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Masyarakat sebagai investor membutuhkan laporan keuangan untuk menganalisis 

kondisi dan kinerja suatu perusahaan. Analisis terhadap laporan keuangan dapat 
dilakukan dengan perhitungan rasio keuangan. Rasio keuangan merupakan alat ukur yang 
dapat digunakan untuk mengetahui laba. Penelitian ini memfokuskan pada Pengaruh 
Rasio Keungan Terhadap Laba. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris tentang 
pengaruh CR(Current Ratio), DER (Debt to Equity Ratio), GPM(Gross Profit Margin), 
NPM (Net Profit Margin) dan TAT (Total Assets Turnover),   terhadap  laba Penelitian 
ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

Data dalam penelitian ini adalah 49 perusahaan manufaktur yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia. Data yang digunakan adalah laporan keuangan periode 2003 
sampai 2007 . Data dianalisa dengan analisis kuantitatif dengan menggunakan koefisien 
korelasi, koefisien determinasi, regresi linier sederhana, regresi linier berganda, uji t, dan 
uji F dengan bantuan program SPSS versi 16. 

Hasil analisis menunjukkan bahwa secara parsial CR(Current Ratio), DER (Debt 
to Equity Ratio), GPM(Gross Profit Margin) dan TAT (Total Assets Turnover) tidak 
berpengaruh terhadap laba, sedangkan NPM (Net Profit Margin),    berpengaruh terhadap  
laba pada tingkat signifikansi kurang dari 5%. Secara simultan/bersama-sama  
CR(Current Ratio), DER (Debt to Equity Ratio), GPM(Gross Profit Margin), NPM (Net 
Profit Margin) dan TAT (Total Assets Turnover), berpengaruh terhadap laba pada 
tingkat signifikansi kurang dari 5%. 

Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan bagi investor untuk memperhatikan 
variabel-variabel penelitian ini dalam upaya  meningkatkan harga sahamnya. Adapun 
keterbatasan dalam penelitian ini pertama hasil penelitian terbatas pada perusahaan yang 
mengalami laba positif (tidak merugi).Kedua, penelitian ini hanya menggunakan sampel 
perusahaan manufaktur, untuk menghindari perbedaan karakteristik antar perusahaan. 
Sehingga tidak mewakili keadaan perusahaan seluruh Indonesia. 
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