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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
 
 

4.1 Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data 

yang dilihat dari nilai rata-rata hitung (mean), standar deviasi, maximum, 

minimum dan median. Deskriptif mengenai Laba Bersih,  Total Aset, Ekuitas, 

dan Penjualan untuk 152 pengamatan, disajikan dalam tabel sebagai berikut:  

4.1.1 Laba Bersih  

Tabel 4.1.1 Deskriptif Laba Bersih 

Laba Bersih 

Deskriptif 2014 2015 2016 
Maximum 2621.0 1064.0 2599.5 
Minimum -1817.0 -1246.5 -366.0 
Mean 268.255 -43.129 239.366 
Median 43.800 -8.000 35.200 
Std. Deviation 663.3280 323.2441 513.248 

 

Dari tabel 4.1.1 Deskriptif Laba Bersih diatas, menunjukan bahwa 

nilai tertinggi dari Laba Bersih  pada tahun 2014 yang menjadi sampel 

penelitian  adalah sebesar Rp 2621 milyar pada PT Astra Argo Lestari 

Tbk dan nilai terendah sebesar Rp -1817 milyar pada PT Bumi 

Rescurces Minerals Tbk. Nilai rata-rata (Mean) Laba Bersih tahun 2014 

sebesar Rp 268,255 milyar dan standart deviasi 663.328. Pada tahun 

2015 nilai tertinggi dari Laba Bersih yang menjadi sampel penelitian  
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adalah sebesar Rp 1064 milyar pada PT Summarecon Agung Tbk dan 

nilai terendah sebesar Rp -1246,5 milyar pada PT Multipolar Tbk. Nilai 

rata-rata (Mean) Laba Bersih tahun 2015 sebesar Rp -43,129 milyar dan 

standart deviasi 323.244. Pada tahun 2016 nilai tertinggi dari Laba 

Bersih yang menjadi sampel penelitian adalah sebesar Rp 2599,5 milyar 

pada PT SMART Tbk dan nilai terendah sebesar Rp -366 milyar pada 

PT Dwi Aneka Jaya Kemasindo Tbk. Nilai rata-rata (Mean) Laba 

Bersih tahun 2016 sebesar Rp 239,366 milyar dan standart deviasi 

513.248..  

Dalam deskriptif diatas laba bersih cenderung rata-rata positif 

pada tahun 2014 dan 2016. Tetapi pada tahun 2015 menunjukan 

sebagian perusahan yang menurun laba nya menjadi negatif dan 

terdapat sebagain positif dengan pengamatan rata-rata pada tahun 2015 

yaitu sebesar Rp -43,129 milyar. Hal ini yang menjadikan penelitian 

selanjutnya. 

4.1.2 Total Aset  

Tabel 4.1.2 Deskriptif Total Aset 
Total Aset 

  2014 2015 2016 
Maximum 47531.0 53177.0 55292.949 
Minimum 97 128.0 119.0000 
Mean 6422.403 7243.214 7057.338 
Median 2091.955 2563.343 2770.048 
Std. Deviation 9092.965 10165.28 10135.544 
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Dari tabel 4.1.2 Deskriptif Total Aset diatas, menunjukan bahwa 

nilai tertinggi dari total aset pada tahun 2014 yang menjadi sampel 

penelitian  adalah sebesar Rp 47531,0 milyar pada PT MNC Investama 

Tbk dan nilai terendah sebesar Rp 97 milyar pada PT Kedaung Indah 

Can Tbk. Nilai rata-rata (Mean) total aset tahun 2014 sebesar Rp 

6422,403 milyar dan standart deviasi 9092.965. Pada tahun 2015 nilai 

tertinggi dari total aset yang menjadi sampel penelitian  adalah sebesar 

Rp 53177 milyar pada PT MNC Investama Tbk dan nilai terendah 

sebesar Rp 128 milyar pada PT Perdana Bangun Pusaka Tbk. Nilai rata-

rata (Mean) total aset tahun 2015 sebesar Rp 7243,214 milyar dan 

standart deviasi 10165.28. Pada tahun 2016 nilai tertinggi dari total aset 

yang menjadi sampel penelitian  adalah sebesar Rp 55292,949 milyar 

pada PT MNC Investama Tbk dan nilai terendah sebesar Rp 119 milyar 

pada PT Perdana Bangun Pusaka Tbk. Nilai rata-rata (Mean) total aset  

tahun 2016 sebesar Rp 7057,338 milyar dan standart deviasi 10135.544. 

