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ANALISIS PENGARUH RASIO KEUANGAN TERHADAP TINGKAT 

PERTUMBUHAN LABA PADA PERUSAHAAN BUMN YANG  

TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2006-2010 

 

ABSTRACT 

This study aimed to investigate the effect of financial ratios consist of 

liquidity ratios, activity ratios, leverage ratios, profitability ratios and the rate 

of earnings growth. The sample was 15 state-owned companies listed on the 

Stock Exchange the period 2006-2010. Pemlilihan sample using purposive 

sampling and the type of data used is secondary data. The analysis tool used is 

multiple linear regression. 

The analysis showed that the variables of liquidity ratios, activity, 

leverage, and profitability positively affect the rate of earnings growth. This 

means that if liquidity, activity, leverage and proftabilitas increases will raise 

the level of earnings growth. The results showed 53.6% earnings growth rate 

variable variation is explained by the variable liquidity ratios, activity ratios, 

leverage ratios, and profitability ratios. While the remaining 46.4% earnings 

growth rate variable variation explained by other factors outside the model. 

Despite the non-significant variables variable activity ratio (total asset 

turnover ratio), but this variable should not be overlooked, because if not 

addressed it will lower the earnings growth rate there. 

 

Key word: liquidity, activity, leverage, profitability and profit growth. 

 

PENDAHULUAN 

Sebagai masyarakat ekonomi, akhir-akhir ini kita mengetahui terdapat 

banyak perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia di mana 

hal ini menimbulkan persaingan yang sangat ketat antar perusahaan-perusahaan 



tersebut. Aktifitas persaingan antar perusahaan di Bursa Efek Indonesia 

merupakan salah satu bagian dari kegiatan Pasar Modal. Pasar Modal sendiri 

bermanfaat membuka peluang yang sangat luas bagi perusahaan-perusahaan yang 

terdaftar di dalamnya untuk memenuhi kebutuhan modal baik modal jangka 

panjang maupun modal jangka pendek. Dimana kebutuhan modal tersebut 

dipenuhi dari pihak luar perusahaan yang sering disebut dengan dana dari 

investor. Selain itu, pasar modal juga berperan sebagai sarana tidak langsung 

pengukuran kualitas manajemen suatu perusahaan. Investasi dikatakan sebagai 

suatu kegiatan penundaan konsumsi masa sekarang untuk digunakan pada 

kegiatan produksi yang efisien selama periode waktu tertentu (Jogiyanto, 2007:5). 

Aktivitas investasi merupakan aktivitas yang dihadapkan pada berbagai macam 

risiko dan ketidakpastian yang sering kali sulit diprediksikan oleh para investor. 

Untuk mengurangi kemungkinan risiko dan ketidakpastian yang akan terjadi, 

investor memerlukan berbagai macam informasi, baik informasi yang diperoleh 

dari kinerja perusahaan maupun informasi lain yang relevan seperti kondisi 

ekonomi   dan   politik   dalam   suatu   negara.   Penilaian Investor terhadap 

suatu perusahaan salah satunya adalah dengan memperhatikan kinerja 

perusahaan yang biasanya tercermin dari laporan keuangan perusahaan 

tersebut. Salah satu yang menjadi acuan ketika membaca laporan keuangan 

adalah dengan melihat tingkat laba perusahaan.  

Laba atau profit menjadi sangat penting bagi perusahaan karena 

menjadi acuan bagi para calon investor yang akan menanamkan modalnya di 

suatu perusahaan, juga karena laba menjadi tolak ukur kinerja suatu 

perusahaan (Jogiyanto, 2000:98). Informasi   mengenai laba perusahaan  dan 

kinerja keuangan peusahaan akan sangat mudah diperoleh karena laporan-laporan 

keuangan perusahan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sudah tersedia 

dan mudah diakses. 

Laba dapat dikatakan sebagai alat ukur kinerja keuangan perusahaan 

dan merupakan bagian dari laporan keuangan perusahaan. Asumsi yang umum 

adalah bahwa apabila laba suatu perusahaan terus meningkat dari tahun ke tahun, 

maka kinerja perusahaan tersebut dapat dikatakan baik. Tingkat pertumbuhan laba 



menjadi salah satu pertimbangan utama para investor dalam menanamkan 

modalnya kepada suatu perusahan atau pertimbangan pihak kreditur dalam 

memberikan pinjaman kepada perusahaan tersebut. 

Analisis Laporan Keuangan adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk 

memberikan informasi-informasi keuangan bagi para pengguna laporan keuangan. 

Informasi yang bisa diperoleh setelah melakukan analisis laporan keuangan 

diantaranya adalah informasi rasio-rasio keuangan, tingkat laba perusahaan, dan 

posisi keuangan perusahaan. Rasio keuangan sendiri terdiri dari rasio likuiditas, 

rasio aktifitas, rasio leverage, dan rasio profitabilitas (Sartono, 2000:121). Dimana 

rasio likuiditas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban 

finansial yang berjangka pendek tepat pada waktunya. Rasio aktifitas 

menunjukkan sejauh mana efisiensi perusahaan dalam menggunakan aset dalam 

kegiatan operasionalnya. Rasio leverage menunjukkan kapasitas perusahaan 

dalam memenuhi kewajiban baik kewajiban jangka panjang maupun kewajiban 

jangka pendek. Rasio profitabilitas menunjukkan seberapa besar kemampuan 

perusahaan memperoleh laba dalam kegiatan operasionalnya.  

Sampai saat ini Indonesia memiliki sekitar 140 perusahaan BUMN. 

