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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perusahaan memberikan banyak informasi kepada pemegang saham 

dan masyarakat umum tentang usaha mereka. Laporan Keuangan yang 

diterbitkan oleh perusahaan harus memuat informasi keuangan yang dapat 

digunakan untuk mengambil keputusan tentang perusahaan tersebut. Para 

pelaku bisnis dan pihak pemerintah membutuhkan informasi dalam 

pengambilan keputusan. Untuk pengambilan keputusan ekonomi, para pelaku 

bisnis dan pemerintah membutuhkan informasi tentang kondisi dan kinerja 

keuangan perusahaan. 

Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang 

menyangkut kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang 

bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan 

ekonomi. Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan ini memenuhi 

kebutuhan sebagian besar pengguna. Namun demikian, laporan keuangan 

tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pengguna 

dalam pengambilan keputusan ekonomi karena secara umum menggambarkan 

pengaruh keuangan dari kejadian di masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk 

menyediakan informasi non keuangan. (IAI, 2007 Paragraf 12-13). 

Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang dilakukan manajemen 

(stewardship), atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang 
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dipercayakan kepadanya. Pengguna yang ingin menilai apa yang telah 

dilakukan atau pertanggungjawaban manajemen berbuat demikian, agar 

mereka dapat membuat keputusan ekonomi; keputusan ini mungkin 

mencakup, misalnya, keputusan untuk menahan atau menjual investasi mereka 

dalam perusahaan atau keputusan untuk mengangkat kembali atau mengganti 

manajemen (IAI, 2007 Paragraf 14). 

Analisis laporan keuangan adalah rasio keuangan yang dapat dihitung 

dari laporan keuangan. Rasio keuangan berhubungan dengan kinerja 

perusahaan dan membantu pemakai dalam mengambil keputusan keuangan. 

Calon pemegang saham tertarik pada kas yang akan diterima dari memegang 

saham dan akhirnya membeli saham. Kas yang diperoleh berhubungan dengan 

seberapa besar profitabilitas perusahaan pada saat itu dan bagaimana 

profitabilitasnya di masa datang. Oleh karena itu, calon pemegang saham 

tertarik pada hubungan yang ditunjukkan oleh laporan keuangan perusahaan 

yang mengindikasikan seberapa baik manajemen perusahaan menggunakan 

sumber daya yang tersedia untuk perusahaan. Hubungan antara elemen-

elemen dalam laporan keuangan dijelaskan oleh rasio keuangan. Barnes 

(1987) menyatakan bahwa rasio keuangan selalu digunakan secara prediktif, 

baik secara implisit maupun eksplisit. 

Laba sebagai suatu pengukuran kinerja dan bagian dari laporan 

keuangan perusahaan, merefleksikan telah terjadinya proses peningkatan atau 

penurunan ekuitas dari berbagai sumber transaksi kecuali transaksi dengan 

pemegang saham dalam suatu periode tertentu. Konsep laba sama halnya 

dengan pendapatan bersih (net income), yaitu memasukkan hampir seluruh 
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kejadian yang tercakup dalam pendapatan bersih dengan penekanan pada 

periode sekarang (present). Sehingga dapat dilakukan suatu penelitian dalam 

memprediksi perubahan laba dengan menggunakan rasio keuangan.  

Dalam penelitian ini juga akan dilakukan studi mengenai pengaruh 

rasio keuangan dalam memprediksi perubahan laba. Dengan penelusuran 

rasio-rasio keuangan ini akan nampak kebijakan yang tepat atau kurang dari 

pihak manajemen dalam menggali dana, yang mana dapat dikelompokkan 

kedalam beberapa kelompok. Penelitian ini menggunakan rasio keuangan 

sebagai berikut Current Ratio, Total Assets Turnover, Return On Equity, Debt 

to Equity, dan Price Earning Ratio. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Analisis Rasio Keuangan Dalam Memprediksi 

Perubahan Laba Pada Perusahaan  Manufaktur Di Pasar Modal 

Indonesia”.  

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka  

permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut:  

1. Apakah perubahan rasio keuangan Current Ratio tahun 2003 sampai 2005 

dapat digunakan untuk memprediksi perubahan laba tahun 2004 sampai 

2006 

2. Apakah perubahan rasio keuangan Total Asset Turnover tahun 2003 

sampai 2005 dapat digunakan untuk memprediksi perubahan laba tahun 

2004 sampai 2006. 
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3. Apakah perubahan rasio keuangan Return On Equity tahun 2003 sampai 

2005 dapat digunakan untuk memprediksi perubahan laba tahun 2004 

sampai 2006 

4. Apakah perubahan rasio keuangan Debt To Equity tahun 2003 sampai 

2005 dapat digunakan untuk memprediksi perubahan laba tahun 2004 

sampai 2006 

5. Apakah perubahan rasio keuangan Price Earning Ratio tahun 2003 sampai 

2005 dapat digunakan untuk memprediksi perubahan laba tahun 2004 

sampai 2006 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui perubahan rasio keuangan Current Ratio tahun 2003 

sampai 2005 dalam memprediksi perubahan laba tahun 2004 sampai 2006. 

2. Untuk mengetahui perubahan rasio keuangan Total Asset Turnover tahun 

2003 sampai 2005 dalam memprediksi perubahan laba tahun 2004 sampai 

2006. 

3. Untuk mengetahui perubahan rasio keuangan Return On Equity tahun 2003 

sampai 2005 dalam memprediksi perubahan laba tahun 2004 sampai 2006. 

4. Untuk mengetahui perubahan rasio keuangan Debt To Equity tahun 2003 

sampai 2005 dalam memprediksi perubahan laba tahun 2004 sampai 2006. 

5. Untuk mengetahui perubahan rasio keuangan Price Earning Ratio tahun 

2003 sampai 2005 dalam memprediksi perubahan laba tahun 2004 sampai 

2006. 
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D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini penting karena menghasilkan informasi rinci, akurat dan 

aktual yang memberikan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut:  

1. Bagi pelaku pasar seperti investor dan pemimpin perusahaan dapat 

memperoleh informasi sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan 

keputusan investasi, kredit dan keputusan sejenis secara rasional. 

2. Sebagai bahan referensi didalam melakukan penelitian dibidang yang 

sama dimasa yang akan datang. 

 

E. Sistematika Penyusunan Skripsi 

Dalam sistematika ini akan dibahas hal-hal sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini akan diuraikan beberapa hal yang menguraikan 

tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian serta sistematika penyusunan skripsi. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini akan dibahas mengenai kajian teori yang dipakai 

sebagai dasar dalam melakukan penelitian. 
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BAB III METODE PENELITIAN  

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai data dan sumber data, 

cara, metode pengumpulan data dan analisa data yang digunakan 

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini akan dibahas gambaran umum, analisa dan 

pembahasan serta hasil penelitian 

BAB V PENUTUP 

Dalam bab ini akan disampaikan kesimpulan yang diperoleh dan 

saran-saran penulis. 

DAFTAR PUSTAKA 




