
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Manfaat 

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan “manfaat” sebagai “guna, 

faedah, laba, untung”. Dari pengertian diatas, manfaat bisa dikatakan mempunyai  

pengaruh positif satu variabel bagi terwujudnya variabel lain. Berkaitan dengan 

penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa rasio keuangan dapat berpengaruh positif 

atau berguna untuk memprediksi pertumbuhan laba. 

  

2.2 Rasio Keuangan 

2.2.1 Pengertian Rasio Keuangan 

Menurut Harahap (2008:297) pengertian dari rasio keuangan, yaitu: 

“Rasio Keuangan adalah angka yang diperoleh dari hasil perbandingan 

dari satu pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai 

hubungan yang relevan dan signifikan(berarti).” 

 

Menurut Munawir (2004:64) pengertian dari rasio keuangan, yaitu: 

“Rasio menggambarkan sauatu hubungan atau perimbangan (mathematical 

relationship) antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain, dan 

dengan menggunakan alat analisa berupa rasio ini akan dapat menjelaskan 

atau memberi gambaran kepada penganalisa tentang baik atau buruknya 

keadaan atau posisi keuangan suatu perusahaan terutama apabila angka 

rasio tersebut dibandingkan dengan angka rasio pembanding yang 

digunakan sebagai standar.”  

 

2.2.2 Jenis Rasio Keuangan 

Analisis rasio keuangan merupakan salah satu teknik dalam menganalisis 

laporan keuangan yang banyak digunakan untuk menilai kinerja perusahaan 

karena penggunaannya yang relatif mudah. 

 

 



 

Menurut Harahap (2008:301), rasio keuangan, yaitu:  

1. Rasio Likuiditas (Liquidity Ratio) 

Rasio Likuiditas menggambarkan kemampuan perusahaan untuk 

menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya. Rasio-rasio ini dapat dihitung 

melalui sumber informasi tentang modal kerja yaitu pos-pos aktiva lancar dan 

utang lancar. Beberapa rasio likuiditas ini adalah sebagai berikut: 

a. Current Ratio = 
sLiabilitie Current

Assets Current
 

Rasio ini menunjukkan sejauh mana aktiva lancar menutupi kewajiban-

kewajiban lancar. 

b. Quick Ratio = 
sLiabilitie Current

sInventorieAssets Current −
 

Rasio ini menunjukkan kemampuan aktiva lancar yang paling likuid 

mampu menutupi utang lancar. 

c. Cash Ratio of Current Assets = 
Assets Current

Cash
 

Rasio ini menunjukkan porsi jumlah kas dibandingkan dengan total aktiva 

lancar. 

d. Cash Ratio of Current Liabilities = 
sLiabilitie Current

Cash
 

Rasio ini menunjukkan porsi kas yang dapat menutupi utang lancar. 

 

e. Current Assets Ratio and Total Assets = 
Assets Total

Assets Current
 

Rasio ini menunjukkan porsi aktiva lancar atas total aktiva. 

f. Current Assets and Total Liabilities = 
termLong sLiabilitie Total

Assets Current

−
 

 



 

Rasio ini menunjukkan porsi aktiva lancar atas total kewajiban 

perusahaan. 

2. Solvabilitas 

Rasio solvabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam membayar 

kewajiban jangka panjangnya atau kewajiban-kewajibannya apabila 

perusahaan dilikuidasi. Rasio ini dapat dihitung dari pos-pos yang sifatnya 

jangka panjang. Rasio solvabilitas antara lain: 

a.  Liabilities Ratio Proprietorship = 
Equity

sLiabilitie Total
 

Rasio ini menggambarkan sampai sejauhmana modal pemilik dapat 

menutupi utang-utang kepada pihak luar. 

b.  Debt Service Ratio = 
sLiabilitie and Interest Payment

Expenses cash NononDepreciatiEAT −−
 

Rasio ini menunjukkan sejauhmana laba setelah dikurangi bunga dan 

penyusutan serta biaya nonkas dapat menutupi kewajiban bunga dan 

pinjaman. 

c. Liabilities Ratio of Assets = 
Assets Total

sLiabilitie Total
 

Rasio ini menunjukkan sejauhmana utang dapat ditutupi oleh aktiva lebih 

besar rasionya lebih aman (solvable). 

d.  Long-Term Debt to Total Assets = 
Assets Total

Debt Term Long
 

Rasio ini menunjukkan sejauh mana utang jangka panjang dapat ditutupi 

oleh aktiva. 

e.  Long-Term Liabilities to Shareholders Equity = 
Equity rsShareholde

sLiabilitie TermLong −
 

Rasio ini menunjukkan sampai sejauh mana modal pemilik dapat menutupi 

hutang jangka panjang. 

