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BAB II 

 LANDASAN TEORI 

 

 

2.1 Laporan Keuangan 

Laporan keuangan merupakan ringksaan suatu proses pencatataan, merupakan suatu ringkasan 

dari transaksi- transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang 

bersangkutan.Pengertiaan laporan keuangan sesuai dengan yang di kemukakan oleh Ikatan 

Akuntansi Indonesia dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangaan yaitu 

laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang 

lengkap biasa meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan tersebut 

misalnya informasi keuangan segmen industry dan goegrafis serta pengungkapan pengaruh 

perubahan harga. 

Umumnya pelaporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi keuangan yang bermanfaat 

untuk perusahaan, Kinerja suatu perusahaan dapat di nilai melalui laporan keuangan yang di 

sajikan secara teratur setiap periode ( Juliana dan Sulardi,2003). Fokus utama laporan keuangaan 

adalah laba, jadi informasi laporan keuangaan mempunyai kemampuan untuk memprediksi laba 

di masa depan dan menganalisis laporan keuangan yang di lakukan melalui rasio – rasio 

diantaranya rasio likuiditas,solvabilitas dan pertumbuhan. Rasio likuiditas yaitu rasio ini 

mengambarkan kemampuan perusahaan dalam menyelesaikan untung jangka pendeknya, rasio 

ini dapat di hitung melalui sumber informasi.Tetangaset lancar yaitu pos- pos aktiva lancar dan 

hutang lancar, rasio ini menunjukan sejauh mana aktiva lancar menutupi kewajiban kewajiban 

lancar semakin besar perbandingan aktiva lancar dengan utang lancar semakin tinggi 

kemampuan perusahaan menutupi kewajiban jangka pendeknya. 
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Rasio Solvabilitas yaitu rasio ini menggambarkan kemampuan perusahaan dalam membayar 

kewajiban jangkapanjangya atau kewajiban - kewajibanya apabila perusahaan di lukidasi makan 

rasio ini dapat di hitung dari pos – pos yang bersifat jangka panjang seperti aktiva tetap dan 

hutang jangka panjang, rasio ini menggambarkan sejauh mana modal pemilik dapat menutupi 

hutang – hutang kepada pihak luar semakin kecil rasio ini semakin baik dan rasio pertumbuhan 

yaitu rasio ini mengambarkan presentasi pertumbuhan pos-pos perusahaan dari tahun ke tahun. 

Rasio ini menunjukan presentasi kenaikan penjulaan tahun ini dibandingkan dengan tahun lalu 

semakin tinggi semakin baik dan juga serta beberapa variabel yang di gunakan dalam 

pertumbuhan laba perusahaan manufaktur serta laporan keuangan juga di jadikan tolak ukur 

dalam pertumbuhan laba.Oleh karna itu di gunakan beberapa penelitiaan untuk memprediksi 

pertumbuhan laba pada perusahaan. 

 

 

2.2 Analisis Rasio Keuangan 

Analisis ini berguna sebagai analisis inten bagi manajemen perusahaan untuk mengetahui hasil 

keuangan yang telah di capai guna perencanaan yang akan datang dan juga untuk analisis intern 

bagi kreditur dan investor untuk menentukan kebijakan pemberian kredit dan penanaman modal 

suatu perusahaan. Rasio keuangan merupakan perbandingan dari dua data yang terdapat dalam 

laporan keuangaan perusahaan.rasio keuangan di gunakan kreditur mengetahui kinerja suatu 

perusahaan dengan meliat kemampuan perusahaan dalam membayar hutang – hutangya 

(Dennis,2006). Rasio keuangan di kelompokan berbeda – beda sesuai dengan tujuan analisis, 

beberapa rasio yang sering di pakai oleh seorang analisis untuk mencapai tujuanya.Ada beberapa 

rasio yang analisis gunakan dalam menganalisis pertumbuhan laba : 
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1. Rasio Likuditas, rasio ini menunjukan kemampuan perusahaan dalam menyelesaikan 

hutang jangka pendeknya (kurang dari satu tahun).  

2. Rasio Solvabilitas, rasio ini menunjukkan perusaahaan untuk memenuhi kewajiban 

jangka panjang. 

 

 

2.3 Current Ratio (CR) 

Current ratio(CR) merupakan salah satu rasio likuditas yang menunjukan kemampuan 

perusahaan dalam menggunakan aktiva lancar perusahaan, sehingga mampu membayar utang 

jangka pendeknya tepat pada waktunya yang di butuhkan. Dalam mengukur keadaan likuditas 

suatu perusahaan dan suatu petunjuk untuk mengetahui sampai manakah perusahaan mampu 

membayar utang jangka pendeknya dengan menggunakan alat analisis rasio lancar (Current 

Ratio). 

