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ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh current ratio, debt 

to equity ratio, Net profit margin, Gross profit margin, Inventory turnover,  Total 

assets turnover dalam memprediksi perubahan laba pada perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2008-2010. Sumber data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah data skunder. Pengujian hipotesis yang 

digunakan adalah analisis regresi linier berganda, uji t, uji F dan koefisien 

determinasi (adjusted   ). Populasi data yang digunakan adalah perusahaan 

industri yang tergolong manufaktur yang terdapat di BEI dari tahun 2008-2010. 

Sampel data yang digunakan diperoleh dari laporan keuangan perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2008-2010 sebanyak 30 perusahaan 

dengan purposive sampling sebagai teknik pengambilan sampel. Berdasarkan 

penelitian diketahui bahwa Current ratio berpengaruh signifikan dalam 

memprediksi perubahan laba perusahaan manufaktur di BEI (p=0,009<0,05). Debt 

to equity ratio tidak berpengaruh signifikan dalam memprediksi  perubahan laba 

perusahaan manufaktur di BEI (p=0,158>0,05). Net profit margin berpengaruh 

signifikan dalam memprediksi perubahan laba perusahaan manufaktur di BEI (p= 

0,000<0,05). Gross profit margin berpengaruh signifikan dalam memprediksi 

perubahan laba perusahaan manufaktur di BEI (p=0,013<0,05). Inventory 

turnover berpengaruh signifikan dalam memprediksi perubahan laba perusahaan 

manufaktur di BEI (p=0,020<0,05). Total assets turnover tidak berpengaruh 

signifikan dalam memprediksi perubahan laba perusahaan manufaktur di BEI 

(p=0,197>0,05). Uji F diperoleh Fhitung = 17,017>2,25 (p=0,000<0,05); sehingga 

Ha diterima, artinya current ratio, debt to equity ratio, net profit margin, gross 

profit margin, inventory turnover dan total assets turnover secara bersama-sama 

berpengaruh signifikan dalam memprediksi perubahan laba pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI. Diperoleh hasil perhitungan nilai koefisien 

determinasi (adjusted   )
 
sebesar 0,519. Hal ini berarti bahwa current ratio, debt 

to equity ratio, net profit margin, gross profit margin, inventory turnover dan total 

assets turnover memberikan sumbangan sebesar 51,9% dalam memprediksi 
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perubahan  laba perusahaan manufaktur di BEI tahun 2008-2010, sedangkan 

sisanya sebesar 48,1% dapat dijelaskan oleh variabel yang lain di luar model.  

Kata kunci: Current ratio, debt to equity ratio, net profit margin, gross profit 

margin, inventory turnover, total assets turnover, perubahan laba. 

ABSTRACT 

The purpose of this study was to determine the effect of the current ratio, 

debt to equity ratio, net profit margin, gross profit margin, inventory turnover, 

total assets turnover in predicting changes in earnings in manufacturing 

companies listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI) in 2008-2010. Sources 

of data used in this study is secondary data. Hypothesis testing is used multiple 

linear regression analysis, t test, F test and the coefficient of determination 

(adjusted   )
.
 The population data used are classified as industrial manufacturing 

company listed on the BEI from the year 2008-2010. The sample data used were 

obtained from the financial statements of manufacturing companies listed on the 

BEI in 2008-2010 as many as 30 companies with purposive sampling as a 

sampling technique. Based on the research note that the current ratio in predicting 

significant changes in manufacturing profits in the BEI (p=0.009<0.05). Debt to 

equity ratio is not significant in predicting changes in profit manufacturing 

companies in BEI (p=0.158>0.05). Net profit margin significant in predicting 

changes in profit manufacturing companies in BEI (p=0.000<0.05). Gross profit 

margin significant in predicting changes in profit manufacturing companies in 

BEI (p=0.013<0.05). Inventory turnover significant in predicting changes in profit 

manufacturing company in BEI (p=0.020<0.05). Total assets turnover is not 

significant in predicting changes in profit manufacturing companies in BEI 

(p=0.197>0.05). The F obtained Fhitung = 17.017>2.25 (p= 0.000<0.05), so that Ha 

is accepted, it means the current ratio, debt to equity ratio, net profit margin, gross 

profit margin, inventory turnover and total assets turnover collectively equally 

influential in predicting changes in earnings in manufacturing companies in BEI. 

