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ABSTRAK 

Muhammad Fahmi Haqiqi, 1321103529, 2017, Pengaruh Gross Profit 

Margin, Inventory Turnover, Return On Equity, dan Total Asset Turnover 

Terhadap Perubahan Laba pada Perusahaan yang Terdaftar di Jakarta 

Islamic Index (JII) Periode 2014-2015. Skripsi, Fakultas Ekonomi 

Manajemen, Universitas Widya Dharma. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh gross profit margin, 

inventory turnover, return on equity, dan total asset turnover terhadap perubahan 

laba pada perusahaan yang terdaftar dalam Jakarta Islamic Index (JII) pada tahun 

2014-2015.  

Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah perusahaan yang 

terdaftar dalam Jakarta Islamic Index (JII) selama tahun 2014-2015. Pengambilan 

sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling, yaitu 

sampel dipilih atas kesesuaian karakteristik dengan kriteria yang ditentukan. 

Berdasarkan kriteria, diperoleh sampel sebanyak 18 perusahaan. Untuk menguji 

hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini data dianalisis dengan menggunakan 

uji regresi linier berganda. 

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa secara simultan 

variabel gross profit margin, inventory turnover, return on equity, dan total 

turnover memiliki pengaruh terhadap terhadap perubahan laba. Secara parsial 

variabel gross profit margin dan inventory turnover berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap perubahan laba. Sedangkan return on equity dan total asset 

turnover tidak berpengaruh terhadap perubahan laba. 

Kata kunci: Perubahan Laba, Gross Profit Margin, Inventory Turnover, 

Return On Equity, dan Total Asset Turnover 
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BAB I  

LATAR BELAKANG 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan usaha di Indonesia telah berkembang dengan pesat, 

baik perusahaan dengan skala besar maupun kecil. Seiring dengan 

majunya teknologi saat ini berbagai macam perusahaan dituntut harus 

dapat mengembangkan usahanya dengan semaksimal mungkin. Salah 

satunya adalah mendaftarkan perusahaannya pada Bursa Efek Indonesia 

atau pasar modal, dengan banyaknya perusahaan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia akan membuat persaingan antar perusahaan semakin 

meningkat. Manfaat dari pasar modal adalah membuat peluang bagi 

perusahaan untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang atau menengah 

dengan dana dari investor. Sedangkan Bursa Efek Indonesia adalah bursa 

saham/pasar saham, obligasi, dan derivatif yang digunakan para calon 

investor untuk memperjualbelikan saham. 

Bangkitnya ekonomi Islam di Indonesia dewasa ini menjadi 

fenomena yang menarik dan menggembirakan terutama bagi penduduk 

Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Praktik kegiatan ekonomi 

konvensional, khususnya dalam kegiatan pasar modal yang mengandung 

unsur spekulasi sebagai salah satu komponennya nampaknya masih 

menjadi hambatan psikologis bagi umat Islam untuk turut aktif dalam 
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kegiatan investasi terutama dibidang pasar modal, sekaligus berlabel 

syariah. 

Secara umum konsep pasar modal syariah disebutkan bahwa 

saham yang diperdagangkan harus berasal dari perusahaan yang bergerak 

dalam sektor yang memenuhi kriteria syariah dan terbebas dari unsur 

ribawi, serta transaksi dalam dilakukan dengan menghindarkan berbagai 

praktik spekulasi. Di Indonesia, prinsip-prinsip penyertaan modal secara 

syariah tidak diwujudkan dalam bentuk saham syariah maupun non 

syariah, melainkan berupa pembentukan indeks saham yang memenuhi 

prinsip-prinsip syariah, secara resmi diluncurkan pada tanggal 14 Maret 

2003 bersamaan dengan penandatanganan MOU antara BAPEPAM-LK 

dengan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). 

Pasar modal syariah dikembangkan dalam rangka mengakomodir 

kebutuhan umat Islam di Indonesia yang ingin melakukan investasi di 

produk-produk pasar modal yang sesuai dengan prinsip dasar syariah. 

