
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Perusahaan yang sehat adalah perusahaan yang dapat bertahan dalam 

kondisi ekonomi apapun, yang terlihat dari kemampuannya dalam memenuhi 

kewajiban-kewajiban finansialnya dan melaksanakan operasinya dengan stabil 

serta dapat menjaga kontinuitas perkembangan usahanya dari waktu ke waktu. 

Laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh 

informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang dicapai oleh 

perusahaan tersebut. Dari laporan keuangan perusahaan dapat diperoleh informasi 

tentang performance (kinerja) perusahaan, aliran kas perusahaan dan informasi 

lain yang berkaitan dengan laporan keuangan. Oleh karena itu, laporan               

keuangan sangat diperlukan untuk memahami informasi keuangan. 

Dalam menganalisis dan menilai kondisi keuangan perusahaan serta 

prospek pertumbuhan labanya ada beberapa teknik analisis yang dapat digunakan. 

Salah satu alternatif untuk mengetahui apakah informasi keuangan yang 

dihasilkan dapat bermanfaat untuk memprediksi pertumbuhan laba, termasuk 

kondisi keuangan di masa depan adalah dengan melakukan analisis rasio 

keuangan. Seperangkat laporan keuangan utama dalam bentuk neraca, laporan 

laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan arus kas belum dapat memberi 

manfaat maksimal bagi pemakai sebelum pemakai menganalisis laporan keuangan 

tersebut lebih lanjut dalam bentuk analisis laporan keuangan termasuk analisis 

terhadap rasio-rasio keuangan. 

Rasio keuangan berguna untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan 

keuangan suatu perusahaan. Dengan rasio keuangan memungkinkan investor 

menilai kondisi keuangan dan hasil operasi perusahaan saat ini dan masa lalu, 

serta sebagai pedoman bagi investor mengenai kinerja masa lalu dan masa 

mendatang yang dapat dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan investasinya. 



 

Secara umum kegunaan informasi keuangan hasil akuntansi adalah sebagai 

dasar bagi user (pemakai) dalam prediksi ke depan. Dalam Pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 Tahun 2007 paragraf 10 disebutkan pihak-

pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan yaitu : pemegang saham, 

kreditur dan karyawan. Pemakai penting lain meliputi pemasok, pelanggan, 

organisasi perdagangan, analis keuangan, calon investor, penjamin, ahli statistik, 

ahli ekonomi, petugas pajak dan pihak yang berwenang membuat peraturan. Para 

pemakai laporan keuangan membutuhkan keterangan kebijakan akuntansi terpilih 

sebagai bagian dari informasi yang dibutuhkan untuk membuat penilaian dan 

keputusan keuangan dan keperluan lain. Mereka tidak dapat membuat penilaian 

handal jika laporan keuangan tidak mengungkapkan dengan jelas kebijakan 

akuntansi terpilih yang penting dalam penyusunan laporan keuangan. 

Kekuatan prediksi rasio keuangan dalam memprediksi laba selama ini 

memang sangat berguna dalam menilai performance (kinerja) perusahaan di masa 

mendatang. Kekuatan prediksi rasio keuangan ditemukan secara berbeda oleh 

beberapa peneliti. Namun apakah semua rasio keuangan yang ada mempunyai 

kemampuan dalam memprediksi laba, sudah ada yang melakukan penelitiannya. 

Asyik dan Soelistyo, (2000 : 314) menyebutkan beberapa peneliti seperti 

O’Connor (1973) menggunakan data New York Stock Exchange dan menemukan 

bukti bahwa kekuatan prediksi rasio keuangan terhadap keuntungan saham untuk 

periode lima tahun lebih tinggi dibandingkan untuk periode tiga tahunan dan 

Machfoedz menggunakan data Bursa Efek Jakarta dan menemukan bahwa 

kekuatan prediksi rasio keuangan pertumbuhan laba untuk periode satu tahun, 

lebih tinggi dibandingkan dua tahun dan kekuatan prediksi untuk periode dua 

tahun ditemukan tidak signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa hasil penelitian 

tentang kekuatan prediksi rasio keuangan cenderung tidak konsisten atau berbeda 

antara satu negara dengan negara lain. 

Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Irmayani mahasiswi 

Universitas Widyatama tahun 2006 yaitu dengan menganalisis laporan keuangan 

kelompok perusahaan industri manufaktur yang sudah go public yang terdaftar di 

BEI. Kesimpulan dari penelitian terdahulu adalah bahwa analisis rasio keuangan 



 

tidak berpengaruh signifikan terhadap memprediksi laba di masa yang akan 

datang. Hal ini karena ukuran perusahaan mungkin memiliki pengaruh yang besar 

terhadap perbedaan perusahaan dalam menjalankan operasinya dalam rangka 

menghasilkan laba dan juga dikarenakan faktor-faktor ekonomi makro yang tidak 

mendukung, seperti tingkat inflasi, tingkat suku bunga, kurs rupiah terhadap dolar, 

dan pertumbuhan ekonomi.  Penelitian ini akan membuktikan hal tersebut yaitu  

pada industri manufaktur dengan menganalisis laporan keuangan pada periode 

yang berbeda yang terdaftar di BEI  dan waktu penelitian yang berbeda dengan 

penelitian sebelumnya dan juga jumlah perusahaan yang digunakan dalam 

penelitian ini berjumlah 135 perusahaan sedangkan pada penelitian terdahulu 

berjumlah 30 perusahaan. 

Pertumbuhan industri manufaktur mengalami penurunan sejak tahun 2005 

sampai tahun 2008. Pada tahun 2005 pertumbuhannya sebesar 5.8%, pada tahun 

2006 sebesar 5.27%, pada tahun 2007 sebesar 5.15% dan pada tahun 2008 sebesar 

4.80%. Hal ini disebabkan oleh minimnya daya dukung infrastruktur, khususnya 

listrik, yang menyebabkan pengusaha tidak mampu mengoptimalkan produksinya. 

Selain itu, kondisi pelabuhan di dalam negeri sangat memilukan. Itu terlihat dari 

kapsitas, tarif, dan penanganan yang dinilai masih lambat sehingga menyebabkan 

inefisiensi. (Sofjan Wanandi selaku Ketua Umum Asosiasi Pengausaha Indonesia) 

Dengan adanya fenomena di atas dan ketidakkonsistenan hasil penelitian-

penelitian terdahulu mengenai pengaruh beberapa rasio keuangan tertentu 

terhadap pertumbuhan laba, mendorong untuk melakukan pengujian lebih lanjut   

untuk meneliti apakah rasio keuangan masih sanggup memprediksi pertumbuhan 

laba di masa yang akan datang. 

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul: “Manfaat Pertumbuhan  Rasio Keuangan untuk 

Memprediksi Pertumbuhan Laba” (Studi survey pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI) 

 



 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan sebelumnya, maka dapat 

diidentifikasikan masalah yang hendak diteliti oleh penulis yaitu apakah rasio 

keuangan dapat bermanfaat untuk memprediksi pertumbuhan laba pada industri 

manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud dari  penelitian ini adalah untuk memperoleh data mengenai rasio 

keuangan untuk memprediksi pertumbuhan laba di masa yang akan datang, 

sedangkan tujuan penelitian adalah untuk mengetahui rasio keuangan dapat  

bermanfaat untuk memprediksi pertumbuhan laba pada industri manufaktur di 

Bursa Efek Indonesia (BEI).  

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi : 

1. Penulis 

Hasil penelitian ini akan menambah pengetahuan penulis, juga sebagai salah 

satu syarat dalam menempuh ujian kesarjanaan pada Fakultas Ekonomi 

Program Akuntansi Universitas Widyatama. 

2. Perusahaan 

Diharapkan dapat digunakan sebagai acuan yang bermanfaat bagi pihak 

manajemen perusahaan untuk memberikan gambaran mengenai analisis rasio 

keuangan untuk memprediksikan pertumbuhan laba di masa yang akan datang, 

yang dapat dijadikan bahan pertimbangan yang berarti bagi perusahaan dalam 

menjalankan operasinya sehingga dapat tercapai efisinsi dan efektivitas. 

3. Pihak Lain 

Diharapkan hasil penelitian dapat memberikan informasi dan tambahan 

pengetahuan  serta bisa dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya. Dan 

juga bagi investor dapat digunakan dalam pengambilan keputusan 

investasinya. 

 



 

1.5 Kerangka Pemikiran 

Laporan keuangan merupakan pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, 

dan pengkomunikasian informasi ekonomi yang bisa dipakai untuk penilaian dan 

pengambil keputusan oleh pemakai laporan keuangan. Laporan keuangan akan 

memberikan informasi mengenai profitabilitas, risiko, timing aliran kas, yang 

kesemuanya akan mempengaruhi harapan pihak-pihak yang berkepentingan. 

Harapan tersebut pada giliran selanjutnya akan mempengaruhi nilai perusahaan. 

