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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Informasi tentang posisi keuangan perusahaan, kinerja perusahaan, 

aliran kas perusahaan, dan informasi lain yang berkaitan dengan laporan 

keuangan dapat diperoleh dari laporan keuangan perusahaan. Untuk memahami 

informasi tentang laporan keuangan, analisis laporan keuangan sangat 

dibutuhkan. Analisis laporan keuangan meliputi perhitungan dan interpretasi 

rasio keuangan. Salah satu faktor yang mencerminkan kinerja suatu perusahaan 

adalah laporan keuangan sebagai salah satu sumber informasi yang dihasilkan 

perusahaan dan dibuat oleh pihak manajemen secara teratur (Zainuddin dan 

Hartono, 1999). 

Dengan melakukan analisis laporan keuangan maka informasi yang 

dibaca dari laporan keuangan akan menjadi lebih luas dan lebih dalam. 

Hubungan satu pos dengan pos lain akan dapat menjadi indikator tentang posisi 

dan prestasi keuangan perusahaan. Salah satu teknik dalam analisis laporan 

keuangan adalah analisis rasio. Rasio-rasio keuangan memberikan informasi 

yang sederhana mengenai hubungan antara pos tertentu dengan pos lainnya 

sehingga memudahkan dan mempercepat dalam menilai kesehatan dan kinerja 

perusahaan. Analisis rasio keuangan dapat membantu para pelaku bisnis, pihak 

pemerintah dan para pemakai laporan keuangan lainnya dalam menilai kondisi 

keuangan perusahaan, tidak terkecuali perusahaan perbankkan. Untuk menilai 
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kinerja perusahaan perbankkan umumnya digunakan lima aspek penilaian yaitu 

CAMEL (Capital Assets, Management, Earnings, Liquidity). Empat dari lima 

aspek tersebut masing-masing Capital, Assets, Earning, Liquidity dinilai 

dengan menggunakan rasio keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa rasio 

keuangan bermanfaat dalam menilai kondisi keuangan perusahaan perbankkan. 

Bahkan lebih dari itu rasio keuangan bermanfaat dalam memprediksi laba 

perusahaan (Zainuddin dan Hartono, 1999).  

Zainuddin dan Hartono (1999) melakukan penelitian tentang manfaat 

rasio keuangan dalam memprediksi pertumbuhan laba. Zainuddin dan Hartono 

menggunakan sampel perusahaan perbankkan yang terdaftar di Bursa Efek 

Jakarta dan mengeluarkan laporan keuangan tahunan untuk tahun buku 

1989-1996. Penelitian tersebut menguji rasio keuangan pada tingkat individual 

dan tingkat construct. Rasio keuangan yang digunakan terdiri dari empat 

construct yaitu capital (5 rasio), assets (4 rasio), earnings (6 rasio), dan liquidity 

(4 rasio). Analisis yang digunakan adalah metode Analysis of Moment 

Structures (AMOS). 

Penelitian tentang manfaat rasio keuangan dalam memprediksi 

pertumbuhan laba perusahaan sangat dibutuhkan dengan alasan sebagai berikut 

(Zainuddin dan Hartono, 1999) :  

1. Masih kurangnya penelitian tentang manfaat rasio keuangan untuk 

memprediksi pertumbuhan laba untuk perusahaan perbankkan. 

2. Rasio keuangan perusahaan perbankkan sedikit berbeda dengan rasio 

keuangan jenis perusahaan lainnya. 
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3. Adanya keseragaman rasio keuangan yang harus dicantumkan oleh 

perusahaan dalam prospektus pada saat go public. 

Secara umum kegunaan informasi keuangan hasil akuntansi adalah 

sebagai dasar prediksi bagi pemakainya. Dalam kerangka dasar penyusunan 

dan penyajian laporan keuangan SAK 1994 disebutkan pihak-pihak yang 

berkepentingan dengan laporan keuangan yaitu investor sekarang dan investor 

potensial, karyawan, pemberi pinjaman (kreditur), pemasok (supplier), dan 

kreditur usaha lainnya, pelanggan, pemerintah beserta lembaga-lembaganya 

dan masyarakat.  