Dengan semakin beragamnya sarana dan produk investasi di Indonesia, 

diharapkan masyarakat akan memiliki alternatif berinvestasi yang 

dianggap sesuai dengan keinginan, disamping investasi yang selama ini 

sudah dikenal dan berkembang di sektor perbankan. Sebagai upaya dalam 

merealisasikan maka sudah sewajarnya disediakan dan dikembangkan 

produk-produk investasi di pasar modal yang sesuai dengan prinsip dasar 

ajaran agama Islam. Pasar modal memiliki peran penting bagi 

perekonomian suatu Negara karena pasar modal menjalankan dua fungsi, 
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yaitu pertama sebagai sarana bagi pendanaan usaha atau sebagai sarana 

bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat pemodal 

(investor). Pertama, dana yang diperoleh dari pasar modal dapat digunakan 

untuk pengembangan usaha, ekspansi dan penambahan modal kerja, dan 

kedua, pasar modal menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi 

pada instrumen keuangan seperti saham, obligasi, dan reksa dana. Pilihan 

sarana investasi, salah satunya adalah investasi di pasar modal syariah. 

Pasar modal syariah dapat diartikan sebagai modal yang menerapkan 

prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan transaksi ekonomi. Prinsip-prinsip 

tersebut antara lain yaitu dilarangnya riba (bunga), gharar 

(ketidakpastian), dan maysir (judi). Untuk itu, sekuritas yang 

diperjualbelikan didalamnya juga merupakan sekuritas-sekuritas yang 

tidak bertentangan dari ketiga prinsip tersebut. Pada 3 Juli 2000 PT Bursa 

Efek Jakarta (BEJ) yang sekarang PT Bursa Efek Indonesia (BEI) 

mengeluarkan Jakarta Islamic Index (JII), yang merupakan hasil kerja 

sama dengan PT Danareksa Investment Management. Dalam setiap kurun 

waktu tertentu, saham-saham yang masuk ke dalam bursa Jakarta Islamic 

Index ada sekitar 30 saham yang harus memenuhi kriteria syariah. Indeks 

saham di Jakarta Islamic Index menggunakan hari dasar dalam 

penghitungan yaitu pada tanggal 1 Januari 1995 dengan nilai dasar yang 

sama seperti IHSG yaitu 100. 

Menghadapi persaingan dalam era globalisasi saat ini setiap 

perusahaan dituntut untuk dapat melakukan pengelolaan terhadap fungsi-
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fungsi penting yang ada dalam perusahaan secara efektif dan efisien 

sehingga perusahaan dapat lebih unggul dalam persaingan yang dihadapi. 

Dengan tingginya tingkat return yang diperoleh pemegang saham maka 

para pemegang saham akan meningkat. Disamping itu juga bertujuan 

untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan dan melakukan 

pengembangan usahanya. 

Financial Accounting Standards Board – FASB (1978), Statement 

Of Financial Accounting Concepts No. 1, menyatakan bahwa fokus utama 

laporan keuangan adalah laba, jadi informasi laporan keuangan seharusnya 

mempunyai kemampuan untuk memprediksi laba dimasa depan. Laba 

sebagai suatu pengukuran kinerja perusahaan merefleksikan terjadinya 

proses peningkatan modal dari berbagai sumber transaksi (Takarini dan 

Ekawati, 2003). 

Perusahaan dengan laba bertumbuh, dapat memperkuat hubungan 

antara besarnya atau ukuran perusahaan dengan tingkatan laba yanga 

diperoleh. Dimana perusahaan dengan laba bertumbuh akan memiliki 

jumlah aktiva yang besar sehingga memberikan peluang lebih besar 

didalam menghasilkan profitabilitasnya, Porter (1980) dalam Hamid 

(2001), merumuskan bahwa perusahaan yang bertumbuh adalah 

perusahaan yang memiliki pertumbuhan margin, laba dan penjualan yang 

tinggi. Menurut Musliatun (2000), dikutip oleh Sujana (2004), menyatakan 

perusahaan yang memiliki total aktiva yang besar menunjukkan bahwa 

perusahaan telah mencapai tahap kedewasaan. 
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Laba adalah kenaikan modal (aktiva bersih) yang berasal dari 

transaksi sampingan atau transaksi yang jarang terjadi dari suatu badan 

usaha dan dari semua transaksi atau kejadian lain yang mempengaruhi 

badan usaha selama periode kecuali yang timbul dari pendapatan 

(revenue) atau investasi oleh pemilik. Dalam Pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 (2007) informasi laba berfungsi 

jangka panjang, memprediksi laba perusahaan untuk tahun yang akan 

datang dan menaksir risiko dalam meminjam atau dalam melakukan 

investasi. Laba dapat dilihat pada laporan laba rugi yang merupakan salah 

satu laporan keuangan utama perusahaan yang melaporkan hasil kegiatan 

dalam meraih keuntungan untuk periode tertentu.  

