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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Akuntansi dalam masyarakat bisnis dikenal sebagai bahasa, hal ini 

dikarenakan fungsi akuntansi sebagai media komunikasi di antara para pelaku 

bisnis dan ekonomi. Informasi akuntansi yang tersaji dalam laporan keuangan 

tahunan yang dipublikasikan perusahaan memberikan gambaran mengenai 

kondisi keuangan perusahaan pada saat tertentu, prestasi operasi dalam jangka 

waktu tertentu dan informasi-informasi lainnya yang berkaitan dengan 

perusahaan yang bersangkutan (Warsidi dan Pramuka, 2000). 

 Informasi keuangan secara umum merupakan hasil akuntansi yang 

berguna sebagai dasar prediksi bagi pemakainya. Pada umumnya informasi 

keuangan dipertimbangkan untuk membuat keputusan bagi pemakai laporan 

keuangan. Oleh karena itu, laporan keuangan yang dipublikasikan perusahaan 

harus mencakup informasi yang dapat digunakan untuk membuat keputusan, 

informasi yang dimaksud yaitu informasi tentang kinerja perusahaan, arus kas, 
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posisi keuangan perusahaan serta informasi lain yang berkaitan dengan laporan 

keuangan. 

  PSAK (IAI, 2002) menyebutkan pihak-pihak yang berkepentingan dengan 

laporan keuangan yaitu: investor sekarang dan investor potensial, karyawan, 

pemberi pinjaman (kreditor), pemasok (supplier) dan kreditur usaha lainnya, 

pelanggan pemerintah serta lembaga-lembaganya, dan masyarakat. Laporan 

keuangan yang disajikan harus relevan dengan kebutuhan dari masing-masing 

pemakai. 

 Laporan keuangan menurut (Sandiyani dan Aryati, 2001) merupakan 

pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepada 

para pemilik perusahaan terhadap kinerja yang telah dicapainya. Laporan 

keuangan merupakan laporan akuntansi utama yang mengkomunikasikan 

informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam membuat analisa 

ekonomi dan peramalan untuk masa yang akan datang. 

 Analisis laporan keuangan penting digunakan untuk memahami laporan 

keuangan. Analisis rasio keuangan merupakan salah satu alternatif untuk menguji 

apakah informasi keuangan bermanfaat sebagai alat prediksi yang memadai 

terhadap laba. Menurut Helfert (1991) dalam Warsidi dan Pramuka (2000) 

menjelaskan bahwa analisis rasio keuangan merupakan instrumen analisis 

perusahaan yang menjelaskan berbagai hubungan dan indikator keuangan, yang 

ditujukan untuk menunjukkan perubahan dalam kondisi keuangan atau prestasi 

operasi di masa lalu dan membantu menggambarkan pola perubahan tersebut 
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untuk kemudian menunjukkan risiko dan peluang yang melekat pada perusahaan 

yang  bersangkutan. 

 Analisis rasio keuangan membantu para pelaku bisnis, pihak pemerintah 

dan para pemakai laoran keuangan lainnya dalam menilai kondisi keuangan suatu 

perusahaan. Kinerja keuangan dapat diukur dari rasio keuangan yang secara 

empiris memiliki kemampuan untuk menjelaskan maupun memprediksi laba 

(Machfoedz, 1994). Dari hasil prediksi tersebut dapat diketahui kemampuan suatu 

perusahaan dalam kinerjanya, dengan demikian dapat membantu investor untuk 

mengambil keputusan berinvestasi pada perusahaan tersebut. 

 Penelitian mengenai manfaat analisis rasio keuangan telah banyak 

dilakukan. Kemampuan prediksi rasio keuangan diukur dengan alat prediksi 

statistik yang dihubungkan dengan berbagai fenomena ekonomi. Gantyowati dan 

Djamaludin (2001) melihat hubungan antara rasio keuangan dengan harga saham 

sebelum dan selama krisis moneter. Sedangkan Surifah (2002) menggunakan 

rasio keuangan untuk memprediksi kebangkrutan perusahaan. 

 Machfoedz (1994) menganalisis sejumlah rasio keuangan dan 

menghubungkannya dengan perubahan laba. Dalam penelitian tersebut, 

Machfoedz menguji 47 rasio keuangan dengan menggunakan sampel perusahaan-

perusahaan yang terdaftar di BEJ tahun 1989 sampai dengan tahun 1992. 

Hasilnya menunjukkan bahwa terdapat 13 rasio keuangan yang signifikan dalam 

meprediksi laba satu tahun yang akan datang. 
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 Warsidi dan Pramuka (2000) mengembangkan penelitian yang dilakukan 

Machfoedz (1994) dengan menambah rasio keuangan menjadi 49, periode 

penelitian meliputi perubahan laba satu tahun, dua tahun, dan tiga tahun yang 

akan datang. Warsidi dan Pramuka (2000) juga menerapkan metode pemilihan 

variabel untuk setiap periode prediksi. 

   

 Penelitian lain dengan menggunakan rasio keuangan juga dilakukan oleh 

Juliana dan Sulardi (2003). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa rasio 

keuangan mampu memprediksi perubahan laba perusahaan manufaktur, selain itu 

ukuran perusahaan mempunyai pengaruh terhadap kemampuan prediksi rasio 

keuangan terhadap perubahan laba. 

 Penelitian serupa juga dilakukan oleh Mulyani (1999) yang dilakukan 

pada perusahaan perbankan. Dalam penelitiannya Mulyani (1999) memasukkan 

faktor ekonomi seperti tingkat inflasi. Faktor ekonomi seperti tingkat inflasi dan 

suku bunga dapat mempengaruhi cara perusahaan melakukan bisnis yang 

selanjutnya mempengaruhi akurasi pengukuran rasio keuangan. Inflasi secara 

langsung dapat mempengaruhi tingkat laba perusahaan disektor riil serta daya beli 

masyarakat. 

 Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh 

Juliana dan Sulardi (2003). Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu 

karena pertama, penelitian ini memasukkan faktor inflasi dalam model yang 

digunakan. Dampak inflasi tersebut terhadap hubungan antara perubahan rasio 
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keuangan dengan laba diformulasikan dalam model. Kedua, menguji perbedaan 

kemampuan rasio keuangan dalam memprediksi perubahan laba antara 

perusahaan besar dan perusahaan kecil. Perusahaan yang menjadi sampel 

dikelompokkan berdasarkan ukuran perusahaan menurut besarnya total aktiva 

yang dimiliki perusahaan, pengelompokan ukuran perusahaan dibagi menjadi dua 

yaitu perusahaan besar dan perusahaan kecil.  

 Berdasar hal tersebut di atas, peneliti ingin mengetahui manfaat rasio 

keuangan dalam memprediksi laba perusahaan dengan menambahkan faktor 

inflasi ke dalam model. Penelitian ini mengambil judul “Kemampuan Rasio 

Keuangan dan Inflasi dalam Memprediksi Perubahan Laba Perusahaan 

(Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek 

Jakarta)” 

 

B. Perumusan Masalah 

 Berdasarkan penjelasan tentang latar belakang penelitian, maka masalah 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah rasio keuangan dan inflasi mampu memprediksi perubahan laba di 

masa yang akan datang pada perusahaan? 

2. Apakah ada perbedaan kemampuan rasio keuangan dan inflasi dalam 

memprediksi perubahan laba antara perusahaan besar dan perusahaan kecil? 

 

C. Tujuan Penelitian 
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 Penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan pengujian lebih lanjut 

terhadap temuan-temuan empiris tentang kegunaan rasio keuangan di masa yang 

akan datang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh 

inflasi dalam perhitungan terhadap kemampuan rasio keuangan dalam 

memprediksi  perubahan laba pada perusahaan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai 

pihak sebagai berikut ini: 

1. Calon investor, analis keuangan dan profesi lain yang terkait  

Sebagai masukan untuk memprediksi prospek perusahaan di masa yang akan 

datang dan sebagai pertimbangan dalam melakukan pengambilan keputusan 

investasi. 

2. Emiten 

Sebagi masukan untuk memacu kinerjanya di masa yang akan datang dan 

dapat menyediakan informasi yang relevan yang memungkinkan investor 

untuk melakukan pengembilan keputusan secara rasional. 

3. Akademisi 

Menambah perbendaharaan penelitian tentang manfaat rasio keuangan sebagai 

prediksi terhadap perubahan laba. 