Namun dari 140 perusahaan tersebut, hanya terdapat 20 perusahaan yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, 

perbedaan dengan penelitian-penelitian terdahulu, serta belum banyaknya 

penelitian dengan obyek perusahan BUMN, maka peneliti tertarik untuk 

membuktikan teori-teori yang telah ada dengan mengangkat judul “Analisis 

Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Tingkat Pertumbuhan Laba Pada 

Perusahaan BUMN Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2006-

2010” 

 

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

1. Rasio Likuiditas 

Konsep modal kerja atau operasi ini didasarkan atas klasifikasi aset dan 

liabilities dalam bentuk kategori lancar dan tidak lancar. Perbedaan secara 



tradisional antara current asset dan liabilities didasarkan pada jatuh tempo 

kurang dari satu tahun atau berdasarkan siklus operasi perusahaan yang 

normal (jika lebih). Rasio likuiditas menunjukkan kemampuan perusahaan 

untuk membayar kewajiban financial jangka pendek tepat pada waktunya 

(Sartono, 2000:121). Rasio likuiditas antara lain :  

               
             

             
 

                 
                        

             
 

2. Rasio Aktifitas 

Aktifitas operasi perusahaan membutuhkan investasi, baik untuk aset yang 

bersifat jangka pendek (inventory and account receivable) maupun jangka 

panjang (property, plan, and equipment). Rasio aktifitas menggambarkan 

hubungan antara tingkat operasi perusahaan (sales) dengan aset yang 

dibutuhkan untuk menunjang kegiatan operasi perusahaan tersebut. 

Rasio aktifitas juga dapat digunakan untuk memprediksi modal yang 

dibutuhkan perusahaan (baik untuk kegiatan operasi maupun jangka 

panjang). Misalnya untuk meningkatkan penjualan akan membutuhkan 

tambahan aset. Rasio aktifitas memungkinkan para analis menduga 

kebutuhan ini serta menilai kemampuan perusahaan untuk mendapatkan 

aset yang dibutuhkan untuk mempertahankan tingkat pertumbuhannya 

(Difah, 2011:4). 

Dengan kata lain rasio aktifitas menunjukkan bagaimana sumberdaya telah 

dimanfaatkan secara optimal, kemudian dengan cara membandingkan 

rasio aktifitas perusahaan dengan rasio aktifitas standar industri, maka 

dapat diketahui tingkat efisiensi perusahaan dalam industri (Sartono, 

2000:125). Dua buah contoh rasio aktifitas: Perputaran total aktiva (total 

asset turnover), menunjukkan bagaimana efektifitas perusahaan 

menggunakan keseluruhan aktiva untuk menciptakan penjualan dan 

mendapatkan laba. Untuk menghitung total asset turnover menggunakan 

rumus: 



                      
         

            
 

Rasio aktifitas yang kedua adalah perputaran persediaan (inventory 

turnover), perusahaan yang perputaran persediannya yang makin tinggi 

berarti kinerja perusahaan semakin efisien, tetapi apabila perputaran 

persediaan terlalu tinggi juga tidak baik, untuk itu diperlukan 

keseimbangan. Untuk menghitung inventory turnover menggunakan 

rumus: 

                    
                     

                    
 

 

3. Rasio Leverage 

Semakin tinggi proporsi debt relatif terhadap ekuitas meningkatkan risiko 

perusahaan. Sebagaimana rasio lainnya faktor industri dan ekonomi sangat 

mempengaruhi, baik tingkat debt maupun sifat debt (jatuh tempo dan 

tingkat bunga tetap dan variabel). Misalnya industri dengan modal yang 

intensif cenderung untuk menggunakan tingkat debt yang tinggi untuk 

mendanai property, plan, and equipment-nya. Debt untuk mendanai 

kegiatan semacam itu harus bersifat jangka panjang agar sesuai dengan 

jangka waktu aset yang diperoleh.  

Rasio leverage menunjukkan proporsi atas penggunaan utang untuk 

membiayai investasinya. Perusahaan yang tidak mempunyai leverage 

berarti menggunakan 100% modal sendiri untuk membiayai kegiatan 

investasinya. Ada beberapa macam rasio leverage diantaranya :  

                      
            

                   
 

            
            

            
 

 

4. Rasio Profitabilitas 

Investor yang berinvestasi di pasar modal sangat memperhatikan 

kemampuan perusahaan untuk menghasilkan, menunjang, dan 



meningkatkan profit. Profitabilitas dapat diukur beberapa hal yang 

berbeda, namun dalam dimensi yang saling terkait. Pertama, terdapat 

hubungan antara profit dengan sales sehingga terjadi residual return bagi 

perusahaan per rupiah penjualan. Pengukuran yang lainnya adalah return 

on investment (ROI) atau disebut juga return on asset (ROA), yang 

berkaitan dengan profit dan investasi atau aset yang digunakan untuk 

menghasilkannya. Return on  sales  dapat  berupa  rasio  gross  margin,  

operating  margin,  profit  margin.  Return  on investment dapat berupa 

rasio return on asset, dan return on equity. Rasio profitabilitas 

menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba (Sartono, 

2000:130). Beberapa rumus untuk menghitung rasio profitabilitas 

diantaranya : 

                      
                  

            
 

                  
                  

             
 

 

5. Laba dan Pertumbuhan Laba 

Hal utama yang menjadi pusat perhatian pada laporan keuangan adalah 

seberapa besar laba yang dihasilkan perusahaan tersebut. Informasi 

mengenai besaran laba sangat berguna baik untuk pemilik perusahaan 

ataupun bagi para investor. Kinerja perusahaan yang baik terbukti dengan 

perolehan laba yang maksimal, sedangkan kinerja perusahaan yang buruk 

akan diikuti oleh tingkat laba yang rendah pula. 