Obtained by the calculation of the coefficient of determination (adjusted   )
 
of 

0.519. This means that the current ratio, debt to equity ratio, net profit margin, 

gross profit margin, inventory turnover and total assets turnover gives a 

contribution of 51.9% to the profits of manufacturing companies in BEI in 2008-

2010, while the remaining 48,1% can be explained by other variables outside the 

model. 

Keywords: Current ratio, debt to equity ratio, net profit margin, gross profit 

margin, inventory turnover, total assets turnover, changes in earnings. 

 

PENDAHULUAN 

Setiap Jenis usaha baik badan maupun perseorangan tidak dapat terlepas 

dari kebutuhan informasi dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan 

merupakan salah satu informasi yang menunjukkan posisi keuangan, kinerja, serta 

perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang telah lalu dan prospeknya 



3 
 

dimasa mendatang. Rasio keuangan sebagai salah satu informasi dalam laporan 

keuangan digunakan untuk memprediksi kinerja keuangan perusahaan atau laba di 

masa mendatang (Van Horne, 2005 : 234). 

Analisis rasio dapat mengungkapkan hubungan penting dan menjadi dasar 

perbandingan dalam menemukan kondisi dan trend yang sulit untuk dideteksi 

dengan mempelajari masing-masing komponen yang membentuk rasio (John J. 

Wild, dkk. 2005 : 36). Penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan pengujian 

lebih lanjut temuan-temuan empiris mengenai rasio keuangan, khususnya yang 

menyangkut kegunaan laba dalam memprediksi laba yang akan datang. 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang didapat 

dalam penelitian ini adalah Apakah Current Ratio, Debt to Equity, Net Profit 

Margin, Gross Profit Margin, Inventory Turnover, dan Total Asset Turnover 

berpengaruh signifikan dalam memprediksi perubahan laba pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2008-2010 ?  

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui apakah Current Ratio, Debt to 

Equity, Net Profit Margin, Gross Profit Margin, Inventory Turnover, dan Total 

Asset Turnover berpengaruh signifikan dalam memprediksi perubahan laba pada 

perusahaan manufaktur. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat bagi pihak yang terkait, sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam 

membuat keputusan, memberikan kontribusi praktis untuk perusahaan dalam 

mengelola laporan keuangan dan pengambilan keputusan dimasa yang akan 

datang, Serta dapat dijadikan bahan acuan bagi pihak lain yang ingin melakukan 

penelitian lanjut dimasa yang akan datang.  

TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Laporan keuangan merupakan produk proses pelaporan keuangan yang 

diatur oleh standart dan aturan akuntansi, intensif manajer, serta pelaksanaan dan 

pengawasan perusahaan (John J. Wild, dkk, 2005:83). Rasio keuangan adalah 

angka yang diperoleh dari hasil perbandingan dari satu pos laporan keuangan 

dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan dan signifikan 

(Harahap, 2006:297), sedangkan Analisis Rasio Keuangan merupakan analisis 

yang dapat mengungkapkan  hubungan penting yang menjadi dasar perbandingan 
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dalam menemukan kondisi dan tren yang sulit untuk dideteksi dengan 

mempelajari masing-masing komponen yang membentuk rasio (John J. Wild, dkk, 

2005:36). analisis rasio keuangan ke dalam lima macam kategori yaitu Rasio 

likuiditas, Rasio aktivitas, Rasio solvabilitas, Rasio pasar, Rasio profitabilitas. 

Hipotesis yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H1 : Current Ratio berpengaruh signifikan dalam memprediksi perubahan laba 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

H2 : Debt to Equity Ratio berpengaruh signifikan dalam memprediksi perubahan 

laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

H3 : Net Profit Margin berpengaruh signifikan dalam memprediksi perubahan 

laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

H4 : Gross Profit Margin berpengaruh signifikan dalam memprediksi perubahan 

laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

H5 : Inventory Turnover berpengaruh signifikan dalam memprediksi perubahan 

laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

H6 : Total Assets Turnover berpengaruh signifikan dalam memprediksi perubahan 

laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

METODE PENELITIAN 

Kerangka pemikiran untuk penelitian ini adalah : 

 

 

  

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka berfikir penelitian. 