 

E. Sistematika Pembahasan 
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 Bab I: PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

 Bab II: LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi teori untuk memperkuat penelitian berisi tinjauan pustaka, 

kerangka pemikiran, dan perumusan hipotesis. 

 Bab III: METODE PENELITIAN 

Berisi ruang lingkup penelitian, pemilihan populasi dan sampel, metode 

pengumpulan data, definisi operasional, dan pengukuran variabel serta 

metode analisis data. 

 Bab IV: ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Membahas hasil pengumpulan data, pengolahan data, pengujian 

hipotesis, interpretasi hasil, dan pembahasan. 

 Bab V: PENUTUP 

  Berisi kesimpulan, keterbatasan, dan saran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Pengertian dan Tujuan Laporan Keuangan 

 Penelitian ini mengkaji tentang manfaat rasio keuangan untuk 

memprediksi laba. Rasio keuangan dan laba dapat diperoleh dari data keuangan 

yang terdapat dalam laporan keuangan, sehingga kita perlu memahami laporan 

keuangan terlebih dahulu. Laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu 

proses pencatatan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun 

buku yang bersangkutan (Baridwan, 1997:17). Definisi lain atas laporan 

keuangan dikemukakan oleh Riyanto (1999:327) yaitu ikhtisar mengenai keadaan 

finansial suatu perusahaan, neracanya (balance sheet) mencerminkan nilai aktiva, 

hutang, dan modal sendiri pada suatu saat tertentu, dan laporan rugi laba (income 

statement) mencerminkan hasil-hasil yang dicapai dalam suatu periode tertentu. 
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 Tujuan laporan keuangan perusahaan yaitu menyediakan informasi yang 

menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu 

perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan 

keputusan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2002:4). Tujuan keuangan menurut 

Baridwan (1997:17) yaitu sebagai pertanggungjawaban atas tugas-tugas yang 

dibebankan oleh pemilik perusahaan kepada manajemen. 

 

B. Laba 

 Laba didefinisikan dan diukur dengan pandangan yang berbeda-beda. 

Menurut Harahap (2001: 267) dalam akuntansi yang dimaksud dengan laba 

adalah perbedaan antara realisasi penghasilan yang berasal dari transaksi 

perusahaan pada periode tertentu dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan untuk 

mendapatkan penghasilan itu. Definisi lain atas pengertian laba dikemukakan 

oleh 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. 

 Menurut Belkaouli dalam Harahap (2001: 273) definisi tentang laba 

mengandung lima sifat 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 peiodik laba artinya merupakan 

prestasi perusahaan itu pada periode tertentu. 

3. laba akutansi 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 peiode yang sama. 

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

penting dalam suatu laporan keuangan, karena laba dapat digunakan untuk: 

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

diterima negara. 

2. untuk menghitung deviden yang akan dibagikan kepada pemilik yang akan 

ditahan dalam perusahaan. 

3. untuk menjadi pedoman dalam menentukan kebijaksanaan invesatsi 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. 
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C. Analisis Laporan Keuangan 

  Analisis laporan keuangan merupakan penelahaan atau mempelajari 

hubungan-hubungan dan tendensi atau kecenderungan (trend) untuk menentukan 

posisi keuangan dan hasil operasi serta perkembangan perusahaan yang 

bersangkutan (Munawir, 1998:35). Teknik analisis yang biasa digunakan dalam 

analisa laporan keuangan adalah sebagai berikut: 

 

 a. Analisis perbandingan laporan keuangan 

 Analisis perbandingan laporan keuangan adalah metode dan teknik analisis 

dengan cara memperbandingkan laporan keuangan untuk dua periode atau lebih, 

dengan menunjukkan: 

1. Data absolut atau jumlah-jumlah dalam rupiah, 

2. Kenaikan atau penurunan dalam jumlah rupiah, 

3. Kenaikan atau penurunan dalam prosentase, 

4. Perbandingan yang dinyatakan dengan rasio, dan  

5. Prosentase dari total. 

Analisis dengan menggunakan metode ini dapat diketahui perubahan-perubahan 

yang terjadi, dan perubahan mana yang memerlukan penelitian lebih lanjut. 

 b. Trend percentage analysis 
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Trend percentage analysis adalah suatu metode atau teknik analisis untuk 

mengetahui tendensi keadaan keuangan, apakah menunjukkan tendensi tetap, 

naik atau turun. 

 c. Common size statement analysis  

Common size statement analysis adalah suatu metode analisis untuk 

mengetahui prosentase investasi pada masing-masing aktiva tetap terhadap 

total aktivanya, juga untuk mengetahui struktur permodalannya dan komposisi 

pembiayaan yang terjadi dihubungkan dengan jumlah penjualannya. 

 

 

 d. Analisis sumber dan penggunaan modal kerja 

Analisis sumber dan penggunaan modal kerja adalah suatu analisis untuk 

mengetahui sumber-sumber serta penggunaan modal kerja atau untuk 

mengetahui sebab-sebab berubahnya modal kerja dalam periode tertentu. 

 e. Cash flow statement analysis  

Cash flow statement analysis adalah suatu analisis untuk mengetahui sebab-

sebab berubahnya jumlah uang kas atau untuk mengetahui sumber-sumber 

serta penggunaan uang kas selama periode tertentu. 

 f. Analisis rasio 

Analisis rasio adalah suatu metode analisis untuk mengetahui hubungan dari 

pos-pos tertentu dalam neraca  

 g. Gross profit analysis 
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Gross profit analysis merupakan suatu analisis untuk mengetahui sebab-sebab 

perubahan laba kotor suatu perusahaan dari satu periode ke periode lain atau 

perubahan laba kotor suatu periode dengan laba yang dianggarkan. 

 h. Analisis break event 

Analisis break event adalah suatu teknik analisis untuk menentukan tingkat 

penjualan yang harus dicapai oleh suatu perusahaan agar perusahaan tersebut 

tidak menderita kerugian, tetapi juga belum memperoleh keuntungan. Dengan 

analisis beark event dapat juga diketahui berbagai tingkat keuntungan dan 

kerugian dari berbagai tingkat penjualan (Munawir, 1998:36-37). 

 

D. Analisis Rasio Keuangan 

   Rasio dapat didefinisikan sebagai suatu hubungan atau perimbangan 

(mathematical relationship) antara satu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain 

(Munawir, 1998: 64). Definisi lain dari rasio adalah alat yang dapat digunakan 

untuk menjelaskan hubungan antara dua macam data keuangan (Riyanto, 

1995:329). 

   Rasio keuangan menurut Husnan (1998: 560-566) digolongkan menjadi 

empat golongan, sebagaimana dijelaskan berikut ini. 

1. Rasio leverage 

Rasio ini mengukur seberapa jauh perusahaan menggunakan hutang. Rasio 

leverage meliputi empat rasio, sebagaimana diuraikan berikut ini. 

a. Rasio hutang 
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Rasio hutang mungkin dihitung berdasarkan atas hutang jangka panjang 

termasuk kewajiban sewa guna usaha, mungkin juga seluruh hutang. 

b. Debt to Equity Ratio 

Rasio ini menunjukkan perbandingan antara hutang dengan modal sendiri. 

c. Times Interest Earned 

Rasio ini mengukur sebanyak laba operasi mampu membayar bunga 

hutang. 

d. Debt Service Coverage 

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban 

pembayaran bunga dan sewa guna usaha serta angsuran pokok pinjaman. 

2. Rasio likuiditas 

Rasio likuiditas mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban 

jangka pendek. Rasio likuiditas meliputi tiga rasio, sebagimana diuraikan 

berikut ini. 

a. Rasio modal kerja neto dengan total aktiva 

Rasio ini menunjukkan seberapa besar perbandingan antara modal kerja 

neto dengan total aktiva. 

b. Current Ratio 

Rasio ini mengukur seberapa jauh aktiva lancar perusahaan bisa 

digunakan untuk memenuhi kewajiabn lancarnya. 

c. Quick atau Acid Test Ratio 
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Rasio ini menunjukkan seberapa besar aktiva lancar perusahaan tanpa 

persediaan bisa memenuhi kewajiban lancar perusahaan. 