Laba yang diperoleh oleh suatu perusahaan akan sangat berpengaruh 

terhadap keberlangsungan hidup perusahaan. Besaran laba yang terus 

meningkat setiap tahun menjadi tujuan utama perusahaan, akan tetapi 

pertumbuhan laba juga bergantung pada pertumbuhan perusahaan pada 

umumnya. Nilai laba di masa lalu terbukti mampu memprediksi nilai 

perusahaan di masa yang akan datang, hal ini membuktikan laba sebagai 

alat prediksi yang baik. Pertumbuhan laba adalah perubahan laba (baik 

peningkatan maupun penurunan) suatu perusahaan pada satu tahun 



dibandingkan dengan tahun sebelumnya sesuai dengan kondisi yang 

dihadapi. Laba yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laba bersih 

(Net Income), adapun untuk menghitung tingkat pertumbuhan laba dapat 

digunakan rumus sebagai berikut : 

 

                          

 
                                         

                     
        

 

tahun t = tahun periode yang dimaksud 

 

6. Pengembangan Hipotesis 

 

 

 

a. H1 : Rasio Likuiditas berpengaruh secara parsial dan 

signifikan terhadap tingkat pertumbuhan laba. 

b. H2 : Rasio Aktifitas berpengaruh secara parsial dan 

signifikan terhadap tingkat pertumbuhan laba. 

c. H3 : Rasio Leverage berpengaruh secara parsial dan 

signifikan terhadap tingkat pertumbuhan laba. 

d. H4 : Rasio Profitabilitas berpengaruh secara parsial dan  

signifikan terhadap tingkat pertumbuhan laba. 

e. H5 : Rasio Likuiditas, Aktifitas, Leverage, Profitabilitas 

berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap tingkat 

pertumbuhan laba. 

Tingkat 
Pertumbuhan 

Laba (Y) 

Rasio 
Likuiditas  

(X1) 

Rasio 
Aktifitas  

(X2) 

Rasio 
Leverage  

(X3) 

Rasio 
Profitabilitas 

(X4) 



 

METODEPENELITIAN 

Data Penelitian 

Penelitian ini menggunakan data jenis data sekunder yaitu data yang 

berupa laporan keuangan perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia dari Januari 2005 sampai dengan Desember 2010. Data dapat 

diperoleh dari ICMD (Indonesian Capital Market Directory) yang diakses 

melalui Pojok Bursa Efek Jakarta Fakultas Ekonomi UMS. Data yang diambil 

berjenis time series. Data yang digunakan adalah data kuantitatif yang diukur 

menggunakan skala numeric (angka).  

Perumusan Variabel 

Terdapat dua variabel yang digunakan pada penelitian ini yaitu : 

1. Variabel independen, terdiri atas : 

a. Rasio Likuiditas (X1) 

b. Rasio Aktifitas (X2) 

c. Rasio Financial Leverage (X3) 

d. Rasio Profitabilitas (X4) 

2. Variabel dependen yaitu tingkat pertumbuhan laba dari perusahaan 

sampel pada periode terkait. 

Metode Analisis Data 

a. Analisis Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif (descriptive statistic) merupakan statistik yang 

menggambarkan fenomena atau karakteristik-karakteristik data (Jogiyanto, 

2004:163). Karakteristik data yang digambarkan berupa karakteristik 

distribusinya. Statistik ini menjelaskan tentang nilai frekuensi, pengukur 

tendensi pusat (measures of central tendency), dispersi dan pengukur-

pengukur bentuk (measures of shape).  

b. Analisis Regresi Linier  



Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui bagaimana 

variabel dependen dapat diprediksi melalui variabel independen. Manfaat 

analisis regresi dapat digunakan untuk memutuskan apakah naik turunnya 

keadaaan variabel dependen dilakukan dengan menaikkan atau 

menurunkan keadaan variabel independen. Dengan kata lain untuk 

meningkatkan keadaan variabel dependen dapat dilakukan dengan 

meningkatkan variabel bebas dan sebaliknya. 

Y = β0 + β1 X1 + β2 X2 + β3 X3 + β4 X4 + e 

Dimana : 

Y =  pertumbuhan laba 

β0 =  konstanta 

β 1,2,3,4 =  koefisien regresi masing-masing variabel 

X1 =  Rasio Likuiditas 

X2 =  Rasio Aktifitas 

X3 =  Rasio Leverage 

X4 =  Rasio Profitabilitas 

 

c. Uji Hipotesis 

1. Uji t 

Tujuan dari uji t adalah untuk mengetahui tingkat signifikansi 

pengaruh antar masing-masing variabel dependen dan independen. 

Menetapkan kesimpulan apakah H0 diterima atau ditolak berdasarkan 

pengujian dan pembandingan antara t tabel dengan t hitung. 

2. Uji F 

Uji F dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah variabel 

independen secara simultan  dan signifikan berpengaruh terhadap 

variabel dependen. Menetapkan kesimpulan apakah H0 diterima atau 

ditolak berdasarkan pengujian dan pembandingan antara F tabel  dengan 

F hitung 

3. Koefisien Determinasi 



Analisis Koefisien determinasi (R
2
) digunakan untuk mengetahui 

seberapa besar sumbangan variabel independen terhadap variabel 

dependen yang terwujud dalam bentuk presentase. Besaran R
2
 disebut 

sebagai koefisien determinasi dan merupakan besaran yang lazim 

digunakan untuk mengukur kecocokan atau kesesuaian suatu garis 

regresi (Gujarati,  2006:161). Secara verbal R
2 

mengukur bagian atau 

presentase total variasi Y yang dijelaskan oleh model regresi.  

d. Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui sebaran data 

dalam model penelitian berdistribusi normal atau mendekati normal. 

Suatu model yang baik adalah model dengan distribusi data yang 

normal atau mendekati normal. Untuk mengetahui kenormalan 

distribusi data, dapat menggunakan Non Parametric Test. 

2. Uji Multikolinieritas 

Multikolinieritas adalah suatu keadaan di mana satu atau lebih variabel 

independen dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier dari variabel 

independen lainnya (Murni, 2002:46). Multikolinieritas sering terjadi 

pada variabel independen saling berkorelasi sehingga tingkat 

penelitian pemerkiranya semakin rendah. Disamping itu, 

multikolinieritas memungkinkan interval keyakinan kesimpulan yang 

diambil keliru.  

