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BAB I 

PENDAHULIAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Laporan akuntansi disiapkan untuk memberikan informasi yang 

berguna bagi para pemakai laporan, terutama sebagai dasar pertimbangan 

dalam proses pengambilan keputusan, laporan akuntansi tersebut 

dinamakan laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan produk akhir 

dari serangkaian proses pencatatan dan pengikhtisarkan data transaksi 

bisnis. Seorang akuntan diharapkan mampu untuk mengorganisasi seluruh 

data akuntansi hingga menghasilkan laporan keuangan, dan bahkan harus 

dapat menginterpretasikan serta menganalisis laporan keuangan yang 

dibuatnya (Hery, 2012). 

Menurut PSAK 1 (2012) laporan keuangan dapat menyajikan 

informasi yang berguna bagi pembuatan keputusan oleh banyak pengguna, 

informasi yang dimuat didalamnya agar memiliki empat karakteristik 

kualitatif, yaitu dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat di 

perbandingkan. 

Informasi yang diberikan dalam laporan keuangan dapat dipahami 

oleh banyak pengguna. Namun demikian, informasi kompleks yang 

seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan 

hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk 

dapat dipahami oleh penggunaan tertentu (PSAK 1, 2012). 
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Laba pada umumnya dipakai sebagai ukuran dari prestasi yang 

dicapai dalam suatu perusahaan sebagai dasar untuk pengambilan 

keputusan investasi, dan prediksi untuk meramalkan perubahan laba yang 

akan datang yang akan berpengaruh terhadap keputusan investasi para 

investor dan calon investor yang akan menanamkan modalnya ke dalam 

perusahaan.  

Laba bisa menjelaskan kinerja perusahaan selama satu periode di 

masa lalu. Informasi ini tidak saja ingin diketahui oleh manajer tetapi juga 

investor dan pihak-pihak lain yang berkepentingan seperti pemerintah dan 

kreditur.  

Laba yang diperoleh perusahaan untuk tahun yang akan datang 

tidak dapat dipastikan, maka perlu adanya suatu prediksi perubahan laba. 

Perubahan laba akan berpengaruh terhadap keputusan investasi para 

investor dan 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 deviden, pembayaran utang, penyisihan, investasi, dan menjaga 

kelangsungan kegiatan perusahaan (Metta, 2012). 

Analisis terhadap laporan keuangan suatu perusahaan pada 

dasarnya karena ingin mengetahui tingkat profitabilitas (keuntungan) dan 

tingkat risiko atau tinggkat suatu kesehatan perusahaan. Analisis semacam 
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ini mengharuskan seorang analis untuk menentukan dengan jelas tujuan 

dari analis, memahami konsep-konsep dan prinsip-prinsip yang mendasari 

laporan-laporan keuangan dan rasio-rasio keuangan yang diturunkan dari 

laporan keuangan tersebut serta serta memahami kondisi perekonomian 

dan kondisi bisnis lain pada umumnya yang bekaitan dengan perusahaan 

dan mempengaruhi usaha perusahaan (Mamduh, 2009). 

Mamduh (2009) mengelompokkan analisis rasio keuangan ke 

dalam lima macam kategori yaitu rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio 

solvabilitas, rasio profitabilitas, dan rasio pasar. 

Rasio likuiditas mengukur kemampuan likuiditas jangka pendek 

perusahaan dengan melihat aktiva lancar perusahaan relatif terhadap 

hutang lancarnya. Rasio ini difokuskan pada current ratio, untuk 

mengukur kemampuan perusahaan memenuhi hutang jangka pendeknya 

dengan menggunakan aktiva lancarnya.  

Rasio solvabilitas mengukur kemampuan perusahaan memenuhi 

kewajiban-kewajiban jangka panjangnya. Rasio ini difokuskan pada debt 

to equity ratio, rasio yang digunakan untuk menilai utang dan ekuitas.  

Rasio aktivitas melihat pada beberapa aset kemudian menentukan 

berapa tingkat aktivitas aktiva-aktiva tersebut pada tingkat kegiatan 

tertentu. Rasio ini difokuskan pada total asset turnover, menghitung 

efektifitas penggunaan total aktiva.  

