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MOTTO 

 

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. sesungguhnya bersama 

kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu 

urusan), tetaplah bekerja keraas (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada 

Tuhanmu lah engkau berharap.” 

(Q.S. Al-Insyirah : 5-8) 

 

“janganlah sekali-kali kau membandingkan kehidupanmu dengan kehidupan 

orang lain. Menganggap orang lebih bahagia atau kenapa hidup kita begitu 

nestapa. Kita tidak pernah tahu apa yang telah mereka lalui dan perjuangkan untuk 

mencapai kehidupan mereka yang sekarang. Karena itu, bersyukurlah dengan 

kehidupanmu yang sekarang” 

(Tere Liye) 

 

Setiap manusia punya porsi masalah masing-masing. Tak ada alasan untuk terus 

mengeluh, apalagi merasa paling sial. Jika menghadapi masalah dan bisa berbuat 

sesuatu untuk menyelesaikannya, lakukanlah. Jika tidak, kita jalani saja dengan 

sabar. Mengeluh Cuma buang-buang waktu. Dan menghasihani diri sendiri hanya 

menambah penderitaan baru. 

(Nurun Ala) 
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ABSTRAK 

 

Atika Wulan Safitri, NIM 1622100005. Program Studi Akuntansi, 

Fakultas Ekonomi Universitas Widya Dharma Klaten, Judul Skripsi: “Pengaruh 

Debt to Asset Ratio dan Total Asset Turn Over Terhadap Perubahan Laba 

dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Pemoderasi pada Sektor 

Industri Barang Konsumsi Tahun 2018”. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji (1) pengaruh debt to asset 

ratio terhadap perubahan laba, (2) pengaruh total asset turn over terhadap 

perubahan laba, (3) pengaruh Ukuran Perusahaan dalam memoderasi pengaruh 

debt to asset ratio terhadap perubahan laba, (4) pengaruh Ukuran Perusahaan 

dalam memoderasi pengaruh total asset turn over terhadap perubahan laba.  

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor industri barang 

konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018. Pemilihan sampel 

dengan menggunakan teknik purposive sampling, diperoleh 33 perusahaan yang 

memenuhi kriteria sampel dalam penelitian ini. Metode analisis yang digunakan 

antara lain uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji 

multikolonieritas dan uji heteroskedastisitas, uji multikolinieritas, uji determinasi 

dan Uji Moderate Regression Analysis (MRA).  

Hasil penelitian ini menunujukkan debt to asset ratio tidak berpengaruh 

terhadap perubahan laba, tetapi total asset turn over berpengaruh terhadap 

perubahan laba, sedangkan ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi 

pengaruh debt to asset ratio terhadap perubahan laba, dan ukuran perusahaan 

mampu memoderasi pengaruh total asset turn over terhadap perubahan.  

 

 

Kata Kunci : debt to asset ratio (DAR), total asset turn over (TATO), 

perubahan laba, dan ukuran perusahaan (SIZE). 
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ABSTRACT 

 

Atika Wulan Safitr, NIM. 1622100005, Accounting Study Program of 

the Faculty of Economics, University of Widya Dharma Klaten, Thesis Title: 

“Effect Debt to Asset Ratio and Total Asset Turn Over on profit changes 

with size as moderating variables in consumer goods industry listed in 2018” 

The purpose of this study is to examine (1) the effect of debt to asset ratio 

on profit changes, (2) the effect of total asset turn over on profit changes, (3) the 

effect of size in moderating the effect of debt to asset ratio on profit changes, (4) 

the effect of size in moderating the effect of total asset turn over on profit 

changes. 

The population in this study were Consumer Goods Manufacturing Sector 

Companies Listed on Indonesia Stock Exchange in 2018. The selection of samples 

using purposive sampling technique, obtained 33 companies that met the sample 

criteria in this study. The analytical method used includes descriptive statistical 

tests, classic assumption tests including normality test, multicollinearity test, 

determination test and heteroscedasticity test and the Moderate Regression 

Analysis (MRA) method. 