Dapat dilihat nilai tertinggi total aset dari ketiga tahun yaitu pada PT 

MNC Investama Tbk. 

4.1.3 Ekuitas (equity) 

Tabel 4.1.3 Deskriptif Ekuitas 
Ekuitas 

  2014 2015 2016 
Maximum 22524.000 22734.00 24163.492 
Minimum 26.000 26.00 18.000 
Mean 3206.228 3195.118 3317.682 
Median 1078.000 1236.000 1247.500 
Std. Deviation 4723.896 4728.018 4867.909 
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    Dari tabel 4.1.3 Deskriptif Ekuitas diatas, menunjukan bahwa nilai 

tertinggi dari Ekuitas  pada tahun 2014 yang menjadi sampel penelitian  

adalah sebesar Rp 22524 milyar pada PT MNC Investama Tbk dan nilai 

terendah sebesar Rp 26 milyar pada PT Perdana Bangun Pusaka Tbk. 

Nilai rata-rata (Mean) Ekuitas tahun 2014 sebesar Rp 3206,228 milyar 

dan standart deviasi 4723.896. Pada tahun 2015 nilai tertinggi dari 

Ekuitas yang menjadi sampel penelitian  adalah sebesar Rp 22734 

milyar pada PT MNC Investama Tbk dan nilai terendah sebesar Rp 26 

milyar pada PT Perdana Bangun Pusaka Tbk. Nilai rata-rata (Mean) 

Ekuitas tahun 2015 sebesar Rp 3195,118 milyar dan standart deviasi 

4728.018. Pada tahun 2016 nilai tertinggi dari Ekuitas yang menjadi 

sampel penelitian adalah sebesar Rp 24163,492 milyar pada PT MNC 

Investama Tbk dan nilai terendah sebesar Rp 18 milyar pada PT 

Perdana Bangun Pusaka Tbk. Nilai rata-rata (Mean) Ekuitas tahun 2016 

sebesar Rp 3317,682 milyar dan standart deviasi 4867.909. Dalam 

sampel penelitian ekuitas selama tiga tahun berturut-turut nilai tertinggi 

terdapat pada PT MNC Investama Tbk dan terendah pada PT Perdana 

Bangun Pusaka Tbk.  
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4.1.4 Penjualan  

Tabel 4.1.4 Deskriptif Penjualan 

Penjualan 

 
2014 2015 

2016 

Maximum 32340.665 36230.113 29752.126 
Minimum 7.000 7.000 0.500 
Mean 4113.306 3840.912 4093.569 
Median 1258.841 1251.000 1160.691 
Std. Deviation 6253.261 6430.919 6073.943 

 

Dari tabel 4.1.4 Deskriptif Penjualan diatas, menunjukan bahwa 

nilai tertinggi dari Penjualan  pada tahun 2014 yang menjadi sampel 

penelitian  adalah sebesar Rp 32340,665 milyar pada PT SMART Tbk 

dan nilai terendah sebesar Rp 7 milyar pada PT Triwira Insanlestari 

Tbk. Nilai rata-rata (Mean) Penjualan tahun 2014 sebesar Rp 4113,306 

milyar dan standart deviasi 6253.261. Pada tahun 2015 nilai tertinggi 

dari Penjualan yang menjadi sampel penelitian  adalah sebesar Rp 

36230,113 milyar pada PT SMART Tbk dan nilai terendah sebesar Rp 

7 milyar pada PT Triwira Insanlestari Tbk. Nilai rata-rata (Mean) 

Penjualan  tahun 2015 sebesar Rp 3840.912 milyar dan standart deviasi 

6430.919. Pada tahun 2016 nilai tertinggi dari Penjualan yang menjadi 

sampel penelitian adalah sebesar Rp 29752,126 milyar pada PT 

SMART Tbk dan nilai terendah sebesar Rp 0,5 milyar pada PT Triwira 

Insanlestari Tbk. Nilai rata-rata (Mean) Penjualan tahun 2016 sebesar 

Rp 4093,569 milyar dan standart deviasi 6073.943. Dapat di lihat dalam 
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sampel penelitian penjualan pada tiga tahun berturut-turut nilai tertinggi 

pada PT SMART Tbk dan terendah pada PT Triwira Insanlestari Tbk. 

