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ABSTRAKSI 

Penelitian ini berjudul “Pengaruh Rasio Profitabilitas terhadap Perubahan 

Laba pada Perusahaan Keuangan dan Perbankan yang Go Public di Bursa Efek 

Indonesia Tahun 2010-2011.” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

rasio keuangan seperti return on asset, return on equity, net profit margin, dan 

operating profit margin terhadap perubahan laba pada perusahaan keuangan dan 

perbankan tahun 2010-2011. 

 Sampel dalam penelitian ini adalah perusahan keuangan dan perbankan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2011 yang menerbitkan 

laporan keuangan. Pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan 

kriteria yang ditentukan oleh peneliti. Dengan kriteria tersebut, sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini sebanyak 37 yang diambil dari perusahaan 

keuangan dan perbankan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

sekunder berupa laporan keuangan yang diterbitkan oleh ICMD (Indonesian 

Capital Market Directory). Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis linier berganda. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel return on asset dengan nilai 

koefisien regresi sebesar 0,013 tidak berpengaruh terhadap perubahan laba yang 

ditunjukan oleh nilai signifikansi diatas 0,05 yaitu 0,351. Kemudian variabel 

return on equity dengan nilai koefisien regresi sebesar -0,015 dengan nilai 

signifikansi sebesar 0,051 artinya tidak berpengaruh terhadap perubahan laba. 

Selanjutnya variabel net profit margin dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,009 

dengan nilai signifikasi 0,419 artinya net profit margin tidak berpengaruh 

signifikan terhadap perubahan laba. Terakhir variabel operating profit margin 

nilai dari koefisien regresi sebesar -0,709. Variabel operating profit margin 

berpengaruh terhadap perubahan laba dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 

0,05 adalah sebesar 0,049.  

 

Kata kunci : Rasio Keuangan, Perubahan Laba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. PENDAHULUAN 

 

Pada umumnya masyarakat bisa menilai dan mengukur 

keberhasilan suatu perusahaan dari kemampuan kinerja manajemen 

perusahaan dalam menghasilkan laba. Kinerja keuangan suatu perusahaan 

dapat dilihat dari laporan keuangan yang telah diterbitkan oleh perusahaan. 

Laporan keuangan perusahaan mengandung informasi keuangan dan 

perubahan posisi keuangan lainnya. Informasi yang terdapat pada laporan 

keuangan biasanya digunakan oleh berbagai pihak, baik dari pihak intern 

(pemilik dan manajemen) maupun dari pihak ekstern (kreditor, 

pemerintah, dan investor) tergantung pada kepentingan masing-masing 

pihak. 

Analisis laporan keuangan dengan melihat rasio keuangan sangat 

bermanfaat untuk memprediksi laba perusahaan. Bagi pihak manajemen, 

rasio keuangan digunakan untuk memprediksi kondisi keuangan perusahan 

untuk masa yang akan datang, sedangkan bagi investor dapat membantu 

mengambil keputusan untuk berinvestasi pada suatu perusahaan. 

Laba biasanya digunakan untuk mengukur prestasi yang dicapai 

oleh perusahaan sehingga laba dijadikan dasar untuk mengambil 

keputusan investasi dan prediksi untuk meramalkan perubahan laba yang 

akan datang. Laba yang diperoleh perusahaan untuk tahun yang akan 

datang tidak dapat dipastikan, maka perlu adanya prediksi perubahan laba. 

Perubahan laba merupakan kenaikan atau penurunan laba per 

tahun. Perubahan laba yang tinggi akan menjadikan laba yang diperoleh 

perusahaan tinggi, sehingga tingkat pembagian dividen perusahaan juga 

akan tinggi. Perubahan laba akan mempengaruhi keputusan investasi para 

investor yang akan menanamkan modalnya ke dalam perusahaan. Hal ini 

disebabkan investor mengharapkan dana yang diinvestasikan ke dalam 

perusahaan akan memperoleh tingkat pengembalian yang tinggi.  