The results of this study indicate that debt to asset ratio does not affect 

profit changes, but total asset turn over affect profit changes, while size is not able 

to moderate the debt to asset ratio on profit changes and size is not able to 

moderate the of total asset turn over on profit changes. 

 

 

Key words : debt to asset ratio (DAR), total asset turn over (TATO), profit 

changes, and size. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Semakin berkembangnya dunia usaha saat ini, menyebabkan 

semakin ketat persaingan antara perusahaan yang satu dengan perusahaan 

yang lain. Dalam hal ini akuntansi dimanfaatkan sebagai alat untuk menata 

kondisi keuangan perusahaan. Dengan adanya akuntansi maka akan 

terbentuk pola informasi perusahaan. Informasi yang diperoleh adalah 

laporan keuangan yang berupa laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, 

laporan perubahan modal, laporan arus kas dan catatan atas laporan 

keuangan.  

Laporan keuangan merupakan ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan 

yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan. Laporan keuangan 

dibuat oleh manajemen dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan 

tugas-tugas yang dibebankan kepadanya oleh para pemilik perusahaan. 

Informasi yang dapat dihasilkan dari laporan keuangan tersebut sangat 

penting bagi para investor yang digunakan sebagai dasar dalam 

pengambilan keputusan investasi. Disamping itu, laporan keuangan dapat 

juga digunakan untuk memenuhi tujuan-tujuan lain yaitu sebagai laporan 

kepada pihak-pihak diluar perusahaan (Baridwan, 2004). 

Tujuan utama sebuah perusahaan adalah untuk memperoleh laba. 

Pengertian laba sendiri adalah kenaikan manfaat ekonomi selama satu 
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periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva. 

Berdasarkan konsep akuntansi, Laba adalah selisih lebih antara pendapatan 

dengan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan. Laba 

seringkali digunakan sebagai dasar perhitungan pajak, pengambilan 

keputusan investasi, prediksi untuk peramalan laba yang akan datang dan 

sebagai penilaian kinerja perusahaan (Ghozali, 2007). Besarnya laba dapat 

menggambarkan kinerja perusahaan yang cukup baik dalam menggunakan 

asetnya untuk menjalankan kegiatan operasi. Sebaliknya, laba yang 

cenderung lebih sedikit menggambarkan kinerja perusahaan yang kurang 

maksimal dalam menggunakan asetnya untuk menjalankan kegiatan 

operasi. Laba yang diperoleh perusahaan merupakan hal penting karena 

sebagai sumber kelangsungan hidup perusahaan. Ketidakmampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba akan menyebabkan perusahaan 

tersingkir dari persaingan (Anggrianto, 2015). 

Perubahan laba merupakan kenaikan atau penurunan laba pertahun. 

Perubahan laba yang tinggi akan menjadikan laba yang diperoleh 

perusahaan tinggi. Perubahan laba akan mempengaruhi investasi para 

investor yang akan menanamkan modalnya ke dalam perusahaan. Pada 

umumnya para investor tidak hanya ingin mendapatkan keuntungan dalam 

jangka pendek saja tapi juga memperhitungkan keuntungan dalam jangka 

panjang. Salah satu cara yang diyakini dapat memprediksi laba perusahaan 

adalah dengan menggunakan rasio keuangan. Analisis rasio keuangan 

berguna untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan keuangan suatu 
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perusahaan. Kekuatan rasio keuangan dalam memprediksi laba sangat 

berguna dalam menilai kinerja perusahaan (Suwardjono, 2010). 

Menurut Munawir (2004), analisis rasio adalah rasio yang 

menggambarkan suatu hubungan atau perbandingan antara suatu pos atau 

kelompok pos dengan pos atau kelompok pos yang lain, baik yang 

tercantum dalam neraca maupun dalam laporan laba rugi. Harahap (2007), 

menyatakan bahwa analisis rasio keuangan adalah angka yang diperoleh 

dari hasil perbandingan dari suatu pos laporan keuangan dengan pos 

lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan dan signifikan. 