Rasio profitabilitas mengukur kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan keuntungan pada tinggakt penjualan, aset dan modal saham 
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sendiri. Rasio ini difokuskan pada return on investment, menunjukan 

kemampuan perusahaan menghasilkan laba dengan menggunakan total 

asset yang dimiliki.  

Rasio pasar mengukur harga pasar relatif terhadap nilai buku. 

Rasio ini berfokus pada price earning ratio, Perusahaan yang mempunyai 

prospek baik mempunyai PER yang tinggi, sebaliknya perusahaan dengan 

pertumbuhan rendah akan memiliki PER yang rendah. 

Hendra dan Diyah (2011) meneliti tentang analisis laporan 

keuangan dalam memprediksi perubahan laba pada perusahaan real estate 

dan property di Bursa Efek Indonesia dan Singapura. Hasil penelitian 

Bursa Efek Indonesia tahun 2004-2008 yang berpengaruh signifikan 

terhadap perubahan laba yaitu rasio lancar dan profit margin, sedangkan 

Bursa Efek Singapur ahun 2004-2008 yang berpengaruh signifikan 

terhadap perubahan yaitu perputaran total aktiva dan profit margin. 

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Hendra dan 

Diyah (2011). Yang menbedakan dari penelitian ini tahun dan sektor 

perusahaan manufaktur, maka penulis mengambil dengan judul “Analisis 

Rasio Keuangan Dalam Memprediksi Perubahan Laba Pada 

Perusahaan Sektor Industri Dasar Dan Kimia Yang Terdaftar 

Dibursa Efek Indonesi Tahun 2008-2012”. 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut pokok bahasan yang menjadi 

permasalahan adalah: 

1. Apakah current ratio berpengaruh dalam memprediksi perubahan laba 

pada perusahaan sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di bursa 

efek indonesia? 

2. Apakah debt to equity ratio berpengaruh dalam memprediksi 

perubahan laba pada perusahaan sektor industri dasar dan kimia yang 

terdaftar di bursa efek indonesia? 

3. Apakah total assets turnover berpengaruh dalam memprediksi 

perubahan laba pada perusahaan sektor industri dasar dan kimia yang 

terdaftar di bursa efek indonesia 

4. Apakah return on investment berpengaruh dalam memprediksi 

perubahan laba pada perusahaan sektor industri dasar dan kimia yang 

terdaftar di bursa efek indonesia? 

5. Apakah price earning ratio berpengaruh dalam memprediksi 

perubahan laba pada perusahaan sektor industri dasar dan kimia yang 

terdaftar di bursa efek indonesia? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan dari 

peneliatian ini adalah untuk menganalis apakah current ratio, debt to 

equity ratio, total asset turnover, return on investment dan price earning 
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ratio berpengaruh terhadap perubahan laba dimasa yang akan datang pada 

perusahaan sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2008-2012. 

 

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. 

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). 

3. Bagi Penulis 

Dengan melakukan penelitian ini penulis diharapkan memperoleh 

pengetahuan dan dapat lebih memahami tentang memprediksi laba 

dengan analisis rasio keuangan. 

 

E. Sistematika Penuliasan 

Penulisan akan dibagi menjadi 5 bab, secara garis besar adalah sebagai 

berikut : 
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BAB I :  PENDAHULUAN 

Pada bab ini diuraikan tentang latar belaknag masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penelitian. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini diuraikan tentang teori-teori yang dapat 

digunakan sebagai dasar penelitian, penelitian terdahulu, 

kerangka pemikiran, serta hipotesis yang akan diuji. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang metode penelitian yang digunakan untuk 

memperoleh data yang mencakup jenis data dan sumber data, 

metode pengumpulan data, populasi, sampel, definisi 

operasional variabel, dan teknik analisis data. 

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang pengolahan atau data yang telah 

terkumpul dan pembahasannya terkait dengan penerapan metode 

penelitian. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang perlu di 

sampaikan. 

 


