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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah  

Dalam kegiatan bisnis selalu di hadapkan berbagai persoalan yang 

memerlukan keputusan yang tepat dan cepat. Dalam bisnis setiap 

permasalahan akan berdampak ekonomis kerugian atau keuntungan. Seorang 

manajer harus mampu mengambil keputusan yang tepat maka perlu mancari 

dan mengumpulkan berbagai bahan informasi agar dalam pengambilan 

keputusannya dapat menghasilkan yang terbaik (Harahap: 2006). Informasi 

yang dibutuhkan informasi akuntansi dalam bentuk laporan keuangan. 

Akuntansi didefinisikan sebagai proses pengidentifikasian, pengukuran, 

pencatatan, dan pengkomunikasian informasi ekonomi yang dapat dipakai 

untuk penilaian dan pengambilan keputusan oleh pemakai informasi tersebut 

(Hanafi, 2009: 27). Informasi akuntansi dalam bentuk laporan keuangan yang 

terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan 

(misalnya, arus kas atau laporan arus dana) catatan dan laporan lain serta 

materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan (IAI 

2002). 

Laporan keuangan merupakan suatu laporan kinerja yang bersifat 

historis atas suatu perusahaan pada periode tertentu yang bermanfaat dalam 

memberikan suatu informasi untuk mengevaluasi, menganalisis, dan 
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mengambil keputusan bagi para eksekutif perusahaan (Raharjaputra, 2009). 

Informasi yang didapat dari laporan keuangan biasanya digunakan oleh 

berbagai pihak-pihak yang berkepentingan baik pihak internal maupun pihak 

eksternal. Pihak eksternal meliputi para investor dan calon investor, kreditur 

(pemberi pinjaman), kreditor usaha lainnya, pelanggan, pemerintah, 

karyawan, dan para pemegang saham (Prastowo, 2008: 3). Pihak internal 

adalah pemilik dan manajemen. 

Untuk dapat menginterprestasikan informasi akuntansi dengan tujuan 

dan kepentingan pemakainya telah dikembangkan seperangkat teknik analisis 

yang didasarkan pada laporan keuangan yang dipublikasikan. teknik yang 

diaplikasikan dalam praktik bisnis adalah analisis rasio keuangan. Rasio 

keuangan dapat dipahami sebagai hasil yang diperoleh antara satu jumlah 

dengan jumlah yang lain. Rasio keuangan dapat digunakan untuk 

menjelaskan atau memberi gambaran kepada penganalisa tentang baik 

buruknya keadaan atau kondisi keuangan suatu perusahaan (Munawir, 2000). 

Analisis rasio keuangan merupakan analisis yang menunjukkan hubungan 

diantara pos-pos yang ada dalam satu laporan keuangan atau pos-pos antara 

laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi. Dalam penelitian ini, rasio-

rasio keuangan sebagai salah satu informasi dalam laporan keuangan yang 

digunakan untuk memprediksi kinerja keuangan perusahaan atau 

memprediksi laba perusahaan dimasa mendatang. 

Rasio keuangan yang dipakai dalam memprediksi perubahan laba 

pada penelitian ini adalah: rasio likuiditas di wakili current ratio, rasio 
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solvabilitas di wakili debt to equity ratio, rasio profitabilitas di wakili gross 

profit margin, dan rasio aktivitas di wakili total asset trunover. Current ratio 

merupakan rasio ini menunjukkan sejauh mana aktiva lancar menutupi 

kewajiban-kewajiban lancarnya. Semakin besar perbandingan aktiva lancar 

dengan utang lancar semakin tinggi kemampuan perusahaan menutupi 

kewajiban jangka pendeknya (Harahap, 2006: 301). 

Debt to equity ratio merupakan rasio yang menggambarkan sampai 

sejauh mana modal pemilik dapat menutupi utang-utang kepada pihak luar. 

Rasio ini dapat dihitung dengan membagi total hutang dengan modal sendiri 

(Harahap, 303: 2006). Gross profit margin rasio yang menunjukkan 

kemampuan perusahaan melahirkan laba yang akan menutupi biaya-biaya tetap 

atau biaya operasi lainnya. Dengan pengetahuan atas rasio gross profit margin 

dapat mengontrol pengeluaran untuk biaya tetap atau biaya operasi sehingga 

perusahaan dapat menikmati laba. Rasio ini dapat dihitung dengan laba kotor 

dibagi dengan penjualan (Harahap, 2006: 306). 

Total asset turnover rasio ini menunjukkan perputaran total aktiva 

diukur dengan volume penjualan dengan kata lain seberapa jauh kemampuan 

semua aktiva menciptakan penjualan. Semakin tinggi rasio ini semakin baik. 

Rasio ini dapat dihitung dengan membagi penjualan dengan total aktiva. Rasio 

yang tinggi biasanya menunjukkan manajemen yang baik, sebaliknya rasio 

yang rendah harus membuat manajemen mengevaluasi, pemasaran, dan 

pengeluaran modalnya (Hanafi, 2009). 
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Dengan memprediksi laba dapat diketahui prospek perusahaan dan 

mampu untuk memprediksi dividen yang akan diterima dimasa mendatang. 