Ada beberapa cara untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas, 

salah satunya dengan melihat hasil analisis regresi yang menunjukkan 

nilai koefisien determinasi (R
2
) yang cukup tinggi, tetapi tidak ada 

satupun dari koefisien regresi yang signifikan. Jika hal ini terjadi, 

maka pada model penelitian tersebut terjadi masalah multikolinieritas. 

Selain cara tersebut, dapat juga menggunakan teknik korelasi product 

moment. Dapat juga dilakukan dengan melihat nilai VIF (variance 

inflation factor) dan Tolerance pada proses regresi normal, jika nilai 



keduanya mendekati 1 atau besaran VIF kurang dari 10 maka model 

tidak terkena masalah multikolinieritas. 

3. Uji Autokorelasi 

Autokorelasi adalah suatu keadaan dimana terdapat trend di dalam 

varibel yang diteliti, sehingga mengakibatkan variabel pengganggu (e) 

juga mengandung trend. Autokorelasi itu sendiri bermakna adanya 

korelasi data yang diurutkan dengan order waktu atau data time series 

atau data antar tempat (cross section). Autokorelasi terjadi jika antara 

variabel pengganggu t (et) dan variabel pengganggu t-1 (e t-1) terdapat 

korelasi yang tinggi. Model regresi yang baik adalah yang bebas dari 

autokorelasi. Untuk menguji ada tidaknya Autokorelasi terdapat 

berbagai cara seperti metode grafik, uji LM, uji Run, uji BG dan DW 

(Durbin Watson). 

4. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah  terjadi 

ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

lain pada suatu model regresi. Jika varians dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan lain tetap atau sama, maka disebut 

homoskedastisitas dan jika berbeda atau berubah disebut 

heteroskedastisitas. Cara menguji ada tidaknya heteroskedastisitas, 

yaitu dengan menggunakan metode Langrang Multiplier (LM), 

HASIL PENELITIAN 

A. Analisis Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif yang dilakukan pada penelitian ini adalah 

bertujuan untuk mengetahui karakteristik data, khususnya yang berkaitan 

dengan kinerja keuangan Perusahaan BUMN tahun 2006-2010 yang terdiri 

dari rasio keuangan (current ratio), rasio aktifitas (total asset turnover ratio), 

rasio leverage (debt to equity ratio), rasio profitabilitas (return on asset), dan 

tingkat pertumbuhan laba. Karakteristik data yang dimaksud adalah mean, 



nilai minimum, nilai maksimum dan standar deviasi. Berdasarkan analisis 

statistik deskriptif, diperoleh hasil perhitungan sebagai berikut : 

Tabel 4.1 

Hasil Perhitungan Satistik Deskriptif 

       Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

LIKUIDITAS 75 .16 19.51 2.4863 2.93127 

AKTIFITAS 75 .08 1.92 .7985 .57533 

LEVERAGE 75 .10 12.07 3.1140 3.74394 

PROFITABILITAS 75 .29 42.50 8.8355 9.57244 

Tk.PertumbuhanLaba 75 -76.62 882.71 52.0513 145.84686 

Valid N (listwise) 75     

Sumber : Hasil analisis SPSS. 

Rasio Likuiditas merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan 

perusahaan untuk membayar kewajiban financial jangka pendek tepat pada 

waktunya. Pada penelitian ini rasio likuiditas diwakili oleh current ratio 

dengan asumsi current ratio merupakan indikator terbaik untuk mengetahui 

sejauh mana tingkat hutang lancar perusahaan dapat ditutup dengan jumlah 

aktiva lancar yang dimiliki oleh perusahaan (Sholihah, 2012,45). 

Current Ratio yang ditunjukkan pada hasil perhitungan di atas 

menunjukkan rata-rata current ratio perusahaan BUMN sebesar 2, 4863. 

Nilai current ratio terendah adalah 0,16. Nilai current ratio tertinggi 

perusahaan BUMN adalah 19,51 dan nilai standar deviasi adalah 2,93127. 

Hasil tersebut menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan BUMN memiliki 

current ratio sebesar 2,4863; hal ini menunjukkan rata-rata perusahaan 

BUMN mampu memenuhi kewajiban finansial perusahaan. Nilai current 

ratio yang positif menunjukkan bahwa semua perusahaan sanggup untuk 

memenuhi kewajiban finansial mereka, sebaliknya apabila nilai current ratio 

negatif maka perusahaan dianggap tidak mampu untuk memenuhi kewajiban 

finansial (hutang lancar). 



Rasio aktifitas menunjukkan bagaimana sumber daya yang dimiliki 

perusahaan telah dimanfaatkan secara maksimal guna memperoleh 

keuntungan. Pada penelitian ini, rasio aktifitas diwakili dengan total asset 

turnover ratio yang menunjukkan besaran efektifitas perusahaan dalam 

menggunakan keseluruhan aktiva dalam usaha memperoleh laba. 

Hasil analisis seperti yang tertera pada tabel di atas menunjukkan nilai 

rata-rata total asset turnover ratio 0,7985; nilai terendah total asset turnover 

ratio adalah 0,08; nilai tertinggi adalah 1,92; sedangkan standar deviasi 

adalah 0,57533. Analisis tersebut menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan 

BUMN memiliki tingkat perputaran aktiva sebesar 0,7985 dengan perusahaan 

BUMN yang memiliki rasio aktifitas terendah dengan nilai rasio sebesar 0,08. 

Nilai positif total asset turnover ratio berarti menunjukkan bahwa perusahan 

melakukan atau memiliki perputaran aktiva yang efektif dalam memperoleh 

laba. 