 



 

3.  Profitability Ratio 

Rasio Profitabilitas atau disebut juga Rasio Rentabilitas menggambarkan 

kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan, dan 

sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, 

jumlah cabang, dan sebagainya. Rasio yang menggambarkan kemampuan 

perusahaan menghasilkan  laba disebut juga Operting Ratio. Beberapa jenis 

rasio profitabilitas ini dapat dikemukakan sebagai berikut: 

a.  Profit Margin = 
Sales

Income Net
  

Angka ini menunjukkan berapa besar persentase pendapatan bersih yang 

diperoleh dari setiap penjualan. 

b. Assets Turn Over (Return on Assets) = 
Assets Total

 SalesNet
 

Rasio ini menggambarkan perputaran aktiva diukur dari volume penjualan. 

c.  Return on Equity (Return on Investment) = 
Equity

EAT
 

Rasio ini menunjukkan berapa persen diperoleh laba bersih bila diukur 

dari modal pemilik. 

d.  Return on Total Assets = 
Assets Total

EAT
 

Rasio ini menunjukkan berapa besar laba bersih diperoleh perusahaan bila 

diukur dari nilai aktiva. 

e.  Basic  Earning Power = 
Assets Total

EBIT
 

Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan memperoleh laba diukur 

dari jumlah laba sebelum dikurangi bunga dan pajak dibandingkan dengan 

total aktiva. 

 



 

f.  Earning Per Share = 
 StockCommon of  Shareof Number

EAT
 

Rasio ini menunjukkan berapa besar kemampuan per lembar saham 

menghasilkan laba. 

g.  Gross Profit Margin = 
 SalesNet

Profit Gross
 

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba kotor pada 

tingkat penjualan tertentu dengan mengukur efisiensi produksi dan 

penentuan harga jual. 

h. Operating Profit Margin = 
 SalesNet

Profit Operating
 

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba operasi 

pada tingkat penjualan tertentu. Nilai rasio yang rendah akan mempunyai 

pengaruh yang baik terhadap efisiensi perusahaan. 

i.  Net Income to Sales = 
Sales

EAT
 

Rasio ini menghitung sejauh mana kemampuan perusahaan menghasilkan 

laba bersih pada tingkat penjualan tertentu. Rasio ini juga bisa 

diinterpretasikan juga sebagai kemampuan perusahaan menekan biaya-

biaya (ukuran efisiensi) di perusahaan pada periode tertentu. 

 

4.  Leverage Ratio 

Rasio ini menggambarkan hubungan antara utang perusahaan terhadap modal 

maupun aset. Rasio ini dapat melihat seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh 

utang atau pihak luar dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh 

modal (equity). Perusahaan yang baik mestinya memilki komposisi modal 

yang lebih besar dari utang. Rasio ini bisa juga dianggap bagian dari rasio 

Solvabilitas. 

 

 



 

a.  Total Debt to Total Assets Ratio  

Rasio ini biasa disebut sebagai rasio hutang, yaitu mengukur presentase 

besarnya dana yang berasal dari hutang. 

Debt Ratio = %100x
AssetsTotal

sLiabilitie
 

b.  Debt to Equity Ratio = x100%
Equity

sLiabilitie Total
 

Rasio utang modal sendiri merupakan imbangan antara utang yang 

dimiliki perusahaan dengan modal sendiri. 

c.  Time Interest Earned Ratio = x100%
Expenses Interest

EBIT
  

Rasio ini sering disebut Coverage Ratio merupakan rasio antara laba 

sebelum bunga dan pajak dengan beban bunga. 

d.  Fixed Charge Coverage Ratio = x100%
Lease PrepaidInterest

Lease PrepaidInterestEBIT

+

++
 

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk menutup beban 

tetapnya termasuk pembayaran deviden saham preferen, bunga, angsuran 

pinjaman, dan sewa. 

e.  Debt Service Ratio = x100%
PinjamanPokok Angsuran 

Tax) of Cost(1
RentInterset

EBIT

−
++

 

Rasio ini merupakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi beban 

tetapnya termasuk angsuran pokok pinjaman. 

 

5.  Activity Ratio 

Rasio ini menggambarkan aktivitas yang dilakukan perusahaan dalam 

menjalankan operasinya baik dalam kegiatan penjualan, pembelian dan 

kegiatan lainnya. Rasio ini antara lain: 



 

a. Inventory Turn Over = 
sInventorie Average

COGS
  

Rasio ini menunjukkan berapa cepat perputaran persediaan dalam siklus 

produksi normal. 

b. Receivable Turn Over = 
Receivable Average

Credit  SalesNet
 

Rasio ini menunjukkan berapa cepat penagihan piutang. 

Receivable Turn Over ini dapat dikonversikan ke hari, caranya: 

=
Ratio Over Turn Receivable

360
 

c. Fixed Assets Turn Over = 
Assets Fixed Net

Sales
 

Rasio ini menunjukkan berapa kali nilai aktiva berputar bila diukur dari 

volume penjualan. 

d. Total Assets Turn Over = 
sTotalAsset

Sales
 

Rasio ini menunjukkan perputaran total aktiva diukur dari volume 

penjualan dengan kata lain seberapa jauh kemampuan semua aktiva 

menciptakan penjualan. 

e. Average Collection Period = 
Day per Sales

Receivable Average
 

Angka ini menunjukkan berapa lama perusahaan melakukan penagihan 

piutang. 

f. Sales to Current Liabilities = 
sLiabilitie Current

Sales
 

Rasio ini digunakan untuk mengetahui jumlah perputaran utang dagang 

selama periode tertentu. 

