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ABSTRAK 
 
 

Laporan keuangan yang telah dianalisis dapat bermanfaat bagi kinerja 

keuangan di masa yang akan datang dan salah satunya untuk melihat pertumbuhan 

laba suatu perusahaan. Teknik analisis laporan keuangan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan dilakukan 

dengan cara membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan atau 

antar laporan keuangan. 

Tujuan penelitian  ini adalah mengetahui pengaruh rasio keuangan terhadap 

pertumbuhan laba di masa yang akan datang pada perusahaan sektor property dan 

real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2010-2012. Rasio 

keuangan yang digunakan sebanyak enam rasio yaitu quick ratio, inventory turnover, 

total asset turnover, debt ratio, gross profit margin, return on equity. Metode 

penelitian yang digunakan adalah penelitian assosiatif yang bersifat kausal. Populasi 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua perusahaan sektor property dan 

real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2012 yaitu sebanyak 

45 perusahaan. Teknik penarikan  sampel yang digunakan adalah purposive sampling, 

adapun jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 19 perusahaan. dan diuji 

menggunakan analisis regresi berganda, uji t dan uji F. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa rasio keuangan memiliki 

pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba dilihat dari Fhitung sebesar 2,448 lebih 

besar dari  Ftabel sebesar 2,289 dengan tingkat signifikansi (0,03 <  0,05), yang berarti  

Ho ditolak  dan Ha diterima.  

 

 

 

Kata Kunci :  rasio keuangan dan pertumbuhan laba. 
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I. LATAR  BELAKANG 

Sebagai negara berkembang, Indonesia membutuhkan dana yang cukup besar 

untuk melaksanakan pembangunan nasional. Namun dana yang dimiliki 

Indonesia belum lah cukup untuk melakukan pembangunan secara merata di 

berbagai daerah, sehingga hal ini mendorong pemerintah untuk mendapatkan 

suntikan dana dari berbagai pihak. Hal ini tentu menjadikan peluang bagi para 

investor baik dalam negeri maupun luar negeri untuk menanamkan modalnya di 

di Indonesia baik berupa investasi dalam suatu perusahaan ataupun mendirikan 

perusahaan baru guna menunjang perekonomian Indonesia, salah satunya di 

sektor property dan real estate. 

Pertumbuhan investasi di sektor property dan real estate yang tinggi ini tentu 

harus didukung oleh kinerja perusahaan yang baik pula terutama bagi perusahaan 

yang telah go public dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), hal ini bertujuan 

agar perusahaan dapat terus mempertahankan usahanya dan dapat bersaing 

dengan perusahaan lainnya. Salah satu cara menilai kinerja perusahaan tersebut 

dapat dilihat dari laporan keuangannya. Menurut Kieso (2008) laporan keuangan 

merupakan sarana pengkomunikasian informasi utama kepada pihak-pihak di luar 

perusahaan. Ditegaskan pula oleh Ikatan Akuntan Indonesia (2009) yang 

menyatakan bahwa tujuan dari laporan keuangan yaitu untuk memberikan 

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

bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam membuat 

keputusan. Salah satu cara untuk menilai kinerja perusahaan yaitu dengan 

melakukan analisis laporan keuangan. Teknik analisis laporan keuangan dapat 

dilakukan dengan beberapa metode dan salah satunya melalui analisis rasio 

keuangan. Analisis rasio keuangan dapat digunakan oleh manajemen dalam 

memantau perkembangan perusahaannya, mengevaluasi kinerja keuangannya 

serta meramalkan reaksi para calon investor dan kreditur untuk memperoleh 

tambahan dana, sehingga hal ini akan berpengaruh pada pertumbuhan laba di 

masa yang akan datang. Dalam kaitan dengan investor perusahaan harus terus 
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meningkatkan kinerjanya agar tetap mendapatkan kepercayaan dari para investor 

dalam hal penanaman modal. 