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1, (2009) 

menyatakan bahwa tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi 

mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang 

bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam 

pembuatan keputusan ekonomi. Untuk memahami informasi tentang 

laporan keuangan, analisis laporan keuangan sangat dibutuhkan. Analisis 

laporan keuangan meliputi perhitungan dan interpretasi rasio keuangan. 

Analisis laporan keuangan dengan melihat rasio keuangan sangat 

bermanfaat untuk memprediksi laba perusahaan. Bagi pihak manajemen, 

rasio keuangan digunakan untuk memprediksi kondisi keuangan 

perusahaan untuk masa yang akan datang, sedangkan bagi investor dapat 

membantu mengambil keputusan untuk beriventasi pada suatu perusahaan. 
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Laba perusahaan biasanya digunakan untuk mengukur prestasi yang 

dicapai oleh  perusahaan tersebut 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 pertahun. 

Perubahan laba yang tinggi akan menjadikan laba yang diperoleh 

perusahaan tinggi, sehingga tingkat pembagian deviden perusahaan juga 

akan tinggi. Perubahan laba akan mempengaruhi investasi para investor 

yang akan menanam modalnya ke dalam perusahaan. Hal ini disebabkan 

investor mengharapkan dana yang diinvestasikan ke dalam perusahaan 

akan mempengaruhi tingkat pengembalian yang tinggi. Salah satu cara 

yang dapat dilakukan oleh calon investor untuk mengetahui perubahan 

laba yang terjadi dalam suatu perusahaan adalah dengan melihat laporan 

keuangan, manfaat laporan keuangan tersebut menjadi optimal bagi 

investor apabila investor dapat menganalisis lebih lanjut melalui analisis 

rasio keuangan. 

Pengertian rasio keuangan menurut James C Van Horne dalam 

Kasmir (2008), merupakan indeks yang menghubungkan dua angka 

akuntansi dan diperoleh dengan membagi satu angka dengan angka 

lainnya. Rasio keuangan digunakan untuk mengevaluasi kondisi keuangan 

dan kinerja perusahaan. Dari hasil rasio keuangan ini akan terlihat kondisi 
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kesehatan perusahaan yang bersangkutan. Rasio keuangan yang biasa 

digunakan oleh setiap perusahaan dalam mengukur kinerja keuangan 

perusahaan adalah rasio profitabilitas, rasio solvabilitas/leverage, rasio 

aktivitas dan rasio likuiditas.  

Rasio keuangan mempunyai kemampuan dalam memprediksi laba 

yang akan diperoleh perusahaan dimasa depan. Menurut Fahmi (2013) 

rasio profitabilitas adalah hasil akhir dari sejumlah kebijakan dan 

keputusan yang dilakukan oleh perusahaan, rasio profitabilitas akan 

menunjukan kombinasi efek dari likuiditas, manajemen aktiva, dan utang 

pada hasil operasi. Rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan 

hubungan antara kas dan aktiva lancar lainnya dari sebuah perusahaan 

untuk membayar kewajiban atau utangnya yang sudah jatuh tempo. Jika 

perusahaan dapat memenuhi kewajibannya, maka perusahaan dapat dinilai 

sebagai perusahaan yang likuid. Sebaliknya jika tidak bisa memenuhi 

kewajibannya, maka perusahaan tersebut tidak termasuk perusahaan yang 

likuid. Kewajiban yang harus dipenuhi antara lain seperti: membayar 

pengeluaran tagihan, dan kewajiban lainnya. Sedangkan rasio aktivitas 

adalah rasio yang mengukur sejauh mana efektifitas penggunaan aset 

dengan melihat tingkat aktivitas aset, aktivitas yang rendah pada tingkat 

penjualan tertentu akan mengakibatkan semakin besarnya dana kelebihan 

yang tertanam pada aktiva-aktiva tertentu. Rasio aktivitas menunjukkan 

bagaimana sumber daya telah digunakan secara optimal oleh perusahaan. 

Pemanfaatan aktiva  oleh manajemen dapat dianalisis dalam hubungannya 
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dengan tingkaat laba yang dirumuskan dengan berbagai aktiva yang akan 

digunakan dalam memperoleh laba.  