 

 



 

6. Growth Ratio 

Rasio ini menggambarkan persentasi pertumbuhan pos-pos perusahaan dari 

tahun ke tahun. Rasio ini antar lain: 

a.  Sales Growth Ratio = 
Year Before Sales

Year Before SalesYear This Sales −
 

Rasio ini menunjukkan persentasi kenaikan penjualan tahun ini dibanding 

dengan tahun lalu. 

b.  Net Profit Growth Ratio = 
Year Before Profit Net

Year Before Profit NetYear This Profit Net −
  

Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan meningkatkan laba bersih 

dibanding tahun lalu. 

c.  Earning per Share = 
Year Before  Shareper Earning

Year Before  Shareper EarningYear This  Shareper Earning −
 

Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan meningktkan EPS dari 

tahun lalu. 

d.  Growth Dividen per Share = 
Year Before  ShareDividen

Year Before  Shareper DividenYear This  Shareper Dividen −
 

Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan meningkatkan dividen per 

share dari tahun lalu. 

 

7. Market Based Ratio 

Rasio ini merupakan rasio yang lazim dan yang khusus dipergunakan di pasar 

modal yang menggambarkan situasi/keadaan prestasi perusahaan di pasar 

modal. Rasio ini antara lain: 

a.  Price Earning Ratio = 
Income Net

 StockCommon of Price Market
 

Rasio ini menunjukkan perbandingan antara harga saham di pasar harga 

perdana yang ditawarkan dibandingkan dengan pendapatan yang diterima. 

 



 

b.  Market to Book Value Ratio = 
ValueBook

StockofShareMarket
  

Rasio ini menunjukkan perbandingan harga saham di pasar dengan nilai 

buku saham tersebut yang digambarkan di neraca. 

 

8. Productivitas Ratio 

Jika perusahaan ingin dinilai dari segi produktivitas unit-unitnya maka bisa 

dihitung rasio produktivitas. Rasio ini menunjukkan tingkat produktivitas dari 

unit atau kegiatan yang dinilai. Rasio ini antara lain: 

a.  Rasio Karyawan Atas Penjualan = 
Worker of Number

 SalesNet
  

Rasio ini menunjukkan sejauhmana kemampuan karyawan menghasilkan 

laba. 

b.  Rasio Biaya per Karyawan = 
Worker of Number

Cost Total
 

Rasio ini menunjukkan jumlah biaya yang diukur dari jumlah karyawan. 

c.  Rasio Penjualan Terhadap Space Ruangan = 
)(m  Spaceof Number

 SalesNet
2  

Rasio ini menunjukkan produktivitas space. 

d.  Rasio Laba terhadap Karyawan = 
Worker of Number

Income Net
 

Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan menciptkan laba. 

e.  Rasio Laba terhadap Cabang = 
CabangJumlah 

Laba Total
 

Rasio ini menunjukkan kontribusi rata-rata dari cabang atas penciptaan 

laba. 

f.  Rasio Lain 

Sebenarnya masih banyak lagi rasio lain yang dapat mengukur 

produktivitas ini. Dan masing-masing orang dapat membuat rasio sendiri 

yang dinilainya bermanfaat dan berarti. Bisa ditinjau dari aspek Penjualan, 

Biaya, Aktiva, Modal,  dan komponen lainnya. 



 

Misalnya: 

- Rasio Penjualan terhadap Modal Pemilik 

- Rasio Biaya terhadap Produksi 

- Rasio Laba terhadap Jam Kerja 

- Rasio Aktivitas terhadap Karyawan 

- Rasio Biaya Operasi terhadap Karyawan 

 

Sedangkan menurut J. Courties yang dikemukakan kembali oleh 

Harahap (2008:300), ada tiga aspek penting dalam menganalisis laporan 

keuangan yaitu: 

1.  Profitabilitas 

Kemampuan perusahaan menghasilkan laba yang digambarkan oleh Return 

On Investment (ROI). Ia melihat ROI ini digambarkan lebih rinci lagi oleh 

Ratio Profit Margin dan Capital Turn Over. 

2.  Management Performance 

Rasio yang dapat menilai prestasi manajemen. Ia melihat dari segi kebijakan 

kredit, Persediaan, Administrasi, dan Struktur Harta dan Modal. 

3.  Solvency 

Kemampuan perusahaan melunasi kewajibannya. Solvency ini digambarkan 

oleh arus kas baik jangka pendek maupun jangka panjang.  

