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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 

Di dalam masyarakat bisnis akutansi dikenal sebagai bahasa. Hal ini 

dikarenakan fungsi akuntansi yang merupakan media komunikasi diantara 

pelaku bisnis dan ekonomi. Informasi akuntansi sebagai mana tersaji di dalam 

laporan keuangan tahunan yang dipublikasikan perusahaan memberikan 

gambaran mengenai kondisi keuangan perusahaan pada saat tertentu. 

Informasi tentang posisi keuangan perusahaan, kinerja perusahaan, 

aliran kas, dan informasi lainnya yang berkaitan dengan laporan keuangan 

dapat diperoleh dari laporan keuangan hasil akutansi perusahaan yang 

merupakan dasar prediksi bagi pemakainya. 

Secara umum, informasi akutansi merupakan alat utama untuk 

mengurangi ketidakpastian dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan 

yang disajikan harus relevan dengan kebutuhan dari masing-masing pemakai. 

Oleh karena itu, analisis laporan keuangan sangat dibutuhkan untuk 

memahami informasi tentang laporan keuangan. Analisis laporan keuangan 

meliputi perhitungan dan intepretasi rasio keuangan. Farid H dan Siswanto S 

(1998) mengatakan rasio keuangan adalah perbandingan antara dua elemen 

laporan keuangan yang menunjukkan satu indikator kesehatan keuangan 

perusahaan pada waktu tertentu. Rasio keuangan dapat digunakan dalam 

memprediksi dan membandingkan keadaan sekarang atau masa lalu terhadap 

dimasa yang akan datang. Rasio keuangan digunakan oleh pemakai yang 
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berbeda untuk tujuan yang berbeda pula. Bagi pihak luar perusahaan rasio 

keuangan digunakan untuk mengambil keputusan misalnya mengenai 

pembelian saham perusahaan,memberikan pinjaman atau untuk memprediksi 

kekuatan finansial perusahaan dimasa yang akan datang. Calon pemegang 

saham memfokuskan perhatian pada tingkat keuangan yang akan diterima. 

Keuntungan saham tersebut berkaitan dengan profitabilitas perusahaan saat ini 

dan masa yang akan datang. 

Analisa rasio keuangan dapat membantu para pelaku bisnis, pihak 

pemerintah dan para pemakai laporan keuangan lainnya menilai kondisi 

keuangan suatu perusahaan tidak terkecuali perusahaan real estate and 

property tentang manfaat rasio keuangan dalam memprediksi pertumbuhan 

laba perusahaan . 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka peneliti ini mengambil 

permasalahan manfaat rasio keuangan terhadap prediksi laba dimasa yang 

akan datang degan judul “MANFAAT RASIO KEUANGAN DALAM 

MEMPREDIKSI PERTUMBUHAN LABA (study kasus PADA 

PERUSAHAAN REAL ESTATE AND PROPERTY YANG 

TERDAFTAR DI BEJ)”. 

 

1.2 PERUMUSAN MASALAH  

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan sebelumnya maka yang 

menjadi masalah dalam penelitian ini adalah: “Apakah rasio keuangan 

berpengaruh secara significant dalam memprediksi pertumbuhan laba pada 
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perusahaan real estate and property yang terdaftar di BEJ untuk satu tahun 

kedepan?”. 

 

1.3 PEMBATASAN MASALAH 

Mengingat luasnya ruang lingkup obyek penelitian dan terbatasnya 

kemampuan penulis, maka penulis menentukan batasan yang akan dibahas. 

Hal ini dimaksudkan agar penelitian ini dapat menjadi jelas permasalahannya 

sehingga tujuan penelitian tercapai sebagaimana mestinya. Untuk itu dalam 

penelitian ini penulis menitik beratkan  pada manfaat rasio keuangan dalam 

memprediksi pertumbuhan laba pada perusahaan  real estate and property 

yang terdaftar di BEJ pada periode 2002 sampai dengan 2004.  

 

1.4 TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan penelitian ini adalah memberikan temuan empiris tentang  

manfaat rasio keuangan dalam memprediksi pertumbuhan laba pada 

perusahaan real estate and property yang terdaftar dalam BEJ. 

 

1.5 MANFAAT PENELITIAN 

      Penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut : 

1. Bagi para pelaku pasar seperti investor dan pemakai lainya dapat 

memperoleh informasi sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan 

keputusan investasi, kredit dan keputusan sejenis secara rasional. 
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2. Bagi para akademisi, dosen dan mahasiswa diharapkan akan 

menambah wawasan dan sebagai bahan referensi dalam penelitian 

selanjutnya. 

 

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini penulis memberikan pedoman keseluruhan isi 

skripsi secara garis besar, dengan menggunakan latar 

belakang masalah, pembahasan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA  

Dalam bab ini membahas masalah teori-teori yang 

melandasi penelitian ini yaitu, pengertian laporan 

keuangan, sifat dan keterbatasan, arti penting laporan 

keuangan, fungsi laporan keuangan, arti penting analisis 

dan inteprestasi laporan keuangan, teknik dan analisis 

terhadap laporan keuangan, analisis laporan  keuangan, 

pengertian rasio keuangan, dasar pembanding angka rasio, 

macam-macam rasio keuangan, relevansi konsep laba,         

pertumbuhan laba, konsep laba akuntansi, keunggulan dan 

kelemahan laba akuntansi, penelitian terdahulu. 
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BAB III : METODE PENELITIAN  

Dalam bab ini berisi populasi penelitian, sampel penelitian, 

variabel penelitian, data dan sumber data, teknik 

pengumpulan data, dan metode analisis data. 

BAB IV : PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA  

Bab ini berisi hasil pengumpulan data, pengolahan data dan 

analisis data. 

BAB V : PENUTUP 

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil 

penelitian dan saran-saran yang didasarkan dari hasil 

penelitian yang telah dilaksanakan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