 

4.2 Pengujian Asumsi Klasik 

 Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, dilakukan terlebih dahulu 

pengujian asumsi klasik.  Uji Asumsi Klasik pada penelitian ini dapat melalui 

: uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heterokedastisitas, dan uji 

autokorelasi. Berikut adalah tahap uji yang dilakukan: 

4.2.1  Uji Normalitas 

Terdapat dua cara untuk mengetahui apakah terdapat residual 

berdistribusi normal atau tidak. Salah satu  uji yang digunakan untuk 

menguji normalitas dengan cara analisis statistik adalah Uji 

Kolmogorov-Smirnov. Uji Kolmogorov-Smirnov memiliki syarat 

pengambilan keputusan yang memiliki kriteria yaitu:  jika p< 0,05 maka 

distribusi data tidak normal. Namun jika p> 0,05 maka ditribusi data 

normal. Hasil uji Kolmogorov-Smirnov dapat dilihat pada pengujian 

model sebagai berikut : 
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Tabel 4.2.1 Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 
Residual 

N 101 

Normal Parametersa,b 

Mean 0E-7 

Std. 
Deviation 379.34785757 

Most Extreme 
Differences 

Absolute .229 
Positive .229 
Negative -.152 

Kolmogorov-Smirnov Z 2.304 
Asymp. Sig. (2-tailed) .000 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 

Sumber : Data sekunder yang diolah,2017 

Pada tabel 4.2.1  di atas dapat dilihat bahwa hasil residual sebesar 

2.304 menunjukkan tingkat signifikansi sebesar 0,000< 0,05. Hal itu 

menunjukkan bahwa variabel gangguan dalam model regresi secara 

signifikan terdistribusi secara tidak normal. Namun, tidak terpenuhinya 

asumsi normalitas gangguan bukan hal yang kritis apabila regresi 

ditujukan untuk estimasi titik (point estimation). Berikut dikutip dari 

Gujarati (2004: 584): “ … (recall that, if the objective is point 

estimation, the normality assumption is not necessary). 

4.2.2  Uji multikolinieritas 

Menurut Ghozali (2005), Uji multikolinieritas untuk menguji 

apakah pada model regresi terdapat korelasi antar variabel bebas 

(independen). Multikolinieritas dapat dilihat dari nilai tolerance dan 
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VIF (variance inflation factor). Kriteria pengambilan keputusan uji ini 

yaitu: Jika nilai Tolerance ≤ 0,10 atau nilai VIF  ≥ 10 maka 

menunjukkan adanya multikolinieritas. Sebaliknya jika nilai Tolerance 

≥ 10 atau nilai VIF ≤ 10 menunjukkan tidak adanya multikolinieritas. 

Berikut adalah hasil uji multikolinieritas yang dihasilkan. 

 

Tabel 4.2.2 Hasil Uji Multikolinieritas 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 
 Coefficients 

Standar
dized 

Coeffic
ients 

t Sig. Collinearity  
Statistics 

B Std. 
Error 

Beta Tole
ranc

e 

VIF 

1 

(Constant) -23.952 48.186 
 

-.497 .620 
  

Laba 
terdahulu -.156 .074 -.189 -2.100 .038 .915 1.092 

Penjulan .024 .009 .333 2.745 .007 .506 1.976 
Total aset -.053 .015 -1.196 -3.519 .001 .064 15.517 
Ekuitas .130 .029 1.382 4.467 .000 .078 12.866 

a. Dependent Variable: laba 
 

Dari tabel 4.2.2 dapat dilihat bahwa model uji hipotesis laba 

terdahulu memiliki hasil Tolerance 0,915 dan VIF 1,092 , Penjualan 

memiliki hasil Tolerance 0,506 dan VIF 1,976 yang berarti nilai 

Tolerance < 0,10 dan VIF < 10. Dapat disimpulkan bahwa variabel dari 

kedua model uji hipotesis terbebas dari masalah multikolinieritas 

Sedangkan Total Aset memiliki hasil Tolerance 0,064 dan VIF 
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15,1517, Ekuitas memiliki hasil Tolerance 0,078 dan VIF 12,866 yang 

berarti nilai Tolerance < 0,10 dan VIF > 10 dapat disimpulkan bahwa  

variabel dari kedua model uji hipotesis tidak bebas dari masalah 

multikolinieritas.  

