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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Suatu kinerja dalam setiap perusahaan sangat penting untuk mencapai pertumbuhan akan suatu 

perusahaan, karena merupakan cerminan dari kemampuan perusahaan dalam mengelolah dan 

mengalokasikan sumber dayanya.Selain itu tujuan pokok penilaan kinerja adalah untuk 

memotivasi karyawan dalam mencapai sasaran organisasi dalam dan dalam mematuhi standar 

prilaku yang telah di tetapkan sebelumnya, agar membuahkan tindakan dan hasil. 

Pada umumnya masyarakat mengukur keberhasilan suatu perusahaan berdasarkan dari 

kinerjanya.Kinerja perusahaan dapat menilai melalui laporan keuangan yang di sajikan secara 

teratur setiap periode (Juliana dan Sulardi, 2003)menyatakan bahwa informasi akuntansi 

mengenai kegiataan operasi perusahaan dan posisi keuangan. Informasi akuntansi dalam laporan 

keuangan sangat penting bagi para pelaku bisnis seperti investor dalam pengambilan keputusan 

para investor akan menanamkan investasinya pada perusahaan yang memberikan retrunyang 

tinggi. 

Laporan keuangan yang dihasilkan perusahaan merupakan salah satu informasi yang dapat 

digunakan dalam menilai kinerja suatu perusahaan. Kinerja perusahaan adalah pengukuran 

prestasi perusahaan yang ditimbulkan sebagai akibat dari proses pengambilan keputusan 

manajemen yang kompleks dan sulit, karena menyangkut efektifitas pemanfaatan modal, 

efisiensi dan rentabilitas dari kegiatan perusahaan. Para investor dan manajer akan melihat 

kinerja perusahaan berdasarkan kinerja keuangan dan kinerja operasional perusahaan (Epri Ayu 

Hapsari, 2007).Salah satu parameter kinerja perusahaan tersebut adalah laba.Laba bagisuatu 
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perusahaan sangat diperlukan karena untuk kelangsungan hidup perusahaan.Untuk memperoleh 

laba, perusahaan harus melakukan kegiatan operasional. Laba dapat memberikan sinyal positif 

mengenai prospek perusahaan di masa yang akan datang. 

 

Dengan adanya pertumbuhan laba yang terus meningkat dari tahun ke tahun akan memberikan 

sinyal yang positif mengenai kinerja perusahaan. Laba merupakan salah satu indikator kinerja 

perusahaan yang penting.Penyajian informasi laba merupakan fokus kinerja perusahaan yang 

penting.Salah satu bentuk informasi akuntansi yang penting dalam proses penilaian kinerja 

perusahaan adalah berupa rasio-rasio keuangan perusahaan untuk periode tertentu. Rasio 

keuangan dikelompokkan ke dalam 4 jenis yaitu rasio likuiditas, rasio leverage, rasio aktivitas 

dan rasio profitabilitas. Rasio likuiditas adalah rasio yang dimaksudkan untuk mengukur 

likuiditas perusahaan.Rasio leverage adalah rasio-rasio yang dimaksudkan untuk mengukur 

sampai berapa jauh aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Rasio aktivitas adalah rasio-rasio 

yang dimaksudkan untuk mengukur sampai seberapa besar efektivitas perusahaan dalam 

mengerjakan sumber-sumber dananya.Rasioprofitabilitas adalah rasio-rasio yang menunjukkan 

hasil akhir dari sejumlah kebijaksanaan dan keputusan-keputusan. 