 Definisi oprasional variabel merupakan petunjuk tentang bagaimana suatu 

variabel dapat diukur. Variabel yang digunakan adalah sebagai berikut :  

Debt to Equity Ratio (DER) 

Net Profit Margin (NPM) 

Inventory  Turnover  Ratio (IT) 

Gross Profit Margin (GPM) 

Total Asset Turnover Ratio (TATO) 

Perubahan 

Laba 

Di Bursa Efek 

Indonesia 

(BEI) 

Current Ratio (CR) 
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a. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah perubahan laba. Dasar 

perhitungan perhitungan perubahan laba adalah laba sebelum pajak, karena 

untuk menghindari pengaruh penggunaan tarif pajak yang berbeda antar priode 

yang dianalisis.  Perubahan laba :         
             

     
 

Dimana :      adalah  Perubahan laba untuk priode t,       adalah Laba pada 

priode yang dihitung angka perubahannya,         adalah Laba pada priode 

satu tahun sebelumnya, i adalah Data observasi ke-i.  

b. Variable independen, 

   : Current Ratio (CR) Rasio lancar (current Ratio) adalah ukuran yang umum 

yang digunakan atas solvensi jangka pendek, kemampuan suatu perusahaan 

memenuhi kebutuhan utang ketika jatuh tempo (Irham Fahmi, 2012 : 121). Rumus 

Current Ratio  = 
              

             
 

  : Debt to Equity Ratio (DER) Mengenai Debt equity Ratio ini Joel G. siegel 

dan jae K. Shim, mendefinisikan Debt Equity Ratio adalah sebagai ukuran yang 

dipakai dalam menganalisis laporan keuangan untuk memperlihatkan besarnya 

jaminan yang tersedia untuk kreditor (Fahmi Irham, 2012:128). Rumus Debt to 

Equity Ratio = 
              

              
 

  : Net Profit Margin (NPM) Rasio net profit margin (NPM) disebut juga 

dengan rasio pendapatan terhadap penjualan. Mengenai profit margin ini Joel G. 

Siegel dan Jae K. Shim mengatakan, margin laba bersih sama dengan laba bersih 

dibagi dengan penjualan bersih.(Irham Fahmi, 2012 : 136). Rumus Net Profit 

Margin  = 
   

 
 

  : Gross Profit Margin (GPM) Rasio Gross Profit Margin (GPM) merupakan 

laba kotor. Mengenai gross profit margin Fraser memberikan pendapatnya yaitu 

mengukur kemampuan sebuah perusahaan untuk mengendalikan biaya persediaan 

atau biaya operasi barang maupun untuk meneruskan kenaikkan  harga lewat 
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penjualan kepada pelanggan (Irham Fahmi, 2012 : 136). Rumus  Gross Profit 

Margin = 
             

         
   

  : Inventory Turnover (IT) Rasio Inventory turnover ini melihat sejauh mana 

tingkat perputaran persediaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan (Irham Fahmi, 

2012 : 132). Rumus Inventory Turrnover  = 
   

                    
 

  : Total asses turnover (TATO) Total assets turnover (TATO) disebut juga 

dengan perputaran total asset. Rasio ini melihat sejauh mana keseluruhan asset 

yang dimiliki oleh perusahaan terjadi perputaran secara efektif (Irham Fahmi, 

2012 : 135). Rumus Total Assets Turnover = 
         

             
 

 Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data skunder, 

berupa laporan tahunan (annual report) perusahaan manufaktur yang ditebitkan 

ICMD di Pojok BEI Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. Populasi data yang digunakan adalah perusahaan industri yang 

tergolong manufaktur yang terdapat di BEI dari tahun 2008-2010. Sampel data 

diperoleh dari laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 

tahun 2008-2010 sebanyak 30 perusahaan, teknik pengumpulan data 

menggunakan metode Dokumetasi. Perusahaan yang digunakan sebagai sampel 

dipilih secara purposive sampling. 

