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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan dunia usaha menuntut adanya informasi sebagai dasar 

pengambilan keputusan bisnis dalam era globalisasi saat ini. Dalam hal ini, 

akuntansi dan manajemen ikut berperan menyediakan informasi yang berguna 

bagi pelaku-pelaku bisnis. Laporan keuangan merupakan bentuk informasi 

kuantitatif yang disediakan oleh akuntansi yang dapat digunakan oleh pihak 

internal maupun eksternal suatu perusahaan sebagai dasar pengambilan 

keputusan. 

Dalam dunia bisnis hasil dari suatu peramalan yang akurat mampu 

memberikan gambaran tentang masa depan suatu perusahaan atas dasar 

gambaran yang diperoleh, pihak menajemen perusahaan akan semakin 

mampu untuk meningkatkan kinerjanya melalui perencanaan yang baik dalam 

kaitannya dengan penciptaan peluang bisnis maupun pengaturan pola 

investasi. Pertumbuhan perekonomian Indonesia dipengaruhi oleh banyak 

faktor. Salah satu faktor yang memberikan kontribusi bagi pertumbuhan 

perekonomian Indonesia adalah dunia investasi. Dunia investasi di Indonesia 

banyak varfiasi jenis produk investasi seperti investasi dalam bentuk 

instrumen keuangan atau instrumen non keuangan dan ada bentuk investasi 

langsung maupun investasi tidak langsung. 
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Dalam melakukan aktivitas investasi, tentu saja diperlukan sarana atau 

tempat untuk mengakomodirnya. Ada 3 jenis pasar yang berfungsi sebagai 

tempat untuk berinvestasi yaitu pasar modal, pasar uang, dan pasar berjangka. 

Setiap pasar memiliki karakteristik dan menawarkan produk investasi yang 

berbeda. 

Sebagaimana tujuan utama perusahaan pada umumnya, yaitu 

perusahaan akan selalu berusaha mempertahankan kelangsungan hidup 

perusahaan serta memaksimumkan laba dan nilai perusahaan. Pencapaian 

ketiga tujuan utama perusahaan dapat dilihat dari perkembangan kinerja 

perusahaan secara keseluruhan. Penilaian kinerja perusahaan merupakan 

suatu kebutuhan dan keharusan bagi suatu perusahaan sebagai dasar untuk 

menilai keberhasilan serta mengetahui kekuatan dan kelemahan perusahaan 

tersebut. Dengan mengetahui kinerja perusahaan, manajemen akan dapat 

mengevaluasi. menentukan dan mengambil langkah-langkah atau kebijakan 

yang tepat bagi kelangsungan hidup perusahaan. 

Salah satu bentuk informasi untuk melihat dan menilai perkembangan 

kinerja perusahaan ialah laporan keuangan. Sebagaimana perusahaan yang 

berbentuk Perseroan Terbuka, perusahaan tentunya mempunyai tanggung 

jawab, yaitu penyajian laporan keuangan kepada pihak-pihak yang terkait. 

Tujuan pelaporan keuangan adalah menyediakan informasi yang bermanfaat 

bagi investor, kreditur dan pemakai lainnya baik yang sekarang maupun yang 

potensial dalam pembuat keputusan kredit, investasi dan keputusan sejenis 
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secara rasional. Kata “rasional” menunjukkan bahwa pelaporan keuangan 

menggunakan pendekatan teori keputusan ekonomis. 

Laporan keuangan perusahaan mencerminkan informasi tentang posisi 

keuangan perusahaan, kinerja perusahaan, dan informasi lainnya. Untuk 

memahami tentang informasi laporan keuangan, analisis terhadap laporan 

keuangan sangat dibutuhkan. Analisis laporan keuangan meliputi perhitungan 

dan interpretasi rasio keuangan. Informasi keuangan menjadi berarti apabila 

bisa digunakan sebagai alat prediksi bagi pemakainya. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui signifikansi pengaruh rasio-rasio keuangan 

secara simultan dan parsial dalam memprediksi perubahan laba perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

Informasi tersebut berguna untuk pengambilan keputusan ekonomis 

intern dan ekstern. Memahami informasi akuntansi yang relevan dengan 

tujuan dan kepentingan pemakai laporan keuangan, analisis laporan keuangan 

sangat dibutuhkan (Zainuddin dan Hartono, 1999). Analisis laporan keuangan 

merupakan suatu proses yang penuh pertimbangan dalam rangka membantu 

mengevaluasi posisi keuangan dan hasil operasi perusahaan pada masa 

sekarang dan masa lalu, dengan tujuan utama menentukan  estimasi dan 

prediksi yang paling mungkin mengenai kondisi dan kinerja perusahaan pada 

masa mendatang (Mariewaty dan Setyani, 2005). Salah satu alat yang utama 

dan banyak digunakan ialah dengan menggunakan rasio keuangan, bahwa 

analisis laporan keuangan meliputi perhitungan dan interpretasi rasio 

keuangan. 
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Analisis laporan keuangan sebagai salah satu analisis untuk 

pengendalian keuangan yang baik. Dengan rasio keuangan dapat 

mengungkapkan kondisi keuangan dan kinerja yang telah dicapai perusahaan 

untuk satu periode tertentu serta dapat mengetahui kekuatan dan kelemahan 

perusahaan dibidang keuangan. Analisis rasio keuangan dikatakan 

mempunyai kegunaan apabila dapat menjelaskan fenomena-fenomena 

akuntansi maupun manajemen yang terus berkembang. 