Rasio leverage menunjukkan proporsi atas penggunaan utang dalam 

pembiayaan investasi perusahaan. Penelitian ini menggunakan rasio leverage 

yang diwakili oleh debt to equity ratio yang menunjukkan besaran utang yang 

digunakan dalam membiayai aktiva. Dari hasil analisis menunjukkan rata-rata 

debt to equity ratio sebesar 3,1140; nilai terendah sebesar 0,10; nilai tertinggi 

sebesar 12,07; dan standar deviasi 3,74394. Berarti bahwa rata-rata 

perusahaan BUMN pembiayaan aktivanya dibiayai oleh hutang sebesar 

3,74394. Semakin tinggi nilai debt to equity ratio berarti menunjukkan 

proporsi modal sendiri yang rendah dalam pembiayaan aktiva serta 

menunjukkan tingkat resiko yang besar, sehingga para investor menghendaki 

tingkat keuntungan yang lebih besar pula, begitu juga sebaliknya. 

Rasio profitabilitas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan 

perusahaan dalam memperoleh laba. Rasio profitabilitas pada penelitian ini 

diwakili oleh return on investment/return on asset. Berdasarkan analisis 

deskriptif statistik, diperoleh informasi nilai rata-rata ROA sebesar 8,8355; 

nilai terendah ROA sebesar 0,29; nilai tertinggi ROA sebesar 42,50; serta 

standar deviasi sebesar 9,57244. Nilai return on asset yang positif 



menunjukkan bahwa dalam penggunaan setiap aktiva yang dimiliki 

perusahaan mampu menghasilkan laba bagi perusahaan. Sedangkan apabila 

nilai return on asset adalah negatif, hal ini menunjukkan penggunaan aktiva 

perusahaan tidak mampu menghasilkan laba bagi perusahaan. 

Tingkat pertumbuhan laba menunjukkan prosentase kenaikan atau 

penurunan laba dari satu periode ke periode berikutnya. Dari hasil analisis 

data di atas, diperoleh nilai rata-rata tingkat pertumbuhan laba sebesar 52, 

0513; nilai terendah tingkat pertumbuhan laba sebesar -76,62; nilai tertinggi 

tingkat pertumbuhan laba 882,71; dan standar deviasi tingkat pertumbuhan 

laba 145, 84686. Nilai tingkat pertumbuhan laba yang positif menunjukkan 

bahwa dari satu periode ke periode berikutnya terjadi peningkatan laba, 

sedangkan nilai tingkat pertumbuhan laba yang negatif menunjukkan bahwa 

terjadi penurunan laba dari satu periode ke periode berikutnya. Berdasarkan 

hasil analisis di atas, menunjukkan nilai rata-rata tingkat pertumbuhan laba 

perusahaan BUMN adalah sebesar 52, 0513; hal ini menunjukkan bahwa rata-

rata perusahaan BUMN mengalami peningkatan laba tiap tahunnya selama 

periode 2006-2010. 

B. Analisis Regresi Linier Berganda 

Sebagaimana yang diutarakan dalam perumusan masalah penelitian 

ini yaitu bagaimana korelasi dan pengaruh antara variabel rasio keuangan 

dengan tingkat pertumbuhan laba secara parsial maupun secara simultan. 

Analisis regresi linier berganda merupakan salah satu cara untuk menjawab 

permasalahan tersebut atau untuk menjelaskan hubungan antara variabel 

independen dan dependen, baik melalui uji secara parsial maupun uji secara 

simultan. Berikut adalah hasil perhitungan yang diperoleh :  

 

 

Tabel 4.2 

Hasil Pengujian Regresi Linier 

Coefficients
a
 



Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -91.651 47.873  -1.914 .060 

LIKUIDITAS 13.922 5.642 .280 2.468 .016 

AKTIFITAS 19.172 31.803 .076 .603 .549 

LEVERAGE 11.765 5.417 .302 2.172 .033 

PROFITABILITAS 6.467 1.860 .424 3.478 .001 

a. Dependent Variable: Tk.PertumbuhanLaba    

Sumber : Hasil analisis SPSS. 

Berdasarkan hasil perhitungan yang tertera pada tabel di atas maka 

dapat dibuat persamaan regresi sebagai berikut : 

Y = -91,651 + 13,922 X1 + 19,172 X2 + 11,765 X3 + 6,467 X4  

Dimana, 

Y  = Tingkat pertumbuhan laba 

X1 = Rasio Likuiditas (current ratio) 

X2 = Rasio Aktifitas (total asset turnover ratio) 

X3 = Rasio Leverage (debt to equity ratio) 

X4 = Rasio Profitabilitas (return on asset) 

Hasil persamaan di atas, dapat disimpulkan bahwa nilai konstanta (β₀) 

bernilai negatif, yaitu -91,651; yang artinya apabila jika variabel-variabel 

independen yang terdiri dari CR, TATR, DER, ROA bernilai nol (0), maka 

pertumbuhan laba akan bernilai -91,651. Koefisien regresi CR (X1) sebesar 

13,922 dengan nilai positif,  yang artinya apabila CR mengalami kenaikan 

sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan pertumbuhan laba sebesar 13,922 

satuan dengan asumsi variabel-variabel independen lainnya dianggap tidak 

berubah.  

Koefisien regresi TATR (X2) sebesar 19,172 dengan nilai positif, yang 

artinya apabila TATR mengalami kenaikan sebesar 1 satuan, maka akan 

meningkatkan pertumbuhan laba sebesar 19,172 satuan dengan asumsi bahwa 



variabel-variabel independen lainnya dianggap tidak berubah. Koefisien 

regresi DER (X3) sebesar 11,765 dengan nilai positif, yang artinya apabila 

DER mengalami kenaikan sebesar 1 satuan, maka akan meningkatkan 

pertumbuhan laba sebesar 11,765 satuan dengan asumsi bahwa variabel-

variabel independen lainnya dianggap tidak berubah. Nilai koefisien regresi 

ROA (X4) sebesar 6,467 dengan nilai positif, yang berarti apabila ROA 

mengalami kenaikan sebesar 1 satuan, maka akan meningkatkan pertumbuhan 

laba sebesar 6,467 satuan dengan asumsi bahwa variabel-variabel independen 

lainnya dianggap tidak berubah. 