Penggunaan analisis rasio keuangan secara benar dapat memudahkan 

perusahaan untuk mendeteksi secara dini kemungkinan kesulitan keuangan yang 

di alaminya di masa yang akan datang. Namun rasio keuangan tidak menjamin 

bahwa perusahaan dapat terus menunjukkan kinerja yang baik karena banyak 

faktor baik internal maupun eksternal yang menyebabkan perusahaan mengalami 

kesulitan keuangan dan salah satunya yang dialami PT Suryainti Permata Tbk. 

Awal mulanya PT Suryainti Permata Tbk melaporkan laba bersih pada tahun 

2006 sebesar Rp 93,684 juta kemudian meningkat sebesar Rp15,231 juta pada 

tahun 2007 menjadi Rp108,915 juta, Namun keadaan PT Suryainti Permata Tbk 

berubah menjadi lebih buruk dimana laba bersih perusahaan tersebut terus 

mengalami penurunan. Dalam laporan keuangan tahun 2008 laba bersihnya 

mengalami penurunan sebesar Rp53,671 menjadi sebesar Rp55,244 juta bila 

dibandingkan tahun 2007, pada tahun 2009 laba bersihnya mengalami pernurunan 

sebesar Rp 12,148 menjadi Rp 43,096 juta bila dibandingkan tahun 2008, dan 

pada tahun 2010 PT Suryainti Permata hanya melaporkan laba bersihnya sebesar 

Rp512 juta, dimana labanya mengalami penurunan sebesar Rp42,584 juta 

dibandingkan tahun 2009. Hal ini terlihat pada gambar 1.1 yang menunjukan 

pertumbuhan laba perusahaan Suryainti Permata Tbk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Gambar 1.1 

Pertumbuhan laba PT Suryainti Permata Tbk 

 

 

    Sumber: www.idx.co.id 

 

Hal ini terus berlanjut pada tahun-tahun berikutnya. Dalam laporan keuangan 

per September 2011, perusahaan mencatatkan penurunan penjualan sebesar 

42,18% dari Rp 1,98 miliar per September 2010 menjadi Rp 1,14 miliar pada 

September 2011. Laba kotor pada periode tersebut anjlok 58,72% menjadi Rp 

446,36 juta, dari Rp 1,08 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya. 

Denda dan beban administrasi pajak juga ikut membebani neraca keuangan 

perusahaan sehingga rugi tahun berjalan membengkak menjadi Rp 42,6 miliar per 

September 2011. Ini berarti kerugian perusahaan naik 1.093,74% dari Rp 3,66 

miliar pada September 2010. 

Penurunan laba yang terus menerus tentu memiliki dampak yang buruk bagi 

PT Suryainti Permata itu sendiri. Menurut berita dalam investasi.kontan.co.id, 

penyelesaian utang yang berlarut-larut menyebabkan PT Suryainti Permata Tbk 

(SIIP) terpaksa keluar (delisting) dari lantai Bursa Efek Indonesia (BEI). 

Perusahaan terpaksa delisting setelah BEI membekukan perdagangan saham 

perusahaan (suspensi) selama dua tahun. Pembekuan perdagangan ini disebabkan 

perusahaan gagal membayar bunga obligasi sebesar US$ 5,03 juta per semester 

http://www.idx.co.id/
http://quote.kontan.co.id/chart/saham/SIIP
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kepada Oversign BV yang berkedudukan di Amsterdam, Belanda. Pembekuan 

perdagangan saham ini menyebabkan bisnis perusahaan tersendat. Suspensi 

saham SIIP di bursa berdampak signifikan terhadap kepercayaan perbankan 

kepada perseroan. perbankan tidak memberikan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) 

kepada konsumen perseroan, karena alasan perseroan sedang disuspen. 

Sehubungan dengan kasus tersebut, maka setiap perusahaan dituntut untuk 

dapat mempertahankan kelangsungan usahanya dengan melakukan berbagai 

strategi yang tepat agar tidak mengalami kerugian dan tetap dapat bersaing 

dengan perusahaan lain. Salah satu caranya yaitu dengan menganalisis rasio 

keuangan secara benar agar perusahaan dapat dengan mudah mendeteksi secara 

dini kesulitan keuangan yang mungkin dialami di kemudian hari. Strategi-strategi 

yang tepat tersebut dapat memicu kinerja manajemen menjadi semakin baik, 

karena umumnya masyarakat luas mengukur keberhasilan perusahaan 

berdasarkan kemampuan perusahaan tersebut yang terlihat dari kinerja 

manajemen dalam menghasilkan laba di masa yang akan datang (Wibowo dan 

Diyah, 2011). 

