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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan zaman telah membawa banyak perubahan. 

Khususnya pada zaman era globalisasi pada saat ini. Perusahaan dituntut 

untuk dapat melakukan pengelolaan terhadap fungsi-fungsi penting yang 

ada dalam perusahaan secara efektif dan efisien sehingga perusahaan dapat 

lebih unggul dalam persaingan yang dihadapi. Perusahaan dapat dikatakan 

sehat apabila dapat bertahan dalam kondisi apapun, yang terlihat 

perusahaan dapat memenuhi kewajiban finansialnya dan melaksanakan 

operasinya dengan stabil serta dapat menjaga komunitas perkembangan 

usahanya dari waktu ke waktu. Masyarakat pada dasarnya mengukur 

keberhasilan perusahaan dari kemampuan yang terlihat dari kinerja 

manajemen. Adapun parameter tersebut adalah laba. 

Pada umumnya suatu perusahaan didirikan dengan tujuan untuk 

memperoleh laba. Laba merupakan hasil yang menguntungkan atas usaha 

yang dilakukan perusahaan pada suatu periode tertentu. Dengan laba ini 

perusahaan dapat menggunakannya untuk tambahan pembiayaan dalam 

menjalankan usahanya, dan yang terpenting adalah sebagai alat untuk 

menjaga kelangsungan hidup perusahaan. 

Laba sebagai suatu pengukuran kinerja perusahaan merefleksikan 

terjadinya proses peningkatan atau penurunan modal dari berbagai sumber 
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transaksi (Takarini dan Ekawati, 2003). Untuk memperoleh laba, 

perusahaan harus melakukan kegiatan operasioanal. Laba dapat 

memberikan sinyal positif mengenai prospek perusahaan di masa yang akan 

datang. Dengan tingkat laba yang memadai, menjamin pendapatan untuk 

perusahaan dan pemegang saham. Semakin besar tingkat laba, maka akan 

menambah kepercayaan untuk pihak investor. Laba yang baik akan 

menggambarkan keuangan perusahaan yang baik, dan begitu juga 

sebaliknya laba yang kurang baik akan menggambarkan perusahaan yang 

kurang baik pula. 

Perubahan laba akan berpengaruh terhadap keputusan calon investor 

yang akan menanamkan modalnya kedalam perusahaan, dimana laba 

merupakan indikator untuk mengetahui kinerja keuangan perusahaan 

apakah mengalami kenaikan atau penurunan. Perubahan kenaikan atau 

penurunan itu akan mempengaruhi kebijakan keuangan untuk kegiatan 

selanjutnya, seperti kebijakan mengenai dividen, pembayaran utang, 

penyisihan, investasi, dan menjaga kelangsungan kegiatan perusahaan. 

Dalam praktiknya sebuah perusahaan membutuhkan laporan 

keuangan dalam memprediksi perubahan laba di masa yang akan datang. 

Laporan keuangan adalah laporan akuntansi utama yang 

mengkomunikasikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan, sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan 

ekonomi. Informasi yang didapat dari laporan keuangan biasanya digunakan 

oleh berbagai pihak-pihak yang berkepentingan baik pihak internal maupun 
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pihak eksternal. Pihak eksternal meliputi para investor dan calon investor, 

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

karyawan, dan pemegang saham sedangkan pihak internal adalah pemilik 

dan manajemen. 

Meythi (2005) menyatakan bahwa salah satu cara untuk 

memprediksi laba perusahaan adalah menggunakan rasio keuangan. Rasio 

keuangan dapat digunakan untuk menjelaskan atau memberi gambaran 

kepada penganalisa tentang baik buruknya kaedaan atau kondisi keuangan 

suatu perusahaan (Munawir, 2000). Secara umum, rasio keuangan dapat 

dikelompokkan menjadi rasio likuiditas, rasio lavarage (solvabilitas), rasio 

aktivitas, rasio profitabilitas, dan rasio pasar (Hanafi dan Halim, 2005).  

Analisis rasio keuangan sangat penting gunanya untuk melakukan 

analisa terhadap kondisi keuangan suatu perusahaan. Analisis rasio 

keuangan adalah analisis yang menghubungkan perkiraan neraca dan 

laporan laba rugi terhadap satu dengan lainnya, yang memberikan 

gambaran tentang sejarah perusahaan serta penilaian terhadap keadaan 

suatu perusahaan tertentu. Analisis rasio keuangan memungkinkan manajer 

keuangan meramalkan reaksi para calon investor dan kreditur serta dapat 

ditempuh untuk memperoleh tambahan dana.  

Rasio keuangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio 

likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan profitabilitas. Rasio likuiditas diwakili 

oleh current ratio, rasio solvabilitas diwakili oleh debt to equity ratio, rasio 
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aktivitas diwakili oleh total asset turnover, dan rasio profitabilitas diwakili 

oleh net profit margin. 

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 pemakai laporan keuangan yang secara riil, maupun potensial 

berkepentingan dengan suatu perusahaan.   

Berdasarkan uraian tersebut diatas bahwa analisis rasio merupakan 

alat analisis yang dapat digunakan untuk memprediksi laba suatu 

perusahaan di masa mendatang, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai “ANALISIS RASIO KEUANGAN UNTUK 

MEMPREDIKSI  PERUBAHAN LABA PERUSAHAAN INDUSTRI 

DAN BARANG KONSUMSI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK 

INDONESIA PERIODE 2007-2011.” 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka pokok 

permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Apakah current ratio berpengaruh dalam memprediksi perubahan laba 

perusahaan industri dan barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia ? 
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2. Apakah debt to equity ratio berpengaruh dalam memprediksi 

perubahan laba perusahaan industri dan barang konsumsi yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia ? 

3. Apakah total asset turnover berpengaruh dalam memprediksi 

perubahan laba pada perusahaan industri dan barang konsumsi yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia ? 

4. Apakah net profit margin berpengaruh dalam memprediksi laba pada 

perusahaan industri dan barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah current ratio, debt to equity 

ratio, total asset turnover, net profit margin berpengaruh terhadap 

perubahan laba perusahaan pada perusahaan industri dan barang konsumsi 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2007-2011. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah 

satu dasar pertimbangan di dalam pengambilan keputusan dalam 

bidang keuangan terutama dalam rangka memaksimumkan laba 

perusahaan dengan memperhatikan faktor- faktor yang diteliti dalam 

penelitian ini. 
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2. Bagi Investor 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan di dalam pengambilan keputusan investasi pada 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

 

E. Sistematika Penulisan 

Penulisan akan dibagi menjadi 5 bab, secara garis besar adalah 

sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN  

Bab ini berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang uraian-uraian masalah yang ada hubungannya 

dengan obyek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan 

dari buku-buku atau literature yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentng metode penelitian yang digunakan untuk memperoleh 

data yang mencakup kerangka pemikiran, data dan sumber data, populasi, 

sampel dan teknik pengambilan data.  

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang pengolahan atas data yang telah terkumpul dan 

pembahasannya terkait dengan penerapan metode penelitian. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang perlu disampaikan 