4.2.3  Uji Heterokedastisitas 

Uji heterokedastisitas digunakan untuk menguji apakah pada 

model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan lain. Pada uji heterokedastisitas dalam 

penelitian ini menggunakan uji Glejser yang mengusulkan untuk 

meregresi nilai absolut residual terhadap variabel independen. Kriteria 

pengambilan keputusan pada uji ini yaitu: jika  probabilitas Sig. > 0,05 

dapat disimpulkan pada model regresi tidak mengandung  

Heteroskedastisitas. Hasil uji Glejser dapat dilihat pada tabel di bawah 

ini : 

Tabel 4.2.3 Hasil Uji heterokedastisitas 

Coefficientsa 
Model Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 59.243 28.868  2.052 .043 
Laba 
Terdahulu .045 .044 .078 1.004 .318 

Penjualan .024 .005 .472 4.514 .000 
Total asset -.001 .009 -.043 -.147 .883 
Ekuitas .020 .017 .310 1.164 .247 
a. Dependent Variable: abs_ut 
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Dilihat dari tabel 4.2.3 hasil model uji Glejser  menunjukkan 

tingkat signifikansi sebesar 0,000 > 0,05 kecuali pada variabel 

Penjualan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi 

tidak menunjukkan homokedastisitas varians. Apabila terindikasi 

heteroskedastisitas, uji t dan F tidak dapat digunakan untuk inferensi 

karena standard errror yang bias. Namun, standard error yang robust 

yang dihasilkan oleh Huber/White memungkinkan uji t dan F dapat 

digunakan untuk inferensi. Inferensi estimator regresi pada tabel 

selanjutnya akan menggunakan uji t dan uji F berdasarkan robust 

standard error tersebut.  

4.2.4  Uji Autokorelasi 

 Uji autokolerasi bertujuan untuk mengetahui menguji apakah 

dalam model regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan 

pengganggu pada periode sekarang (t) dengan kesalahan pengganggu 

pada periode sebelumnya(t-1). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan 

terdapat sebuah problem autokolerasi. Cara yang digunakan untuk 

mendeteksi ada atau tidaknya autokolerasi pada penelitian ini 

menggunakan uji Run test, jika antar residual tidak terdapat hubungan 

korelasi maka dikatakan bahwa residual adalah acak atau random. 
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Tabel 4.2.4 Hasil Uji Autokorelasi 
Runs Test 

 Unstandardized 
Residual 

Test Valuea 8.07277 
Cases < Test Value 50 
Cases >= Test 
Value 51 

Total Cases 101 
Number of Runs 55 
Z .701 
Asymp. Sig. (2-
tailed) .483 

a. Median 
 

Dilihat hasil dari tabel 4.3.4 menunjukkan bahwa nilai test adalah 

8.07277  dengan probabilitas 0,483 signifikan pada 0.05 yang berarti 

hipotesis di tolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa residual random 

atau tidak terjadi autokorelasi antar nilai residual. 

4.3 Uji Statistik t 

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel independen secara individual untuk menjelaskan variasi variabel 

dependen. Jika Sig. > 0,05 maka model tersebut ditolak dapat diartikan bahwa 

variabel independen secara individual tidak mempengaruhi variabel 

dependen. Namun jika Sig < 0,05 maka model tersebut diterima, dan dapat 

diartikan suatu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel 

dependen. Pada penelitian ini memiliki syarat keputusan  : 

- H0 diterima (H1 ditolak) bila p-value > 5% ( Tidak Signifikan ) 

- H0 ditolak (H1 diterima) bila p-value < 5% ( Signifikan) 
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Berikut hasil uji hipotesis yang dapat dilihat pada tabel 4.3: 

Tabel 4.3 Hasil Uji Statistik t 

Model 2: OLS, using observations 1-98 

Dependent variable: Laba Bersih 

Heteroskedasticity-robust standard errors, variant HC1 

 Coefficient Std. Error t-ratio p-value  
Const −23.9519 36.2625 −0.6605 0.5105  
Laba Terdahulu −0.155951 0.149303 −1.045 0.2989  
Penjualan 0.0239862 0.0213523 1.123 0.2641  
Total Aset −0.0531409 0.0231778 −2.293 0.0240 ** 
Ekuitas 0.129928 0.0456107 2.849 0.0054 *** 
 
 

     