Objek penelititan ini adalah perusahaan keuangan dan perbankan 

yang yang ada di Bursa Efek Indonesia, diplihnya ini karena perusahaan 

keuangan dan perbankan yang go public sudah menandakan kategori 

perusahaan keuangan dan perbankan yang sehat. Untuk melakukan go 

public perusahaan keuangan dan perbankan harus memenuhi syarat yang 

disepakati dan ditetapkan oleh Bank Indonesia (BI) dengan Bursa Efek 

Indonesia (BEI). 

Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh profitabilitas terhadap 

perubahan laba perusahaan, maka penulis memilih judul :”PENGARUH 

RASIO PROFITABILITAS TERHADAP PERUBAHAN LABA 

PADA LEMBAGA KEUANGAN DAN PERBANKAN YANG GO 

PUBLIC DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2010-2011”. 

 

Perumusan Masalah 

Berdasarkan dengan latar belakang yang diuraikan di atas, maka 

penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah: 



1. Apakah terdapat pengaruh rasio profitabilitas (return on asset, 

return on equity, net profit margin, dan operating profit margin) 

terhadap perubahan laba pada perusahaan keuangan dan perbankan 

yang go public di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2011? 

2. Variabel manakah yang pengaruh paling dominan terhadap 

perubahan laba pada perusahaan keuangan dan perbankan yang go 

public di Bursa Efek Indonesia? 

Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian tentang perubahan laba di perusahaan 

keuangan dan perbankan yang go public di Bursa Efek Indonesia tahun 

2010-2011 adalah: 

1. Mengetahui pengaruh rasio profitabilitas (return on asset, return 

on equity, net profit margin, dan operating profit margin) terhadap 

perubahan laba yang go public di Bursa Efek Indonesia tahun 

2010-2011. 

2. Mengetahui dari beberapa rasio profitabilitas (return on equity, 

return on invesment, net profit margin, dan operating profit 

margin) yang mempunyai pengaruh dominan terhadap perubahan 

laba yang go public di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2011. 

 

II.LANDASAN TEORI 

Laporan Keuangan 

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam Pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan (IAI, 2009) menyatakan bahwa “Laporan keuangan 

merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan 

yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan 

perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara 

misalnya, sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana) catatan dan 

laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari 

laporan keuangan. Disamping itu juga termasuk skedul dan informasi 

tambahan yang berkaitan dengan laporan keuangan tersebut, misalnya 

informasi keuangan segmen industri dan geografis serta pengungkapan 

pengaruh perubahan harga”. 

Laporan keuangan pada umumnya digunakan untuk mengetahui 

perkembangan dan kondisi keuangan suatu perusahaan. Laporan keuangan 

merupakan hasil dari pencatatan, penggolongan, dan peringkasan yang 

bersifat keuangan untuk alat komunikasi antara data keuangan perusahaan 

dengan pihak-pihak yang berkepentingan. 

Menurut Munawir (2004) pihak yang bersangkutan dalam laporan 

keuangan dan perkembangan suatu perusahaan antara lain (1) Pemilik 

Perusahaan, (2) Manajemen, (3) Kreditur, (4) Investor, (5) Pemerintah, (6) 

Karyawan. 

Tujuan laporan keuangan menurut Sawir (2005:2) adalah sebagai 

berikut: a) Menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, 

kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang 



bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan 

ekonomi. b) Laporan keuangan disusun untuk memenuhi kebutuhan 

bersama oleh sebagian besar pemakainya, yang secara umum 

menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian masa lalu. c) Laporan 

keuangan juga menunjukan apa yang dilakukan manajemen atau 

pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan 

kepadanya. 

Rasio Keuangan 

Rasio keuangan adalah membandingkan antara satu angka dengan 

angka lainnya yang memberikan suatu makna, dengan tujuan meringkas 

suatu data historis perusahaan sebagai bahan perbandingan (Raharjaputra, 

2009:196) 