Laba sangat penting bagi perusahaan, karena berhasil atau tidak suatu 

perusahaan pada umumnya di ukur dengan laba yang diperoleh untuk 

kelangsungan hidup perusahaan. Informasi laba berfungsi untuk menilai 

kinerja manajemen, membantu memperkirakan kemampuan laba dalam jangka 

panjang, memprediksilaba perusahaan  dimasa mendatang dan menaksir resiko 

dalam meminjam atau dalam melakukan investasi.  

Laba (penghasilan bersih) adalah kenaikan manfaat ekonomi selama 

satu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau 

penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal 

dari kontribusi penanaman modal (Prastowo, 2008: 12). Laba yang diperoleh 

perusahaan untuk tahun yang akan datang tidak dapat dipastikan maka perlu 

adanya prediksi perubahan laba. Perubahan laba merupakan kenaikan atau 

penurunan laba per tahun. Perubahan laba yang tinggi mengindikasikan laba 

yang diperoleh perusahaan tinggi, sehingga tingkat pembagian deviden 

perusahaan tinggi pula Lusiana, 2008 (Nurmalasari). 

Penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan pengujian lebih lanjut 

temuan-temuan empiris mengenai rasio keuangan, khususnya yang 

menyangkut kegunaannya dalam memprediksi laba yang akan datang. Jika 

rasio keuangan dapat dijadikan sebagai prediktor perubahan laba di masa yang 

akan datang, temuan ini merupakan pengetahuan yang cukup berguna bagi para 
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pemakai laporan keuangan yang secara riil, maupun potensial berkepentingan 

dengan suatu perusahaan.  

Beberapa penelitian mengenai rasio keuangan dalam memprediksi 

perubahan laba. Syamsudin (2009) menyimpulkan bahwa variabel Current 

Ratio (CR), Total Asset TurnOver (TATO) mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap perubahan laba. Sedangkan variabel Debt to Equity Ratio 

(DER), dan Net Profit Margin (NPM) tidak berpengaruh signifikan terhadap 

perubahan laba. selain itu, Demawan (2011) menyimpulkan bahwa rasio yang 

dapat digunakan sebagai prediksi  perubahan laba yang akan datang adalah 

variabel CR, OPM, NIS, dan SCL, sedangkan variabel GPM, ROE, ITO, dan 

TATO tidak dapat digunakan sebagai prediksi perubahan laba. 

Penelitian ini untuk mengetahui beberapa rasio keuangan yang berupa 

corrent ratio, debt to equity ratio, gross profit margin, dan total asset turnover 

untuk memprediksi perubahan laba. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, 

maka penulis ingin mengangkat judul: “ANALISIS RASIO KEUANGAN 

DALAM MEMPREDIKSI PERUBAHAN LABA PADA PERUSAHAAN 

MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA”. 

 

B. Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang  diatas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah current ratio berpengaruh dalam memprediksi perubahan laba 

pada perusahaan manufaktur? 
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2. Apakah debt to equity ratio berbengaruh dalam memprediksi perubahan 

laba pada perusahaan manufaktur? 

3. Apakah grosss profit margin berpengaruh dalam memprediksi perubahan 

laba pada perusahaan manaufaktur? 

4. Apakah total asset turnover berpengaruh dalam memprediksi perubahan 

laba pada perusahaan manufaktur? 

5. Apakah current ratio, debt to equity ratio, gross profit margin, dan total 

asset turnover, secara bersama-sama berpengaruh dalam memprediksi 

perubahan laba pada perusahaan manufaktur? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui apakah current ratio, debt to equity ratio, gross profit 

margin, dan total asset turnover, secara individu berpengaruh dalam 

memprediksi perubahan laba pada perusahaan manufaktur . 

2. Untuk mengetahui apakah current ratio, debt to equity ratio, grosst profit 

margin, dan total asset turnover secara bersama-sama berpengaruh dalam 

memprediksi perubahan laba pada perusahaan manufaktur. 

 

D. Manfaat Penelitian  

1. Bagi perusahaan  

Memberikan kontribusi praktis bagi perusahaan manufaktur dalam 

memprediksi perubahan laba di masa yang akan datang. 

2. Bagi investor  
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Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan didalam pengambilan keputusan investasi pada perusahaan 

manufaktur di Bursa Efek Indonesia. 

3. Bagi penulis  

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis untuk menambah dan 

memperluas wawasan tentang rasio keuangan dan dunia ekonomi. 

 

E. Sistimatika Penyusunan Skripsi 

Dalam sistematika ini akan dibahas hal-hal sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Dalam bab ini akan diuraikan beberapa hal yang mengguaraikan 

tentang latar belakang masalah, perumusan masalah,  tujuan 

penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penyusunan skripsi. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini akan diuaraikan mengenai kajian teori tentang 

penelitian terdahulu, pengertian dan tujuan laporan keuangan, 

komponen laporan keuangan, analisis laporan keuangan, 

pengertian rasio keuangan, analisis dan keterbatasan rasio keuagan,  

prediksi perubahan laba, pengaruh rasio keuangan dalam 

memprediksi perubahan laba, kerangka pemikiran, dan hipotesis. 

BAB III  METODE PENELITIAN  

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai ruang lingkup penelitian, 

jenis penelitian, data dan sumber data, populasi dan sampel, 
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metode pengumpulan data,  difinisi operasional variabel dan teknik 

analisis data. 

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini akan dibahas hasil analisis data dan pembahasan 

serta hasil analisis. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang berkaitan 

dengan materi pembahasan dalam penelitian ini. 

 