Berdasarkan uraian di atas, menunjukkan  pentingnya pengaruh rasio 

keuangan terhadap pertumbuhan laba di masa yang akan datang. Tujuan yang akan 

dicapai dalam penelitian ini adalah : mengetahui rasio keuangan secara parsial 

berpengaruh terhadap pertumbuhan laba di masa yang akan datang dan mengetahui 

rasio keuangan secara simultan berpengaruh terhadap pertumbuhan laba di masa yang 

akan datang 

II. KAJIAN  PUSTAKA 

2.1 Pengertian Laporan Keuangan 

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2009), laporan keuangan 

didefinisikan sebagai berikut: 

“Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi 

keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Laporan keuangan juga 

menunjukan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan 

sumber daya yang dipercayakan kepada mereka”. 
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2.2 Pengertian Analisis Rasio Keuangan 

Menurut Gitman (2012), pengertian analisis rasio keuangan adalah sebagai 

berikut: 

“Ratio analysis involves method of calculating and interpreting  

financial ratios to analyze and monitor the firm’s performance. The 

basic inputs to ratio analysis are the firm’s income statement and 

balance sheet”. 

 

2.3 Jenis- Jenis Rasio Keuangan 

Menurut Fred Weston dalam Kasmir (2010), rasio likuiditas diartikan sebagai 

berikut: 

1. Rasio likuiditas yang dijadikan proksi dalam penelitian ini adalah :  Quick 

Ratio (QR) 

             
 urrent  ssets    nventory

 urrent  iabilities
 

 

2. Rasio aktivitas yang dijadikan proksi dalam penelitian ini adalah : 

          a. Inventory Turnover (ITO) 

 nventory Turnover  
 ost of  ood  old

     nventory  
 

          b. Total Asset Turnover (TATO) 

Total  ssets Turnover  
 ales 

           
 

3. Rasio solvabilitas yang dijadikan proksi dalam penelitian ini adalah: Debt 

Ratio (DR) 

             
Total     

Total  ssets
 

4. Rasio Profitabilitas yang dijadikan proksi dalam penelitian ini adalah : 

     a. Gross Profit Margin (GPM) 
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 ross  rofit  argin  
 ales     ost of  ood  old

     
 

            b. Return On Equity (ROE) 

 eturn  n  quity  
 arning  fter Ta 

 hareholder s  quity
  

2.4 Pertumbuhan Laba 

2.4.1 Pengertian pertumbuhan Laba 

Menurut Harahap (2008), pertumbuhan laba adalah rasio yang menunjukan 

kemampuan perusahaan meningkatkan laba bersih dibanding tahun lalu. 

2.4.2 Pengukuran Pertumbuhan Laba 

Menurut Harahap (2008) pertumbuhan laba merupakan rasio yang menunjukan 

kemampuan perusahaan meningkatkan laba bersih dibandingkan tahun lalu. Adapun 

rumus pertumbuhan laba adalah sebagai berikut: 

          ( Yit– Yit-1)  

Δ Yit=           

      Yit-1  

Dimana: 

Δ Yit  = Pertumbuhan laba  pada periode tertentu  

Yit     = Laba bersih perusahaan i pada periode t (tahun ini) 

Yit-1  = Laba bersih perusahaan i pada periode t-1 (tahun lalu) 

 

III.  METODE  PENELITIAN 

Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode assosiatif yang 

bersifat kausal.  