Pemakai laporan keuangan perlu melakukan analisis sebagai alat bantu untuk 

mengolah kembali laporan keuangan sehingga dapat menghasilkan informasi yang 

dibutuhkan oleh para pemakai laporan keuangan untuk menilai kinerja perusahaan 

saat ini dan di masa mendatang. 

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), dalam PSAK No. 01 : 

“Definisi laporan keuangan yang telah dikemukakan dalam Kerangka 

Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan diulang di sini 

untuk lebih memudahkan pembahasan. Istilah laporan keuangan 

meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi 

keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara seperti, 

misalnya, sebagai laporan arus kas atau laporan arus dana), dan 

catatan atas laporan keuangan, laporan lain serta materi penjelasan 

yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan.” 

 

Rasio menurut Prastowo dan Juliaty (2002:52) : 

“Rasio merupakan alat analisis yang dapat memberikan jalan keluar 

dan menggambarkan simptom (gejala-gejala yang tampak) suatu 

keadaan. Jika diterjemahkan secara tepat, rasio juga dapat 

menunjukkan area-area yang memerlukan penelitian dan 

penanganan yang lebih mendalam.” 

 

Rasio keuangan bermanfaat untuk mengidentifikasikan kekuatan dan 

kelemahan kondisi keuangan suatu perusahaaan. Dengan rasio keuangan, investor 

dapat menilai kondisi keuangan dan hasil operasi perusahaan. Sehingga, rasio 

keuangan berpengaruh positif  untuk memprediksi pertumbuhan laba di masa 

yang akan datang dan bagi investor dalam pengambilan keputusan investasinya. 

(Sumber: Maurin Sitorus, www.yai.id) 

 



 

Sesuai dengan judul yang ditetapkan penulis, maka selain rasio keuangan 

kita juga membutuhkan laba sebagai data atau bahan untuk penelitian. Karena 

dalam penelitian ini penulis berusaha memprediksi atau mengukur laba dengan 

menggunakan rasio keuangan. 

Laba menurut Syahrul (2000;666) : 

“1. Perbedaan positif sebagai hasil penjualan produk-produk dan 

jasa-jasa dengan harga yang lebih tinggi daripada biaya untuk 

menghasilkan barang tersebut. 

2. Perbedaan antara harga jual dan harga beli dari suatu komoditi 

atau berharga apabila harga jualnya lebih tinggi”. 

 

Dari kedua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa laba adalah jumlah 

yang tersisa setelah penerimaan tersebut dikurangi dengan pengeluaran. Tujuan 

pengukuran laba yang lebih umum mensyaratkan pengukuran laba untuk periode 

yang lebih pendek guna memberikan alat kendali dan dasar bagi keputusan 

pemegang saham, kreditor, investor, dan manajemen, laba dapat dijadikan sebagai 

alat pengukur yang baik atas prestasi perusahaan. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis mengemukakan hipotesis sebagai 

berikut : 

“Pertumbuhan rasio keuangan berpengaruh positif untuk 

memprediksikan pertumbuhan laba industri manufaktur” 

 

1.6 Metode Penelitian  

Data yang diperlukan dalam penelitian ini akan dikumpulkan dengan 

menggunakan metode eksplanasi dengan menggunakan data sekunder, yakni 

penelitian yang meneliti data sekunder atau laporan keuangan suatu perusahaan 

untuk melakukan analisis dan ditarik sebuah kesimpulan. 

Data-data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang bersifat 

kuantitatif dan merupakan data sekunder atau sumber sekunder. Sumber sekunder 

menurut Sugiyono (2004:129) merupakan sumber yang secara tidak langsung 

memberikan data kepada pengumpul data.  

 



 

Pengumpulan data ini dilakukan sebagai berikut: 

1. Penelitian Lapangan (Field Reseach) 

Dilakukan untuk pengumpulan data sekunder laporan keuangan yang 

diperoleh dari www.idx.co.id yang penulis lakukan di Pojok Bursa Universitas 

Widyatama dan Indonesian Capital Market Directory. 

2. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mengkaji, 

serta menelaah literatur-literatur berupa buku, jurnal dan surat kabar yang ada 

kaitannya dengan penelitian.  

 

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Untuk keperluan skripsi ini, penulis akan melakukan penelitian pada 

industri manufaktur di Bursa Efek Indonesia pada Pojok Bursa Universitas 

Widyatama. Adapun waktu penelitian direncanakan mulai bulan Desember 2008 

sampai dengan selesai.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