Mean dependent var  96.71799  S.D. dependent var  448.9558 
Sum squared resid  14390480  S.E. of regression  387.1703 
R-squared  0.286049  Adjusted R-squared  0.256302 
F(4, 96)  3.171522  P-value(F)  0.017076 
Log-likelihood −742.5941  Akaike criterion  1495.188 
Schwarz criterion  1508.264  Hannan-Quinn  1500.482 

 

Sumber : Data sekunder yang diolah,2017 

Berdasarkan tabel 4.3 diatas terlihat bahwa variabel yang di masukan 

kedalam model regresi, variabel laba terdahulu dan penjualan tidak memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap variabel laba bersih. Hal ini di lihat dari 

signifikan untuk laba terdahulu sebesar 0,2989 dan penjualan sebesar 0,2641 , 

keduanya jauh diatas 0,05. Sedangkan aset dan ekuitas signifikan <  0,05. Dari 

sini dapat disimpulkan bahwa laba bersih dipengaruhi oleh aset dan ekuitas 

dengan pesamaan: 
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Laba = -23,9519 - 0,155951 Laba terdahulu+ 0,0239862 Penjualan  

-0,0531409 Total Asset + 0,1299 Ekuitas+  e 

Berdasarkan uji statistik t pada tabel diatas maka pengujian hipotesis sebagai 

berikut: 

4.4.1 Pengujian Hipotesis 1: Laba terdahulu berpengaruh terhadap Laba 

perusahaan 

Uji ini digunakan untuk menentukan analisis pengaruh variabel  

laba terdahulu terhadap laba Bersih. Berdasarkan tabel 4.3 laba 

terdahulu memiliki t sebessar sebesar -1,045 dengan p-value 0,2989 

yang berarti > 0,05. Berdasarkan perhitungan tersebut, Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa keputusannya adalah H1: β1=0 diterima karena hasil 

menunjukkan pengaruh laba terdahulu tidak signifikan dan berpengaruh 

negatif terhadap laba bersih.  

4.4.2 Pengujian Hipotesis 2: Penjualan berpengaruh terhadap Laba 

Perusahaan.  

Uji ini digunakan untuk menentukan analisis pengaruh variabel 

Penjualan terhadap laba perusahaan. Berdasarkan tabel diatas Penjualan 

memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,2641 yang berarti > 0,05 dan 

memiliki nilai regresi t sebesar 1,123. Berdasarkan perhitungan 

tersebut, Maka H2 : β2=0  dalam penelitian ini di terima. Dengan kata 

lain Penjualan berpengaruh terhadap Laba Bersih secara tidak 

signifikan. 
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4.4.3 Pengujian Hipotesis 3: Total aset berpengaruh terhadap Laba  

Perusahaan. 

Uji ini digunakan untuk menentukan analisis pengaruh variable 

Total Aset terhadap laba Bersih. Berdasarkan tabel 4.3 Total Aset 

memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,0340 yang berarti < 0,05 dan 

memiliki nilai regresi t sebesar -2,293. Berdasarkan perhitungan 

tersebut H3: β3=0  di tolak. Dengan kata lain Total Aset berpengaruh 

signifikan terhadap laba bersih. 

4.4.4 Pengujian Hipotesis 4: Ekuitas berpengaruh terhadap Laba  perusahaan. 

Uji ini digunakan untuk menentukan analisis pengaruh variable 

Ekuitas terhadap laba perusahaan. Berdasarkan tabel 4.3 Ekuitas 

memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,0054 yang berarti < 0,05 dan 

memiliki nilai regresi sebesar 2,849. Berdasarkan perhitungan tersebut 

dapat diartikan bahwa H4:β4=0 ditolak. Dengan kata lain Ekuitas 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Laba Bersih.  

 

4.4 Pembahasan Hipotesis 

 
4.4.1 Pengaruh Laba Terdahulu terhadap Laba Bersih. 

Pasar mengapresiasi/mendepresiasi nilai pasar saham yang 

melaporkan labanya meningkat/menurun dibandingkan laba periode 

sebelumnya. Jika ekspetasi terhadap pertumbuhan laba bersih 

perusahaan dimasa yang mendatang mendominasi sentimen bursa maka 

sering menjadi penyebab kenaikan harga saham di bursa. Namun jika 
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aktual laba bersih rendah dari ekspetasi sering menjadi menyebabkan 

penurunan harga saham. Sebaliknya jika ekspetasi para investor 

didominasi dengan penurunan laba bersih dalam perusahaan maka 

umumnya di ikuti oleh penurunan harga saham. Namun jika hal tersebut 

tidak terjadi maka akan di ikuti oleh kenaikan harga saham.  