3.1  Operasionalisasi Variabel. 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 2 (dua) variable yaitu 

:a.Variabel bebas ( Independent Variable) 

Yaitu rasio keeuangan, dengan indikator yang digunakan adalah Quick Ratio (QR), 

Inventory Turnover (ITO), Total Asset Turnover (TATO), Debt Ratio (DR), Gross 
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Profit Margin (GPM), Return on Equity (ROE), yang dilambangkan dengan X1,X2,X3 

, X4, X5 dan X6 ( Variabel X1,X2,X3, X4, X5 dan X6 ) 

b..Variabel terikat ( Dependent Variable) 

Yaitu pertumbuhan laba, yang dilambangkan dengan Y ( Variabel Y ). 

3.2 Populasi  dan Sampel Penelitian 

Populasi.dalam penelitian ini adalah perusahaan property dan real estate yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), yang berjumlah 45 perusahaan.Adapun 

teknik sampling yang digunakan adalah Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini 

menggunakan Non Probability Sampling dengan pendekatan Purvosive 

Sampling.berdasarkan kriteria yang ditetapkan maka jumlah sampel adalah sebanyak 

19 perusahaan, hal ini bisa dilihat pada tabel dibawah ini :  

 
Tabel  3.1 

Nama Perusahaan Sampel 

NO PERUSAHAAN KODE 

1 Alam Sutera Realty Tbk. ASRI 

2 Sentul City Tbk. BKSL 

3 Bumi Serpong Damai Tbk. BSDE 

4 Ciputra Development Tbk. CTRA 

5 Ciputra Property Tbk CTRP 

6 Ciputra Surya Tbk. CTRS 

7 Duta Pertiwi Tbk. DUTI 

8 Gowa Makasar Tourism Development Tbk. GMTD 

9 Perdana Gapuraprima Tbk. GPRA 

10 Jaya Real Property Tbk. JRPT 

11 Lippo Cikarang Tbk. LPCK 

12 Lippo Karawaci Tbk. LPKR 

13 ModernLand Realty Tbk. MDLN 

14 PP (persero) Tbk. PTPP 

15 Pakuwon Jati Tbk. PWON 

16 Ristia Bintang Mahkota Sejati Tbk. RBMS 

17 Summrecon Agung Tbk. SMRA 

18 Surya Semesta Internusa Tbk. SSIA 

19 Wijaya Karya Tbk. WIKA 

Sumber: Bursa Efek Indonesia, 2013 
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3.3 Pengujian Hipotesis  

Hipotesis penelitian diuji dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. 

Model regresi untuk menguji hipotesis tersebut dinyatakan dalam bentuk fungsi 

perubahan laba.  

Y = β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β 4X4  + β5X5 + β6X6 +  e  

Pengujian terhadap model regresi berganda pada penelitian ini 

dilakukan dengan tiga tahap, yaitu sebagai berikut: 

a. Uji Statistik F (simultan) 

Uji ini dilakukan dengan membandingkan signifikansi Fhitung dengan 

ketentuan:  

- jika Fhitung < Ftabel pada α 0.05, maka H0 diterima dan  

- jika Fhitung > Ftabel pada α 0.05, maka H0 ditolak. 

b.   Uji Statistik t (parsial) 

Dasar pengambilan keputusan: 

-   jika thitung <  ttabel pada α 0.05, maka H0 diterima. 

                        -   jika thitung > ttabel pada α 0.05, maka H0 ditolak. 

c. Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi (R
2
) dinyatakan dalam persentase.  

Nilai koefisien korelasi (R
2
) ini berkisar antara 0 < R

2
 < 1.  

IV. HASIL  DAN PEMBAHASAN 

4.1 Pengaruh Rasio Keuangan Secara Parsial Terhadap Pertumbuhan Laba di 

Masa yang Akan datang (Uji-t) 

Berdasarkan persamaan model regresi, maka hasil pengujian uji t dapat 

dijelaskan sebagai berikut:  

1) Variabel Quick Ratio (QR) 

Nilai t-hitung untuk variabel QR adalah sebesar -2,995 dan t-tabel 

dengan α = 5% diketahui sebesar 2,003. Dengan demikian t-hitung lebih 

besar dari t-tabel (2,995 > 2,003) dan nilai signifikansi sebesar (0,004 < 
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0,05) artinya H0 ditolak dan Ha1 diterima, bahwa quick ratio secara 

parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan laba. 