3. Rasio profitabilitas 

Rasio profitabilitas mengukur efisiensi penggunaan aktiva perusahaan. Rasio 

profitabilitas meliputi tujuh rasio, sebagaimana diuraikan berikut ini. 

a. Rentabilitas ekonomi  

Rasio ini mengukur kemampuan aktiva perusahaan memperoleh laba dari 

aktivitas perusahaan. 

b. Rentabilitas modal sendiri atau Return on Equity 

Rasio ini mengukur seberapa banyak keuntungan yang menjadi hak 

pemilik modal sendiri. 

c. Return on Investement 

Rasio ini menunjukkan seberapa banyak laba bersih yang bisa diperoleh 

dari seluruh kekayaan yang dimiliki perusahaan. 

d. Profit Margin 

Rasio ini mengukur seberapa banyak keuntungan operasional bisa 

diperoleh dari setiap rupiah penjualan. 

e. Perputaran aktiva 

Rasio ini mengukur seberapa banyak penjualan bisa diciptakan dari setiap 

rupiah aktiva yang dimiliki. 

f. Perputaran piutang 

Rasio ini mengukur seberapa cepat piutang dilunasi dalam satu tahun. 
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g. Perputaran persediaan 

Rasio ini mengukur berapa lama rata-rata barang berada di gudang. 

4. Rasio nilai pasar 

Rasio ini diukur dengan menggunakan angka yang diperoleh dari laporan 

keuangan dan pasar modal. Rasio nilai pasar meliputi dua rasio, sebagaimana 

diuraikan berikut ini. 

a. Price Earning Ratio 

Rasio ini membandingkan antara harga saham dengan laba per lembar 

saham yang diperoleh pemilik perusahaan. 

 

 

b. Market to Book Value Ratio 

Rasio ini merupakan perbandingan antara harga saham dan nilai buku per 

saham. 

  Menurut Machfoedz (1996:93) rasio keuangan dikelompokkan menjadi 

enam bagian, sebagaimana dijelaskan berikut ini. 

1. Liquidity ratio 

Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menyelesaikan 

kewajiban jangka pendeknya. Rasio ini meliputi: current ratio dan quick 

ratio. 
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2. Leverage ratio 

Rasio ini mengukur seberapa besar operasi perusahaan dibiayai dengan utang. 

Rasio ini meliputi: total debt to total assets ratio, time interest earned, fixed 

charge coverage, dan cash flow coverage. 

3. Activity ratio 

Rasio ini mengukur efektivitas operasi perusahaan dalam memanfaatkan 

sumber daya yang ada. Rasio ini meliputi: inventory turnover, average 

collection periode, fixed asset turnover, dan total asset turnover. 

4. Profitability ratio 

Rasio profitabilitas mengukur efektivitas operasi perusahaan dalam 

menghasilkan keuntungan. Rasio ini meliputi: profit margin on sales, return 

on total assets, dan return on net worth. 

 

5. Growth ratio 

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam persaingan dengan 

perusahaan industri yang sama. 

6. Valuation ratio 

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam menciptakan nilai pada 

masyarakat, terutama pada pemegang saham dan calon investor. Rasio ini 

meliputi: price earning ratio dan market to book ratio. 

 

E. Pengertian Inflasi 
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  Pengertian inflasi adalah proses kenaikan harga-harga umum barang-

barang secara terus menerus. Ini tidak berarti bahwa harga-harga berbagai macam 

barang naik dengan prosentase yang sama. Terdapat kenaikan harga umum 

barang tersebut secara terus menerus selama satu periode tertentu (Nugroho, 

2000). 

  Casey dan Sandreto dalam Na’im (1988:14) mencatat ada beberapa 

manfaat dari data yang telah disesuaikan dengan inflasi: 

1. Dapat menciptakan manajemen modal kerja yang efektif. 

2. Menghasilkan analisa profitabilitas produksi lebih realistis. 

3. Memberikan perhatian yang lebih besar pada harga uang yang lebih besar. 

4. Manajemen aktiva yang lebih baik. 

5. Penentuan harga yang lebih baik. 

6. Meningkatkan kemampuan penaksiran aliran kas dan tingkat pajak dan 

dividen yang dibayarkan secara efektif. 

 

F. Pengaruh Inflasi pada Analisis Laporan Keuangan 

  Inflasi secara langsung mempengaruhi kinerja (tingkat laba) perusahaan 

di sektor riil serta daya beli masyarakat. Kenaikan inflasi disuatu periode dapat 

meningkatkan biaya produksi sehingga mengurangi laba perusahaan (Novis)  

  Dalam analisis kinerja menurut Helfert (1996:109) masalah utama yang 

berhubungan dengan inflasi adalah penggunaan biaya historis sebagai prinsip 
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akuntansi yang lazim. Sehingga penyusutan dan amortisasi seringkali lebih 

rendah dari nilai sekarang, dan laporan keuangan dari industri yang memiliki 

aktiva berumur panjang cenderung mencerminkan laba dan pajak yang ditetapkan 

terlalu tinggi, serta nilai aktiva yang ditetapkan terlalu rendah. 

   Reid dan Myddelton (1979) sebagaimana dikutip oleh Sugiarto (1990) 

menyatakan bahwa dalam tingkat inflasi yang tinggi akan terjadi distorsi terhadap 

laporan keuangan yang didasarkan pada akuntansi historis sebagai berikut: 

1. Nilai aktiva akan dilaporkan terlalu rendah, khususnya aktiva tetap. 

2. Biaya akan dilaporkan terlalu rendah (dengan demikian laba menjadi terlalu 

tinggi). 

3. Trend pertumbuhan penjualan dalam nilai uang, mungkin tidak menunjukkan 

pertumbuhan riilnya. 

4. Laba yang tersedia untuk dibagikan sebagai dividen, tidak dapat dibagikan 

tanpa mengganggu modal riil perusahaan. 

5. Modal sendiri dan dividen yang tampak meningkat mungkin mencerminkan 

penurunan riil dari tingkat investasi dan pendapatan. 

6. Rasio akuntansi seringkali menunjukkan hasil yang jauh lebih baik daripada 

prestasi sebenarnya. 

Akibat dari distorsi informasi ini, pemakai laporan keuangan dapat mengambil 

keputusan yang salah yang berkaitan dengan masa yang akan datang. Oleh karena 

itu faktor inflasi penting untuk dipertimbangkan dalam analisis laporan keuangan. 
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G. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

  Penelitian tentang kegunaan informasi keuangan sebagai prediksi bagi 

pemakainya telah banyak dilakukan. Hasil penelitian-penelitian tersebut beragam, 

tetapi pada intinya menunjukkan bahwa informasi keuangan mempunyai manfaat 

bagi pemakai terutama yang berhubugan dengan fenomen ekonomi seperti; 

kebangkrutan, harga saham dan laba yang akan datang. 

  Penelitian tentang manfaat rasio keuangan yang terjadi di Indonesia 

diprakarsai oleh Machfoedz (1994). Machfoedz (1994) menganalisis sejumlah 

rasio keuangan dan menghubungkannya dengan perubahan laba di Indonesia. 

Dalam penelitian tersebut, Machfoedz (1994) menguji 47 rasio keuangan dengan 

menggunakan sampel perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Jakarta yang mempublikasikan laporan keuangan dari tahun 1989 sampai dengan 

1992. Hasilnya menunjukkan bahwa terdapat 13 rasio keuangan yang signifikan 

dalam meprediksi laba satu tahun yang akan datang. 

  Warsidi dan Pramuka (2000) melakukan penelitian yang sejenis dengan 

mengembangkan penelitian yang dilakukan oleh Machfoedz (1994), Warsidi dan 

Pramuka (2000) menambah rasio keuangan menjadi 49 dan menambah periode 

prediksi selama satu tahun, dua tahun, dan tiga tahun yang akan datang. Periode 

penelitian selama tahun 1993 sampai dengan tahun 1997, dari sampel yang 

memenuhi kriteria diambil secara random. Pada penelitian ini Warsidi dan 

Pramuka (2000) menggunakan metode stepwise regression sebagai metode 

analisis. Adapun hasil penelitian ini dapat diketahui terdapat perbedaan model 

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



 21 

prediksi perubahan laba untuk satu tahun, dua tahun, dan tiga tahun yang akan 

datang, selain itu kemampuan penjajagan data juga semakin menurun yang diikuti 

oleh pengurangan jumlah rasio keuangan yang digunakan sebagai prediktor laba. 