Rasio Solvabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk 

mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Salah 

satu rasio solvabilitas adalah debt to asset ratio. Debt to Asset Ratio 

merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan 

antara total utang dengan total aktiva (Kasmir, 2009). 

Rasio aktivitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 

tingkat efisiensi pemanfaatan sumber daya perusahaan (penjualan, 

persediaan, penagihan piutang, dan lainnya) atau rasio untuk menilai 

kemampuan perusahaan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Salah 

satu rasio aktivitas yaitu total asset turn over. Total asset turn over 

merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur perputaran semua 

aktiva yang dimiliki perusahaan dan mengukur berapa jumlah penjualan 

yang diperoleh dari tiap rupiah aktiva (Kasmir, 2009). 
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Penelitian yang menghubungkan rasio keuangan dengan perubahan 

laba sebenarnya telah banyak dilakukan diantaranya oleh Agustina dan 

Silvia (2012), Nur (2013), Irfan (2016), Eky (2019), dan Arlinia (2017). 

Namun dari beberapa penelitian tersebut hasil penelitian variabel 

independen cenderung tidak konsisten antara peneliti satu dengan peneliti 

yang lain. Hal ini mungkin disebabkan oleh waktu dan tempat yang 

berbeda. Selain itu penggunaan rasio keuangan yang berbeda juga dapat 

mempengaruhi hasil penelitian terhadap perubahan laba. 

Penelitian yang dilakukan Agustina dan Silvia (2012) menguji 

Pengaruh rasio keuangan terhadap perubahan laba pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa Total Debt to Total Assets, Gross Profit Margin 

berpengaruh terhadap perubahan laba dan Current Ratio, Debt to Equity 

Ratio, Total Asset turnover, Net Profit Margin tidak berpengaruh terhadap 

perubahan laba. 

Penelitian yang dilakukan Nur (2013) menguji tentang Pengaruh 

rasio likuiditas dan rasio aktivitas terhadap perubahan laba pada 

perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

periode 2009-2011. Hasil penelitian menunjukan bahwa current ratio, 

quick ratio, total asset turnover dan inventory turnover berpengaruh 

terhadap perubahan laba. 

Berikutnya pada penelitian Irfan (2016) menguji Pengaruh current 

ratio, debt to equity ratio, dan total assets turn over terhadap perubahan 
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laba dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa CR, DER tidak berpengaruh terhadap perubahan laba 

dan TATO berpengaruh terhadap perubahan laba, ukuran perusahaan 

bukan merupakan variabel moderating dari pengaruh CR dan DER 

terhadap perubahan laba, ukuran perusahaan merupakan variabel 

moderating dari pengaruh TATO terhadap perubahan laba. 

Penelitian yang dilakukan Eky (2019) menguji tentang Pengaruh 

debt to assets ratio, current ratio, dan total assets turn over terhadap 

perubahan laba (studi pada perusahaan property dan real estate yang 

terdaftar di bursa efek indonesia periode 2013-2017). Hasil dari penelitian 

ini menunjukan bahwa debt to assets ratio berpengaruh terhadap 

perubahan laba sedangkan current ratio, total assets turn over tidak 

berpengaruh terhadap perubahan laba. 

Pada penelitian yang dilakukan Arlinia (2017) menguji tentang 

Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Perubahan Laba Pada Perindustrian 

Perikanan. Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel current ratio, debt 

to asset ratio, debt to equity ratio, return on asset, net profit margin, dan 

total asset turnover tidak berpengaruh terhadap perubahan laba. 

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas menunjukan hasil 

penelitian yang tidak konsisten satu sama lain. Maka dilakukan penelitian 

lanjut baik yang bersifat pengulangan maupun pengembangan hubungan 

antara debt to total asset ratio dan total asset turn over dengan perubahan 

laba. 
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Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, yang dilihat 

dari perbedaan perusahaan yang diteliti, perbedaan tahun yang diteliti dan 

perbedaan variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini. 

Penelitian ini menggunakan perusahaan sektor industri barang konsumsi 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 sebagai objek 

penelitian. Perusahaan manufaktur merupakan emiten terbesar yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan memiliki kontribusi besar terhadap 

perekonomian Indonesia. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) terdiri dari tiga sektor yaitu sektor industri dasar dan 

kimia, sektor aneka industri dan sektor industri barang konsumsi. 