 

 

2.4 Total Debt to Asset (DAR) 

Total Debt to Asset (DAR)  termasuk salah satu rasio solvabilitas/leverage  yang merupakan 

kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjang untuk menilai resiko kredit 

jangka panjang rasio utang terhadap ekuitas jangka panjang ini mengungkapkan bahwa 

pendanaan jangka panjang dari kreditor untuk tiap pendanaan ekuitas rasio ini  sangat besar 

untuk ukuran manufaktur,rasio ini biasanya  terjadi pada perusahan keuangaan terhadap 

kemampuan untuk memenuhi dan tetap membayar utangnya dalam jangka panjang. 
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2.5 Pertumbuhan laba 

Laba merupakan hasil operasi suatu perusahaan dalam satu periode akuntansi.Laba secara 

operasional merupakan perbedaan antara pendapatan yangdirealisasi yang timbul dari transaksi 

selama satu periode dengan biaya yang berkaitan dengan pendapatan tersebut.Laba sebagai suatu 

alat prediktif yang membantu dalam peramalan labamendatang dan peristiwa ekonomi yang akan 

dating.Nilai laba di masa lalu, yang didasarkan pada biaya historis dan nilai berjalan, terbukti 

berguna dalammeramalkan nilai mendatang. Laba terdiri dari hasil opersional atau laba biasa dan 

hasil-hasil non-operasional atau keuntungan dan kerugian luar biasa di mana jumlah 

keseluruhannya sama dengan laba bersih. Laba bisa dipandang sebagai suatu ukuran efisiensi, 

Laba adalah suatu ukuran kepengurusan (stewardship) manajemen atas sumberdaya suatu 

kesatuan dan ukuran efisiensi manajemen dalam menjalankan usaha suatu perusahaan (Belkaoui, 

1993). Menyebutkan bahwa  laba memiliki beberapa karakteristik antara lain sebagai berikut : 

1. Laba di dasarkan pada transaksi yang benar – benar terjadi. 

2. Laba di dasarkan pada postulat periodisasi, yang artinya merupakan prestasi perusahaan 

pada periode tertentu. 

3. Laba didasarkan pada prinsip pendapatan yang memerlukan pemahaman khusus tentang 

definisi,pengukuran dan pengakuan pendapatan. 

4. Laba memerlukan pengukuran tentang biaya dalam bentuk biaya historis yang di 

keluarkan perusahaan untuk mendapatkan pendapatan tertentu. 

5. Laba didasarkan pada prinsip penandingan (matching)antara pendapatan dan biaya yang 

relevan dan berkaitan dengan pendapatan tersebut. 

Perbandingan yang tepat atas pendapatan dan biaya tergambar dalam laporan rugi laba.Penyajian 

laba melalui laporan tersebut merupakan fokus kinerja perusahaan yang penting. Kinerja 
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perusahaan merupakan hasil dari serangkaian proses dengan mengorbankan berbagai 

sumberdaya. Adapun salah satu parameter penilaian kinerja perusahaan tersebut 

adalahpertumbuhan laba. 

 

Pertumbuhan laba dihitung dengan cara mengurangkan laba periode sekarang dengan laba 

periode sebelumnya kemudian dibagi dengan laba pada periode sebelumnya (Takarini dan 

Ekawati, 2003). 

 

2.5.1 Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Laba 

Menurut Hanafi dan Halim 2000 menyebutkan pertumbuhan laba di pengaruhi beberapa faktor 

anatara lain : 

1. Besarnya Perusahaan 

Semakin besar suatu perusahaan, maka ketepatan pertumbuhan laba yang di harapkan semakin 

tinggi. 

2. Umur Perusahaan. 

Perusahan yang baru berdiri kurang pengalaman dalam meningkatkan laba, sehingga ketepatanya 

masih rendah. 

3. Tingkat Leverage 

Bila perusahaan memiliki tingkat hutangnya lebih tinggi, maka cendrung manejer cendrung 

memanipulasi laba sehingga mengurangi ketepatan laba. 

4. Tingkat Penjualaan 

Tingkat penjualan di masa lalu, yang semakin tinggi tingkat penjualan di masa yang akan datang 

sehingga pertumbuhan laba semakin tinggi. 

5. Perubahan laba masa lalu 
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Semakin besar perubahan laba di masa lalu, semakin tidak pasti laba yang di peroleh di masa 

yang akan datang. 

 

2.5.2 Analisis Pertumbuhan Laba 

Menurut Ndaru Hesti (2012) ada dua macam analisi yang menentukan laba yaitu analisis 

fundamental dan analisis teknikal. 