 

2.2.3 Tujuan dan Penggunaan Analisis Rasio 

Analisis rasio (ratio analysis) digunakan untuk membandingkan risk and 

return perusahaan yang berbeda sehingga dapat membantu investor dan kreditor 

selaku stakeholders utama membuat keputusan investasi dan pemberian kredit 

secara tepat. Keputusan tersebut memerlukan evaluasi perubahan kinerja selama 

jangka waktu investasi dan perbandingan antara perusahaan sejenis menurut 

periode waktu yang diperbandingkan. 

Kreditur jangka pendek (Short-term dan trade creditor) sangat 

berkepentingan dengan likuiditas jangka pendek perusahaan. Kreditur jangka 

panjang (Long-term creditor, seperti bond holders) berkepentingan dengan 



 

solvabilitas dalam jangka panjang. Para kreditur ini mengharapakan risiko 

minimum dan keyakinan sumber daya tersedia untuk pelunasan pokok dan bunga. 

Investor ekuitas sangat berkepentingan dengan earning power perusahaan 

dalam jangka panjang. Investor ekuitas akan menerima risiko residual yaitu return 

dari kegiatan operasional setelah seluruh klaim supplier dan kreditur diselesaikan 

sehingga analisis bagi investor ekuitas memerlukan analisis yang bersifat 

komprehensif. 

Tujuan utama analisis rasio yaitu membandingkan hubungan risk and 

return untuk perusahaan yang berbeda. Rasio menunjukkan profil perusahaan, 

karakteristik ekonomi, strategi kompetitif, keunikan operasional, karakteristik 

investasi dan keuangannya. (Sastradipraja, 2007:14).  

 

2.2.4 Cara Menafsirkan Rasio Keuangan 

Pada umumnya digunakan dua cara untuk menafsirkan rasio-rasio 

keuangan. Dengan menggunakan asumsi bahwa metode akuntansi yang 

dipergunakan oleh perusahaan konsisten dari waktu ke waktu, dan sama dengan 

yang dipergunakan oleh perusahaan-perusahaan lain (kalau ternyata berbeda, 

maka analisis keuangan perlu melakukan penyesuaian), maka rasio-rasio 

keuangan yang dihitung bisa ditafsirkan menurut Husnan dan Pudjiastuti 

(2002:77) yaitu: 

1. Membandingkan dengan rasio keuangan perusahaan di masa lalu. 

2. Membandingkan dengan rasio keuangan perusahaan-perusahaan lain dalam 

satu industri. 

Cara kedua relatif lebih baik karena bisa mengetahui kedudukan relatif 

perusahaan dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lain, apakah 

perusahaaan berada di atas rata-rata, di bawah rata-rata atau termasuk rata-rata. 

Sayangnya ada kecenderungan untuk menjadi semakin sulit mengelompokkan 

perusahaan ke dalam satu industri yang sama, karena banyak perusahaan yang 

tidak hanya menjalankan satu jenis bisnis saja. 



 

Cara lain adalah dengan membandingkan rasio keuangan dengan 

kebijakan yang diambil perusahaan. Beberapa rasio bisa dibandingkan dengan 

kebijakan-kebijakan seperti dalam hal, penjualan kredit dan persediaan.  

 

2.3 Keunggulan dan Keterbatasan Analisis Rasio 

Menurut Harahap (2008:298), analisis rasio memiliki keunggulan 

dibanding teknik analisis lainnya, yaitu: 

1. Rasio merupakan angka-angka atau ikhtisar statistik yang lebih mudah dibaca 

dan ditafsirkan. 

2. Merupakan pengganti yang lebih sederhana dari informasi yang disajikan 

laporan keuangan yang sangat rinci dan rumit. 

3. Mengetahui posisi perusahaan di tengah industri lain. 

4. Sangat bermanfaat untuk bahan dalam mengisi model-model pengambilan 

keputusan dan model prediksi (Z-score). 

5. Menstandarisir size perusahaan. 

6. Lebih mudah memperbandingkan perusahaan dengan perusahaan lain atau 

melihat perkembangan perusahaan secara periodik atau time series. 

7. Lebih mudah melihat tren perusahaan serta melakukan prediksi di masa yang 

akan datang. 

 

Menurut Agnes Sawir (2003:44), keterbatasan analisis rasio antara lain 

adalah: 

1. Kesulitan dalam mengidentifikasi kategori industri dari perusahaan yang 

dianalisis apabila perusahaan tersebut bergerak di beberapa bidang usaha. 

2. Rasio disusun dari data akuntansi dan data tersebut dipengaruhi oleh cara 

penafsiran yang berbeda dan bahkan bisa merupakan hasil manipulasi. 

3. Perbedaan metode akuntansi akan meghasilkan perhitungan yang berbeda, 

misalnya perbedaan metode penyusutan atau metode penilaian persediaan. 

4. Informasi rata-rata industri adalah data umum dan hanya merupakan 

perkiraan. 