 

Menurut Penelitian Suhardito (2000), rasio likuiditas yang berpengaruh positif signifikan 

terhadap pertumbuhan laba satu tahun mendatang adalah Current ratio, CR menunjukan rasio 

lancar (yaitu aktiva lancar di kurangi hutang lancar). Current ratio kesediaan aset lancar untuk 

memenuhi kewajiban jangka pendeknya, dengan aset lancar yang besar, maka kegiataan 

operasional perusahaan menjadi lancar sehingga pendapatan yang di peroleh semakin meningkat 

dan ini mengakibatkan laba yang di peroleh meningkat.Rasio keuangan juga merupakan salah 

satu alternatif untuk mengetahui apakah informasi keuangan yang dihasilkan dapat bermanfaat 
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untuk memprediksi pertumbuhan laba, termasuk kondisi keuangan dimasa depan. Analisis rasio 

keuangan adalah salah satu cara pemrosesan dan penginterprestasikan informasi akuntansi yang 

dinyatakan dalam artian relatif maupun absolut untuk menjelaskan hubungan tertentu antara 

angka yang satu dengan angka yang lain dari suatu laporan keuangan (Suhardito dkk, 2000). 

Kekuataan prediksi rasio keuangan dalam memprediksi laba selama ini memang sangat berguna 

dalam menilai kinerja perusahaan di masa mendatang.Kekuatan prediksi rasio keuangan di 

temukan secara berbeda oleh beberapa penelitian.Penelitian yang menyatakan bahwa Current 

Rasio(CR) berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba adalah Meriewaty dan Setyani 

(2005), dengan menggunakan sampel perusahaan Food dan Beverage yang terdaftar di 

BEJ.sedangkan penelitian yang menyatakan tidak berpengaruh adalah Juliana dan sulardi (2003), 

dengan sampel perusahaan manufaktur di BEJ. 

Total debt to Asset (DAR) yang tinggi menunjukan ketergantungan perusahaan terhadap utang 

yang semakin besarnya, utang jangka panjang perusahaan untuk membiayai operasional 

perusahaan. Hal yang dapat menimbulkan resiko cukup besar bagi perusahaan ketika perusahaan 

tidak mampu membayar kewajiban tersebut hingga saat jatuh tempo, sehingga akan menggangu 

kontinuitas operasi perusahaan. Selain itu perusahaan akan di hadapkan oleh biaya bunga yang 

tinggi sehingga dapat menurunkan laba perusahaan.  

Menurut Van Horne (2005), rasio ini menekankan pada peran penting pendanaan utang bagi 

perusahaan dengan menunjukkan persentase aktiva perusahaan yang didukung oleh pendanaan 

utang. Semakin besar debt to total asset ratio berarti semakin besar tingkat ketergantungan 

perusahaan terhadap pihak eksternal dan semakin besar pula beban biaya utang yang harus 

dibayar oleh perusahaan.Hal ini sesuai dengan penelitian yang di lakukan oleh Ediningsih (2004) 
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yang menunjukan bahwa DAR berpengaruh negatif signifikan untukmemprediksi pertumbuhan 

labasuatu tahun mendatang.Ini berarti, perusahaan tidak dapat mendayagunakan hutangnya untuk 

memperoleh laba. 

Dengan adanya kecenderungan tidak konsistenya (perbedaan hasil) penelitian – penelitian yang 

telah di lakukan tersebut, maka penelitian ini dimaksud untuk melakukan pengujian lebih lanjut 

temuan – temuan empiris mengenai rasio keuangan, khusunya yang menyangkut kegunaannya 

dalam memprediksi pertumbuhan laba di masa yang akan datang, jika rasio keuangan dapat 

dijadikan sebagai prediktor pertumbuhan laba, temuan ini merupakan pengetahuaan yang cukup 

berguna bagi para pemakai laporan keuangan yang secara realmaupun potensial berkepentingan 

dengan suatu perusahaan. Sebaliknya, jika rasio keuangan ternyata tidak cukup signifikan dalam 

memprediksi pertumbuhan laba dimasa yang akan datang, maka hasil penelitian ini akan 

memperkuat bukti tentang inkosistensi temuan – temuan emperis pada penelitian sebelumnya. 

Berdasarkan bukti empiris yang menghubungkan antara rasio keuangan (CR dan DAR) terhadap 

pertumbuhan laba masih menunjukan hasil yang berbeda – beda, maka bagaimana pengaruh 

rasio – rasio keuangan terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2009 sampai dengan 2011. 