Pada dasarnya, menurut (Raharjaputra, 2009 :199) analisis rasio 

yang dikelompokkan ke dalam lima macam kategori, yaitu a) Rasio 

likuiditas: rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi 

kewajiban jangka pendeknya yang telah jatuh tempo. b) Rasio leverage: 

rasio yang mengukur sejauh mana  atau besar perusahaan telah didanai 

atau dibiayai oleh utang. c) Rasio aktivitas: rasio yang mengukur seberapa 

efektif (hasil guna) perusahaan menggunakan sumber dayanya. d) Rasio 

profitabilitas: rasio yang mengukur seberapa besar efektivitas manajemen 

atau eksekutif perusahaan yang dibuktikan dengan kemampuan 

menciptakan keuntungan atau mampu menciptakan nilai tambah ekonomis 

perusahaan. e) Rasio valuasi: rasio ini mengukur seberapa jauh perusahaan 

melalui para eksekutifnya mampu menciptakan nilai pasar (market value) 

yang lebih besar atas investasi yang ditanamkannya. 

Laba 

Menurut Wild (2005:25) laba merupakan laba (earnings) atau laba 

bersih (net income) untuk mengukur seberapa besar profitabilitas 

perusahaan. Laba merupakan perkirakan atas kenaikan atau penurunan 

ekuitas distribusi dan kontribusi dari pemegang ekuitas. 

Salvatore (2001) menyatakan bahwa laba yang tinggi merupakan 

tanda bahwa konsumen menginginkan output industri lebih banyak. Laba 

yang tinggi memberikan tambahan bagi perusahaan untuk meningkatkan 

output dan lebih banyak perusahaan yang akan masuk ke industri tersebut 

dalam jangka panjang. Laba merupakan alat yang membantu peramalan 

laba dan peristiwa ekonomi yang akan datang. 

Perubahan laba merupakan kenaikan atau penurunan laba per 

tahun. Penilaian tingkat keuntungan investasi oleh investor didasarkan 

oleh kinerja keuangan perusahaan yang dapat dilihat dari tingkat 

perusahaan laba dari tahun ke tahun. Pertumbuhan laba merupakan 

kenaikan modal atau aktiva bersih yang berasal dari transaksi yang terjadi 

dari suatu badan usaha dan dari semua transaksi atau suatu kejadian yang 

mempengaruhi badan usaha selama periode kecuali yang timbul dari 

pendapatan atau investasi oleh pemilik (Ghozali, 2001). 



Menurut Harahap (2004) mengemukakan bahwa laba terdapat 

empat elemen utama yaitu 1) Pendapatan (revenue) 2) Beban (expense) 3)  

Keuntungan (gain) 4) Kerugian (loss)  

Perubahan laba adalah suatu peningkatan dan penurunan laba yang 

diperoleh perusahaan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Menurut 

Ikatan Akuntan Indonesia (2007) “penghasilan bersih (laba) dapat 

digunakan untuk mengukur kinerja atau sebagai dasar bagi pengukuran 

yang lain seperti imbalan investasi (return on invesment) atau penghasilan 

per saham (earning per share).” 

Perubahan laba dipengaruhi oleh perubahan komponen-komponen 

dalam laporan keuangan. Perubahan laba terjadi disebabkan oleh 

perubahan komponen laporan keuangan misalnya perubahan penjualan, 

perubahan harga pokok penjualan, perubahan beban operasi, perubahan 

beban bunga, perubahan pajak penghasilan, adanya perubahan dalam pos-

pos luar biasa, dan lain-lain. Perubahan laba juga disebabkan dari faktor-

faktor luar seperti adanya peningkatan harga akibat inflasi dan adanya 

kebebasan manajerial. 

Penelitian Terdahulu 

 

Penelitian yang dilakukan Oleh Usman (2003) yang berjudul 

Analisis Rasio keuangan Dalam memprediksi Perubahan Laba Bank-bank 

di Indonesia. Penelitian lain oleh Sudarini (2005) yang berjudul 

Penggunaan Rasio Keuangan dalam Memprediksi Laba Pada Masa Yang 

Akan Datang. Selanjutnya penelitian oleh Harningsih dan Supriyanto 

(2012) Pengaruh Rasio-rasio Keuangan Terhadap Perubahan Laba Pada 

Bank Umum Konvesional di Indonesia 

 

Literatur Review Dan Pengembangan Hipotesis 

1. Pengaruh ROA terhadap perubahan laba 

Perubahan ROA menunjukkan perubahan kemampuan manajemen 

dalam menghasilkan laba dengan memanfaatkan aktiva yang 

digunakan dalam kegiatan operasi. Kasmir (2012) mengatakan bahwa 

ROA digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen dalam 

memperoleh profitabilitas dan manajerial efisiensi secara overall.  

