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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Tujuan didirikannya suatu perusahaan adalah untuk meningkatkan nilai 

perusahaan melalui peningkatan kemakmuran pemilik dan pemegang saham. 

Pertumbuhan perusahaan dimasa depan menjadi harapan yang diinginkan oleh 

pihak internal perusahaan maupun pihak eksternal perusahaan. Salah satu cara 

yang dapat dilakukan untuk mengetahui kondisi perusahaan di masa yang akan 

datang adalah melalui peramalan yang akurat. Atas dasar gambaran yang 

diperoleh dari pihak manajemen, perusahaan diharapkan dapat lebih 

meningkatkan kinerjanya melalui perencanaan yang baik, yang berkaitan dengan 

penciptaan peluang bisnis maupun pengaturan pola investasi.  

Ditinjau dari sudut pandang manajemen, laporan keuangan merupakan 

media bagi mereka untuk mengkomunikasikan informasi keuangan perusahaan 

yang dikelolanya kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam membuat 

analisa ekonomi dan peramalan untuk masa yang akan datang maupun dalam 

membuat keputusan yang rasional. 

Laporan keuangan dibuat untuk memberikan informasi bagi pemakainya 

guna memprediksi, membandingkan, serta mengevaluasi kemampuan perusahaan 

menghasilkan laba (earning power). Hal ini berarti bahwa laporan keuangan 

bermanfaat dan dapat digunakan untuk membentuk harapan dimasa yang akan 

datang. 
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Alat ukur yang dapat digunakan dalam menganalisa laporan keuangan 

adalah dengan menggunakan rasio keuangan. Foster (1986) menyatakan empat hal 

yang dapat mendorong analisis laporan keuangan menggunakanmodel rasio 

keuangan, yaitu: 1) Mengendalikan pengaruh perbedaan besaran antar perusahaan 

atau antar waktu, 2) Membuat data menjadi lebih memenuhi asumsi alat statistic 

yang digunakan, 3) Menginvestigasikan teoriyang terkait dengan rasio keuangan, 

4) Mengkaji hubungan empiris antara rasio keuangan dan estimasi atauprediksi 

variabel tertentu.Analisis laporan keuangan yang berupa analisis rasio keuangan 

dan perhitungan statistik dapat digunakanuntuk mendeteksi under atau overvalued 

suatu sekuritas (Kaplan & Urwitz, 1979). 

Menurut Robert Ang (1997), rasio keuangan dikelompokkan dalam lima 

jenis yaitu: 1) rasio likuiditas, 2) rasio aktivitas, 3) rasio profitabilitas, 4) rasio 

profitabilitas, 5) rasio pasar. Rasio profitabilitas merupakan rasio yang dianggap 

paling valid sebagai alat ukur dalam pelaksanaan operasi perusahaan, dapat dilihat 

dari laba yang dihasilkan melalui penjualan yang berhasil diciptakan. Rasio 

leverage berguna untuk mengukur kemampuan perusahaan daalam memenuhi 

segala kewajiban finansialnya. 

Penelitian mengenai pengaruh perubahan rasio profitabilitas dan leverage 

sudah cukup banyak dilakukan diantaranya dilakukan oleh Mas׳ud Machfoedz 

(1994) menganalisis 42 rasio keuangan yang dikategorikan menjadi 9 kategori ( 

short-term liquidity, long-term solvency profitability, productivity, indebtedness, 

investment intensiveness, leverage, return on investment, and equity ). Hasil 
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penelitian menunjukkan adanya 13 rasio keuangan yang signifikan dalam 

memprediksi pertumbuhan laba. 

Penelitian tentang leverage ratio dilakukan oleh Sunarto (2001) yang 

meneliti tentang pengaruh leverage ratio terhadap return saham perusahaan 

manufaktur di BEJ. Ia menemukan bahwa leverage ratio (debt to total asset/DTA) 

tidak mempengaruhi return saham perusahaan sektor manufaktur. 

Suprihatmi (2003) melakukan penelitian tentang “pengaruh rasio 

keuangan terhadap kemampuan memprediksi perubahan laba pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftardi PT.BEJ”, hasil penelitian menunjukkan bahwa ROI 

dan inventory turnover mempunyai pengaruh positif terhadap perubahan laba, 

sedangkan gross profit margin dan ROE mempunyai pengaruh negatif.  

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya, yaitu yang 

dilakukan oleh Tri Mulyani (2004), namun terdapat perbedaan antara penelitian 

ini dengan penelitian sebelumnya itu, yaitu periode dalam penelitian ini adalah 

tahun 2006-2008, sedangkan dalam penelitian sebelumnya tahun 1999-2001, dan 

penelitian sebelumnya menggunakan  perubahan laporan keuangan satu periode 

sedangkan penelitian ini menggunakan perubahan laporan keuangan dua periode. 