Perusahaan industri barang konsumsi adalah perusahaan yang bergerak di 

bidang penyediaan barang untuk dikonsumsi. Jenis-jenis perusahaan 

industri barang konsumsi adalah perusahaan makanan dan minuman, 

perusahaan rokok, perusahaan farmasi, perusahaan kosmetik dan barang 

keperluan rumah tangga, dan perusahaan peralatan rumah tangga 

(Almahdali, 2013). 

Dalam penelitian ini, peneliti memilih objek penelitian pada sektor 

industri barang konsumsi, karena karakteristik masyarakat indonesia yang 

cenderung gemar akan berbelanja (konsumtif) maka hal ini dapat 

menambah penjualan perusahaan yang akan berdampak pada perubahan 

laba perusahaan (Putra, 2010). 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik 

melakukan penelitian dengan mengambil judul “pengaruh debt to asset 
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ratio dan total asset turn over terhadap perubahan laba dengan 

ukuran perusahaan sebagai variabel pemoderasi pada sektor industri 

barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2018”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka dapat 

dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut ini. 

1. Apakah debt to asset ratio berpengaruh terhadap perubahan laba 

pada sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 

2018? 

2. Apakah total asset turn over berpengaruh terhadap perubahan laba 

pada sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 

2018? 

3. Apakah ukuran perusahaan memoderasi pengaruh debt to asset 

ratio terhadap perubahan laba pada sektor industri barang 

konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2018? 

4. Apakah ukuran perusahaan memoderasi pengaruh total asset turn 

over terhadap perubahan laba pada sektor industri barang konsumsi 

yang terdaftar di BEI tahun 2018? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka tujuan 

penelitian adalah sebagai berikut ini. 

1. Untuk menguji pengaruh debt to assets ratio terhadap perubahan 

laba pada sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI 

tahun 2018 

2. Untuk menguji pengaruh total asset turn over terhadap perubahan 

laba pada sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI 

tahun 2018 

3. Untuk menguji peran ukuran perusahaan dalam memoderasi debt 

to asset ratio terhadap perubahan laba pada sektor industri barang 

konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2018 

4. Untuk menguji peran ukuran perusahaan dalam memoderasi total 

asset turn over terhadap perubahan laba pada sektor industri barang 

konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2018 

 

D. Manfaat Penelitian 

Beberapa manfaat yang diharapkan dari penelitian adalah sebagai 

berikut ini 

1. Bagi Investor 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

mengenai perubahan laba perusahaan sebagai pertimbangan 
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investor maupun calon investor untuk pengambilan keputusan 

dalam melakukan investasi. 

2. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

kepada perusahaan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 

perubahan laba. 

3. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas 

pengetahuan dalam memprediksi perubahan laba dengan 

menggunakan analisis rasio keuangan. Penelitian ini dapat 

digunakan sebagai tambahan referensi untuk melakukan penelitian 

tentang perubahan laba bagi peneliti selanjutnya. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis yang telah 

dilakukan maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut ini. 

1. Debt to asset ratio tidak berpengaruh terhadap perubahan laba pada 

perusahaan sektor industri barang konsumsi tahun 2018. Hasil 

penelitian ini sejalan dengan penelitian Arlinia (2017) yang 

menyatakan bahwa debt to asset ratio tidak berpengaruh terhadap 

perubahan laba. Semakin tinggi debt to asset ratio maka pendanaan 

dengan utang semakin banyak karena dikhawatirkan perusahaan tidak 

mampu menutupi utang-utangnya dengan aktiva yang dimiliki tidak 

diikuti dengan perubahan laba (Kasmir, 2010) 

