
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Untuk mengambil keputusan keuangan kita perlu memperoleh informasi 

keuangan. Informasi tersebut di perusahaan disajikan oleh laporan keuangan yang 

disusun menurut prinsip-prinsip akuntansi. Pada umumnya laporan keuangan 

dipertimbangkan sebagai dasar untuk mengurangi ketidakpastian dalam 

pengambilan keputusan oleh para pemakai laporan keuangan. Laporan keuangan 

yang dipublikasikan perusahaan seharusnya mencakup informasi keuangan yang 

dapat digunakan untuk membuat keputusan ekonomi. Informasi keuangan yang 

dimaksud adalah informasi tentang kinerja perusahaan, arus kas, posisi keuangan 

perusahaan serta informasi lain yang berkaitan dengan laporan keuangan. 

Pihak yang memerlukan laporan keuangan perusahaan bukan hanya 

manajer keuangan saja, beberapa pihak di luar perusahaan juga perlu memahami 

kondisi keuangan perusahaan, antara lain calon investor dan kreditor. 

Kepentingan mereka mungkin berbeda, tetapi mereka semua membutuhkan 

informasi dari perusahaan. Para pemakai laporan keuangan dari luar perusahaan 

ini memerlukan informasi keuangan sebagai dasar pembuatan keputusan. Laporan 

keuangan memang menyajikan data historis, tetapi profitabilitas di masa lalu yang 

dapat digunakan sebagai indikator profitabilitas di masa yang akan datang, yang 

dapat dipakai oleh calon investor untuk mengambil keputusan apakah mereka 

melakukan investasi di perusahaan tersebut atau di perusahaan lain. Bagi kreditor 

mereka lebih berkepentingan dengan kemampuan perusahaan dalam memenuhi 
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kewajiban finansialnya baik jangka pendek atau jangka panjang, di samping 

faktor keuntungan yang diperkirakan akan mampu diperoleh perusahaan. 

Masyarakat luas pada dasarnya mengukur keberhasilan perusahaan 

berdasar kemampuan perusahaan yang dilihat dari kinerja manajemen. Salah satu 

parameter kinerja tersebut adalah laba. Laba adalah kenaikan manfaat ekonomi 

selama satu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva 

atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan equitas yang tidak 

berasal dari kontribusi penanaman modal. Laporan laba-rugi di dalamnya 

tercantum laba-rugi yang dialami oleh perusahaan tersebut, merupakan salah satu 

laporan keuangan utama perusahaan yang melaporkan hasil kegiatan dalam 

meraih keuntungan untuk periode akuntansi tertentu. 

Informasi tentang posisi keuangan perusahaan, kinerja perusahaan, aliran 

kas perusahaan dapat diperoleh dari laporan keuangan perusahaan. Laporan 

keuangan melaporkan posisi keuangan perusahaan pada waktu tertentu, maupun 

operasinya selama beberapa periode sebelumnya, sehingga laporan keuangan 

dapat digunakan untuk membantu memprediksi masa depan. Laporan keuangan 

harus dianalisis untuk digunakan dalam pengambilan keputusan oleh pihak-pihak 

yang membutuhkan. Analisis laporan keuangan meliputi perhitungan dan 

interpretasi rasio keuangan. Analisis rasio ini digunakan dengan mengukur 

hubungan antara unsur-unsur laporan keuangan yang merupakan dasar untuk 

menginterpretasikan kondisi keuangan dan hasil operasi suatu perusahaan. Bagi 

manajemen analisis laporan keuangan digunakan untuk membantu mengantisipasi 

kondisi masa depan sebagai titik awal perencanaan tindakan yang mempengaruhi 

kondisi masa depan. 
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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 serta perubahan posisi keuangan 

suatu perusahaan. Berbagai analisis dapat digunakan dalam menganalisis laporan 

keuangan untuk memberikan 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. 

Analisis laporan keuangan dapat membantu pelaku bisnis, pemerintah, dan 

pemakai laporan keuangan lainnya dalam menilai kondisi keuangan suatu 

perusahaan. Dalam memprediksi laba tidak cukup hanya dengan menggunakan 

rasio keuangan yang terdapat dalam informasi 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. 

 

B. Perumusan Masalah  

Produk utama akuntansi adalah laporan keuangan. Dengan laporan 

keuangan kita dapat mengetahui berbagai rasio yang dapat dipakai sebagai dasar 

untuk memprediksi kejadian di masa yang akan datang, salah satunya untuk 

memprediksi perubahan laba. Dalam penelitian ini berusaha mencari bukti 

empiris mengenai jawaban atas permasalahan berikut ini: 
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Apakah ada pengaruh rasio keuangan terhadap kemampuan memprediksi 

perubahan laba pada perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di     PT 

Bursa Efek Jakarta ? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan Penelitian  

Untuk mengetahui pengaruh rasio keuangan terhadap kemampuan 

memprediksi perubahan laba perusahaan manufaktur yang terdaftar di PT 

Bursa Efek Jakarta. 

2. Manfaat Penelitian  

a. Bagi Pemakai Laporan keuangan  

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai pengaruh rasio 

keuangan dalam memprediksi perubahan laba sehingga para pemakai 

laporan keuangan dapat lebih berhati-hati dan lebih obyektif dalam 

menggunakan laporan keuangan sebagai dasar dalam pengambilan 

keputusan; 

b. Bagi Pihak lain 

Sebagai bahan masukan bagi pihak lain yang mengadakan penelitian lanjutan di 

masa yang akan datang.  
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