Hasil perhitungan juga menunjukkan nilai koefisien beta X1 = 0,280; 

X2 = 0,076; X3 = 0,302; X4 = 0,424. Nilai t hitung X1 = 2,468; X2 = 0,603; X3 = 

2,172; X4 = 3,478. Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel X4 (return on 

asset) memiliki nilai beta dan t hitung yang paling besar dibanding variabel-

variabel independen lainnya, hal ini menunjukkan variabel return on asset 

memiliki pengaruh paling besar dan signifikan terhadap tingkat pertumbuhan 

laba perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI.  

Dari hasil analisis regresi antara variabel dependen tingkat 

pertumbuhan laba dengan variabel independen rasio-rasio keuangan diperoleh 

nilai R
2 

sebesar 0,536 yang artinya adalah 53,6 % variabel tingkat 

pertumbuhan laba dapat dijelaskan oleh variabel rasio likuiditas, aktifitas, 

leverage, dan profitabilitas. Sedangkan sisanya, sebesar 46,4% dijelaskan 

oleh faktor lain selain rasio likuiditas, aktifitas, leverage, dan profitabilitas. 

Standar error of estimate sebesar 128, 98298. Karena nilai SE lebih kecil 

daripada SE tingkat pertumbuhan laba (145, 84686), maka model regresi ini 

lebih baik bertindak sebagai model prediktor tingkat pertumbuhan laba. 

C. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis bertujuan untuk membuktikan dugaan atau hipotesis 

yang dikemukakan oleh peneliti. 

a. Uji t (Uji koefisien regresi parsial) 

Uji t bertujuan untuk mengetahui tingkat signifikansi pengaruh antar 

masing-masing variabel dependen dan variabel independen. Apabila nilai 



signifikansi/probabilitas lebih besar daripada 0,05 maka H0 diterima. 

Sedangkan apabila nilai signifikansi/probabilitas lebih kecil daripada 0,05 

maka H0 ditolak. Berikut adalah hasil uji t :  

Tabel 4.3 

Hasil Perhitungan Uji t 

Variabel t hitung P/ sig keterangan 

X1 (CR) 2,468 0,016 H0 ditolak 

X2 (TATR) 0,603 0,549 H0 diterima 

X3 (DER) 2,172 0,033 H0 ditolak 

X4 (ROA) 3,478 0,001 H0 ditolak 

Sumber : Hasil analisis SPSS. 

a. Current ratio 

Hasil perhitungan di atas menunjukkan nilai t hitung variabel 

current ratio (X1) sebesar 2,468 dan probabilitas sebesar 0,016. 

Karena nilai probabilitas 0,016 < 0,05; maka H0 ditolak, yang 

artinya adalah bahwa variabel rasio likuiditas (X1) berpengaruh 

secara parsial dan signifikan terhadap tingkat pertumbuhan laba 

perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI periode 2006-2010. 

b. Total asset turnover ratio 

Hasil perhitungan di atas menunjukkan nilai t hitung variabel 

total asset turnover ratio (X2) sebesar 0,603 dan probabilitas 

sebesar 0,549. Karena nilai probabilitas 0,549 > 0,05; maka H0 

diterima, yang artinya adalah bahwa variabel rasio aktifitas (X2) 

tidak berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap tingkat 

pertumbuhan laba perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI 

periode 2006-2010. 

c. Debt to equity ratio 

Hasil perhitungan di atas menunjukkan nilai t hitung variabel 

debt to equity ratio (X3) sebesar 2,172 dan probabilitas sebesar 



0,033. Karena nilai probabilitas 0,033 < 0,05; maka H0 ditolak, 

yang artinya adalah bahwa variabel rasio leverage (X3) 

berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap tingkat 

pertumbuhan laba perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI 

periode 2006-2010. 

d. Return on asset 

Hasil perhitungan di atas menunjukkan nilai t hitung variabel 

return on asset (X4) sebesar 3,478 dan probabilitas sebesar 0,001. 

Karena nilai probabilitas 0,001 < 0,05; maka H0 ditolak, yang 

artinya adalah bahwa variabel rasio profitabilitas (X1) berpengaruh 

secara parsial dan signifikan terhadap tingkat pertumbuhan laba 

perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI periode 2006-2010. 

b. Uji F 

Uji F bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen secara 

simultan dan signifikan berpengaruh terhadap variabel dependen. Pada 

penelitian ini menggunakan level of significance sebesar 5% (0,05). 

Berdasarkan analisis yang dilakukan, diperoleh hasil sebagai berikut : 

Tabel 4.4 

Hasil Perhitungan Uji F 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 409514.143 4 102378.536 6.154 .000
a
 

Residual 1164562.594 70 16636.608   

Total 1574076.737 74    

a. Predictors: (Constant), PROFITABILITAS, AKTIFITAS, LIKUIDITAS, LEVERAGE 

b. Dependent Variable: Tk.PertumbuhanLaba   

Sumber : Hasil analisis SPSS. 

 

Hasil Uji Anova atau uji F di atas, diperoleh nilai Fhitung sebesar 6,154 

dengan tingkat signifikansi 0,000. Karena tingkat signifikansi (0,000) < 



0,05; maka H0 ditolak. Yang artinya adalah rasio likuiditas (current ratio), 

rasio aktifitas (total asset turnover ratio), rasio leverage (debt to equity 

ratio), rasio profitabilitas (return on asset) secara simultan dan signifikan 

berpengaruh terhadap tingkat pertumbuhan laba perusahaan BUMN yang 

terdaftar di BEI periode 2006-2010. 