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki hasil yang 

berbeda-beda dan tidak konsisten serta berdasarkan latar belakang tersebut, maka 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH 

PERUBAHAN RASIO PROFITABILITAS DAN LEVERAGE TERHADAP 

PERUBAHAN LABA MASA DEPAN” (Studi Empiris pada Perusahaan 

Manufaktur GoPublic di  Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2006-2008). 
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B. Perumusan Masalah 

Pada perusahaan manufaktur go public di PT. Bursa Efek Indonesia (BEI) 

tahun 2006-2008, perlu dilakukan analisis rasio keuangan yang terdiri dari rasio 

profitabilitas (yang mewakili ROA dan ROE) serta rasio  Leverage(yang mewakili 

Debt to Total Assets Ratio/DTA)mempunyai pengaruh atau tidak terhadap 

perubahan laba masa depan, dengan menggunakan laporan keuangan sebagai alat 

ukurnya.Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, yang 

menjadi masalah dalam penelitian ini adalah: ”Apakah rasio profitabilitas yang 

terdiri dari: Return On Assets (ROA), Return On Equity (ROE), danRasio 

Leverage(DTA) berpengaruh terhadap perubahan laba di masa yang akan datang?” 

C. Pembatasan Masalah 

Mengingat luasnya ruang lingkup obyek penelitian, maka penulis 

menentukan batasan masalah yang dibahas. Adapun batasan-batasan masalah 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Penelitian ini mengambil tiga variabel independen yang cukup representatif 

dan mewakili rasio profitabilitas, yaitu ROA, ROE, dan rasio Leverage(DTA), 

sedangkan laba sebelum pajak digunakan untuk perhitungan perubahan laba 

masa depan sebagai variabel independennya dengan asumsi faktor lain 

dianggap tetap. 

2. Data laporan keuangan yang digunakan adalah laporan keuangan yang mulai 

1 Januari dan berakhir 31 Desember untuk tahun 2006-2008. 
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D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris 

pengaruh rasio profitabilitas (terutama ROA, ROE) dan rasioLeverage(DTA) 

terhadap perubahan laba masa mendatang pada perusahaan ManufakturGo Public 

yang terdaftar di PT. Bursa Efek Indonesia tahun 2006-2008. 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu: 

1. Bagi perusahaan 

Memberi masukan-masukan atau informasi bagi investor untuk digunakan 

sebagai dasar dalam memprediksi perubahan laba dan mengembangkan usaha 

sekaligus sebagai koreksi terhadap kelemahan-kelemahannya. 

2. Bagi penulis 

Sebagai sarana penerapan teori yang diperoleh selama kuliah ke dalam 

praktik yang sesungguhnya. 

3. Bagi peneliti lain 

Sebagai tambahan informasi dan diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

referensi dalam menambah wawasan pengetahuan untuk mengembangkan 

penelitian lebih lanjut. 

F. Sistematika Pembahasan 

Untuk memberikan gambaran secara ringkas mengenai penelitian ini penulis 

membagi dalam beberapa bab dan sub bab pembahasan. Adapun secara garis 

besar sistematika pembahasan adalah sebagai berikut: 
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BAB I  :  PENDAHULUAN 

  Berisi latar belakang, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan. 

BAB II  :  LANDASAN TEORI 

  Dalam bab ini diuraikan tentang laporan keuangan, tujuan laporan 

keuangan, pemakai laporan keuangan, rasio keuangan, macam-

macam rasio keuangan, pengertian laba, konsep laba dalam laporan 

keuangan, profitabilitas, sifat dan karakteristiknya ROA, ROE, dan 

rasio Leverage(DTA), tinjauan penelitian terdahulu dan hipotesis, 

kerangka pemikiran. 

BAB III  :  METODE PENELITIAN 

  Bab tiga ini membahas tentang jenis penelitian, teknik pengambilan 

sampel data dan sumber data, metode pengumpulan data, definisi 

operasional dan pengukuranvariabel penelitian, uji kualitas data, uji 

hopotesis dan analisis data. 

BAB IV  :  ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN  

  Bab ini menguraikan tentang deskripsi data dari obyek penelitian, 

analisis data, serta pembahasan hasil analisis. 

BAB V  :  PENUTUP 

  Dalam bab ini penulis menarik simpulan dari uraian-uraian yang 

telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, keterbatasan penelitian, dan 

mengajukan saran-saran yang diharapkan bermanfaat bagi pihak-

pihak yang berkompeten dalam penelitian ini. 