 



 

2.4 Laba 

2.4.1 Pengertian Laba 

Profit/laba merupakan salah satu indikator kesuksesan badan usaha karena 

laba dapat dijadikan ukuran efisiensi dan efektivitas suatu peruusahaan. Semakin 

tingginya laba merupakan salah satu cerminan keberhasilan perusahaan dalam 

memasarkan produk atau jasanya. Oleh karena itu, laba merupakan salah satu 

tujuan utama yang ingin dicapai perusahaan. 

Walaupun tidak semua organisasi perusahaan menjadikan laba sebagai 

tujuan utama, tetapi tidak adapat dipungkiri bahwa pada organisasi non profit pun 

laba diperlukan untuk bertahan hidup. Untuk perusahaan yang memaksimalkan 

laba, laba dapat menjamin eksistensi perusahaan baik dalam operasi 

maupundalam kemampuan untuk memberikan deviden yang memuaskan kepada 

para pemegang sahamnya. 

Pengertian laba dalam PSAK No. 25 (2007:25,2), dinyatakan sebagai 

berikut: 

“Semua unsur pendapatan dan beban yang diakui dalam suatu periode 

harus tercakup dalam penetapan laba atau rugi bersih untuk periode 

tersebut kecuali jika standar akuntansi keuangan yang berlaku 

mensyaratkan atau memperbolehkan sebaliknya.” 

 

2.4.2 Jenis-jenis Laba 

Jenis-jenis laba dalam kaitannya dengan perhitungan laba-rugi terdiri dari 

beberapa jenis diantaranya adalah: 

1. Laba Kotor, merupakan selisih antara penjualan dengan harga pokok 

penjualan. 

2. Laba operasi, merupakan hasil dari aktivitas yang termasuk ke rencana 

perusahaan, kecuali jika ada perubahan-perubahan besar dalam ekonomi yang 

diharapkan dapat tercapai dalam tahun tersebut. 

3. Laba sebelum pajak, merupakan laba operasi ditambah hasil-hasil dan 

dikurangi biaya-biaya di luar operasi normal perusahaan. Bagi pihak-pihak 

tertentu, terutama dalam hal pajak, angka ini merupakan bagian terpenting 

karena menyatakan laba pada akhirnya dicapai perusahaan. 



 

4. Laba sesudah pajak/laba bersih, merupakan laba sebelum pajak dikurangi 

dengan pajak. Hasil operasi suatu perusahaan umumnya dirangkum dalam 

suatu bagan utama, yaitu laba bersih. Tetapi walaupun demikian, laba bersih 

ini belum dianggap ringkas, oleh karena itu digunakan indikator lainnya yang 

lebih ringkas yaitu Earning per Share. 

 

2.4.3 Tujuan dan Manfaat Laba 

Menurut Hendriksen (2000:331) tujuan pelaporan laba adalah 

memberikan informasi yang berguna bagi mereka yang paling berkepentingan 

dalam laporan keuangan. Sedangkan salah satu tujuan dasar yang diasumsikan 

paling penting untuk semua pemakai laporan keuangan adalah kebutuhan untuk 

membedakan antara modal yang diinvestasikan dan laba antar saham dan arus kas 

sebagai bagian dari proses deskriptif dan akuntansi. Tujuan yang lebih spesifik 

mencakup: 

1. Penggunaan laba sebagai pengukuran efisiensi manajemen. 

2. Penggunaan angka laba historis untuk membantu meramalkan arah masa 

depan dari perusahaan atau pembagian deviden mas depan. 

3. Penggunaan laba sebagai pengukuran pencapaian dan sebagai pedoman untuk 

keputusan manajerial masa depan. 

 

2.4.4 Prediksi Laba  

Salah satu manfaat laba adalah untuk memprediksi laba perusahaan tahun 

yang akan datang (SFAC No.1, 2002). Laba dapat dijadikan sebagai alat ukur 

keberhasilan suatu perusahaan yang tercermin dalam kinerja manajemennya. 

Informasi mengenai kinerja masa lalu yang terdapat pada informasi laba dapat 

digunakan untuk memprediksi kinerja masa depan perusahaan, walaupun 

kesuksesan masa lalu tidak menjamin kesuksesan masa yang akan datang akan 

tetapi prediksi mengenai laba yang akan datang dapat dilakukan jika ada 

hubungan yang cukup kuat antara kinerja masa lalu dengan kinerja masa depan.  

 

 



 

Bagi para investor informasi laba dapat digunakan sebagai faktor utama 

dalam meramalkan distribusi dividen di masa yang akan datang yamg merupakan 

faktor penting untuk menetapkan nilai berjalan atas sebagian saham atau atas 

keseluruhan perusahaan, sedangkan bagi pemegang obligasi dan kreditor 

informasi laba dapat digunakan untuk menilai tingkat pengembalian tahunan dan 

menerima pembayaran kembali pokok pinjaman pada saat utang tersebut telah 

jatuh tempo. 

Prediksi laba sering digunakan sebagai dasar dalam pengambilan 

keputusan investasi dan penilaian kinerja manajemen suatu perusahaan untuk 

masa yang akan datang. Penilaian terhadap kemampuan manajemen dan 

tersedianya informasi yang memadai merupakan faktor penting dalam membuat 

prediksi laba untuk masa yang akan datang. Laba dapat diprediksi  dengan 

menggunakan alat analisis trend, Break Even Point (BEP) dan analisis regresi. 