 

2.5.2.1 Analisis Fundamental 

Analisis ini merupakan analisis yang berhubungan dengan keuangan perusahaan. Dengan 

analisis fundamental para investor akan mengetahui bagaimana operasional dari perusahaan yang 

nanti menjadi milik investor, apakah sehat atau tidak, apakah menguntungkan atau tidak dan 

sebagainya. Hal ini sangat penting karena sangat berhubungan dengan hasil yang di peroleh. 

 

2.5.2.2Analisis Teknikal 

Analisis ini berupaya memprediksi pertumbuhan laba di masa yang akan datang dengan 

mengamati perubahan laba di masa lalu. Teknik ini mengabaikan hal- hal yang berkaitan dengan 

posisi keuangan perusahaan.Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

menentukan pertumbuhan laba dapat di lakukan dengan dua analisis, yaitu dengan analisis 

fundamental dan teknikal.Dalam hal ini mengunakan analisis fundamental karena merupakan 

analisis yang berkaitan dengan kinerja perusahaan.Kinerja perusahaan di ketahui melalui rasio 

keuangan. 
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2.6 Tinjauaan Penelitiaan Sebelumnya 

N

o 

Peneliti Judul Objek 

Penelitian 

Metode 

Analisis 

Hasil Penelitian 

1 Aminatuzzahra 

(2010) 

 

Analisis 

Pengaruh 

Current Ratio, 

Debt To Equity 

Ratio, Total 

Asset Turnover, 

Net Profit 

Margin 

Terhadap ROE  

Regresi 

linear 

berganda 

Bahwa CR (current ratio)  

Berpengaruh positif signifikan 

kurang dari laba satu tahun ke 

depan dengan signifikan pada 

alpha 5%. 

 

2 Meythi 

(2005) 

Rasio 

Keuangan yang 

Paling Baik 

untuk 

Memprediksi 

Pertumbuhan 

Laba pada 

Perusahaan 

Manufaktur 

yang Terdaftar 

di BEI. 

Factor 

Analisis 

Variabel independen yang di 

gunakan adalah Equity to total 

Taxes (ETA),Equity to total 

liabilities (ETL).Equity to fixed 

aset (EFA) dan pertumbuhan laba 

(PL) 

3 Ediningsih 

(2004) 

Rasio Keuangan 

dan Prediksi 

Pertumbuhan 

Laba : Studi 

Empiris Pada 

Perusahaan 

Manufaktur 

diBEI. 

Regresi 

linear 

berganda 

Variabel independen di gunakan 

adalah Debt to total asset(DAR),  

DARberpengaruh negative 

signifikan terhadap perubahaan 

laba satu atau dua tahun ke 

depan. 

4 Vivit Saputra 

(2011) 

Analisis trend 

Rasio 

Profitabilitas 

untuk Menilai 

Kemampuan 

Perusahaan 

Anilisis 

Trend 

Dari penelitian ini di peroleh 

kondisi rasio profitabilitas 

perusahan tambang mengalami 

peningkataan dalam menghasilakn 

Laba. 
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dalam 

Menghasilkan 

Laba (studi 

Kasus 

Perusahan 

Tambang)   

 

5 Irene Setiawan 

(2007) 

Analisis 

Kemampuan 

Laba dan Arus 

Kas untuk 

Memprediksi 

Arus Kas Masa 

Depan pada 

Perusahan 

Barang 

Komsumsi 

yang Terdaftar  

diBEI. 

Regresi 

linear 

berganda 

Laba merupakan salah satu 

parameter kinerja perusahaan 

yang mendapat perhatian utama 

dari insvestor dan kreditur. 

Sebagai laba para penguna 

laporan keuanganjuga 

mengunakan informasi aliran kas 

sebagai ukuran kinerja 

perusahaan. Oleh karna itu 

penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh laba dan 

arus kas dalam memprediksi arus 

kas  pada perusahaan yang 

terdaftar pada BEI. Dengan 

hasilpenelitaian secara parsial ( 

uji-t dengan tingkat keyakinan 

95%) terhadap variabel laba dan 

arus kas menunjukan bahwa laba 

berpengaruh secara positif dan 

signifikan terhadap masa depan. 

6 Takarani dan 

Ekawati (2003)  

Analisis Rasio 

Keuangan 

dalam 

Memprediksi 

Perubahan Laba 

Pada 

Perusahaan 

Manufaktur di 

Pasar Modal 

Indonesia. 

