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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pasar modal di Indonesia merupakan salah satu faktor terpenting dalam 

pembangunan perekonomian Nasional, terbukti telah banyak industri dan 

perusahaan yang menggunakan pasar modal ini sebagai media untuk 

menyerap investasi dan media untuk memperkuat posisi keuangannya. Sejak 

tahun1980-an sampai akhir tahun 1990-an, manufaktur merupakan faktor 

pendorong utama perekonomian Indonesia. 

Masyarakat luas pada dasarnya mengukur keberhasilan perusahaan 

berdasar kemampuan perusahaan yang dilihat dari kinerja manajemen. Salah 

satu penilaiaan kinerja tersebut adalah laba. Laporan laba-rugi merupakan 

salah satu laporan keuangan utama perusahaan yang melaporkan hasil 

kegiatan dalam meraih keuntungan untuk periode akuntansi tertentu. Laporan 

keuangan melaporkan posisi keuangan perusahaan pada waktu tertentu, 

maupun operasinya selama beberapa periode sebelumnya, sehingga laporan 

keuangan dapat digunakan untuk memprediksi masa depan. 

Merupakan sebuah tanggung jawab yang besar oleh perusahaan 

sebagaimana banyaknya masyarakat yang menginvestasikan dananya 

(investor) dengan maksud agar perusahaan tersebut mampu berkembang 

menjadi lebih baik lagi dan untuk investor agar mereka mendapatkan 

pengembalian (return) yang sesuai dari pendapatan laba yang dihasilkan dari 

perusahaannya. Para investor perlu mengetahui terhadap perkembangan suatu 

perusahaan dengan melihat kondisi keuangan perusahaan tersebut. 

Laporan keuangan harus dianalisis untuk digunakan dalam pengambilan 

keputusan. Analisis laporan keuangan meliputi perhitungan dan dengan 

analisis rasio keuangan. Analisis rasio digunakan dengan mengukur hubungan 

antara unsur-unsur laporan keuangan yang merupakan dasar untuk melihat 

kondisi keuangan dan hasil operasi suatu perusahaan. Dengan anaalisis rasio 

keuangan maka perusahaan mengevaluasi kondisi keuangan perusahaan masa 
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lalu, sekarang, dan memprediksi hasil atau laba dimasa yang akan datang. 

Ada beberapa teknik analisis yang digunakan untuk menganalisis dan menilai 

kondisi keuangan perusahaan serta perubahan labanya. Salah satu teknik 

untuk mengetahui apakah informasi keuangan yang dihasilkan dapat 

bermanfaat untuk memprediksi perubahan laba, termasuk kondisi keuangan di 

masa depan adalah dengan analisis rasio keuangan. 

Banyak penelitian terdahulu yang menggunakan rasio keuangan untuk 

mencari pengaruh terhadap perubahan laba perusahaan. Maka dalam 

penelitian ini penulis menggunakan objek penelitiannya atau sampel yang 

digunakan adalah perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) dan variable – variabel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah Current Ratio (CR), Debt to Equity Ratio (DER), Total Asset Turnover 

(TATO). 

Ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh 

beberapa rasio keuangan terhadap perubahan laba, mendorong penulis untuk 

melakukan pengujian lebih lanjut mengenai rasio keuangan yang terdiri dari 

Current Ratio (CR), Debt to Equity Ratio (DER), Total Asset Turnover 

(TATO). 

Total Asset Turnover (TATO) , terbukti berpengaruh terhadap perubahan 

laba dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hanum (2010) namun 

tidak berpengaruh dalam penelitian Purnawati (2005) dan Nugroho (2007). 

DER (Debt to Equity Ratio), terbukti berpengaruh terhadap perubahan laba 

dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sari (2010) namun tidak 

berpengaruh dalam penelitian Sitorus (2005).  

Oleh karena itu, penelitian tentang aktivitas perusahaan manufaktur 

penting dilakukan. Karena secara teoritis dan penelitian terdahulu yang telah 

dilakukan mengatakan bahwa rasio keuangan dapat mempengaruhi perubahan 

laba, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul 

“PENGARUH RASIO KEUANGAN TERHADAP PERUBAHAN LABA 

PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BURSA EFEK INDONESIA   
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TAHUN 2012-2014 ” agar dapat menguji dan membuktikan sendiri apakah 

rasio keuangan dapat mempengaruhi perubahan laba atau tidak. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka 

perumusan masalah pada penelitian ini adalah : 

1. Apakah Current Ratio (CR) mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap perubahan laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2014? 

2. Apakah Debt to Equity Ratio (DER) mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap perubahan laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2014? 

3. Apakah Total Asset Turnover (TATO), mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap perubahan laba pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2014? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan 

pada penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaruh  Current Ratio (CR) terhadap perubahan laba 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 

2012-2014 

2. Untuk mengetahui pengaruh  Debt to Equity Ratio (DER) terhadap 

perubahan laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2012-2014 

3. Untuk mengetahui pengaruh  Total Asset Turnover (TATO). terhadap 

perubahan laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2012-2014 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan 

pemikiran bagi pengembangan ilmu ekonomi sebagai bahan rujukan 

penelitian berikutnya tentang pengaruh rasio keuangan, khususnya pada 

perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia 

2. Bagi praktisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah 

satu referensi dan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan 

penanaman modal yang dilakukan pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah penulisan di sini akan mencoba membagi dari 

beberapa Bab sebagai berikut : 

Bab I : Pendahuluan. Bab ini berisi tentang : Pendahuluan terdiri 

dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan 

Penelitian, Manfaat Penelitian, Sistematika Penulisan. 

Bab II : Landasan Teori. Bab ini terdiri dari : Tinjauan Pustaka, 

Kerangka Pemikiran dan Hipotesis. 

Bab III : Metode Penelitian. Bab ini terdiri dari : Jenis penelitian, 

Data dan Sumber Data, Populasi dan Sampel, Variabel 

Penelitian, dan Teknik Analisis Data. 

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini terdiri dari 

Gambaran Umum Objek Penelitian, Deskripsi Analisis Data 

dan Penyajian Hasil Penelitian. 

Bab V : Penutup. Bab ini terdiri dari : Kesimpulan dan Saran-saran. 

 

 

 

 

 

 