Alat analisis  yang dapat digunakan dalam memprediksi pertumbuhan laba 

yang akan datang dibahas dalam penelitian ini adalah analisis regresi. Regresi 

dalam pengertian modern adalah study bagaimana variabel dependen dipengaruhi 

oleh satu atau lebih dari variabel independen dengan tujuan untuk mengestimasi 

dan atau memprediksi nilai rata-rata variabel dependen didasarkan pada nilai 

variabel independen yang diketahui (Agus Widarjono, 2005 yang dikutip dari 

Jurnal Lina Purnawati, 2005). Penelitian ini menggunakan regresi berganda 

sebagai alat analisis untuk memprediksi pertumbuhan laba karena dalam analisis 

regresi dapat menjelaskan hubungan antar variabel independen dan variabel 

dependen yang menujukkan hubungan satu arah yaitu pengaruh variabel rasio 

keuangan terhadap variabel pertumbuhan laba. Adapun rumus pengukuran 

pertumbuhan laba untuk periode satu tahun yang akan datang adalah sebagai 

berikut: 

%100
1

1 x
Y

YY
Y

t

tt

−

−−
=  

Dimana : Y    = pertumbuhan laba 

  Yt    = laba periode t 

  Yt-1 = laba periode satu tahun sebelumnya 



 

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah  rasio 

keuangan. Rasio keuangan dijadikan variabel independen dalam memprediksi 

pertumbuhan laba karena rasio keuangan mempunyai sifat future oriented 

sehingga dapat digunakan untuk memprediksi pertumbuhan laba yang akan 

datang, sedangkan pertumbuhan laba dijadikan variabel dependennya karena 

tujuan setiap perusahaan dalam melakukan kegiatan operasinya adalah untuk 

memperoleh laba, begitu pula tujuan para investor yang melakukan investasi pada 

suatu perusahaan adalah untuk mengetahui tingkat keuntungan yang akan 

diperoleh, dengan alasan tersebut maka laba layak untuk diprediksikan.   

 

2.4.5 Konsep Laba dan Pengukuran Laba 

Konsep laba akrual sebagai pengukuran yang fundamental terus-menerus 

menghadapi tantangan, akan tetapi dari sudut  presfektif informasi, konsep laba 

jelas menggambarkan kegiatan akuntansi. Konsep laba merupakan jumlah yang 

dapat dikembalikan oleh entitas kepada investornya sambil tetap memperhatikan 

tingkat kesejahteraan entitas yang bersangkutan. 

Laba pada sebuah pusat laba atau unit usaha, menjadikan laba sebagai 

tujuan utamanya karena merupakan alat yang baik untuk mengukur prestasi dari 

pimpinan atau manajemennya, atau dengan kata lain efektivitas atau efisiensi dari 

suatu unit usaha secara garis besar dapat dilihat pada laba yang diraihnya. 

Pengukuran laba dapat dihiting dengan cara menghitung pertumbuhan net 

assets pada dua periode akuntansi yang berbeda, kemudian dinilai perubahannya. 

Cara lain adalah dengan membandingkan pendapatan yang diperoleh dengan 

beban yang dikorbankan untuk menghasilkan pendapatan tersebut dalam periode 

akuntansi. 

Menurut Hendriksen, dkk yang diterjemahkan oleh Herman Wibowo 

(2000:332-342), menyebutkan bahwa terdapat tiga tingkatan dalam konsep laba, 

yaitu: 

1. Tingkat Sintaksis 

Dalam tingkatan ini, laba didasarkan pada konvensi (kebiasaan) dan aturan-

aturan yang seharusnya logis dan konsisten dengan mendasarkannya pada 



 

premis dan konsep yang telah berkembang dari praktek yang ada. Pengukuran 

laba berdasarkan tingkatan ini diukur dengan menggunakan: 

a. Pendekatan Transaksi 

Laba dalam pendekatan ini dianggap timbul karena adanya transaksi atau 

hasil dari suatu transaksi yang menyebabkan perubahan nilai aktiva atau 

hutang lancar. 

b. Pendekatan Aktivitas 

Menurut pendekatan ini, laba timbul karena adanya aktivitas atau peristiwa 

tertentu yang telah terjadi dan bukan atas suatu transaksi dengan 

berorientasi konsepsi dunia nyata. 

2. Tingkat Semantik 

Konsep laba menurut tingkatan ini menyangkut dua hal, yaitu: 

a. Menyangkut perubahan dalam peningkatan kemakmuran yang harus 

ditunjukkan langsung pada keberhasilan perusahaan dalam 

mempergunakan dananya dari suatu aktivitas perusahaan untuk 

menghasilkan kas maksimum melebihi kas yang dikeluarkan. 

b. Memaksimalisasikan laba berdasarkan kondisi khusus dari struktur pasar, 

permintaan produk dan biaya masukan di dalam pengukuran efisiensi laba 

komprehensif. Efisiensi mengandung arti interpretatif dalam pengertian 

ekonomi yaitu pemanfaatan optimum sumber daya yang terbatas. 