2) Variabel Inventory Turnover (ITO)   

Nilai t-hitung untuk variabel ITO adalah sebesar 2,425 dan t-tabel 

dengan α = 5% diketahui sebesar 2,003. Dengan demikian t-hitung lebih 

kecil dari t-tabel (2,425 > 2,003) dan nilai signifikansi (0,019 < 0,05) 

artinya H0 ditolak dan Ha2 diterima, bahwa inventory turnover secara 

parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan laba.  

3) Variabel Total Asset Turn Over (TATO) 

Nilai t-hitung untuk variabel TATO adalah sebesar -1,614 dan t-tabel 

dengan α = 5% diketahui sebesar 2,003. Dengan demikian t-hitung lebih 

kecil dari t-tabel (1,614 < 2,003) dan nilai signifikansi sebesar (0,113 > 

0,05) artinya H0 diterima dan Ha3 ditolak, bahwa total asset turnover 

secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba.  

4) Variabel Debt Ratio (DR)  

Nilai t-hitung untuk variabel DR adalah sebesar -0,793 dan t-tabel 

dengan α = 5% diketahui sebesar 2,003. Dengan demikian t-hitung lebih 

besar dari t-tabel (0,793 < 2,003) dan nilai signifikansi sebesar (0,432 > 

0,05) artinya H0 diterima dan Ha4 ditolak, bahwa debt ratio secara 

parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba.  

5) Variabel Gross Profit Margin (GPM)  

Nilai t-hitung untuk variabel GPM  adalah sebesar 0,136 dan t-tabel 

dengan α = 5% diketahui sebesar 2,003. Dengan demikian t-hitung lebih 

besar dari t-tabel (0,136 < 2,003) dan nilai signifikansi sebesar (0,892 > 

0,05) artinya H0 diterima dan Ha5 ditolak, bahwa gross profit margin 

secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba.  

6) Variabel Retun On Equity (ROE)  

Nilai t-hitung untuk variabel ROE adalah sebesar -0,582 dan t-tabel 

dengan α = 5% diketahui sebesar 2,003. Dengan demikian t-hitung lebih 
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besar dari t-tabel (0,582 < 2,003) dan nilai signifikansi sebesar (0,563 > 

0,05) artinya H0 diterima dan Ha6 ditolak, bahwa retun on equity secara 

parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba.  

 

4.2 Pengaruh Rasio Keuangan secara simultan Terhadap Pertumbuhan Laba di 

Masa yang Akan datang (Uji-F) 

Uji-F dilakukan untuk menunjukan apakah Quick Ratio, Inventory Turnover, 

Total Asset Turnover, Debt Ratio, Gross Profit Margin dan Return on Equity 

mempunyai pengaruh secara simultan terhadap pertumbuhan laba (growth). 

Derajat kepercayaan yang digunakan adalah 0,05. Apabila  F-hitung  lebih besar 

dari  F-tabel, maka hipotesis alternatif diterima artinya bahwa semua variabel 

independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, 

dan sebaliknya. Berdasarkan  hasil pengolahan data dengan program SPSS Versi 

20, maka didapat F-hitung sebesar 2,488 dengan tingkat signifikansi sebesar 

0,037. Df pembilang 6 sedangkan df penyebut adalah 50 sehingga F-tabel 

diketahui sebesar 2,289. Berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui bahwa F-

hitung > F-tabel (2,448 > 2,289) maka H0 ditolak dan Ha diterima.  Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa variabel Quick Ratio, Inventory Turnover, Total Asset 

Turnover, Debt Ratio, Gross Profit Margin dan Return on Equity secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba perusahaan property dan real 

estate yang terdaftar di BEI periode 2010-2012. 

