. 

Dari pengujian hipotesis di atas dapat disimpulkan bahwa rasio 

keuangan mampu untuk memprediksi perubahan laba untuk perusahaan yang 

go publik di Bursa Efek Jakarta. Hasil pengujian ini mendukung hasil 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 10 

penelitian sebelumnya yaitu Asyik dan Soelistyo (2000), Machfoed (1999) 

serta Sandiyani dan Aryati (2001) yang menggunakan sampel perusahaan 

manufaktur serta Zainudin dan Hartono (1999) yang menggunakan perusahaan 

perbankan sebagai sampelnya. 
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