Laba merupakan hasil dari operasional perusahaan dalam satu 

periode akuntansi. Perusahaan dengan laba yang bertumbuh 

menunjukan bahwa perusahaan tersebut memiliki keuangan yang 

fleksibel dan kemampuan operasional yang baik. Kemampuan 

operasionan yang dimaksud adalah kemampuan perusahaan dalam 

menjaga aktivitas perusahaan berdasarkan tingkat kegiatan terntentu. 

 Dari  hasil model persamaan regresi  menunjukkan bahwa laba 

terdahulu  terbukti tidak berpengaruh terhadap laba perusahaan dengan 

tingkat signifikansi 0,2989 > 0,05. Hal ini berarti laba terdahulu belum 

mampu membuktikan hipotesis pertama yang menyatakan laba 

terdahulu berpengaruh positif terhadap laba perusahaan. Hasil 

penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh  

Kristantri dan Rasmini (2012) Analisis Faktor-Faktor Yang 

mempengaruhi Profitabilitas dengan Pertumbuhan Laba Sebagai 

Variabel Moderasi. 
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4.4.2 Pengaruh Penjualan terhadap Laba Bersih. 

Tingkat penjualan yang tinggi menandakan kemampuan 

perusahaan menghasilkan pendapatan yang tinggi dari penjualan produk 

atau jasa perusahaan, sebaliknya jika pertumbuhan penjualan rendah  

menandakan kemampuan perusahaan menghasilkan pendapatan yang 

rendah dari periode sebelumnya. Tingkat pertumbuhan penjualan yang 

menurun bisa disebabkan oleh berbagai alasan seperti selera konsumen 

berubah, kemajuan teknologi, meningkatnya persaingan, manfaat yang 

diberikan produk tidak sesuai dengan keinginan konsumen, dan 

sebagainya.  

Jika pertumbuhan penjualan naik maka perubahan laba juga akan 

naik. Semakin tinggi penjualan maka akan menghsilkan laba bersih 

semakin meningkat karena penjualan yang semakin meningkat 

memperbesar keuntungan yang lebih. Pertumbuhan penjualan 

menggambarkan perubahan peningkatan atau penurunan penjualan dari 

tahun ke tahun, perusahaan yang baik dapat dilihat dari aspek 

penjualannya dari tahun ke tahun yang terus mengalami peningkatan. 

Hal ini akan berimbas pada meningkatnya kentungan atau laba 

perusahaan.  

  Dari hasil model persamaan regresi menunjukkan bahwa penjualan 

terbukti berpengaruh tidak signifikan terhadap laba perusahaan. 

Dibuktikan dengan hasil analisis regresi yang menunjukkan pengaruh 

penjualan terhadap laba perusahaan dengan tingkat signifikansi 0,2641 
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> 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis ditolak. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa Penjualan tidak berkontribusi terhadap laba 

perusahaan sampel di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015-2016. Hal 

ini di karenakan heteroskedastisitas yang memperlebar standart eror 

sehingga menghasilkan p-value yang cukup besar. Terlampir halaman 

62 terdapat hasil regresi t sebelum robust standart eror. Pengaruh 

penjualan tidak signifikan terhadap laba perusahaan tidak sejalan 

dengan penelitian yang di lakukan oleh widyawati (2014) bahwa 

penjualan berpengaruh signifikan terhadap laba bersih pada perusahaan 

farmasi di Bursa Efek Indonesia terbukti. Salah satu faktor yang 

mempengaruuhi besarnya laba adalah kondisi penjualan pada 

perusahaan itu sendiri. 

4.4.3 Pengaruh Total Aset terhadap laba bersih. 

Total Aset adalah Jumlah Kewajiban & Ekuitas. Aset berarti 

bahwa perusahaan bisa memiliki pangsa pasar yang besar dalam 

industri dan pesaing memiliki waktu yang sulit mendapatkan entri. 

Aktiva yang dimiliki suatu perusahaan merupakan sumber daya 

ekonomi, dimana dari total aktiva diharapkan mampu memberikan 

kontribusi yang besar pada perusahaan, baik secara langsung maupun 

tidak langsung kepada laba perusahaan dimasa yang akan datang (IAI 

2004).  