  Penelitian sejenis juga dilakukan oleh Juliana dan Sulardi (2003), dalam 

penelitiannya Juliana dan Sulardi (2003) menggunakan periode tahun 1998, 1999, 

dan 2000. Alat analisisnya menggunakan multiple regression dan memasukkan 

ukuran perusahaan dalam analisis. Hasil dari penelitian ini secara umum sama 

dengan penelitian terdahulu, bahwa rasio keuangan mampu memperdiksi 

perubahan laba yang akan datang, selain itu ukuran perusahan mempunyai 

pengaruh terhadap kemampuan prediksi rasio keuangan terhadap perubahan laba. 

 Penelitian lain untuk mengetahui hubungan antara perubahan rasio 

keuangan dengan pertumbuhan laba dilakukan oleh Mulyani (1999). Dalam 

penelitian tersebut dimasukkan faktor ekonomi inflasi kedalam model yang 

secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan laba 

pada perusahaan perbankan. 

 

H. Kerangka Teoritis 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manfaat rasio keuangan untuk 

memprediksi laba tahun yang akan datang dengan memasukkan faktor ekonomi 

inflasi ke dalam model (Mulyani, 1999). Adapun kerangka pemikiran dari 

penelitian ini dapat dijelaskan berikut ini. 

Gambar II.1 
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Kerangka Teoritis 
 

 

          Variabel Independen           Variabel Dependen  

 

I. Hipotesis 

 Hipotesis yang dinyatakan dalam penelitian ini adalah: 

Ha1  = Rasio keuangan mampu meprediksi perubahan laba perusahaan 

manufaktur. 

Ha2 = Terdapat perbedaan kemampuan rasio keuangan dalam memprediksi 

laba antara perusahaan besar dan kecil.  

Rasio Keuangan, 
Inflasi Perubahan laba 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Ruang Lingkup Penelitian 

 Penelitian ini merupakan penelitian penjelasan (explanatory research) 

dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang diajukan, yaitu  untuk mengetahui 

akibat dari suatu peristiwa. Dalam hal ini akan dilakukan penelitian terhadap 

manfaat rasio keuangan untuk memprediksi perubahan laba pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta. 

 

B. Metode Pengambilan Sampel 

 Populasi dari penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Jakarta selama tahun 2000 sampai tahun 2002. dari 

populasi tersebut mula-mula diambil sampel secara purposive dengan kriteria 

sebagai berikut: 

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta selama tahun 

2000-2002. 

2. Perusahaan tersebut menerbitkan laporan keuangan untuk periode yang 

berakhir tanggal 31 Desember 2000, 2001, dan 2002. 

3. Perusahaan harus memiliki data yang lengkap. 
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C. Metode Pengumpulan Data. 

 Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Alasan 

menggunakan data sekunder dengan pertimbangan bahwa data ini mudah untuk 

diperoleh dan memiliki rentang waktu yang lebih luas. 

 Penelitian ini menggunakan data laporan keuangan perusahaan 

manufaktur, yang akan digunakan untuk menghitung rasio keuangan dan 

perubahan laba. Data ini  diperoleh dari Indonesian Capital Market Directory 

yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Jakarta. 

 Dari laporan keuangan yang masuk ke dalam sampel, laporan keuangan 

tahun 2000 dan tahun 2001 digunakan untuk menghitung rasio keuangan. 

Laporan keuangan tahun 2000 sampai dengan tahun 2002 digunakan untuk 

menghitung perubahan laba. 

 Sampel dikelompokkan berdasarkan ukuran perusahaan. Perusahaan 

dibagi menjadi dua jenis, perusahaan besar dan kecil dengan menggunakan 

analisis cluster terhadap log natural nilai total aktiva seluruh perusahaan sampel. 

Metode yang digunakan adalah quick cluster dengan jumlah cluster yang 

ditetapkan sebanyak dua buah. Jumlah tersebut digunakan karena dianggap 

mudah diatur dan dikomunikasikan (Hair, et al 1994 dalam Ika, 2000).  

 Sampel yang tidak konsisten berada pada satu jenis ukuran perusahaan 

tertentu selama periode pengamatan dikeluarkan dari sampel penelitian. 
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Digunakan total aktiva tahun 2000 dan tahun 2001 sebagai pedoman peng-

cluster-an. 

D. Variabel dan Pengukurannya 

  Ukuran dari masing-masing variabel dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Perubahan laba sebagai variabel dependen. 

 Perubahan laba yang digunakan adalah perubahan relatif. Digunakan 

angka laba relatif didasari alasan angka laba tersebut lebih representatif 

dibandingkan laba absolut yang dimaksudkan untuk menghindari pengaruh 

ukuran perusahaan (Machfoedz, 1994).  

 Penggunaan laba sebelum pajak sebagai indikator perubahan laba 

untuk menghindari pengaruh penggunaan tarif pajak yang berbeda antar 

periode yang dianalisis (Warsidi dan Pramuka, 2000). Perhitungan laba 

didasarkan pada rumus: 

 DYit = 
nit

nitit

Y

YY

-

-- )(
 

 Dimana: 

 DYit = perubahan laba pada periode tertentu 

 Yit   = laba perusahaan tertentu pada periode tertentu 

 Yit-n  = laba perusahaan pada periode sebelumnya 
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2. Rasio keuangan sebagai variabel independen 

 Rasio keuangan dapat dihitung dari data yang tersedia dalam 

perusahaan-perusahaan manufaktur yang dijadikan sampel. Variabel ini 

diukur berdasar laporan keuangan tahun 2000 dam 2001.Rasio keuangan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Rasio Likuiditas 

Kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya 

atau akan jatuh tempo dalam periode yang sedang berjalan. Current ratio 

merupakan rasio yang membandingkan antara aktiva lancar dengan utang 

lancar. 

 Current ratio (CR) = 
sliabilitie Current

assets Current
 

b. Rasio Aktivitas 

Rasio merupakan ukuran seberapa efektif perusahaan menggunakan 

sumber dayanya sesuai dengan kebijaksanan perusahaan. Yang termasuk 

dalam rasio aktivitas yaitu: 

         Total assets turnover (TAT) =
assets Total

Sales
 

  Inventory turnover (IT) = 
Inventory

Sales
 

Gross profit margin (GPM)=
 salesNet

profit Gross
  

 

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



 27 

c. Rasio Profitabilitas 

Rasio ini memberikan petunjuk seberapa baik perusahaan telah beroperasi 

sepanjang tahun ini dan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan 

laba. Yang termasuk dalam rasio profitabilitas yaitu: 

Operating profit margin (OPM) = 
 salesNet

profit Operating
 

 Net profit margin (NPM) = 
 salesNet

tax after Profit
 

 ROE = 
Equity

tax after Profit
 

 ROI = 
assets Total

tax after Profit
 

d. Rasio Solvabilitas 

Rasio yang mengukur perbandingan antara dana yang disediakan oleh 

pemilik perusahaan dengan dana yang berasal dari kreditur perusahaan. 

Yang termasuk dalam rasio solvabilitas yaitu: 

Debt to equity (DE) = 
Equity

sliabilitie Total
 

Leverage ratio (LR) = 
assets Total
debt Total

 

3. Faktor inflasi. 

 Data inflasi kuartalan tahun 2000-2001 digunakan untuk mencapai 

tujuan penelitian yaitu memberikan bukti empiris tentang pengaruh inflasi 
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terhadap rasio keuangan. Data diperoleh dari data inflasi kuartalan tahun 

2000-2001 dari Statistik Ekonomi Keuangan Bank Indonesia. 

E. Rencana Alat Uji Statistik 

 Pengolahan data dibagi menjadi dua tahap, tahap I adalah pengolahan 

data seluruh perusahaan dan tahap II pengolahan data terhadap perusahaan 

sampel setelah dikelompokkan sesuai dengan ukuran perusahaan. 

Pengelompokkan ukuran perusahaan berdasarkan besarnya total asset, dan dibagi 

menjadi dua kelompok perusahaan besar dan perusahaan kecil. Pengelompokan 

ukuran perusahaan dilakukan dengan menggunakan analisis cluster terhadap log 

natural nilai total aktiva seluruh perusahaan.  

a. Uji Normalitas Data. 

Syarat utama melakukan regresi adalah menggunakan data yang berdistribusi 

normal. Asumsi  ini sama dengan asumsi yang telah dipenuhi dengan asumsi 

data matematis (Gomes dan Arturo dalam Susilowati, 2000). Pengujian 

terhadap normalitas data sampel akan menunjukkan distribusi data dan akan 

menentukan uji statistik yang akan digunakan. Pengujian normalitas data 

menggunakan One Sample Kolmogorof Smirnof dengan tingkat signifikansi 

sebesar 5%, distribusi data dikatakan normal apabila p> 5%. 

 b. Uji Asumsi Klasik. 