Bukti empiris pada hubungan antara ROA dengan perubahan laba 

bermacam-macam. Beberapa peneliti misalnya Sudarini (2005) dan  

Triono (2007) menunjukkan bahwa ROA berpengaruh positif terhadap 

perubahan laba. Sedangkan peneliti lain misalnya Ariyanti (2010) 

menemukan bahwa ROA tidak berpengaruh signifikan terhadap 

perubahan laba. 

 Walaupun bukti empiris menunjukkan hasil yang berbeda, namun 

secara teoritis ROA mempengaruhi perubahan laba. Oleh karena itu 

penulis mengusulkan hipotesis sebagai berikut: 



H1.  Ada pengaruh yang positif antara ROA dengan perubahan 

laba 

2. Pengaruh ROE terhadap perubahan laba 

Return On Equity (ROE) termasuk dalam rasio keuangan yang 

berhubungan dengan profitabilitas. ROE digunakan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba berdasarkan dari 

modal sendiri. Menurut Brigham dan Houstom (2006) menyatakan 

bahwa ROE merupakan rasio laba bersih terhadap ekuitas saham biasa, 

untuk mengukur tingkat pengembalian atas investasi dari pemegang 

saham biasa. Apabila semakin tinggi rasio ini, maka akan semakin 

besar tingkat pengembalian dana yang diberikan kepada pemegang 

saham.  

Bukti empiris pada hubungan antara ROE dengan perubahan laba 

ditunjukkan oleh hasil penelitian Wifkiya (2008) dan Hanum (2010) 

menunjukkan bahwa ROE berpengaruh positif terhadap perubahan 

laba. Sedangkan penelitian oleh Herawati (2004) bahwa ROE 

signifikan dan bertanda negatif. Penelitian oleh Sitorus (2005) 

menemukan bahwa ROE tidak berpengaruh terhadap perubahan laba. 

Walaupun bukti empiris memunjukkan hasil yang bertentangan, 

namun secara teoritis ROE mempengaruhi perubahan laba. Oleh 

karena itu peneliti mengusulkan hipotesis sebagai berikut:  

H2. Ada pengaruh yang positif antara ROE dengan perubahan 

laba. 

3. Pengaruh NPM terhadap perubahan laba 

NPM dapat menunjukkan kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan pendapatan perusahaan yang akan datang dalam 

memprediksi pertumbuhan laba. Menurut Slamet (2003) menyatakan 

bahwa  ukuran NPM yang tinggi menandakan adanya kemampuan 

perusahaan yang tinggi dalam menghasilkan laba bersih pada 

penjualan terterntu. 

Bukti empiris pada hubungan NPM dengan perubahan laba yang 

ditunjukkan oleh Meity, (2005), Hapsari (2007) menganalisis bahwa 

NPM berpengaruh positif signifikan terhadap perubahan laba. 

Demikian juga hasil yang sama oleh Asyik dan Soelistyo (2000) dan 

Suwarno (2004) yang dalam penelitiannya menunjukkan bahwa NPM 

juga berpengaruh positif signifikan terhadap perubahan laba. 

Sedangkan oleh Syamsudin (2009) menunjukkan bahwa NPM 

berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap perubahan laba. 

Penelitian lain oleh Usman (2003)  dan Juliana (2003) bahwa tidak ada 

pengaruh NPM terhadap perubahan laba.  

Walaupun bukti empiris memunjukkan hasil yang bertentangan, 

namun secara teoritis NPM mempengaruhi perubahan laba. Oleh 

karena itu peneliti mengusulkan hipotesis sebagai berikut:  

H3. Ada pengaruh yang positif antara NPM dengan perubahan 

laba. 

4. Pengaruh OPM terhadap perubahan laba 



OPM merupakan ukuran yang menunjukkan presentase dari 

setiap hasil penjualan setelah dikurangi biaya dan pengeluaran lain-

lain. OPM digunakan untuk mengukur efisiensi operasi perusahaan 

yang dihitung dari operasi profit (keuntungan) dan dibagi penjualan. 