Dari  hasil model persamaan regresi  menunjukkan bahwa Total 

Aset terbukti berpengaruh terhadap laba perusahaan. Dibuktikan 
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dengan hasil analisis regresi yang menunjukkan pengaruh Total aset 

terhadap laba bersih dengan tingkat signifikansi 0,0240 < 0,05. Hal ini 

menunjukkan bahwa Total Aset berpengaruh signifikan terhadap laba 

perusahaan.   

Hasil Total Aset negatif terhadap laba perusahaan. Hal tersebut 

dapat disebabkan kemungkinan pengaruh hutang yang menekan laba 

bersih perusahan melalui biaya hutang serta manajer perusahaan dalam 

memanfaatkan pertumbuhan aset tidak dapat memilih investasi secara 

tepat dan tidak mampu mengelola aset yang di miliki secara optimal. 

Mengambil keputusan investasi yang salah seperti misal menyimpan 

persediaan terlalu banyak sementara penjualan tidak mencapai target, 

tidak dapat membantu mencapai tujuan perusahaan. Hal ini karena 

manajer dalam mengambil keputusan lebih mementingkan laba 

perusahaan dari pada aset yang di miliki 

Hasil total aset signifikan menunjukan investasi yang tinggi 

merupakan sinyal pertumbuhan laba di masa yang akan datang. Sinyal 

pertumbuhan tersebut dianggap para investor sbagai good news yang 

kemudian akan mempengaruhi persepsi investor terhadap kinerja 

keuangan perusahaan yang akhirnya akan mempengaruhi laba 

perusshaan. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Herlina (2014) dengan 

hasil penelitian perputaran total aktiva secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan sub sektor 
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farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, bahwa terdapat 

hubungan positif yang rendah antara perputaran total aktiva maka akan 

di ikuti semakin tingginya pertumbuhan laba bersih. 

 

4.4.4 Pengaruh Ekuitas terhadap Laba Bersih. 

Ekuitas merupakan hak yang dimiliki perusahaan setelah dikurangi 

semua kewajiban. Ekuitas terdiri dari modal disetor, saham, laba ditahan, 

cadangan laba dan modal lainnya. Modal disetor merupakan setoran dana 

dalam jumlah tertentu dari pemilik perusahaan biasa disebut ekuitas 

pemilik (stockholder’s equity) dengan tujuan memperoleh saham. Laba 

ditahan atau biasa disebut retained earning merupakan laba atau 

keuntungan perusahaan yang belum dibagi untuk periode tertentu. Ini 

artinya ada keuntungan perusahaan yang belum dibagikan devidennya dan 

masih disimpan sampai waktu tertentu dengan alasan tertentu. Nilai atau 

jumlah dari ekuitas pemilik dan laba ditahan mempersentasi nilai 

kepemilikan perusahaaan. Di dalam laporan keuangan neraca ekuitas 

merupakan selisih antara aktiva  dengan kewajiban.  

Dari  hasil model persamaan regresi  menunjukkan bahwa ekuitas  

terbukti berpengaruh terhadap laba perusahaan. Dibuktikan dengan 

hasil analisis regresi yang menunjukkan pengaruh ekuitas terhadap laba 

perusahaan dengan tingkat signifikansi 0,0054 < 0,05. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa Ekuitas berpengaruh positif terhadap laba 

perusahaan sampel di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015-2016 . 
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Hal ini di karenakan  penambahan modal kerja perusahaan sample 

dapat digunkanan untuk membiayai operasi perusahaan yang akhirnya 

dapat menghasilkan laba serta pola investasi yang dilakukan oleh pihak 

perusahaan sampel sangat tepat sehingga seluruh aktiva dapat 

digunakan secara efisien begitu juga laba yang diperoleh menjadi 

maksimal.  

Dari penjelasan ekuitas bahwa perusahaan sampel semakin 

ekuitas meningkat maka semakin besar juga pendapatan perusahaan dan 

dapat memenuhi semua kewajibannya. Pengaruh positif ekuitas 

terhadap laba perusahaanpada penelitian ini sejalan dengan penelitian 

Hutabarat (2013) yang menyatakan ROE mempunyai pengaruh positif 

signifikan terhadap perubahan laba yang mempunyai arti bahwa 

peningkatan ROE akan meningkatkan perubahan laba. 

 

  