Sebelum menguji hipotesis terlebih dahulu dilakukan pengujian atas asumsi 

klasik. 
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1. Uji Multikolinearitas 

Multikolinearitas terjadi jika terdapat hubungan linear antara variable 

indipenden yang dilibatkan dalam model regresi (Gujarati, 1997:157). 

Gejala multikolinearitas dapat mengakibatkan terjadinya kekeliruan 

menerima hipotesis yang salah. Uji multikolonearitas dapat dilakukan 

dengan meregresikan model analisis dengan melakukan uji kolerasi antar 

variable independen dengan menggunakan VIF. Jika nilai VIF lebih besar 

dari 10 dan tolerance value lebih kecil dari 0,1 maka terjadi 

multikolinearitas. Bila ada variable yang terkena multikolinearitas maka 

penanggulangannya adalah dengan mengeluarkan varaibel tersebut dari  

model. 

2. Uji Heterokedasitas  

Gejala heteroskedastisitas terjadi pada model yang menggunakan data 

sampel secara cross section. Untuk mengetahui apakah model yang 

digunakan menggandung heteroskedastisitas atau tidak digunkaan uji 

Glejser. Model regresi linear yang digunakan dalam penelitian 

diregresikan untuk mendapatkan residualnya. Bila nilai dari jumlah 

sampel (n) dikalikan nilai R2 dari regresi residual melebihi chi-square 

table dengan taraf signifikansi 0,05 dan df sebanyak jumlah regresor yang 

digunakan maka terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi ini 

(Juliana dan Sulardi, 2003). 
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3. Uji Autokorelasi  

Autokorelasi adalah hubungan yang terjadi di antara anggota dari 

serangkaian pengamatan yang tersusun dalam rangkaian waktu (Gujarati, 

1997:201). Pendekatan yang digunakan untuk menguji apakah terjadi 

autokorelasi atau tidak dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan 

uji Durbin-Watson. Jika du <  dw < -du maka dapat disimpulakn tidak 

terjadi autokorelasi positif maupun atuokorelasi negatif (Juliana dan 

Sulardi, 2003). 

c. Uji Regresi Linear Berganda. 

Untuk mengetahui manfaat rasio keuangan terhadap perubahan laba. Model 

yang digunakan menurut Mulyani (1999): 

Y = a + b1CR + b2GPM + b3OPM + b4NPM + b5DE + b6IT + b7TAT + 

b8ROI + b9ROE + b10LR + b11I 

Dimana : 

Y  = Perubahan laba 

a = Konstanta 

 b = Koefisien regresi 

CR   = Current Ratio 

GPM  = Gross Profit Margin 

OPM  = Operating Profit Margin 

NPM  = Net Profit Margin 
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DE   = Debt to Equity 

IT   = Inventory Turnover 

TAT  = Total Assets Turnover 

ROI  = Return on Investement 

ROE  = Return on Equity 

LR   = Leverage Ratio 

I = Inflasi . 

1. Nilai t dilakukan untuk mengetahui signifikansi secara parsial masing-

masing variable independen terhadap variable dependen. Nilai t dapat 

dilakukan dengan membandingkan nilai t hitung dan t tabel. Bila t hitung 

lebih besar dari t tabel maka H0 ditolak, sebaliknya jika t hitung lebih 

kecil dari t tabel maka H0 diterima. Nilai t hitung diperoleh dari parameter 

dibagi standar errornya. Nilai t tabel dapat dilihat pada tabel statistik 

dengan tingkat signifikansi. 

2. Nilai F untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh secara bersama-sama 

variable independen terhadap variable dependen. Nilai F dilakukan 

dengan membandingkan F hitung dengan F tabel. Bila nilai F hitung lebih 

besar dari F tabel maka H0 ditolak, sebaliknya jika nilai F hitung lebih 

kecil dari F tabel maka H0 diterima.  

3. Koefisien Determinasi ( R ) nilai yang menunjukkan seberapa kuat 

variable independen dapat menjelaskan variable dependen. Tingkat 
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koefisien determinasi ditunjukkan dengan nilai antara 0 sampai dengan 1 

atau 0 £ R2 £ 1 
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BAB IV 

ANALISIS DATA 

 

 Akhir tahun 2002 jumlah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta 

berjumlah 316 perusahaan, dari jumlah tersebut diambil sampel yang sesuai dengan 

kriteria yang telah ditentukan. Berdasarkan kriteria pengambilan sampel diperoleh 

sampel  sebesar 154 perusahaan. 

 Sampel tahap I berjumlah 154 perusahaan sedangkan sampel tahap II 

berjumlah 145 perusahaan. Hal ini bisa terjadi karena selama periode pengamatan ada 

perusahaan-perusahaan sampel yang tidak konsisten berada dalam satu jenis ukuran 

perusahaan, misalnya tahun 2000 berada pada ukuran perusahaan besar sedangkan 

tahun 2001 berada pada ukuran perusahaan kecil atau sebaliknya. 

Tabel IV.1 
Proses Pemilihan Sampel 

Keterangan  Jumlah 

Perusahaan 

Perusahaan manufaktur yg terdaftar diBEJ tahun 2000-2001 

Perusahaan manufaktur yang tidak termasuk sampel 

Jumlah sampel tahap I 

Perusahaan yang tidak konsisten dalam ukuran perusahaan  

Jumlah sampel tahap II 

155 

(1) 

154 

(9) 

145 

  

 Pengukuran variabel menggunakan rasio keuangan perusahaan dan laba 

perusahaan. Data ini diperoleh dari laporan keuangan perusahaan yang dimuat dalam 

Indonesian Capital Market Directory. Laporan keuangan yang diperlukan dalam 

penelitian ini adalah laporan keuangan tahun 2000 sampai dengan 2002. Data inflasi 
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tahun 2000 sampai 2001 yang digunakan sebagai variabel pengendali diperoleh dari 

data indeks harga konsumen tahun 2000-2001 dari majalah Indikator Ekonomi Badan 

Pusat Statistik. 

 Analisis data dilakukan dalam dua tahap yaitu tahap I mengolah data seluruh 

perusahaan. Tahap II mengolah data perusahaan sample setelah dikelompokkan 

sesuai dengan ukuran perusahaan. Pengelompokkan ukuran perusahaan berdasarkan 

besarnya total aktiva dan dibagi menjadi dua, yaitu perusahaan besar dan perusahaan 

kecil. Pengelompokkan ukuran perusahaan dilakukan dengan menggunakan analisis 

cluster terhadap log natural nilai total aktiva seluruh perusahaan. Analisis 

menggunakan bantuan program komputer SPSS (Statistical Product and Service 

Solutions) for windows 11.00. 

 Variabel independen dalam penelitian adalah perubahan rasio yang dihitung 

dari laporan keuangan tahun 2000 dan 2001 dengan memasukkan variabel pengontrol 

inflasi. Sedangkan variabel dependennya adalah perubahan laba yang dihitung dari 

laporan keuangan tahunanan 2001 dan 2002. 

 

A. Hasil Analisis Tahap I 

1. Uji Normalitas Data 

Pengujian normalitas data menggunakan One Sample Kolmogorof Smirnof 

menunjukkan data berdistribusi tidak normal. Langkah selanjutnya yaitu 

menormalkan distribusi data rasio dengan menggunakan log dan ln melalui 

uji normalitas liliefors. Langkah berikutnya menormalkan data dengan 
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menggunakan metode outlier 3s dengan membuang data yang distribusinya 

diluar mean ditambah tiga kali satandar deviasi (m - 3s) dan mean dikurangi 

tiga kali satandar deviasi (m + 3s). Hasil uji dengan metode outlier 3s ini 

menunjukkan distribusi data yang normal pada rasio LR, TAT dan CR, selain 

ketiga rasio tersebut distribusi datanya tidak normal. Mengingat banyaknya 

data rasio berdistribusi tidak normal, maka peneliti melakukan uji normalitas 

dengan metode outlier 1s. Hasil uji dengan metode outlier 1s menunjukkan 

distribusi data yang normal pada rasio DE, LR, TAT, dan ROI, selain 

keempat rasio tersebut distribusi datanya tidak normal. Mengingat dengan 

metode ini masih ada data yang berdistribusi tidak normal  dan data sample 

perusahaan menjadi kecil, maka peneliti menggunakan alternative terakhir 

yaitu penggunaan teori limit sentral yang menyatakan bahwa semakin besar 

sampel distribusi data adalah cenderung normal tanpa melihat distribusi 

populasinya. 