Perkembangan akuntansi maupun manajemen mendorong 

dilakukannya beberapa studi yang meneliti kegunaan rasio keuangan secara 

objektif. Beberapa studi yang telah dilakukan antara lain studi yang menguji 

kegunaan rasio keuangan untuk memprediksi perubahan dan pertumbuhan 

laba (Freeman, et al 1982; Ou, 1990; Penman, 1992; Machfoedz, 1994; 

Zainuddin dan Hartono, 1999; Asyik dan Soelistyo, 2000), memprediksi 

kebangkrutan perusahaan (Beaver, 1966; Altman, 1968), memprediksi 

keuntungan saham (O’Connor, 1973). Penelitian ini dimaksudkan untuk 

mengetahui lebih lanjut mengenai rasio keuangan, terutama yang berkaitan 

dengan kegunaannya untuk menilai perkembangan kinerja suatu perusahaan 

dan perubahan laba. 

Dunia investasi komoditi pasti akan selalu mengalami perkembangan 

dari tahun ke tahun apabila didukung oleh strategi dan aktivitas pendukung 

yang tepat serta pertumbuhan kinerja perusahaan yang baik. Terutama 

penelitian ini untuk mengetahui perubahan laba perusahaan yang mempunyai 

karakteristik sama yaitu perusahaan manufaktur. Oleh karena itu, penulis 
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tertarik  untuk mengetahui perkembangan kinerja perusahaan dan perubahan 

laba dengan menggunakan analisis rasio keuangan. Berdasarkan uraian yang 

telah dijelaskan diatas, maka penulis ingin mengangkat judul: “ANALISIS 

RASIO KEUANGAN DALAM MEMPREDIKSI PERUBAHAN LABA 

PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA 

EFEK INDONESIA”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Dalam penelitian ini dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh  rasio keuangan dalam memprediksi perubahan laba 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk tahun 

2007? 

2. Bagaimana pengaruh rasio keuangan dalam memprediksi perubahan laba 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk tahun 

2008? 

3. Bagaimana pengaruh rasio keuangan dalam memprediksi perubahan laba 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk 

tahun2009? 

 

C. Pembatasan Masalah 

Dalam penelitian ini menitikberatkan pada manfaat rasio keuangan 

dalam memprediksi perubahan laba perusahaan Manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2007-2009. 
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D. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Menganalisis pengaruh rasio keuangan dalam memprediksi perubahan laba 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk tahun 

2007. 

2. Menganalisis pengaruh rasio keuangan dalam memprediksi perubahan laba 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk tahun 

2008. 

3. Menganalisis pengaruh rasio keuangan dalam memprediksi perubahan laba 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk tahun 

2009. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian antara lain: 

1. Hasil penelitian dapat membantu manajemen untuk dapat membuat dan 

memutuskan berbagai keputusan manajemen. dan bermanfaat bagi 

masyarakat dalam memperluas ilmu pengetahuan. 

2. Hasil penelitian dapat berguna bagi investor, kreditur dan pemakai lainnya 

baik yang sekarang maupun yang potensial dalam membuat keputusan 

kredit, investasi dan keputusan sejenis secara rasional. 

3. Hasil penelitian dapat bermanfaat bagi penulis untuk menambah dan 

memperluas wawasan tentang rasio keuangan dan dunia ekonomi. 

 



7 
 

F. Sistematika Penulisan 

Penulisan akan dibagi menjadi lima bab yang secara garis besar adalah 

sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, pembatasan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini berisi mengenai uraian masalah-masalah yang ada 

hubungannya dengan obyek penelitian melalui teori-teori yang mendukung 

serta relevan dari buku-buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah 

yang diteliti. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam bab ini berisi tentang metodologi penelitian yang dilaksanakan untuk 

memperoleh data yang mencakup kerangka teoritik, data dan sumber data, 

populasi, sampel dan teknik pengambilan data. 

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi pengolahan atas data yang telah terkumpul dan pembahasannya 

terkait dengan penerapan metodologi penelitian tersebut. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan-kesimpulan dan saran yang perlu 

disampaikan berdasarkan dari kesimpulan-kesimpulan tersebut. 

 


