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ABSTRAK

Pengaruh Rasio Keuangan terhadap Prediksi Pertumbuhan Laba Di Masa 
yang Akan Datang

Dunia usaha dewasa ini semakin maju ditandai dengan semakin ketatnya 
persaingan di antara perusahaan-perusahaan yang ada. Persaingan ini terjadi di 
dalam semua sektor perekonomian baik industri, perdagangan maupun jasa. Hal 
ini disebabkan oleh arus globalisasi yang melanda dunia yang juga membuat 
perekonomian semakin terbuka melewati jarak dan batas antar negara. Tidak ada 
satu negarapun yang tidak terpengaruh oleh perkembangan perekonomian global. 
Seiring dengan semakin derasnya arus globalisasi, yang di dalamnya dituntut 
adanya pertukaran informasi yang semakin cepat antar daerah dan negara, 
membuat peranan telekomunikasi menjadi sangat penting. Hal ini menjadikan
industri telekomunikasi menjadi industri yang besar karena kebutuhan akan 
komunikasi semakin tinggi. Didukung dengan permintaan yang tinggi maka bisnis 
pada bidang industri telekomunikasi menjadi bisnis yang menggiurkan sehingga 
mengakibatkan persaingan yang sangat ketat dalam industri ini.

Beberapa temuan empiris menunjukkan bahwa rasio keuangan dapat 
digunakan untuk memprediksi kebangkrutan, keuntungan saham dan pertumbuhan 
laba. Berdasarkan penjelasan di atas, penulis bermaksud untuk melakukan 
penelitian dalam penyusunan skripsi yang berjudul: “Pengaruh Rasio Keuangan 
terhadap Prediksi Pertumbuhan Laba Di Masa yang Akan Datang”.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Dalam 
penelitian ini metode analisis statistik yang digunakan adalah analisis regresi 
berganda dan korelasi Product Moment. Pengujian hipotesis manggunakan 
statistik uji t dengan tingkat signifikansi sebesar 5%.

Dari hasil pengolahan diperoleh rhitung sebesar 0,764 yang menunjukkan 
bahwa hubungan antar variabel adalah kuat. Berdasarkan uji signifikansi 
diperoleh nilai thitung sebesar 4,74, sedangkan ttabel sebesar 2,120. Maka dapat 
diketahui bahwa nilai thitung lebih besar daripada ttabel. Hal tersebut menunjukkan 
bahwa Ho ditolak, dengan demikian variabel rasio keuangan memiliki pengaruh 
yang signifikan terhadap prediksi laba di masa yang akan datang.

Sebaiknya perusahaan menggunakan rasio keuangan untuk memprediksi
pertumbuhan laba di masa yang akan datang, karena dapat mencerminkan keadaan 
laba sebenarnya. Untuk penelitian selanjutnya, hendaknya menggunakan rasio 
yang lebih banyak agar hasil yang diperoleh lebih akurat dan menggunakan 
sampel perusahaan yang lebih banyak, agar hasilnya dapat diterapkan di semua 
industri yang ada.