 

 2.  Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Multikolinearitas  

Multikolinearitas terjadi jika terdapat hubugan linear antara variabel 

independen yang dilibatkan dalam model. Gejala multikolinearitas dapat 

mengakibatkan terjadinya kekeliruan menerima hipotesis yang salah. Uji 

multikolinearitas dapat dilakukan dengan meregresikan model analisis 
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dengan melakukan uji korelasi antar variabel independen dengan 

menggunakan Variance Inflating Factor (VIF). Jika nilai VIF lebih besar 

dari 10 dan nilai tolerance lebih kecil dari 0,01 maka terjadi 

multikolinearitas, sebaliknya jika nilai VIF lebih kecil dari 10 dan nilai 

tolerance lebih besar dari 0,01 maka tidak terjadi multikolinearitas. Hal 

ini dapat ditunjukkan dalam tabel IV.2 

Tabel IV.2 
Uji Multikolinearitas 

 
Variabel  Tolerance VIF Interpretasi 

CR 
DE 
LR 

GPM 
OPM 
NPM 

IT 
TAT 
ROI 
ROE 

Inflasi 

.993 

.108 

.224 

.319 

.329 

.976 

.914 

.860 

.645 

.107 

.960 

1.007 
9.243 
4.471 
3.138 
3.038 
1.025 
1.094 
1.163 
1.550 
9.309 
1.042 

Tidak terjadi multikolinearitas 
Tidak terjadi multikolinearitas 
Tidak terjadi multikolinearitas 
Tidak terjadi multikolinearitas 
Tidak terjadi multikolinearitas 
Tidak terjadi mutikolinearitas 
Tidak terjadi multikolineaitas 
Tidak terjadi multikolinearitas 
Tidak terjadi multikolinearitas 
Tidak terjadi multikolinearitas 
Tidak terjadi multikolinearitas 

   Sumber: hasil pengolahan data 

Dari tabel IV.2 di atas dapat diketahui bahwa semua variabel yang 

digunakan dalam model regresi tidak terjadi multikolinearitas. Hal ini 

dapat ditunjukkan dengan nilai tolerance lebih besar dari 0,01 dan nilai 

VIF lebih kecil dari 10. 
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b. Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas menguji apakah dalam sebuah model regresi. Gejala 

heteroskedastisitas terjadi pada model yang menggunakan data sampel 

secara cross section. Untuk mengetahui apakah model yang digunakan 

menggandung heteroskedastisitas atau tidak digunkaan uji Glejser. Model 

regresi linear yang digunakan dalam penelitian diregresikan untuk 

mendapatkan residualnya. Jika nilai t atau signifikansi p-value dibawah 

0,05 maka terjadi heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas 

ditunjukkan oleh tabel IV.3 berikut ini. 

Tabel IV.3 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 
Variabel  p- value Interpretasi 

CR 
DE 
LR 

GPM 
OPM 
NPM 

IT 
TAT 
ROI 
ROE 

Inflasi 

.123 

.924 

.083 

.476 

.323 

.456 

.637 

.583 

.102 

.893 

.075 

Tidak terjadi heterokedastisitas 
Tidak terjadi heterokedastisitas 
Tidak terjadi heterokedastisitas 
Tidak terjadi heterokedastisitas 
Tidak terjadi heterokedastisitas 
Tidak terjadi heterokedastisitas 
Tidak terjadi heterokedastisitas 
Tidak terjadi heterokeadstisitas 
Tidak terjadi heterokedastisitas 
Tidak terjadi heterokedastisitas 
Tidak terjadi heterokedastisitas 

    Sumber: hasil pengolahan data 

Dari hasil tabel IV.3 diatas disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala 

heterokedastisitas pada masing-masing variable yang digunakan. Hal ini 

ditunjukkan dengan p-value untuk masing-masing varibel di atas 0,05. 
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c. Uji Autokorelasi  

Uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui apakah model megandung 

autokorelasi atau tidak, yaitu hubungan yang erat diantara variabel independen 

dalam mempengaruhi variabel dependen. Untuk pengujian autokorelasi dapat 

dilihat dari perbandingan antar nilai hasil uji Durbin Watson (DW) terhadap nilai 

table yang terdiri dari batas bawah (dl) dan batas atas (du) dan (4-du). Hasil 

pengujian autokorelasi dengan nilai hitung DW = 2.128 dengan n = 308 dan 

variabel independen (k = 11) diperoleh nilai dl = 1,654 dan du = 1,885 maka nilai 

DW hitung terletak antara (du) dan (4-du). Dari hasil perhitungan tersebut dapat 

disimpulkan model yang digunakan tidak terdapat masalah autokorelasi. 

2. Pengujian Hipotesis Tahap I 

Setelah melakukan pengujian atas asumsi klasik, maka langkah selanjutnya 

adalah melakukan pengujian atas hipotesis. Analisis data untuk melakukan 

pengujian dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda (multiple 

regression analysis). Berdasarkan analisis data dengan program SPSS, maka 

hasil regresi ditunjukkan dalam table IV.4 berikut ini. 

Tabel IV.4 

Hasil Analisis regresi Berganda 
 

Variabel  Koef. Regresi Std. Error t (df = 308) p - value 

CR 
DE 
LR 
GPM 

0.00680 
-0.00196 
1.39409 
6.48045 

0.006 
0.009 
0.274 
1.249 

1.104 
-0.228 
5.081 
5.186 

0.271 
0.820 
0.000 
0.000 
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OPM 
NPM 
IT 
TAT 
ROI 
ROE 
Inflasi 
Konstanta  

-4.52161 
0.00301 

-0.00508 
0.20261 
0.02472 
0.00005 

-0.01722 
-2.40958 

1.297 
0.025 
0.021 
0.271 
0.009 
0.000 
0.045 
0.479 

-3.486 
0.118 

-0.243 
0.747 
2.902 
0.120 

-0.379 
-5.026 

0.001 
0.906 
0.808 
0.455 
0.004 
0.904 
0.705 
0.000 

 
 Sumber: hasil pengolahan data 

Multiple R = 0.749 

R Square = 0.561 

Adjusted R = 0.545  

Standar Error =  2.988 

Dari hasil analisis tersebut diatas, maka persamaan regresi yang diperoleh 

adalah sebagai berikut: 

Y =  -2.40958 + 0.00680 X1 – 0.00196 X2 + 1.39409 X3 + 6.48045 X4 – 

4.52161 X5 + 0.00301 X6 – 0.00508 X7 + 0.20261 X8 + 0.02472 X9 + 

0.00005 X10 – 0.01722 I 

 Dimana: 
  

Y  = Perubahan laba 

  a = Konstanta 

 b = Koefisien regresi  

CR  = Current Ratio 

GPM = Gross Profit Margin 

OPM = Operating Profit Margin 
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NPM = Net Profit Margin 

DE  = Debt to Equity 

IT  = Inventory Turnover 

TAT = Total Assets Turnover 

ROI = Return on Investement 

ROE = Return on Equity 

LR  = Leverage Ratio 

I = Inflasi  

Dari persamaan regresi diatas maka selanjutnya akan dicari nilai t, nilai F dan 

koefisien determinasi (R2) sebagai berikut. 

a. Nilai t 

Nilai t digunakan untuk mengetahui signifikansi secara parsial masing-

masing variabel independen terhadap variabel dependen. Tingkat 

signifikansi ditunjukkan bila nilai p-value di bawah 0,05. Hasil uji t 

ditunjukkan oleh tabel IV.5 berikut ini. 

Tabel IV.5 

Hasil Nilai t 

Variabel Hipotesis t-hitung p-value Kesimpulan 

CR 
DE 
LR 
GPM 
OPM 
NPM 
IT 

Ha 

Ha 

Ha 

Ha 

Ha 

Ha 

Ha 

1.104 
-0.228 
5.081 
5.186 

-3.486 
0.118 

-0.243 

0.271 
0.820 
0.000 
0.000 
0.001 
0.906 
0.808 

Ha ditolak 
Ha ditolak 
Ha diterima 
Ha diterima 
Ha diterima 
Ha ditolak 
Ha ditolak 
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TAT 
ROI 
ROE 
Inflasi 

Ha 

Ha 

Ha 

Ha 

0.747 
2.902 
0.120 

-0.379 

0.455 
0.004 
0.904 
0.705 

Ha ditolak 
Ha diterima 
Ha ditolak 
Ha ditolak 
 

 Sumber: hasil pengolahan data. 