Analisis rasio dimungkinkan untuk dapat menentukan tingkat 

likuiditas, solvabilitas, keefektifan operasi serta derajat keuntungan suatu 

perusahaan (profitability perusahaan). Namun, menurut (Munawir, 1995: 

33) dari faktor tersebut bagi kreditur yang terpenting adalah faktor 

rentabilitas atau profitability , karena rentabilitas ini merupakan jaminan 

yang utama bagi para kreditur tersebut dengan tanpa mengabaikan faktor-

faktor lainnya. Betapapun besarnya likuiditas atau solvabilitas suatu 

perusahaan, kalau perusahaan tersebut tidak mampu menggunkan 

modalnya secara efisien atau tidak mampu memperoleh laba yang besar, 

maka perusahaan tersebut pada akhirnya akan mengalami kesulitan 

keuangan dalam mengembalikan hutang-hutangnya. Suatu perusahaan 

rendable, maka perusahaan tersebut pada umumnya akan dapat beroperasi 

secara stabil pula. 

Telah diuraikan oleh Munawir (1995: 65) faktor perbedaan-

perbedaan dalam hasil operasi dari berbagai perushaan yang sejenis 

mungkin disebabkan oleh: 

1. Perbedaan letak perusahaan dengan tingkaat harga dan biaya operasi 

yang berbeda-beda, seperti besar kecilnya perusahaan. 

2. Jumlah aktiva tetap yang dimiliki oleh perusahaan yang bersangkutan 

yang digunakan dalam operasi mungkin berbeda dengan perusahaan 

lain, ada yang aktivitasnya atau alat-alat yang digunakan untuk operasi 
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hanya menyewa sehingga operating assets-nya kecil. Kemungkinan 

yang lain yaitu adanya perusahaan yang memiliki alat-alat operasi atau 

aktiva tetap yang melebihi dari kebutuhannya. 

3. Perbedaan umur kekayaan yang dimiliki diantaranya perusahaan-

perusahaan tersebut. 

4. Perbedaan kebijaksanaan yang dilajukan untuk masing-masing 

perusahaan baik dalam menaksir umur kegunaan suatu aktiva tetap, 

metode depresiasi dan metode penilaiannya. Perbedaan dalam penilaian 

persediaan (inventory valuation) seta kebijaksanaan dalam pembelian 

akan mempunyai akibat bahwa jumlah persediaan yang dalam 

kuantitasnya sama akan mempunyai nilai yang berbeda dan angka 

rasionyapun akan berbeda. 

5. Perbedaan struktur permodalan yang dimiliki oleh perusahaan-

perusahaan yang bersangkutan, ada perusahaan yang modalnya 

sebagian besar merupakan modal sendiri, ada perusahaan yang 

modalnya sebagian besar dari modal asing (dari kreditor) sehingga 

beban bunga yang ditanggung cukup besar. 

Analisa tentang rasio-rasio ini akan memberikan pedoman bagi 

para investor untuk menilai kondisi dan kemampuan perusahaan di masa 

yang akan datang dengan melihat dari perubahan laba yang diperoleh 

perusahaan dari periode ke periode. Penilitian ini mengacu pada penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Fahmi Zaida (2016) menyimpulkan 

bahwa current ratio, total assets turnover dan inventory turnover 
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berpengaruh terhadap perubahan laba perusahan. Sedangkan penelitian 

yang dilakukan oleh Mery Christine Toisuta (2010), menyimpulkan bahwa 

return on investment, total assets turnover dan inventory turnover tidak 

terbukti berpengaruh terhadap perubahan laba pada perusahaan Metal and 

Allied Products di Bursa Efek Indonesia. 

Penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan pengujian lebih 

lanjut temuan-temuan empiris mengenai rasio keuangan, khususnya yang 

menyangkut kegunaannya dalam memprediksi laba yang akan datang. 

Alasan pemilihan laba akuntansi dikarenakan laba mencerminkan kinerja 

perusahaan, dari ukuran laba maka dapat dilihat apakah perusahaan 

mempunyai kinerja yang bagus atau tidak. Jika rasio keuangan dapat 

dijadikan sebagai prediktor perubahan laba di masa yang akan datang, 

temuan ini merupakan pengetahuan yang cukup berguna bagi para 

pemakai laporan keuangan yang secara riil, maupun potensial 

berkepentingan dengan suatu perusahaan. Sebaliknya, jika rasio tidak 

cukup signifikan dalam memprediksi perubahan laba di masa yang akan 

datang, hasil penelitian ini akan memperkuat bukti tentang inkonsistensi 

temuan-temuan empiris sebelumnya. 