 Metode analisis data menggunakan Analisis statistik diskriptif, Uji 

asumsi klasik yang digunakan adalah Uji normalitas merupakan pengujian apakah 

dalam sebuah model regresi variabel dependen, variabel independen atau 

keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak, model regresi yang baik adalah 

distribusi normal atau mendekati normal. Uji Multikolinearitas yaitu korelasi 

linier yang “perfect” di antara variabel penjelas yang dimasukkan dalam model. 

Pengujian heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan 

kepengamatan yang lain, Jika tidak ada pola tertentu serta titik-titik menyebar 

diatas dan dibawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi linier ada korelasi antara kesalahan penggangu pada periode t 
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dengan kesalahan penggangu pada periode t-1 (sebelumnya). Adapun untuk 

mendeteksi terjadinya autokorelasi adalah dengan menggunakan metode Durbin-

Watson yaitu dengan ketentuan Angka D-W antara 0 – 1,5 berarti ada korelasi 

positif, Angka D-W antara 1,5 sampai 2,5 berarti tidak ada autokorelasi, Angka 

D-W antara 2,5 sampai 4 berarti ada korelasi negatif. 

 Pengujian Hipotesis menggunakan Analisis regresi linear berganda yaitu 

Menguji manfaat rasio keuangan dalam memprediksi perubahan laba dan kinerja 

keuangan perusahaan dengan data runtut waktu digunakan model regresi linier 

berganda. Persamaan dari model regresi linier berganda yaitu:  

a+    +    +    +    +    +    +e 

 Uji t (Uji koefisien regresi parsial) digunakan untuk mengetahui apakah 

variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel 

dependen, Jika t hitung    t tabel atau –t hitung    t tabel, maka Ho ditolak, 

berarti ada pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel 

dependen. Jika t hitung     t tabel dan –t hitung   -t tabel, maka Ho diterima, 

berarti tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap 

variabel dependen. Uji F digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel 

independen mempengaruhi variabel dependen. Jika nilai F hitung < F tabel 

dengan probabilitas > 0.05, maka Ho = diterima dan Ha = ditolak, artinya variabel 

independen secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel 

dependen. Jika nilai F hitung > F tabel dengan probabilitas   0.05, maka Ho = 

ditolak dan Ha = diterima artinya variabel independen secara bersama-sama 

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Koefisien determinasi 

(adjusted R
2
)
 
yaitu untuk mengukur besarnya kemampuan menerangkan dari 

variabel independen terhadap variabel dependen dalam suatu model regresi. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Analisis Statistik Diskriptif 

Hasilnya adalah sebagai berikut: 
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Tabel 1 : Statistik Diskriptif 

Variabel N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 

CR 90 0,66 10,68 2,61 2,05 

DER 90 0,10 8,44 1,21 1,20 

NPM 90 0,00 8,22 0,33 1,13 

GPM 90 0,05 0,66 0,30 0,17 

IT 90 0,61 20,68 6,15 3,81 

TATO 90 0,34 4,18 1,43 0,63 

Δ Laba  90 -0,90 24,61 0,78 2,85 

B. Pengujian Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas 

Model regresi yang baik adalah distribusi datanya normal atau 

mendekati normal. Berikut ini adalah hasil pengujian normalitas dengan 

normal probability plot: 

 

Gambar 2 : Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual 

2. Uji Multikolinearitas 

Pedoman suatu model regresi yang bebas multikolinearitas adalah 

mempunyai nilai (VIF) disekitar angka satu, dan mempunyai Tolerance 

Value mendekati 0,1 sedangkan batas nilai VIF  adalah 10 (Singgih, 2000: 

206).  