Laporan keuangan yang disajikan harus relevan dengan kebutuhan dari 

masing-masing pemakai. Oleh karena itu, analisis laporan keuangan sangat 

dibutuhkan untuk memahami informasi laporan keuangan. Analisa laporan 

keuangan meliputi perhitungan dan interpretasi rasio keuangan. Laporan 

keuangan pada dasarnya adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang 

digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi dengan pihak-pihak yang 

berkepentingan dengan posisi keuangan, kinerja dan perubahan posisi 

keuangan suatu perusahaan. Berbagai analisis dapat digunakan untuk 

menganalisis laporan keuangan sebagai perbandingan dan kepentingan dari 

laporan keuangan yang disajikan. Analisis laporan keuangan khususnya 

mencurahkan perhatian pada perhitungan rasio agar dapat mengevaluasi 

kondisi finansial masa lalu, sekarang dan memproyeksikan hasil atau laba masa 

yang akan datang.  
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Analisis laporan keuangan dapat membantu pelaku bisnis, pemerintah 

dan pemakai laporan keuangan, tetapi perlu juga memperhitungkan faktor 

ukuran perusahaan. Jumlah karyawan, besar aktiva, volume penjualan, market 

value dan value added adalah beberapa ukuran umum untuk menentukan besar 

kecilnya suatu perusahaan.  

Menurut Financial Accounting Standard Board (FSAB) dalam 

Statement of Financial Accounting Concept No.1, dinyatakan bahwa kinerja 

perusahaan dapat dinilai dari kemampuan manajemen dalam memperoleh laba. 

Penyediaan ukuran laba sebagai indikator kinerja perusahaan merupakan fokus 

utama dari pelaporan keuangan modern. Dengan kata lain, laba adalah surplus 

sesudah pemeliharaan kesejahteraan, tetapi sebelum konsumsi. Dalam kasus 

suatu perusahaan, kesejahteraan dioperasionalkan sebagai nilai perusahaan. 

Nilai laba secara moneter dapat dilihat dalam laporan laba rugi sebagai bagian 

dari laporan keuangan.  

Penelitian ini akan menganalisa kemampuan rasio-rasio keuangan 

dalam memprediksi perubahan laba pada perusahaan perbankkan. Penelitian ini 

di dasari pada hasil penelitian Zainuddin dan Hartono tentang manfaat rasio 

keuangan dalam memprediksi perubahan laba dengan sampel perusahaan 

perbankkan yang terdaftar diBursa Efek Jakarta yang menggunakan 19 rasio 

keuangan. Variabel-variabel tersebut adalah rasio capital, rasio assets, rasio 

earnings, dan rasio liquidity (Zainuddin dan Hartono, 1999). 

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang telah dilakukan 

sebelumnya yakni Zainuddin dan Hartono (1999). Hal  yang membedakan 
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penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah :  

1. Peride penelitian ini menggunakan periode pengamatan antara tahun 

2003-2006 yang berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menggunakan 

periode 1989-1996. 

2. Rasio keuangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio yang 

tergabung dalam CAMEL kecuali Manajemen. 

Dari uraian diatas,penulis tertarik mengadakan penelitian dengan judul 

“PENGGUNAAN RASIO KEUANGAN DALAM MEMPREDIKSI 

PERUBAHAN LABA“ (Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankkan 

Yang Terdaftar di BEJ). 

B. Perumusan Masalah 

 Dari uraian diatas, maka perumusan masalah dari penelitian ini adalah : 

Apakah rasio keuangan dapat memprediksi perubahan laba pada perusahaan 

perbankkan yang terdaftar di BEJ? 

C. Tujuan Penelitian 

              Memberikan bukti empiris mengenai pengaruh rasio keuangan dalam 

memprediksi perubahan laba pada perusahaan perbankkan yang terdaftar di 

BEJ. 

D. Manfaat Penelitian 

             Untuk mengetahui bahwa rasio keuangan dapat digunakan untuk 

memprediksi perubahan laba pada masa yang akan datang. 
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E. Sistematika Penulisan Skripsi 

Bab I. PENDAHULUAN 

Dalam bab ini akan diuraikan latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

Bab II. TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini akan dijelasakn mengenai pengertian, tujuan dan manfaat 

laporan  keuangan, pengertian laba dan perubahan laba, analisis laporan 

keuangan, rasio-rasio keuangan perbankkan, hubungan antara rasio 

dengan perubahan laba, penelitian terdahulu, kerangka teoritis dan 

hipotesis. 

Bab III. METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini akan dijelaskan ruang lingkup penelitian, populasi, 

sampel, dan teknik pengambilan sampel, data dan sumber data, teknik 

pengumpulan data, definisi operasional dan pengukuran variabel, 

metode analisis data dan pengujian asumsi klasik. 

Bab IV. ANALISIS DATA dan PEMBAHASAN 

Dalam bab ini akan dijelaskan deskripsi data, pengujian asumsi klasik 

dan pengujian hipotesis. 

Bab V. PENUTUP 

Dalam bab ini akan di uraikan kesimpulan hasil penelitian, keterbatasan 

penelitian dan saran bagi penelitian selanjutnya. 

 