Ukuran dari rasio profitabilitas yang berkaitan dengan investasi dilihat 

dari pemilik modal dan pengelola sumber daya yang ada 

(Sundjaja,2002).  

Bukti empiris bahwa terdapat hubungan antara OPM dengan 

perubahan laba oleh Usman (2003) hasil mempunyai pengaruh negatif 

terhadap perubahan laba, sedangkan oleh Juliana dan Sulardi (2003) 

hasilnya positif signifikan terhadap perubahan laba.  

Walaupun bukti empiris menunjukkan hasil yang berbeda, namun 

secara teoritis OPM berpengaruh terhadap perubahan laba. Oleh karena 

itu peneliti mengusulkan hipotesis sebagai berikut: 

H4. Ada pengaruh yang positif antara OPM dengan perubahan 

laba. 

III.METODOLOGI PENELITIAN 

 

 Kerangka Pemikiran 

Variabel independen terdiri dari ROA (X1), ROE (X2), NPM (X3), 

dan OPM (X4) serta variabel dependennya adalah Perubahan Laba (Y). 

 Populasi dan Sampel Penelitian 

Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan adalah semua 

perusahaan yang memenuhi syarat tergabung dalam Perusahaan Keuangan 

dan Perbankan yang go public yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada 

tahun 2010 - 2011. Sampel yang terdapat di penelitian ini diperoleh 

dengan menggunakan metode Purposive Sampling. Purposive Sampling 

adalah metode pemilihan sampel berdasarkan pada pertimbangan dari 

kriteria-kriteria tertentu. Adapun kriteria pemilihan sampel yang 

digunakan adalah: 

a. Perusahaan yang menerbitkan data (laporan keuangan) secara berturut-

turut. 

b. Akhir periode tahun kalender laporan keuangan perusahaan adalah 

selama periode 2010-2011. 

c. Perusahaan yang dijadikan sampel (emiten) termasuk dalam kelompok 

perusahaan yang bergerak di bidang perusahaan keuangan dan 

perbankan. 

 

Data dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder 

yang diperoleh dari Pojok Bursa Efek Jakarta Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 



a. Data laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi 

perusahaan keuangan dan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia pada tahun 2010. 

b. Data masing-masing perusahaan keuangan dan perbankan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah perubahan laba yang 

diperoleh dari laporan rugi laba selama 2 periode (2010-2011). 

Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah studi dokumentasi. Studi dokumentasi adalah teknik-teknik 

pengumpulan data dengan mengumpulkan data-data sekunder berupa 

informasi sumber data yang tersedia serta dengan mengamati skripsi-

skripsi dan jurnal-jurnal terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini. 

Data diperoleh dari Pojok BEJ Indonesian Capital Market Directory 

(ICMD) Universitas Muhammadiyah Surakarta. Akses internet yaitu 

dengan cara memilih data-data tertentu melalui internet melalui 

www.idx.co.id 

Metode Analisis Data 

Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

a. Analisis Deskriptif 

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan tentang cara 

mengumpulkan data, mengelompokkan data, penentuan nilai dan fungsi 

statistik, pembuatan grafik dan gambar, serta penyajian data dari suatu 

penelitian.  

b. Analisis Regresi 

Regresi linier adalah metode statistika yang digunakan untuk 

membentuk model hubungan antara variabel terikat (dependen) dengan 

satu atau lebih variabel bebas (independen). Apabila banyak variabel bebas 

hanya ada satu disebut dengan regresi linier sederhana, sedangkan apabila 

terdapat lebih dari satu variabel bebas maka disebut regresi linier 

berganda. 

Hasil regresi bisa diinterprestasikan dengan benar dan akan 

menghasilkan estimasi yang efisien dan tidak bias (BLUE = Best Linier 

Unbrased Estimation) jika memenuhi syarat Asumsi klasik. Oleh karena 

itu, sebelum dilakukan regresi maka dilakukan uji asumsi klasik. 