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa ada empat rasio keuangan 

yang memiliki pengaruh secara parsial terhadap perubahan laba yaitu: LR, 

GPM, OPM, dan ROI. Hal ini ditunjukkan dengan –t hitung < t tabel 

(1,96) < t hitung dan p-value  lebih kecil dari 0,05 sehingga hipotesis null 

ditolak dan hipotesis alternatif diterima. Sedangkan rasio CR, LR, NPM, 

IT, TAT, ROE dan Inflasi tidak berpengaruh secara parsial terhadap 

perubahan laba karena –t tabel (1,96) < t hitung < t tabel (1,96) dan p-

value lebih besar dari 0,05 sehingga hipotesis null diterima dan hipotesis 

alternatif ditolak. 

b. Nilai F  

Nilai F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen secara bersama-sama, sehingga dapat 

diketahui bagaimana pengaruh kesepuluh rasio keuangan (CR, DE, LR, 

GPM, OPM, NPM, IT, TAT, ROI, dan ROE) dan faktor inflasi terhadap 

perubahan laba. Dari pengujian dapat diketahui nilai F hitungnya sebesar 

34,457 dan p-value 0,000. Karena F-hitung (34,457) > F-tabel (1,79) dan 

p-value 0,000 < 0,05. Ini berarti Ha diterima dan secara statistik dapat 
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dibuktikan bahwa semua variabel independen secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap variabel dependen. 

c. Koefisien Determinasi (R2) 

Dari hasil analisis ditemukan bahwa koefisien determinasi (R square) 

adalah 0,561. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi linear berganda 

yang digunakan dapat menjelaskan varian dari perubahan laba sebesar 

56,1%, adapun sisanya 43,9% dijelaskan oleh variabel-variabel lain selain 

variabel independen yang digunakan dalam model. 

   

B. Hasil Analisis Tahap II 

1. Pengujian Cluster Total Asset 

Pengelompokan ukuran perusahaan menjadi dua kategori perusahaan besar 

dan perusahaan kecil. Sampel perusahaan dikelompokkan berdasarkan jumlah 

total aktiva. Setelah dilakukan analisis cluster dengan metode quick cluster 

dan menetapkan menjadi dua kelompok, diperoleh hasil sebagai berikut. 

a) Cluster 1 merupakan kelompok perusahaan dengan asset kategori kecil, 

tahun 2000 terdiri dari 90 perusahaan dan tahun 2001 terdiri dari 94 

perusahaan. 

b) Cluster 2 merupakan kelompok perusahaan dengan asset kategori besar, 

tahun 2000 terdiri dari 64 perusahaan dan tahun 2001 terdiri dari 60 

perusahaan. 
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Dari hasil pengelompokkan tersebut terdapat 9 perusahaan yang tidak konsisten 

berada pada satu jenis kelompok selama periode pengamatan, sehingga 

dikeluarkan dari sampel. Pada tahap II diperoleh sampel sebanyak 149 

perusahaan. Hasil dari analisis cluster dapat dilihat bahwa perusahaan besar dan 

kecil memiliki perbedaan dalam pengelompokan asset. 

2. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Multikolinearitas  

Hasil uji multikolinearitas pada perusahaan kecil dan besar ditunjukkan oleh tabel 

IV.6 dan tabel IV.7 

Tabel IV.6 
Hasil Uji Multikolinearitas Perusahaan Kecil 

Variabel  Tolerance VIF Interpretasi 

CR 
DE 
LR 
GPM 
OPM 
NPM 
IT 
TAT 
ROI 
ROE 
Inflasi 

.929 

.789 

.468 

.462 

.195 

.289 

.892 

.848 

.382 

.783 

.960 

1.076 
1.275 
2.135 
2.165 
5.138 
3.463 
1.121 
1.179 
2.619 
1.276 
1.041 

Tidak terjadi multikolinearitas 
Tidak terjadi multikolinearitas 
Tidak terjadi multikolinearitas 
Tidak terjadi multikolinearitas 
Tidak terjadi multikolinearitas 
Tidak terjadi mutikolinearitas 
Tidak terjadi multikolineaitas 
Tidak terjadi multikolinearitas 
Tidak terjadi multikolinearitas 
Tidak terjadi multikolinearitas 
Tidak terjadi multikolinearitas 

  Sumber: hasil pengolahan data 
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Tabel IV.7 
Hasil Uji Multikolinearitas Perusahaan Besar 

Variabel  Tolerance VIF Interpretasi 

CR 
DE 
LR 

GPM 
OPM 
NPM 

IT 
TAT 
ROI 
ROE 

Inflasi 

.614 

.845 

.317 

.522 

.855 

.967 

.764 

.823 

.429 

.838 

.909 

1.627 
1.863 
2.531 
1.161 
1.690 
1.034 
1.309 
1.215 
2.330 
1.938 
1.101 

Tidak terjadi multikolinearitas 
Tidak terjadi multikolinearitas 
Tidak terjadi multikolinearitas 
Tidak terjadi multikolinearitas 
Tidak terjadi multikolinearitas 
Tidak terjadi mutikolinearitas 
Tidak terjadi multikolineaitas 
Tidak terjadi multikolinearitas 
Tidak terjadi multikolinearitas 
Tidak terjadi multikolinearitas 
Tidak terjadi multikolinearitas 

     Sumber: hasil pengolahan data 

Dari hasil tabel diatas disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas baik perusahaan 

kecil maupun perusahaan besar. 

 

b. Uji Heteroskedastisitas 

Hasil uji heteroskedastisitas pada perusahaan kecil dan besar 

menunjukkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas pada kedua kelompok 

perusahaan tersebut, ditunjukkan oleh tabel IV.8 dan tabel IV.9 

Tabel IV.8 

Hasil Uji Heteroskedastisitas Perusahaan Kecil 
Variabel  p- value Interpretasi 

CR 
DE 
LR 

GPM 
OPM 

.167 

.413 

.172 

.910 

.152 

Tidak terjadi heterokedastisitas 
Tidak terjadi heterokedastisitas 
Tidak terjadi heterokedastisitas 
Tidak terjadi heterokedastisitas 
Tidak terjadi heterokedastisitas 

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



 45 

NPM 
IT 

TAT 
ROI 
ROE 

Inflasi 

.145 

.609 

.178 

.312 

.414 

.071 

Tidak terjadi heterokedastisitas 
Tidak terjadi heterokedastisitas 
Tidak terjadi heterokeadstisitas 
Tidak terjadi heterokedastisitas 
Tidak terjadi heterokedastisitas 
Tidak terjadi heterokedastisitas 

 Sumber: hasil pengolahan data 

Tabel IV.9 

Hasil Uji Heteroskedastisitas Perusahaan Besar 
Variabel  p- value Interpretasi 

CR 
DE 
LR 

GPM 
OPM 
NPM 

IT 
TAT 
ROI 
ROE 

Inflasi 

.464 

.860 

.217 

.303 

.153 

.567 

.243 

.256 

.119 

.937 

.365 

Tidak terjadi heterokedastisitas 
Tidak terjadi heterokedastisitas 
Tidak terjadi heterokedastisitas 
Tidak terjadi heterokedastisitas 
Tidak terjadi heterokedastisitas 
Tidak terjadi heterokedastisitas 
Tidak terjadi heterokedastisitas 
Tidak terjadi heterokeadstisitas 
Tidak terjadi heterokedastisitas 
Tidak terjadi heterokedastisitas 
Tidak terjadi heterokedastisitas 

 Sumber: hasil pengolahan data. 

c. Uji Autokorelasi 

Dari hasil pengujian autokorelasi model regresi kedua, kelompok perusahaan kecil, 

dihasilkan nilai DW = 2,225 dengan n =174 dan variabel independen (k = 11) 

diperoleh nilai dl = 1,654 dan du = 1,885 maka nilai DW hitung terletak antara (du) 

dan (4-du). Dari hasil perhitungan tersebut dapat disimpulkan model yang 

digunakan tidak terdapat masalah autokorelasi. Regresi ketiga untuk kelompok 

perusahaan besar dihasilkan nilai DW = 1,965 dengan n = 114 dan variabel 

independen (k = 11) diperoleh nilai dl = 1,579 dan du = 1,892 maka nilai Dw 
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hitung terletak antara (du) dan (4-du). Dari hasil perhitungan tersebut tidak terdapat 

masalah autokorelasi. 