 

c. Uji koefisien determinasi (R
2
) 

Uji koefisien determinasi (R
2
) bertujuan untuk mengetahui seberapa 

besar sumbangan variabel independen terhadap variabel dependen yang 

terwujud dalam bentuk prosentase. Semakin tinggi nilai koefisien 

determinasi, maka hal tersebut menunjukkan pengaruh variabel 

independen terhadap perubahan variabel dependen semakin besar. Berikut 

adalah hasil uji koefisien determinasi : 

Tabel 4.5 

Hasil Perhitungan Koefisien Determinasi 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .732
a
 .536 .243 128.98298 

a. Predictors: (Constant), PROFITABILITAS, AKTIFITAS, 

LIKUIDITAS, LEVERAGE 

b. Dependent Variable: Tk.PertumbuhanLaba 

Sumber : Hasil analisis SPSS.  

 

Hasil uji di atas menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi (R2) 

adalah 0, 536 (53,6%). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan 

laba dijelaskan oleh 53,6% variabel independen yang terdiri dari rasio 

likuiditas (current ratio), rasio aktifitas (total asset turnover ratio), rasio 

leverage (debt to equity ratio), rasio profitabilitas (return on asset). 

Sedangkan sisanya, 46,4% dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar model. 

Standar error of estimate sebesar 128, 98298. Karena nilai SE lebih kecil 

daripada SE tingkat pertumbuhan laba (145, 84686), maka model regresi 



ini lebih baik bertindak sebagai model prediktor tingkat pertumbuhan 

laba. 

D. Uji Asumsi Klasik 

Suatu model ekonometrika dimungkinkan terjadi suatu error ataupun 

penyakit ekonometrika, diantaranya adalah terjadinya multikolinieritas, 

heteroskedastisitas. Oleh karena itu diperlukan pengujian asumsi-asumsi 

klasik untuk menyatakan bahwa model struktur bebas dari penyakit 

ekonometrika. Berikut ini adalah hasil pengujian asumsi-asumsi klasik : 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah antara variabel 

dependen dengan variabel independen mempunyai distribusi normal atau 

tidak. Salah satu metode yang digunakan adalah dengan menggunakan 

normal probability plot. Distribusi normal akan membentuk suatu garis 

lurus yang diagonal, jika distribusi normal, maka garis yang 

menggambarkan distribusi data sesungguhnya akan mengikuti garis 

diagonal. Berikut adalah hasil pengujian normalitas dengan normal 

probability plot : 



 

Gambar 4.1 

Normal P-P plot 

 

Grafik di atas menunjukkan bahwa distribusi data mengikuti garis 

diagonal, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa distribusi data adalah 

normal. Selain menggunakan normal probability plot dapat juga dengan 

menggunakan non parametric test. Dengan non parametric test diperoleh 

hasil Kolmogrov-Smirnov Z untuk variabel tingkat pertumbuhan laba 

adalah sebesar 2,301 > 0,050. Berarti data ini memenuhi syarat untuk 

berdistribusi normal. 

 

 

2. Uji Multikolinieritas 

Ada beberapa cara untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas, 

salah satunya dengan melihat hasil analisis regresi yang menunjukkan nilai 

koefisien determinasi (R
2
) yang cukup tinggi, tetapi tidak ada satupun dari 



koefisien regresi yang signifikan. Jika hal ini terjadi, maka pada model 

penelitian tersebut terjadi masalah multikolinieritas. 

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui apakah dalam 

model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen  atau 

tidak, model yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi yang tinggi 

diantara variabel independen. Model yang digunakan untuk menguji 

adanya multikolinieritas yaitu dengan melihat pada tolerance value atau 

variance inflation factor (VIF). Berikut ini adalah hasil pengujian 

multikolinieritas : 

Tabel 4.6 

Hasil Pengujian Multikolinieritas 

 

Variabel Tolerance VIF Keterangan 

X1 (CR) 0,822 1,217 Tidak terjadi multiolinieritas 

X2 (TATR) 0,672 1,489 Tidak terjadi multiolinieritas 

X3 (DER) 0,547 1,829 Tidak terjadi multiolinieritas 

X4 (ROA) 0,710 1,409 Tidak terjadi multiolinieritas 

Melihat hasil pengujian di atas, semua variabel memiliki nilai 

tolerance yang lebih kecil dari 0,1 atau mendekati 1 dan nilai VIF dari 

semua variabel yang kurang dari 10, hal ini menunjukkan bahwa pada 

model regresi ini tidak terjadi problem multikolinieritas. 

3. Uji Autokorelasi 

Untuk menguji ada tidaknya Autokorelasi terdapat berbagai cara 

seperti metode grafik, uji LM, uji Run, uji BG dan DW (Durbin Watson). 

Dalam penelitian ini, deteksi multikolinieritas menggunakan uji DW. 

Adapun kriteria pengujiannya sebagai berikut : 

a. Jika nilai DW tepat sama dengan 2 maka tidak terjadi autokorelasi 

sempurna. 



b. Jika nilai DW antara 1,5 sampai 2,5 maka tidak mengalami 

autokorelasi. 

c. Jika nilai DW berada antara 0 sampai dengan 1,5 maka memiliki 

autokorelasi positif. 

d. Jika nilai DW >2,5 sampai 4 maka memiliki autokorelasi negatif. 

Tabel 4.7 

Hasil Pengujian Autokorelasi 

 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .732
a
 .536 .243 128.98298 2.173 

a. Predictors: (Constant), PROFITABILITAS, AKTIFITAS, LIKUIDITAS, LEVERAGE 

b. Dependent Variable: Tk.PertumbuhanLaba  

Sumber : Hasil analisis SPSS.  

Hasil perhitungan di atas menunjukkan bahwa nilai DW (Durbin-

Watson) adalah 2,173; yaitu terletak diantara 1,5 sampai 2,5. Maka dapat 

diambil kesimpulan, bahwa dalam model regresi yang digunakan pada 

penelitian ini tidak terjadi masalah autokorelasi. 

4. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah  terjadi 

ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain 

pada suatu model regresi. Jika varians dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain tetap atau sama, maka disebut homoskedastisitas dan jika 

berbeda atau berubah disebut heteroskedastisitas.  