2. Total asset turn over berpengaruh terhadap perubahan laba pada 

perusahaan sektor industri barang konsumsi tahun 2018. Hasil 

penelitian ini sejalan dengan penelitian Nur (2013) dan Irfan (2016) 

yang menyatakan bahwa total asset turn over berpengaruh terhadap 

perubahan laba. total asset turn over yang tinggi menunjukkan 

perusahaan dapat memanfaatkan aktiva yang dimiliki untuk kegiatan 

produksi sehingga meningkatkan penjualan yang berdampak pada 

meningkatnya laba. Sebaliknya nilai total asset turn over yang rendah 

mengindikasikan lambatnya tingkat perputaran aktiva, dimana aktiva 
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yang dimiliki perusahaan terlalu besar dibandingkan dengan 

kemampuan untuk menjual yang berdampak pada ketidakmampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba (Dwi, 2016). 

3. Ukuran perusahaan tidak memoderasi hubungan Debt to asset ratio 

terhadap perubahan laba pada perusahaan sektor industri barang 

konsumsi tahun 2018. Hasil penelitian ini sejalan dengan Arlinia 

(2017) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak memoderasi 

pengaruh debt to asset ratio terhadap perubahan laba. Ukuran 

perusahaan tidak memoderasi pengaruh debt to asset ratio terhadap 

perubahan laba, artinya bahwa ukuran perusahaan tidak mampu 

meningkatkan perubahan laba pada saat debt to asset ratio tinggi dan 

ukuran perusahaan tidak mampu menurunkan perubahan laba pada 

saat debt to asset ratio rendah, karena kondisi aset yang dibiayai 

dengan kewajiban tidak memberi dampak yang besar terhadap 

perubahan laba perusahaan. Namun lebih mengarah pada kemampuan 

perusahaan dalam mengontrol tingkat hutang dan mencari sumber 

pendanaan dengan tingkat bunga yang terjangkau (Darsono dan 

Ashari, 2005). 

4. Ukuran perusahaan memoderasi hubungan Total asset turn over 

terhadap perubahan laba pada perusahaan sektor industri barang 

konsumsi tahun 2018. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian 

Irfan (2016) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan merupakan 

variabel moderasi dari pengaruh total asset turn over terhadap 
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perubahan laba. Ukuran perusahaan memoderasi pengaruh total asset 

turn over terhadap perubahan laba, artinya bahwa semakin tinggi total 

asset turn over, maka perubahan laba yang diperoleh perusahaan 

mengalami kenaikan.  Hal ini dikarenakan total asset turn over yang 

tinggi menunjukkan perusahaan dapat memanfaatkan aktiva yang 

dimiliki untuk kegiatan produksi sehingga meningkatkan penjualan, 

didukung lagi dengan ukuran perusahaan yang besar maka pangsa 

pasarnya juga luas, sehingga penjualan yang dilakukan suatu 

perusahaan itu akan semakin tinggi yang akan meningkatkan laba 

perusahaan. Sehingga ukuran perusahaan memperkuat hubungan 

antara total asset turn over terhadap perubahan laba (Irfan, 2016). 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang diperoleh, adapun 

saran yang dapat diberikan peneliti adalah sebagai berikut ini. 

1. Bagi perusahaan, diharapkan untuk memperhatikan variabel  total 

asset turn over perusahaan karena dengan variabel total asset turn over 

perusahaan yang tinggi terbukti bahwa perubahan laba akan 

mengalami peningkatan. 

2. Bagi para investor maupun calon investor, disarankan memperhatikan 

variabel total asset turn over sebagai pertimbangan pengambilam 

keputusan dalam berinvestasi. Dalam penelitian ini perubahan laba 

mampu dipengaruhi oleh variabel total asset turn over. Selain variabel 
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total asset turn over, ukuran perusahaan.juga terbukti mampu 

memperkuat pengaruh total asset turn over terhadap perubahan laba. 

3. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk menambah periode 

pengamatan dan jumlah sampel perusahaan agar dapat memprediksi 

hasil penelitian dari masing-masing sektor perusahaan. Selain itu 

peneliti juga sebaiknya menambahkan variabel lain yang diduga 

mempengaruhi perubahan laba. Misalnya current ratio, return on 

equity (ROE), return on asset (ROA). 
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