3. Tingkat Pragmatik 

Tujuan dari konsep ini adalah mengevaluasi laba berdasarkan pada dimensi 

perilaku. Salah satu ciri perilaku adalah kemampuan memprediksi. Laba 

bersih selama beberapa periode digunakan untuk memprediksi operasi 

perusahaan di masa yang akan datang, jika faktor-faktor relevan lainnya ikut 

dipertimbangkan. Asumsi lainnya bahwa laba harus bertalian erat dengan arus 

kas atau arus dana. Ciri-ciri perilaku lainnya meliputi pengambilan keputusan 

manajerial, hubungan perubahan laba dengan harga pasar dan permintaan 

angka-angka laba oleh para investor tanpa memperhatikan kurangnya makna 

interpretatifnya. 

 



 

Dan dalam cakupan laba terdapat dua konsep pengukuran yang umum 

digunakan, yaitu: 

1. Konsep Operasi Kini dari Laba (The Current Opertanig Concept of Income) 

Konsep ini memusatkan perhatian pada pengukuran efisiensi usaha 

perusahaan. Penekanan perhitungan laba adalah pada istilah current dan 

operating. Pengertian current ditujukan pada tindakan manajemen yang 

diambil pada periode berjalan kecuali tindakan yang berhubungan dengan 

aktiva tetap. Sedangkan operating ditujukan pada aktivitas yang bersifat 

operasional.   

2. Laba Komprehensif (The All Inclusive Concept of Income) 

Konsep ini didefinisikan sebagai total perubahan kepemilikan yang diakui 

dengan mencatat transaksi atau revaluasi saham perusahaan selama periode 

tertentu untuk distribusi deviden dan transaksi modal. 

 

2.5 Hubungan Rasio Keuangan dan Prediksi Pertumbuhan Laba 

Untuk dapat menginterpretasikan informasi yang relevan dengan tujuan 

dan kepentingan pemakainya dikembangkan seperangkat teknik analisis yang 

didasarkan pada laporan keuangan yang dipublikasikan. Salah satu teknik yang 

popular diaplikasikan dalam praktik bisnis khususnya dalam memprediksi laba 

adalah analisis rasio keuangan. Makna dan kegunaan rasio keuangan dalam 

praktik bisnis pada kenyataannya bersifat subjektif tergantung kepada, untuk apa 

suatu analisis dilakukan dan dalam konteks apa analisis tersebut diaplikasikan 

(Helfert, 1991) dalam Warsidi dan Bambang S. Pramuka, 2000. Menurut Suad 

Husnan (1997) dalam Agus Endro Suwarno (2004) untuk melakukan analisis 

rasio keuangan diperlukan perhitungan rasio-rasio keuangan yang mencerminkan 

aspek-aspek tertentu yang mungkin dihitung berdasarkan atas angka-angka yang 

ada dalam neraca saja, dalam laporan laba rugi saja, atau pada neraca dan laporan 

laba rugi. 

Selain bersifat future oriented rasio-rasio keuangan tersebut dapat 

digunakan untuk menjelaskan atau memberi gambaran kepada penganalisa 

tentang baik buruknya keadaan atau kondisi keuangan suatu perusahaan 



 

(Munawir, 2000), dengan mengetahui informasi tersebut kita dapat mengetahui 

tingkat laba yang dicapai perusahaan di masa yang akan datang. Analisis rasio 

keuangan bukan hanya dapat menentukan tingkat keuntungan yang diperoleh tapi 

juga dapat menentukan tingkat likuiditas, solvabilitas, dan keefektifan operasi 

perusahaan.  (Jurnal Lina Purnawati, 2005)  

Penelitian-penelitian yang menghubungkan rasio keuangan dengan 

fenomena-fenomena akuntansi tertentu, dengan harapan akan ditemukan berbagai 

kegunaan objektif rasio keuangan telah banyak dilakukan, beberapa penelitian 

yang telah dilakukan antara lain penelitian yang dilakukan oleh Mas’ud 

Machfoed (1994) untuk menguji kemampuan rasio keuangan dalam memprediksi 

perubahan laba yang dilkukan terhadap 68 perusahaan pabrikan yang terdaftar di 

Bursa Efek Jakarta (BEJ), dengan menggunakan 47 rasio yang dikategorikan ke 

dalam 9 kategori yaitu short term liquidity, long term solvency, profitability, 

produvtivity, indebtedness, investment insentiveness, leverage, return on 

investment dan equity. Hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya 13 rasio 

keuangan yang dapat digunakan untuk memprediksi pertumbuhan laba. Dari 

tigabelas rasio keuangan yang digunakan hanya 3 rasio yang signifikan dalam 

memprediksi pertumbuhan laba yaitu Gross Profit Margin (GPM), Net Income to 

Sales (NIS) dan Net Income to Net Worth (NINW) sedangkan sepuluh rasio 

lainnya tidak signifikan dalam memprediksi laba. Machfoed juga menemukan 

bukti empiris bahwa kekuatan prediksi rasio keuangan untuk periode 1 tahun lebih 

tinggi dibandingkan untuk periode 2 tahun. 