Tabel 4.8 

Hasil Perhitungan R
2
 untuk pengujian Heteroskedastisitas 

 

Model Summary 



 

Cara menguji ada tidaknya heteroskedastisitas, yaitu dengan menggunakan 

metode Langrange Multiplier (LM). Dengan melihat tabel di atas, maka 

diketahui nilai dari R
2
 sebesar 0,432 sedangkan N dalam penelitian ini 

adalah 15. Maka LM = R
2 

x N (0,432 x 75 = 32,4). Nilai LM adalah 

sebesar 32,4 dan dinyatakan lebih kecil daripada 90,5312 (32,4 < 90,5312) 

maka dapat diambil kesimpulan bahwa dalam model regresi yang 

digunakan pada penelitian ini standar error (ê) tidak mengalami gejala 

heteroskedastisitas. 

 

KESIMPULAN 

Setelah dilakukan analisis dan perhitungan tentang pengaruh rasio-rasio 

keuangan yang terdiri dari rasio likuiditas, aktifitas, leverage, dan 

profitabilitas terhadap tingkat pertumbuhan laba perusahaan BUMN pada 

tahun 2006-2010, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Dari persamaan regresi (Y = -91,651 + 13,922 X1 + 19,172 X2 + 11,765 

X3 + 6,467 X4) dapat disimpulkan bahwa semua variabel yang digunakan 

pada penelitian ini bersifat positif, hal ini berarti apabila rasio likuiditas, 

aktifitas, leverage dan profitabilitas meningkat, maka tingkat 

pertumbuhan laba juga akan meningkat. 

2. Hasil koefisien determinan (R
2
) sebesar 0,536 menunjukkan bahwa 

53,6% variasi variabel tingkat pertumbuhan laba dapat dijelaskan oleh 

variasi empat variabel independen yang terdiri dari rasio likuiditas, rasio 

aktifitas, rasio leverage dan rasio profitabilitas. Sedangkan sisanya 46,4% 

dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar model. Maksudnya disini adalah 

untuk meningkatkan tingkat pertumbuhan laba, tidak hanya 

memperhatikan empat rasio yang disebutkan diatas, melainkan juga harus 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .657
a
 .432 .424 40086.90028 

a. Predictors: (Constant), pres_kua  



memperhatikan aspek-aspek perusahaan lainnya yang dapat 

mempengaruhi tingkat pertumbuhan laba. 

3. Hasil perhitungan yang telah dilakukan  menunjukkan nilai t hitung 

variabel current ratio (X1) sebesar 2,468 dan probabilitas sebesar 0,016. 

Karena nilai probabilitas 0,016 < 0,05; maka H0 ditolak, yang artinya 

adalah bahwa variabel rasio likuiditas (X1) berpengaruh secara parsial 

dan signifikan terhadap tingkat pertumbuhan laba perusahaan BUMN 

yang terdaftar di BEI periode 2006-2010. Hal ini membuktikan bahwa 

hipotesis pertama terbukti. 

4.  Hasil analisis dan perhitungan menunjukkan nilai t hitung variabel total 

asset turnover ratio (X2) sebesar 0,603 dan probabilitas sebesar 0,549. 

Karena nilai probabilitas 0,549 > 0,05; maka H0 diterima, yang artinya 

adalah bahwa variabel rasio aktifitas (X2) tidak berpengaruh secara 

parsial dan signifikan terhadap tingkat pertumbuhan laba perusahaan 

BUMN yang terdaftar di BEI periode 2006-2010. Dengan demikian 

hipotesis kedua yang dikemukakan penulis tidak terbukti. 

5. Hasil analisis dan perhitungan menunjukkan nilai t hitung variabel debt to 

equity ratio (X3) sebesar 2,172 dan probabilitas sebesar 0,033. Karena 

nilai probabilitas 0,033 < 0,05; maka H0 ditolak, yang artinya adalah 

bahwa variabel rasio leverage (X3) berpengaruh secara parsial dan 

signifikan terhadap tingkat pertumbuhan laba perusahaan BUMN yang 

terdaftar di BEI periode 2006-2010. Hal ini menunjukkan hipotesis 

ketiga yang dikemukakan penulis terbukti. 

6. Hasil perhitungan dan analisis menunjukkan nilai t hitung variabel return 

on asset (X4) sebesar 3,478 dan probabilitas sebesar 0,001. Karena nilai 

probabilitas 0,001 < 0,05; maka H0 ditolak, yang artinya adalah bahwa 

variabel rasio profitabilitas (X1) berpengaruh secara parsial dan 

signifikan terhadap tingkat pertumbuhan laba perusahaan BUMN yang 

terdaftar di BEI periode 2006-2010. Hal ini menunjukkan hipotesis 

keempat yang dikemukakan penulis terbukti. 



7. Hasil perhitungan nilai t menunjukkan bahwa dari ke-empat variabel 

independen yang dikemukakan, adalah variabel rasio profitabilitas 

(return on asset) paling besar berpengaruh secara signifikan terhadap 

tingkat pertumbuhan laba perusahaan BUMN pada periode 2006-2010. 

Hal ini ditunjukkan dengan nilai thitung yang dimiliki oleh variabel rasio 

profitabilitas adalah nilai thitung  yang paling besar. 

8. Hasil uji F menunjukkan nilai Fhitung sebesar 6,154 dan nilai signifikansi 

0,000. Dengan hasil uji F yang signifikan tersebut menunjukkan meski 

terdapat variabel yang kurang signifikan dalam mempengaruhi tingkat 

pertumbuhan laba secara parsial, namun secara bersama-sama ke empat 

variabel independen tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap 

tingkat pertumbuhan laba perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI pada 

tahun 2006-2010. Hal ini menunjukkan hipotesis kelima yang 

dikemukakan penulis terbukti.  
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