Tabel 2 : Hasil Pengujian Multikolinearitas 

No Variabel Tolerance VIF Keterangan 

1. CR 0,587 1,703 Tidak Terjadi Multikolinearitas 

2. DER 0,832 1,203 Tidak Terjadi Multikolinearitas 

3. NPM 0,677 1,477 Tidak Terjadi Multikolinearitas 

4. GPM 0,789 1,268 Tidak Terjadi Multikolinearitas 

5. IT 0,471 2,123 Tidak Terjadi Multikolinearitas 

6. TATO 0,530 1,887 Tidak Terjadi Multikolinearitas 

Observed Cum Prob

1.00.80.60.40.20.0
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Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: Perubahan Laba
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3. Uji Heteroskedastisitas 

Berikut adalah hasil pengujian heteroskedastisitas:  

 

Gambar 3 : Hasil Pengujian Heteroskedastisitas 

4. Uji Autokorelasi 

 

Nilai Durbin-Watson 2,158 yang berada di antara 1,5 sampai 2,5 

maka dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak 

ada masalah autokorelasi. 

C. Pengujian Hipotesis 

1. Pengujian Regresi Linier Berganda 

Berdasarkan perhitungan diperoleh hasil sebagai berikut: 

Tabel 3 : Hasil Pengujian Regresi Linier Berganda 

P thitung Beta Coefficient Variabel 

0,005 -2,877  -2,232 (Constant) 

0,009 2,691 0,258 0,357 CR 

0,158 1,424 0,115 0,272 DER 

0,000 5,053 0,451 1,136 NPM 

0,013 2,552 0,211 3,419 GPM 

0,020 2,371 0,254 0,190 IT 

0,197 -1,301 -0,131 -0,591 TATO 

R
2
 = 0,552 

Fhitung = 17,017 

Ftabel = 2,25 

ttabel = 1,989
 

Model Summaryb

2,158a

Model

1

Durbin-

Watson

Predictors:  (Constant), TATO, GPM, DER, NPM, CR, ITa. 

Dependent  Variable: Perubahan Labab. 
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ΔLaba = -2,232 + 0,357 CR + 0,272 DER + 1,139 NPM + 3,419 GPM + 0,190 

IT – 0,591 TATO 

2. Uji t (Uji Koefisien Regresi Parsial) 

Uji t ini merupakan pengujian variabel independen secara parsial 

terhadap variabel dependen. Hasilnya adalah sebagai berikut: 

Tabel 4 : Hasil Pengujian t Statistik 

Keterangan P thitung Variabel 

H1 diterima 0,009 2,691 CR 

H2 ditolak 0,158 1,424 DER 

H3 diterima 0,000 5,053 NPM 

H4 diterima 0,013 2,552 GPM 

H5 diterima 0,020 2,371 IT 

H6 ditolak 0,197 -1,301 TATO 

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, variabel current ratio 

diperoleh nilai thitung = 2,691 > 1,989 (p= 0,009 < 0,05); artinya current 

ratio berpengaruh signifikan dalam memprediksi perubahan laba 

perusahaan manufaktur. Variabel debt to equity ratio diperoleh nilai thitung 

= 1,424 < 1,989 (p= 0,158 > 0,05); artinya debt to equity ratio tidak 

berpengaruh signifikan dalam memprediksi perubahan laba perusahaan 

manufaktur. Hasil perhitungan untuk variabel net profit margin diperoleh 

nilai thitung = 5,053 > 1,989 (p= 0,000 < 0,05); artinya net profit margin 

berpengaruh signifikan dalam memprediksi perubahan laba perusahaan 

manufaktur. Variabel gross profit margin diperoleh nilai thitung = 2,552 > 

1,989 (p= 0,013 < 0,05); artinya gross profit margin berpengaruh 

signifikan dalam memprediksi perubahan laba perusahaan manufaktur. 

Hasil perhitungan untuk variabel inventory turnover diperoleh nilai thitung = 

2,371 > 1,989 (p= 0,020 < 0,05); artinya inventory turnover berpengaruh 

signifikan dalam memprediksi perubahan laba perusahaan manufaktur. 

Variabel total assets turnover diperoleh nilai thitung = -1,301 < 1,989 (p= 

0,197 > 0,05); artinya total assets turnover tidak berpengaruh signifikan 

dalam memprediksi perubahan laba perusahaan manufaktur. 
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3. Uji F ( Uji Silmutan ) 

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel 

independen mempengaruhi variabel dependen. Berdasarkan hasil 

perhitungan diperoleh Fhitung = 17,017 > 2,25 (p= 0,000 < 0,05); artinya 

current ratio, debt to equity ratio, net profit margin, gross profit margin, 

inventory turnover dan total assets turnover secara bersama-sama 

berpengaruh dalam memprediksi perubahan laba pada perusahaan 

manufaktur.  