Pengujian Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi, variabel dependen dan variabel independen mempunyai distribusi 

normal atau tidak. Model regresi yang baik, memiliki distribusi data 

normal atau mendekati normal. Untuk menguji normalitas dalam 

penelitian ini menggunakan uji Kolmogrov Smirnov, dengan uji ini dapat 

diketahui bahwa ada data yang digunakan dalam penelitian ini 

berdistribusi normal atau tidak. Dasar pengambilan keputusan adalah 

probabilitas signifikasinya diatas kepercayaan 5% maka model regresi 

memenuhi asumsi normalitas, jika probabilitas signifikasinya dibawah 

kepercayaan 5% maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 

http://www.idx.co.id/


b. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada tidaknya 

variabel independen yang memiliki kemiripan dengan variabel independen 

lainnya. Kemiripan antar variabel menyebabkan terjadinya korelasi yang 

sangat kuat antar suatu variabel independen dengan variabel independen 

yang lain. Selain deteksi terhadap multikolinearitas dapat juga untuk 

menghindari kebiasaan dalam proses pengambilan kesimpulan mengenai 

pengaruh uji parsial masing-masing variabel independen terhadap variabel 

dependen. 

Multikolinearitas dapat dideteksi pada model dapat dilihat sebagai 

berikut jika nilai Variance Inflation Factor (VIF) tidak lebih dari 10 dan 

nilai tolerance tidak kurang dari 0,1 maka model tersebut dapat dikatakan 

terbebas dari multikolinearitas. 

c. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah ada korelasi antara 

kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada 

periode t-1 (sebelumnya). Autokorelasi sering terjadi pada sampel dengan 

kata time series dengan n-sampel adalah periode waktu. Sedangkan untuk 

sampel data crosssection dengan n-sampel item seperti perusahaan, orang, 

wilayah, dan lain sebagainya jarang terjadi karena variabel pengganggu item 

sampel yang satu berbeda dengan yang lain.  

Untuk mendeteksi autokorelasi dilakukan dengan uji Durbin 

Watson. Untuk mengetahui proses ada tidaknya autokorelasi dalam suatu 

model dapat digunakan patokan nilai dari Durbin Watson hitung mendekati 

angka 2. Jika nilai Durbin Watson hitung mendekati atau disekitar angka 2 

maka model tersebut terbebas dari asumsi klasik autokorelasi, karena angka 

2 pada uji Durbin Watson terletak di daerah No Autocorelation. 

d. Uji Heteroskesdastisitas 

Uji heteroskesdastisitas digunakan untuk mengetahui ada tidaknya 

penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas yaitu adanya 

ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model 

regresi. Syarat yang harus terpenuhi dalam model regresi adalah tidak 

adanya gejala heteroskedastisitas. Ada beberapa metode pengujian yang 

digunakan dalam uji heteroskedastisitas yaitu uji Park, uji grafik, uji Glejser, 

uji Lavgrange Multiplier,  dan uji koefisien korelasi Spearman. Tetapi 

dalam penelitian ini menggunakan Uji Glejser.  

-  Model regresi linier berganda 

Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 EAT = a + β1 ROA +β2 ROE +β3 NPM + β4 OPM + ei 

Dimana: 

 EAT =  Perubahan Laba  

a  = Bilangan Konstanta 

β1,2,3,4 = Koefisien Regresi 

ROA = Return On Asset 

ROE = Return On Equity 

NPM = Net Profit Margin 



OPM  = Operating Profit Margin 

ei  = Variabel Penganggu (Konstanta) 

a. Koefisien Determinasi (Uji R
2
) 

Koefisien Determinasi (R
2
) digunakan untuk mengukur suatu 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai 

koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R
2
 yang kecil berarti 

suatu kemampuan variabel dependen sangat terbatas. Sedangkan nilai yang 

mendekati satu berarti variabel-variabel memberikan informasi yang 

dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen, untuk data runtun 

waktu (time series) biasanya mempunyai koefisien determinasi yang tinggi. 

b. Uji F  

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh signifikansi variabel 

independen secara simultan terhadap variabel dependen. 

c. Uji t  

Uji t digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen. 