Logit 

Model 

CR Berpengaruh positif signifikan 

terhadap perubahan laba pada 

tingkat dignifikan sebesar 

5%,sedanganDARtidak 

berpengaruh signifikan untuk 

memprediksi perubahan laba. 
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2.7 Pengembangan Hipotesis 

2.7.1 Current Ratio (CR) terhadap pertumbuhan laba 

Current Ratio (CR) merupakan salah satu rasio likuiditas.Rasio likuditas menunjukkan 

kemampuan perusahaan dalam mengunakan aktiva lancar perusahaan, sehingga mampu 

membayar utang jangka pendeknya tepat pada waktu yang di butuhkan. 

Current ratio menunjukkan sejauh mana aset lancar memenuhi kewajiban lancar. Semakin besar 

perbandingan aktiva lancar dengan kewajiban lancar,  Semakin tinggi kemampuan perusahaan 

menutupi kewajiban jangka pendeknya. Dari sudut padang kreditur, suatu rasio yang lebih tinggi 

tampaknya memberikan perlindungan terhadap kemungkinan kerugian apabila terjadi kegagalan 

pembayaran oleh perusahaan. Kelebihan aktiva lancar yang besar ataskewajiban lancar 

tampaknya membantu melindungi klaim, karena persediaan dapat di cairkan dengan pelelangan 

atau karena tidak terdapat banyak masalah dalam penagihan piutang usaha.Namun di lihat dari 

sudut lain, rasio yang tinggi mengindikasikan adanya praktek manajemen yang kurang baik, hal 

ini menunjukan adanya saldo kas yang menggangur, tingkat persediaan yang berlebihan di 

bandingkan dengan kebutuhan yang ada, serta kebijakan kredit yang keliru mengakibatkan 

piutang usaha yang berlebihan. Dari segi profitabilitas, nilai CR yang tinggi belum tentu baik 

walapun dari segi likuiditas menunjukan resikonya rendah. 

Aminatuzzahara (2010) yang mengutip penelitian sebelumnya yang di lakukan oleh Beaver, 

dikatakan bahwa perusahaan akan mengalami kesulitan keuangan baik di mulai dari sifat ringan 

(kesulitan likuditas ) sampai kesulitan keuangan baik yang dimulai dari yang sifatnya parah ( 

kesulitan solvabilitas). 

Sedangkan menurut Weston (2001) bahwa CR di gunakan untuk mengukur penyelesaian jangka 

pendek. Sejauh mana tagihan kreditur jangka pendek dapat di penuhi oleh aktiva yang 
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diharapakan dapat di konversi ke kas dalam jangka waktu yang kira – kira sama dengan jatuh 

tempo tagihan. CR yang terlalu tinggi menunjukan kelebihan uang kas atau aktiva lancar lainya 

di bandingkan dengan yang di butuhkan sekarang.Dalam penelitian sebelumnya, beberapa 

penelitian menggunakan CR dalam pengaruhnya terhadap pertumbuhan laba, yaitu Meriewaty 

dan setyani (2005) menguji analisis rasio keuangan terhadap perubahan kinerja.Dari hasil 

penelitian tersebut dapat di ketahui bahwa CR berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

perusahaan yang di ukur dari operatingprofit-nya.Penelitian ini yang menunjukan adanya 

pengaruh CR terhadap pertumbuhan laba oleh penelitian oleh Suhardito, dkk (2000). Pada 

penelitian tersebut di ketahui bahwa CR berpengaruh positif dan signifikan dalam memprediksi 

pertumbuhan laba di masa depan. 

 Berdasarkan teori dan penelitian sebelumya maka dapat diasumsikan hipotesis sebagai berikut : 

H1:Terdapat pengaruh positif Current Ratio terhadap pertumbuhan laba. 

2.7.2. Pengaruh Total Debt to Asset (DAR) terhadap Pertumbuhan laba 

Total Debt to Asset(DAR) termasuk salah satu rasio solvabilitas/leverage, Rasio leverage 

merupakan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjang (Ang, 2005).Hal 

ini menimbulkan resiko yang cukup besar bagi perusahaan ketika perusahaan tidak membayar 

kewajiban tersebut pada saat jatuh tempo, perusahaan juga akan dihadapkan pada beban bunga 

yang besar, sehingga akan mengganggu kontinuitas operasi perusahaan dan laba yang diperoleh 

perusahaan menjadi berkurang, (Reksoprayitno, 2000). 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.Semakin 
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meningkatnya debt to total asset ratio berdampak terhadap profitabilitas yang diperoleh 

perusahaan karena sebagian digunakan untuk membayar bunga pinjaman.Berdasarkan uraian 

tersebut, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut : 

H2: Terdapat pengaruh negatif Total Debt to Asset terhadap pertumbuhan laba. 