 Koefisien Determinasi 

Berdasarkan hasil perhitungan bahwa Nilai R Square atau koefisien determinasi 

adalah sebesar 0,227. Hal ini berarti 22,7% variabel pertumbuhan laba (variabel 

dependen) mampu dijelaskan oleh Quick Ratio, Inventory Turnover, Total Asset 

Turnover, Debt Ratio, Gross Profit Margin dan Return on Equity (variabel 

independen), sedangkan sisanya sebesar 77,3% dipengaruhi oleh faktor lain yang 

tidak dijelaskan dalam penelitian ini.  
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V. KESIMPULAN 

 Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

a. Hasil pengujian statistik yang dilakukan pada rasio likuiditas yang diukur 

dengan Quick Ratio (QR), rasio aktivitas yang diukur dengan Inventory 

Turnover (ITO) dan Total Asset Turnover (TATO), rasio solvabilitas yang 

diukur dengan Debt Ratio (DR), rasio profitabilitas yang diukur dengan Gross 

Profit Margin (GPM), dan Return On Equity (ROE), secara parsial 

menunjukan bahwa hanya dua variabel yang berpengaruh signifikan terhadap 

pertumbuhan laba yaitu variabel quick ratio dan inventory turnover. 

- Pengujian likuiditas yang diukur dengan Quick Ratio (QR) menunjukan 

bahwa thitung sebesar -2,995 dengan tingkat signifikansi 0,004. Karena 

tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka H0 ditolak dan Ha1 

diterima, artinya bahwa Quick Ratio (QR) secara parsial berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan laba (GROWTH).  

- Pengujian aktivitas yang diukur dengan Inventory Turnover (ITO) 

menunjukan bahwa thitung sebesar 2,425 dengan tingkat signifikansi 0,019. 

Karena tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka H0 ditolak dan Ha2 

diterima, artinya bahwa Inventory Turnover (ITO) secara parsial 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan laba 

(GROWTH).  

- Pengujian aktivitas yang diukur dengan Total Asset Turnover (TATO) 

menunjukan bahwa thitung sebesar -1,614 dengan tingkat signifikansi 0,113. 

Karena tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05 maka H0 diterima dan 

Ha3 ditolak, artinya bahwa Total Asset Turnover (TATO) secara parsial 

tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba (GROWTH).  

- Pengujian solvabilitas yang diukur dengan Debt Ratio (DR) menunjukan 

bahwa thitung sebesar -0,793 dengan tingkat signifikansi 0,432. Karena 

tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05 maka H0 diterima dan Ha4 
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ditolak, artinya bahwa Debt Ratio (DR) secara parsial tidak berpengaruh 

signifikan terhadap pertumbuhan laba (GROWTH). 

- Pengujian profitabilitas yang diukur dengan Gross Profit Margin (GPM) 

menunjukan bahwa thitung sebesar 0,136 dengan tingkat signifikansi 0,892. 

Karena tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05 maka H0 diterima dan 

Ha5 ditolak, artinya bahwa bahwa Gross Profit Margin (GPM) secara 

parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba 

(GROWTH).  

- Pengujian profitabilitas yang diukur dengan Return on Equity (ROE) 

menunjukan bahwa thitung sebesar -0,582 dengan tingkat signifikansi 0,563. 

Karena tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05 maka H0 diterima dan 

Ha6 ditolak, artinya bahwa Return on Equity (ROE) secara parsial tidak 

berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba (GROWTH).  

b. Hasil penelitian menunjukan bahwa Quick Ratio (QR), Inventory Turnover 

(ITO), Total Asset Turnover (TATO), Debt Ratio (DR), Gross Profit Margin 

(GPM), Return on Equity (ROE) secara simultan berpengaruh signifikan 

terhadap pertumbuhan laba (GROWTH) pada perusahaan property dan real 

estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2010-2012. 

Dengan F-hitung > F-tabel (2,448 > 2,289) dan tingkat signifikansi t statistik 

0,037, karena nilai signifikansi lebih kecil dari 5% maka H0 ditolak dan Ha 

diterima. 

Hasil perhitungan koefisien determinasi diperoleh hasil R
2
 = 0,227, berarti 

variabilitas variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabilitas variabel 

independen sebesar 22,7%, sedangkan sisanya 77,3% dijelaskan oleh variabel 

yang lain yang tidak dimasukan dalam model regresi. 
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