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ABSTRAKSI 


Pasar modal Indonesia tcrutama BET mengalami perkcmbangan yang pesat 
selama masa sebelum krisis ekonoml (sebelum 1997). Dengan tcqadmya knsls 
ckonoml yang melanda Indonesia, diperlukan suatu infonnasl yang darat 
memprediksl pertumbuhan earning suatu perusahaan. Analisis dlskrnmnan adalah 
suatu metode yang dapat digunakan sebagai dasar uotuk mempredlksi 
pertumbuhan earning suatu perusahaan. Analisis diskriminan merupakan teknik 
statistik yang dapat digunakan mengklasifikasikan suatu obyek dengan 
menggunakan variabel bebas berupa rasio-rasio keuangan. Dalam penelitlan 1m, 
ada 11 rasio yang dtanahsis rneliputi 2 liqUidity ratio, 2 actfVlfy ratIO. l/everuge 
rallO, 3 profitability ratio dan 2 market value ratio. Dari 11 rasio im_ dlgunakan 
anal isis diskriminan untuk menyaring variahel-variahel yang paling mampu dalam 
menentukan suatu perusahaan dengan pertumbuhan earnmg ncgatif dan 
perusahaan dengan pertumbuhan eurning pusitif Hasil dan anal ISIS dl~knmman . 
ditemukan 2 rasio yang palmg mampu membedakan suatu perusahaan dengan 
pertumbuhan earnIng negattf dan perusahaan dengan pertumbuhan eurning 
positif, yaitu Xs (debt ralio) dan X7 (Profit margin) sehingga dapat disusun model 
diskriminan sehagal herikut : 

Z ~ -2,404 + 3,909Xs + 0,028X7 

Setelah disusun model diskriminan, dilakukan uji tingkat kcakuratan yang 
dilakukan untuk mengetahui nilai Zscore dan kemudian dibandingkan dengan 
Zeu, sehingga dapat diketahUi berapa persen analisis diskriminan dapal 
membedakan pertumbuhan earning perusahaan sampel. 

Pada kelompok perusahaan dengan pcrturnbuhan earnIng negatit: tcmyata 
ada 3 perusahaan yang menjadi anggota kelompok peru&ahaan dengan 
pertumbuhan earning positif dan pada kelompok perusahaan dengan 
pertumbuhan earning positif, terdapat 7 perusahaan yang menwdl anggota 
kelompok perusahaan dcngan pertumbuhan earnIng negatif setelah melalui 
anal isis disknmlnan. 

Dengan demikJan model disknminan dalam penehtian 101 menunJukkan 
tlllgkat ketepatan sebesar 75% atau dcngan kata lain teIjadl kesalahan prediksl 
scbcsar 25%. 

Hasil pcnelitian di atas tidak konsisten dengan hasil penelitian Ou (1990)_ 
dimana rasio yang terbukti signifikan sebagai pcmhcda pertumbuhan eurnmg 
perusahaan yaitu rasia GWINVN (inventory to total assels), GWSALE (nel sules 
to tolU! assets), CIlGDPS (divldend~· per shure), GWDEP (deprec/a(um expense), 
GWCPXl (expenditure 10 IOtal assets)_ GWCPX2 GWCPXl, ROR (mle (?f" 

return), dan L\ROR. Hasil pcnclitian dl ata.':.; Juga tidak konsisten dengan penelitian 
Mahadwartha (2002)_ dimana rasio yang terbuktl signifikan scbagal pembcda 
pertumbuban c!armf};!, perusahaan adalah C!(Jrnm;!, before mtere.~' and lax {Iltal 

/whilllll',\ Ketidakkonsistenan tcrscbut discbabkan olch pcrbcdaan dalam 
penggunaan Jumlah vanabel indcpcndcn dan perhedaan dalam pcnggunaan 
pcriodc penelitwn 
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