 

IV.HASIL DAN PEMABAHASAN 

Pengujian Hipotesis 

Tabel 4.7 

   Uji t 

Variabel B  t-hitung Sig 

ROA  0,013  0,946  0,351 

ROE  -0,015  -2,025  0,051 

NPM  0,009  0,819  0,419 

OPM  -0,709  -2,049  0,049 

 

Pembahasan 

Dari hasil analisis regresi di depan menunjukkan bahwa ROA tidak 

berpengaruh terhadap perubahan laba yang ditunjukkan oleh nilai 

signifikansi diatas 0,05. Hasil ini sejalan dengan temuan penelitian yang 

dilakukan oleh Sudarini Ariyanti (2010).  

Hasil regresi menunjukkan bahwa variabel ROE tidak berpengaruh 

terhadap perubahan laba. Hal ini ditunjukkan oleh hasil uji t yang  

menunjukkan bahwa ROE terhadap perubahan laba tidak signifikan karena 

nilai signifikansi diatas 0,05. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan 

oleh Sitorus (2005). 

Analisis regresi variabel NPM tidak berpengaruh terhadap 

perubahan laba yang ditunjukkan oleh hasil uji t yang menunjukkan bahwa 

NPM terhadap perubahan laba tidak signifikan karena nilai signifikansi 

diatas 0,05. Hasil ini sejalan dengan penelitian oleh Usman (2003) dan 

Juliana (2003). 

Ketiga hipotesis yang tidak terbukti bisa jadi disebabkan oleh 

sediktinya jumlah sampel yang digunakan. 



Hasil regresi bahwa variabel OPM berpengaruh terhadap 

perubahan laba yang ditunjukkan pada koefisien regresi yang negatif dan 

signifikan terhadap perubahan laba. Kemudian, hasil uji t yang 

menunjukkan bahwa OPM terhadap perubahan terhadap perubahan laba 

signifikan. Hasil ini sejalan penelitian lain oleh Usman (2005). 

 

 

Kesimpulan  

Berdasarkan analisis data dan pembahasan di depan mengenai 

pengaruh Return On Asset (ROA), Return On Equity (ROE), Net Profit 

Margin (NPM), dan Operating Profit Margin (OPM) terhadap perubahan 

laba, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Hasil uji t menunjukkan bahwa hanya terdapat satu variabel saja yaitu 

variabel OPM yang berpengaruh signifikan terhadap perubahan laba. 

Variabel ROA, ROE, NPM tidak berpengaruh signifikan terhadap 

perubahan laba.  

2. Hasil uji F menunjukkan bahwa terdapat pengaruh variabel ROA, 

ROE, NPM dan OPM secara bersama-sama terhadap perubahan laba, 

sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa “ROA, ROE, NPM, dan 

OPM secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap 

perubahan laba pada perusahaan keuangan dan perbankan” terbukti. 

 

Keterbatasan Masalah 

Penelitian ini mempunyai keterbatasan-keterbatasan baik dari 

pengambilan sampel maupun dari pengukuran variabel. Terdapat 

keterbatasan penelitian ini adalah: 

1. Pada jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini terbatas pada 

37 perusahaan keuangan dan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia.  

2. Populasi yang digunakan penelitian ini terbatas, hanya perusahaan 

keuangan dan perbankan. 

3. Jumlah variabel yang digunakan terbatas hanya pada variabel return 

on asset, return on equity, net profit margin, dan operating profit 

margin. 

Saran 

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan diatas, maka penulis akan 

memberikan saran sebagai berikut: 

1. Penelitian selanjutnya bisa melakukan penelitian dengan metode 

pengamatan yang lebih lama dalam melakukan penelitian. 

2. Untuk penelitian yang akan mengambil tema yang sama, sebaiknya 

menggunakan variabel yang berbeda atau menambah jumlah variabel 



sehingga hasil penelitian akan berbeda dan mungkin lebih baik dari 

penelitian ini. 

3. Penelitian selanjutnya sebaiknya melakukan penelitian dengan 

populasi dalam penelitian terbatas lebih dari satu jenis perusahaan 

keuangan dan perbankan, mungkin bisa ditambahi dengan perusahaan 

manufaktur. 
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