3. Pengujian hipotesis tahap II 

Dari pengujian regresi untuk perusahaan kecil, maka diperoleh persamaan 

regresi sebagai berikut. 

Y = -0.668 + 0.00422 X1 + 0.00898 X2 – 0.315 X3 – 0.521 X4 +3.202 X5 – 

0.366 X6 - 0.00501 X7 + 0.242 X8 - 0.00247 X9 + 0.000887 X10 – 0.0309 I 

Perusahaan kelompok besar, maka diperoleh persamaan regresi sebagai 

berikut. 

Y = -1.820 – 0.291 X1 - 0.00079 X2 + 1.436 X3 + 7.253 X4 – 5.316 X5 – 

0.0009 X6 + 0.0032 X7 – 0.0428 X8 + 0.05288 X9 - 0.00003 X10 – 0.0318 I 

Dari persamaan regresi diatas maka selanjutnya akan dicari nilai t, nilai F, dan 

koefisien determinasi (R2), pada perusahaan kecil dan perusahaan besar 

ditunjukkan oleh tabel IV.7  

Tabel IV.10 
Hasil Uji Statistik Perusahaan Kecil dan Perusahaan Besar 

Kelompok Perusahaan  R Square F Sig 

Perusahaan Kecil 

Perusahaan Besar 

0.045 

0.728 

0.693 

24.858 

0.743 

0.000 

 Sumber: hasil pengolahan data 

Dari tabel diatas ditunjukkan hasil analisis regresi. Pada perusahaan kecil 

mendapatkan nilai F hitung 0,693 < F tabel 1,84 dan p-value 0,743 > 0,05 
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oleh karena itu H0 diterima dan Ha ditolak. Perusahaan besar mendapatkan 

nilai F hitung 24,858 > F tabel 1,87 dan p-value 0,000 < 0,05 oleh karena itu 

H0 ditolak dan Ha diterima. Dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan 

kemampuan rasio keuangan dan inflasi dalam memprediksi perubahan laba 

antara perusahaan kcil dan perusahaan besar. Sedangkan untuk pengujian 

secara parsial baik perusahaan kecil maupun perusahaan besar tidak ada yang 

signifikan. Dari hasil analisis perusahaan kecil ditemukan bahwa koefisien 

determinasi (R square) adalah 0,045. Hal ini menunjukkan bahwa model 

regresi linear berganda yang digunakan dapat menjelaskan varian dari 

perubahan laba sebesar 4,5%, adapun sisanya 95,5% dijelaskan oleh variabel-

variabel lain selain variabel independen yang digunakan dalam model. 

Analisis perusahaan besar ditemukan bahwa koefisien determinasi (R square) 

adalah 0,728. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi linear berganda yang 

digunakan dapat menjelaskan varian dari perubahan laba sebesar 72,8%, 

adapun sisanya 27,2% dijelaskan oleh variabel-variabel lain selain variabel 

independen yang digunakan dalam model. 

 

C. INTERPRETASI HASIL ANALISIS 

 Dari hasil pengujian hipotesis pertama dapat diketahui bahwa untuk hipotesis 

null dalam penelitian tidak diterima, sebaliknya hipotesis alternatif diterima. 

Hipotesis alterantif diterima dengan nilai F sebesar 34,457 dan p-value 0,000 
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sehingga hal ini menunjukkan bahwa rasio keuangan dan inflasi mampu 

memprediksi perubahan laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Jakarta. Hasil analisis tersebut diatas, konsisten dengan hasil penelitian 

Juliana dan Sulardi (2003), Machfoed (1994), dan Warsidi dan Pramuka (2000) 

yang menyatakan rasio keuangan mampu memprediksi laba perusahaan dimasa 

yang akan datang. Dalam penelitian ini memasukkan faktor inflasi ke dalam 

model regresi dan hasil analisisnya menunjukkan bahwa rasio keuangan yang 

dimasukkan ke dalam model termasuk faktor inflasi secara besama-sama mampu 

mempediksi perubahan laba perusahaan. Hasil ini konsisten dengan penelitian 

Mulyani (1999) yang menyatakan bahwa faktor ekonomi berupa inflasi 

menghasilkan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan laba. 

 Dari hasil analisis regresi untuk menguji hipotesis kedua dapat 

disimpulkan bahwa hipotesis null ditolak dan menerima hipotesis alternatifnya. 

Hal ini berarti ada perbedaan kemampuan prediksi rasio keuangan antara 

perusahaan besar dengan perusahaan kecil terhadap perubahan laba perusahaan.  

Ditunjukkan dengan nilai F hitung pada perusahaan kecil 0,693 dan p-value 0,743 

sedangkan untuk perusahaan besar  nilai F hitung 24,858 dan p-value 0,000. Hasil 

penelitian ini mendukung penelitian Juliana dan Sulardi (2003) yang menyatakan 

bahwa ukuran perusahaan mempunyai pengaruh terhadap kemampaun rasio 

keuangan dalam memprediksi perubahan laba. Menurut Indarto (1999) dalam 

Juliana dan Sulardi (2003) hal ini terjadi dikarenakan perusahaan kecil dengan 
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total asset yang kecil mempunyai kenaikan atau penurunan kinerja perusahaan 

yang tidak besar. Berbeda dengan perusahaan besar yang memiliki total asset 

yang besar, perubahan kinerjanya juga besar. Sedangkan untuk pengujian secara 

parsial baik perusahaan kecil maupun perusahaan besar tidak ada yang signifikan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

 Penelitian ini bertujuan untuk menguji kemampuan rasio keuangan dalam 

memprediksi perubahan laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Jakarta pada periode 2000 sampai dengan 2002, dengan mempertimbangkan 

faktor inflasi. Berdasarkan hasil pengujian terhadap 154 perusahaan diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut. 

1. Pengujian tahap I dengan regresi linear berganda ditemukan bahwa Ha1 

diterima. Hal ini menunjukkan bahwa rasio keuangan yang dimasukkan 

dalam model termasuk laju inflasi secara bersama-sama mempunyai 

kemampuan dalam memprediksi perubahan laba perusahaan. Hal ini 

membuktikan bahwa faktor ekonomi berupa inflasi  memberikan dampak 

yang signifikan terhadap kemampuan rasio keuangan khususnya yang 

digunakan dalam model dalam memprediksi perubahan laba. Sedangkan 

dalam pengujian secara parsial ditemukan rasio LR, GPM, OPM, NPM, dan 

ROI mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan rasio 

keuangan dalam memprediksi perubahan laba perusahaan. 

2. Pengujian tahap II ditemukan bahwa Ha2 diterima. Hal ini menunjukkan 

bahwa terdapat perbedaan kemampuan rasio keuangan dalam memprediksi 

peubahan laba pada perusahaan kecil dan perusahaan besar. Dalam persamaan 
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regresi linear perusahaan kecil, rasio keuangan dan inflasi tidak memiliki 

kemampuan dalam memprediksi laba perusahaan secara bersama-sama.  

 

B. KETERBATASAN 

 Penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan baik dalam hal pengambilan 

sampel maupun metodologi penelitian yang digunakan. Keterbatasan tersebut 

antara lain. 

1. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini kecil disebabkan periode 

pengamatan yang relatif pendek. 

2. Penelitian ini tidak memasukkan faktor ekonomi berupa tingkat suku bunga 

yang dapat mempengaruhi cara perusahaan dalam melakukan bisnis yang 

selanjutnya mempengaruhi akurasi pengukuran rasio keuangan.. 

3. Pengelompokkan ukuran perusahaan terbatas pada dua kelompok yaitu 

perusahaan kecil dan perusahaan besar. 

 

C. SARAN 

 Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan di atas, penelitian selanjutnya 

disarankan untuk. 

1. Sampel yang digunakan tidak terbatas pada perusahaan manufaktur dan 

periode pengamatan tidak hanya selama tiga tahun. 

2. Faktor ekonomi tingkat suku bunga dapat dipertimbangkan karena mungkin 

mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba. 
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3. Pengelompokan ukuran perusahaan tidak terbatas hanya dua kelompok, yaitu  

perusahaan kecil dan perusahaan besar. 
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