Penelitian-penelitian sebelumnya menguji pengaruh variabel rasio-

rasio keuangan terhadap perubahan laba dengan menggunakan beberapa 

variabel secara terpisah dan terdapat ketidakkonsistenan pada hasil 

penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan beberapa 
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variabel yang sebelumnya telah diuji secara terpisah pada beberapa 

peneliti sebelumnya. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penulis tertarik 

untuk mengambil judul Pengaruh Gross Profit Margin, Inventory 

Turnover, Return On Equity, Dan Total Asset Turnover Terhadap 

Perubahan Laba Pada Perusahaan Yang Terdaftar di Jakarta Islamic 

Index (JII) Tahun 2014-2015. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah ditampilkan diatas, 

maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut ini. 

1. Apakah terdapat pengaruh gross profit margin secara parsial terhadap 

perubahan laba pada perusahaan yang terdaftar dalam Jakarta Islamic 

Index tahun 2014-2015? 

2. Apakah terdapat pengaruh inventory turn over secara parsial terhadap 

perubahan laba pada perusahaan yang terdaftar dalam Jakarta Islamic 

Index tahun periode 2014-2015? 

3. Apakah terdapat pengaruh return on equity secara parsial terhadap 

perubahan laba pada perusahaan yang terdaftar dalam Jakarta Islamic 

Index tahun 2014-2015? 

4. Apakah terdapat pengaruh total asset turn over secara parsial terhadap 

perubahan laba pada perusahaan yang terdaftar dalam Jakarta Islamic 

Index tahun 2014-2015? 
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5. Apakah terdapat pengaruh gross profit margin, inventory turn over, 

return on equity, dan total asset turn over secara simultan terhadap 

perubahan laba pada perusahaan yang terdaftar dalam Jakarta Islamic 

Index tahun 2014-2015? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan diatas, 

maka tujuan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut ini. 

1. Untuk menguji pengaruh gross profit margin secara parsial terhadap 

perubahan laba pada perusahaan yang terdaftar dalam Jakarta Islamic 

Index tahun 2014-2015. 

2. Untuk menguji pengaruh inventory turn over secara parsial terhadap 

perubahan laba pada perusahaan yang terdaftar dalam Jakarta Islamic 

Index tahun 2014-2015. 

3. Untuk menguji pengaruh return on equity secara parsial terhadap 

perubahan laba pada perusahaan yang terdaftar dalam Jakarta Islamic 

Index tahun 2014-2015. 

4. Untuk menguji pengaruh total asset turn over secara parsial terhadap 

perubahan laba pada perusahaan yang terdaftar dalam Jakarta Islamic 

Index tahun 2014-2015. 

5. Untuk menguji pengaruh gross profit margin, inventory turn over, 

return on equity, dan total asset turn over secara simultan terhadap 

perubahan laba pada perusahaan yang terdaftar dalam Jakarta Islamic 

Index tahun 2014-2015 
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D. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih berfokus maka dikemukankan batasan-

batasan masalah sebagai berikut ini. 

1. Penelitian ini dibatasi pada saham perusahaan syariah yang konsisten 

terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) selama tahun 2014-2015 dan 

memiliki kelengkapan data untuk dilakukan pengujian, yaitu 

menerbitkan laporan keuangan pada periode tahun 2014-2015.  

2. Penilitian ini hanya menghubungkan antara gross profit margin, 

inventory turn over, return on equity, dan total asset turn over secara 

simultan dan parsial terhadap perubahan laba. 

E. Manfaat Penelitian 

1.   Manfaat Teoritis 

Semoga penelitian ini dapat memberikan ilmu pengetahuan 

mengenai bidang keuangan khususnya pengetahuan tentan perubahan 

laba. 