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ Analisis 

Rasio Keuangan Untuk Memprediksi Pertumbuhan Laba Pada Perusahaan Manufaktur 

Yang Terdaftar Dalam Bursa Efek Indonesia” 

 

 

1.2  Perumusan Masalah dan Batasan Masalah 

1.2.1  Perumusan Masalah 
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Berdasarkan latar belakang yang di uraikan di atas, maka yang dapat menjadi permasalahan 

adalah sebagai berikut : 

1. Apakah Current Ratio berpengaruhpositif terhadap  pertumbuhan laba pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 

2. Apakah  pengaruh Total Debt to Asset berpengaruhpositif terhadap pertumbuhan laba 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 

 

1.2.2 Batasan masalah  

Populasi merupakan keseluruhan objek pengamatan yang menjadi perhatian di dalam penelitian. 

Populasi yang di gunakan dalam penelitian adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam 

Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2009  sampai dengan tahun 2011 yang memiliki laporan 

keuangan yang lengkap yang telah di audit dan dipublikasikan dalam Indonesia Capital Market 

Directory (ICMD). Sampel merupakan himpunan bagian dari populasi. Pemilihan sampel 

berdasarkan metode purposive sample, yaitu pemilihan sampel saham perusahaan selama periode 

penelitian berdasarkan kriteria tertentu. 

Adapun kriteria yang di gunakan untuk memilih sampelpada penelitian ini adalah sebagai berikut 

: 

1. Perusahan yang memiliki periode akuntansi yang berakhir pada 31 Desember dan telah 

mempublikasikan laporan keuangaan tahunan secara lengkap untuk tahun 2009, 2010 dan 

2011. 

2. Perusahaan manufaktur yang listed terdaftar pada BEI pada periode penelitian 2009, 2010 

dan 2011. 

3. Perusahaan manufaktur yang menghasilkan laba sebelum pajak dengan angka positif 

untuk tahun 2009, 2010 dan 2011. 
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4. Perusahaan yang tidak mengalami perubahan nama pada periode penelitian tahun 2009, 

2010 dan 2011. 

 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan penelitian dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis apakah pengaruh Current Ratio terhadap pertumbuhan laba pada 

perusahaan manufaktur. 

2. Untuk menganalisis apakah pengaruh Total Debt to Asset terhadap pertumbuhan laba 

pada perusahaan manufaktur. 

 

1.3.2 Manfaat  Penelitian 

Adapun manfaat yang di harapkan pada penulis dan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi investor, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan dalam menamkan modal pada perusahaan, dan mereka berkepentingan 

terhadap prospek keuntunggan pada masa mendatang,  jadi akan dapat menilai 

kemampuan perusahan dalam memunuhi kewajiban jangka pendeknya. 

2. Bagi perusahaan, salah satu tolak ukur yang menunjukan besar kecilnya perusahaan 

adalah ukuran perusahaan. Penentuan ukuran perusahaan dapat dinyatakan pada total 

penjualan total aktiva, rata rata tingkat penjualaan dan rata – rata total aktiva.Faktor 

ukuran perusahaan yang menunjukan besar kecilnya perusahaan merupakan faktor 

penting dalam pembentukan laba,perusahaan besar yang di anggap telah mencapai tahap 

kedewasaan merupakan salah satu gambaran bahwa perusahaan tersebut relative lebih 
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stabil dan lebih mampu menghasilkan laba dibandingan perusahaan kecil, bagi 

perusahaan yang stabil biasanya dapat memprediksi jumlah keuntungan di tahun tahun 

mendatang karena tingkat kepastian laba sangat keluar pada proses produksi dengan 

begitu,laba perusahaan akan meningkat.  

3. Bagi peneliti, ini sebagai bahan untuk meningkatkan wawasan tentang analisis rasio 

terhadap pertumbuhan laba yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2009 sampai 

dengan tahun 2011.  