4. Koefisien Determinasi (adjusted R
2
) 

Hasil perhitungan diperoleh nilai koefisien determinasi (adjusted 

R
2
)
 
sebesar 0,519. Hal ini berarti bahwa current ratio, debt to equity ratio, 

net profit margin, gross profit margin, inventory turnover dan total assets 

turnover memberikan sumbangan sebesar 51,9% dalam memprediksi laba 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2008-2010, sedangkan 

sisanya sebesar 48,1% dapat dijelaskan oleh variabel yang lain di luar 

model. 

D. Pembahasan 

Nilai koefisien regresi untuk variabel current ratio adalah 0,357 dengan 

parameter positif. Berarti bahwa setiap terjadi peningkatan current ratio 

sebesar 1%; akan berdampak terhadap peningkatan laba perusahaan sebesar 

0,357% dengan asumasi variabel yang lain konstan. Berdasarkan hasil 

perhitungan, untuk variabel current ratio diperoleh nilai thitung = 2,691 > 1,989 

(p= 0,009 < 0,05); Pengaruh current ratio terhadap perubahan laba yaitu 

apabila semakin tingginya nilai current ratio maka laba bersih yang dihasilkan 

perusahaan akan semakin rendah. Hal ini dikarenakan  rasio lancar yang tinggi 

menunjukkan adanya kelebihan aktiva yang tidak baik terhadap profitabilitas 

perusahaan.  

Nilai koefisien regresi untuk variabel debt to equity ratio adalah 0,272 

dengan parameter positif. Berarti bahwa setiap terjadi peningkatan pada debt 

equity ratio sebesar 1%, akan berdampak terhadap peningkatan laba sebesar 

0,272% dengan asumsi variabel yang lain konstan. Hasil perhitungan variabel 
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debt to equity ratio diperoleh nilai thitung = 1,424 < 1,989 (p= 0,158 > 0,05); 

Debt to Equity Ratio mempunyai dampak yang buruk, karena hutang yang 

semakin tinggi  berarti beban bunga akan semakin besar. Hal ini menunjukkan 

keuntungan berkurang. Makin tinggi debt to equity ratio maka makin besar 

financial leverage dan makin besar pula dan kreditor yang digunakan untuk 

menghasilkan laba. 

Nilai koefisien regresi untuk variabel net profit margin adalah 1,136 

dengan parameter positif. Berarti bahwa setiap terjadi peningkatan pada net 

profit margin sebesar 1%, akan berdampak terhadap peningkatan laba sebesar 

1,136% dengan asumsi variabel yang lain konstan. Hasil perhitungan untuk 

variabel net profit margin diperoleh nilai thitung = 5,053 > 1,989 (p= 0,000 < 

0,05); Pengaruh Net profit margin terhadap perubahan laba perusahaan yaitu 

semakin tinggi nilai rasio ini maka laba bersih yang dihasilkan suatu 

perusahaan juga akan semakin meningkat. 

Nilai koefisien regresi untuk variabel gross profit margin adalah 3,419 

dengan parameter positif. Berarti bahwa setiap terjadi peningkatan pada gross 

profit margin sebesar 1%, akan berdampak terhadap peningkatan laba sebesar 

3,419% dengan asumsi variabel yang lain konstan. Hasil perhitungan untuk 

variabel gross profit margin diperoleh nilai thitung = 2,552 > 1,989 (p= 0,013 < 

0,05); Pengaruh Gross Profit Margin terhadap perubahan laba ialah semakin 

tinggi rasio ini akan semakin baik. 