Nur Fadjrih Asyik dan Soelistyo (2000) menguji secara empiris 

kemampuan rasio dalam memprediksi laba di masa yang akan datang. Penelitian 

ini dilakukan pada 50 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ) 

dengan periode pengamatan tahun 1995-1996 dan menggunakan 21 rasio 

keuangan. Hasil penelitian menunjukkan lima rasio yang signifikan dalam 

memprediksi pertumbuhan laba yaitu devidend to net income, sales to total assets, 

long term debt to total assets, net income to sales dan investment in property, 

plant & equipment to total assets. 



 

Roma Uly Juliana dan Sulardi (2003) menguji manfaat rasio keuangan 

dalam memprediksi perubahan laba perusahaan manufaktur dengan periode 

penelitian tahun 1998-2000. rasio yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 

10 rasio yaitu current ratio, gross profit margin, operating profit margin, net 

profit margin, debt to equity, inventory turn over, total assets turn over, return on 

investment, return on equity dan leverage ratio, selain kesepuluh rasio tersebut 

penelitian ini juga menggunakan ukuran perusahaan. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa dari kesepuluh rasio keuangan yang digunakan hanya rasio 

Gross Profit Margin (GPM) dan Operating Profit Margin (OPM) yang signifikan 

dalam memprediksi perubahan laba yang akan datang. Roma Uly Juliana dan 

Sulardi juga menemukan bukti empiris bahwa rasio keuangan dan ukuran 

perusahaan mampu memprediksi dan berpengaruh terhadap perubahan laba 

perusahaan manufaktur. 

Lina Purnawati (2005) menguji kemampuan rasio keuangan dalam 

memprediksi perubahan laba perusahaan-perusahaan Agriculture, Forestry and 

Fishing; Animal Feed and Husbandry; Mining ang Mining Service; Consturction 

dan Manufactur dengan periode penelitian 2000-2003. Rasio yang digunakan 

dalam penelitian ini meliputi 8 rasio yaitu current ratio, gross profit margin, 

operating profit margin, return on equity, inventory turn over, total asset turn 

over, net income to sales dan sales to current liabilities. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa dari 8 rasio keuangan yang digunakan hanya rasio Inventory 

Turn Over (ITO), Total Asset Turn Over (TATO), Net Income to Sales (NIS) dan 

Sales to Current Liabilities (SCL). 

Maurin Sitorus (2005) menguji peranan rasio keuangan sebagai salah 

satu alat dalam memprediksi laba perusahaan pada bisnis dan manufaktur dengan 

periode penelitian 2002-2003. Ada 10 rasio keuangan yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu current ratio, debt ratio, debt to equity ratio, time interest 

earned, inventory turn over, receivable turn over, profit margin, total assets turn 

over, return on equity dan dividend payout ratio. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa dari kesepuluh rasio keuangan yang digunakan hanya rasio Debt Ratio. 



 

Agus Endro Suwarno (2004) menguji manfaat informasi rasio keuangan 

dalam memprediksi perubahan laba perusahaan manufaktur dengan periode 

penelitian tahun 1999-2002 yang menggunakan stepwise regression dalam 

memilih rasio keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 35 rasio yang 

diseleksi terdapat 3 rasio tahun 1999 yang dapat digunakan untuk memprediksi 

perubahan laba tahun 2000 yaitu long term liabilities to shareholders equity 

(LTLSE), operating profit to profit before taxes (OPPBT) dan net income to sales 

(NIS), dan terdapat 3 rasio tahun 2000 yang dapat digunakan untuk memprediksi 

perubahan laba tahun 2001 yaitu Inventory to Working Capital (IWC), Net Income 

to Sales (NIS) dan Net Income to Networth (NINW) sedangkan rasio tahun 2001 

tidak dapat digunakan untuk memprediksi perubahan laba tahun 2002. 

 

2.6 Rasio Keuangan yang Digunakan 

Rasio keuangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

Tabel 2.1 

Tabel Rasio Keuangan 

Variabel Rasio Referensi 

Independent 

analisis 

rasio 

keuangan 

1. Gross Profit Margin (GPM) 

2. Net Income to Sales (NIS) 

 

3. Long term Debt to  Total 

Assets (LTD/TA) 

 

4. Operating Profit Margin 

(OPM) 

 

5. Inventory Turn Over (ITO) 

6. Total Assets Turn Over 

(TATO) 

7. Sales to Current Liabilities 

(SCL) 

 

8. Debt Ratio (DR) 

 

9. Long-Term Liabilities to 

Shareholders Equity (LTLSE) 
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