2.   Manfaat Praktis 

a. Bagi Penulis  

Hasil penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan bagi 

peneliti sendiri sehingga dapat menerapkan dilingkungan pekerjaan 

yang sesuai dengan bidang keuangan. 

b. Bagi Perusahaan 

Semoga dengan penelitian ini dapat memberikan masukkan 

bagi perusahaan khususnya manajemen keuangan yang berkaitan 
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langsung dengan perubahan laba yang diperoleh perusahaan 

melalui gross profit margin, inventory turnover, return on equity, 

dan total asset turnover. 

c. Bagi Pihak Lain 

Hasil ini penelitian ini dapat memberikan ilmu pengetahuan 

bagi pembaca guna memperluas pemahaman mengenai perubahan 

laba yang diperoleh perusahaan. 

F. Sistematika Penulisan 

 Untuk memudahkan penyajian dan pembahasan proposal skripsi ini 

maka sistemtika penulisannya disusun dan dibagi atas beberapa bab secara 

ringkas tata urutan dan susunannya sebagai berikut ini. 

BAB I :  PENDAHULUAN 

Bab pendahuluan ini berisi latar belakang masalah, 

perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab tinjauan pustaka berisi tentang landasan teori, 

penelitian terdahulu, kerangka berfikir, dan hipotesis. 

BAB III: METODE PENELITIAN 

Bab metode penelitian berisi tentang data, sumber data, 

populasi dan sampel, variabel penelitian, dan metode 

analisis data. 
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BAB IV: ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang deskripsi data, uji asumsi klasik, 

analisis regresi berganda, uji hipotesis, dan pembahasan. 

BAB V: PENUTUP 

Bab penutup berisi tentang simpulan dari hasil penelitian, 

keterbatasan penelitian dan saran-saran. 

Daftar Pustaka 

Lampiran 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan  

Dari hasil penelitian dan pembahasan, dapat diambil simpulan 

mengenai pengaruh gross profit margin, inventory turnover, return on 

equity, dan total asset turnover terhadap perubahan laba pada perusahaan 

yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) tahun 2014-2015 yang antara 

lain sebagai berikut ini. 

1. Berdasarkan uji F terdapat pengaruh secara simultan variabel 

independen (gross profit margin, inventory turnover, return on equity, 

dan total asset turnover) terhadap variabel dependen (perubahan laba). 

2. Berdasarkan uji t terdapat pengaruh gross profit margin dan inventory 

turnover terhadap perubahan laba. 

3. Berdasarkan uji t return on equity dan total asset turnover tidak 

memiliki pengaruh terhadap perubahan laba. 

4. Besarnya R2 adalah 42,0% yang berarti masih ada variabel-variabel 

lain diluar penelitian sebesar 58,0% yang mampu menjelaskan 

perubahan laba. 
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B. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki keterbatasan, antara lain sebagai berikut ini. 

1. Jumlah sampel yang digunakan hanya yang terdaftar di Jakarta 

Islamic Index (JII) saja sehingga kurang mewakili seluruh perusahaan 

yang ada di Bursa Efek Indonesia. 

2. Variabel-variabel yang digunakan hanya gross profit margin, 

inventory turnover, return on equity, dan total asset turnover saja, 

sedangkan masih ada variabel-variabel yang lain. 

C. Saran 

1. Bagi perusahaan hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar untuk 

mengambil keputusan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah 

dilakukan, variabel gross profit margin dan inventory turnover 

mempunyai pengaruh terhadap perubahan laba. Semakin tinggi gross 

profit margin dan inventory turnover maka akan menurunkan laba, 

begitu sebaliknya. Perusahaan dapat menggunakan variabel tersebut 

untuk mengestimasi perubahan laba.  

2. Bagi para investor sebelum mengambil keputusan berinvestasi pada 

perusahaan, sebaiknya perlu memperhatikan informasi-informasi yang 

diindisikan mempunyai pengaruh terhadap perubahan laba. Investor 

dapat menggunakan variabel gross profit margin dan inventory 

turnover sebagai pijakan dalam berinvestasi. Karena dalam penelitian 

ini variabel tersebut mempunyai pengaruh terhadap perubahan laba. 

Investor dapat mengestimasi perubahan laba suatu perusahaan dengan 
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melihat gross profit margin dan inventory turnover. Setelah investor 

dapat mengestimasi perubahan laba, maka investor dapat menentukan 

pilihan investasi pada perusahaan dengan laba rendah atau tinggi. 

3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan menambah variabel-variabel 

independen dalam menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi 

perubahan laba dan menambah periode waktu penelitian.  
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