Nilai koefisien regresi untuk variabel inventory turnover adalah 0,190 

dengan parameter positif. Berarti bahwa setiap terjadi peningkatan pada 

inventory turnover sebesar 1%, akan berdampak terhadap peningkatan laba 

sebesar 0,190% dengan asumsi variabel yang lain konstan. Variabel inventory 

turnover diperoleh nilai thitung = 2,371 > 1,989 (p= 0,020 < 0,05); Hubungan 

Inventory turnover terhadap perubahan laba adalah apabila Semakin cepat 

persediaan tersebut terjual maka semakin cepat perusahaan menciptakan 

piutang dan menagih kasnya, jumlah investasi yang ada didalam 

persediaannya dan siklus operasi untuk mengisi kasnya kembali.  
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Nilai koefisien regresi untuk variabel total assets turnover adalah -0,591 

dengan parameter negatif. Berarti bahwa setiap terjadi peningkatan pada total 

assets turnover sebesar 1%, akan berdampak terhadap penurunan laba sebesar 

0,591% dengan asumsi variabel yang lain konstan. Variabel total assets 

turnover diperoleh nilai thitung = -1,301 < 1,989 (p= 0,197 > 0,05); Pengaruh 

rasio Total Asset Turnover terhadap perubahan laba perusahaan yaitu semakin 

cepat tingkat perputaran aktivanya maka laba bersih yang dihasilkan suatun 

perusahaan akan semakin meningkat. 

KESIMPULAN, KETERBATASAN PENELITIAN, DAN SARAN 

Berdasarkan penelitian tentang analisis rasio keuangan dalam memprediksi 

perubahan laba pada perusahaan manufaktur di BEI tahun 2008-2010 dapat ditarik 

kesimpulan yaitu Current ratio berpengaruh signifikan dalam memprediksi 

perubahan laba perusahaan manufaktur di BEI (p=0,009 < 0,05), Debt to equity 

ratio tidak berpengaruh signifikan dalam memprediksi perubahan laba perusahaan 

manufaktur di BEI (p=0,158>0,05), Net profit margin berpengaruh signifikan 

dalam memprediksi perubahan laba perusahaan manufaktur di Bursa Efek 

Indonesia (p= 0,000<0,05), Gross profit margin berpengaruh signifikan dalam 

memprediksi perubahan laba perusahaan manufaktur di BEI (p= 0,013<0,05), 

Inventory turnover berpengaruh signifikan dalam memprediksi perubahan laba 

perusahaan manufaktur di BEI (p= 0,020<0,05), Total assets turnover tidak 

berpengaruh signifikan dalam memprediksi perubahan laba perusahaan 

manufaktur di BEI (p=0,197>0,05). 

Berbagai keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini adalah Penelitian 

ini hanya dilakukan pada perusahaan manufaktur di BEI, sehingga hasil penelitian 

tidak dapat digeneralisasi untuk seluruh perusahan yang terdaftar di BEI, Periode 

yang digunakan dalam penelitian ini terbatas tahun 2008-2010, sehingga 

kemungkinkan akan diperoleh hasil yang berbeda apabila dilakukan pengukuran 

pada tahun sebelum dan sesudahnya, Perubahan laba dalam penelitian ini 

dianalisis dengan menggunakan current ratio, debt to equity ratio, net profit 

margin, gross profit margin, inventory turnover dan total assets turnover sebagai 
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variabel prediktor, sehingga dimungkinkan ada variabel lain yang mempengaruhi 

perubahan laba. 

Dengan adanya berbagai keterbatasan-keterbatasan dalam penelitian ini, 

maka penulis memberikan saran dengan berpengaruhnya Current Ratio, Debt to 

Equity Ratio, Net Profit Margin, Gross Profit Margin, Inventory Turnover, Total 

Asset Turnover dalam memprediksi perubahan laba perusahaan manufaktur dapat 

dijadikan pertimbangan bagi perusahaan dalam meningkatkan kinerja perusahaan, 

sehingga mampu meningkatkan laba, Bagi investor diharapkan lebih teliti 

mengamati perkembangan kinerja perusahaan, terutama dengan memperhatikan 

rasio keuangan, sehingga dalam berinvestasi terhindar dari risiko kerugian, Bagi 

penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas jangkauan penelitian dengan 

menambahkan periode serta faktor-faktor fundamental lain yang mempengaruhi 

laba perusahaan. 
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