
BAB II

LANDASAN TEORI

2.1      Laporan Keuangan

2.1.1    Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan informasi yang diharapkan mampu memberikan bantuan kepada

pengguna untuk membuat keputusan ekonomi yang bersifat financial. Menurut Weston dan

Copeland (dalam Lukman, 2008) ” Laporan keuangan melaporkan prestasi historis dari suatu

perusahaan dan memberikan dasar bersama dengan analisis bisnis dan ekonomi untuk membuat

proyeksi dan permalan untuk masa yang akan datang”.

Dalam pernyataan Standar Akuntansi Keuangan paragraf 07, dijelaskan bahwa

”Laporan keuangan merupakan bagian dari pelaporan keuangan. Laporan keuangn

yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi

keuangan  ( yang disajikan dalam berbagai cara, contohnya, sebagai laporan arus kas, atau

laporan arus dana), catatan dan laporan lain yang merupakan bagian integral dari laporan

keuangan. Di samping itu juga termasuk skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan

laporan tersebut, cotohnya, informasi keuangan segmen industri dan geografis serta

pengungkapan pengaruh perubahan harga.”



Analisis laporan keuangan merupakan suatu proses yang penuh pertimbangan dalam rangka

membantu mengevaluasi posisi keuangn dan hasil operasi perusahaan masa sekarang dan masa

lalu, dengan tujuan utama untuk menentukan estimasi dan prediksi yang paling mungkin

mengenai kondisi dan kinerja perusahaan pada masa yang akan datang.

Dari  pendapat tersebut maka laporan keuangan merupakan informasi masa lampau yang

disajikan secara periodik yang meliputi nerca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan

perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan yang berguna bagi para pemakai

informasi laporan keuangan sebagai dasar dalam melakukan analisis dalam menentukan estimasi

dan prediksi mengenai kondisi dan kinerja perusahaan yang akan datang.

2.1.2 Tujuan Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan sumber informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan

laporan keuangan, sehingga laporan keuangan harus memenuhi berbagai tujuan yang diharapkan

oleh para pengguna  informasi keuangan tersebut. Tujuan laporan keuangan menurut pernyataan

Standar Akuntansi Keuangan nomor 1 paragraph 05 adalah sebagai berikut :

1. Menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi

keuangan suatu perusahaan yang bermanfat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan

keputusan ekonomi.

2. Menunjukkan apa yang telah dilakukan management atau pertanggungjawaban managemen

atas sumber daya yang diberdayakan padanya.

3. Digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi sebagai sarana untuk mengevaluasi  atas

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas  (dan setara kas) dan waktu erta kepastian dari



hasil tersebut, sehingga para pemakai mendapatkan informasi yang terfokus pada posisi

keuangan, kinerja serta peruahan posisi keuangan.

4. Memberikan informasi mengenai sumber daya ekonomi yang dikendalikan dan kemampuan

prusahaan dalam menghasilkan sumber daya ini di masa lalu yang berguna untuk memprediki

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas 9dan setara kas) dimasa depan.

5. Memberikan informasi tentang perubahan posisi keuangan bermanfaat untuk menilai aktifitas

investasi, pendanaan dan operasi sebagai dasar bagi pemakai untuk menilai kemampuan

perusahaan dalam kas (dan setara kas) serta kebutuhan perusahaan memanfaatkan arus kas

tersebut.

6. Memberikan informasi likuidasi dan solvabilitas yang berguna untuk memprediksi

kemampuan perusahaan dalam pemenuhan komitmen keuangannya pada saat jatuh tempo.

7. memberikan infomasi mengenai kinerja yang diukur dari tingkat profitabilitas perusahaan

yang bermanfaat untuk memprediksi kapasitas perusahaan dalam menghasilkan arus kas dalam

sumber daya ang ada. Juga untuk pertimbangan tentang efektifitas perusahaan dalam

memanfaatkan tambahan sumber daya.

2.1.3 Komponen Laporan Keuangan

Laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan , merupakan suatu bagian dari dokumen

seperti laporan tahunan atau prospektus dalam Standar Akuntansi Keuangan nomor 1 paragraf

07, komponen laporan keuangan yang lengkap yang dibuat oleh perusahaan terdiri dari :

1. Neraca



Laporan keuangan yang sistematis tentang aktiva , hutang dan ekuitas suatu perusahaan. Nerca

disajikan sedemikian rupa yang menonjolkan berbagai unsur posisi keuangan yang diperlukn

bagi penyajian secara wajar. Neraca, minimal mencakup pos-pos aktiva berwujud, aktiva tidak

berwuju, aktiva keuangan, investsi yang diperlukan menggunakan metode ekuitas, persediaan,

piutang iutang usaha dan piutang lainnya, kas dan setara kas, hutang usaha dan hutang lainnya,

kewajiban berbunga jangka panjang, hak minoritas dan modal saham dan pos ekuitas lainnya.

2. Laporan Laba Rugi

Laporan yang sistematis tentang penghasilan, biaya dan laba rugi yang diperoleh suatu

perusahaan selama periode tertentu. Laporan laba rugi minimal mncakup pos-pos pendapatan,

laba rugi usaha, beban pinjaman, bagian dari laba atau rugi perusahaan afiliasi dan asosiasi yang

diperlakukan dengan mengguna metode ekuitas, beban pajak, laba atau rugi, dari aktifitas normal

persahaan, pos luar biasa, dan laba atau rugi bersih untuk periode berjalan.

3. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan yang menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih atau kekayaan selama

periode bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut dan harus

diungkapkan dalam laporan keuangan. Laporan perubahan ekuitas yang ditujukn sebagai

komponen utama laporan keuangan menunjukkan:

1. Laba rugi bersih periode bersangkutan, setiap pos pendapatan dan bean keuntungan dan

kerugian bserta jumlahnya.

2. Pengaruh kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan perbaikan yang mendasar.

3. Transaksi modal dengan pemilik dan distribusi kepada pemilik.



4. Saldo akumulasi laba atau rugi pad awal dan akhir periode serta perubahannya.

5. Rekonsiliasi antara nilai tercatat dari masing-masinng jenis modal, agio dan cadangan

pada awal dan akhir periode yang mengungkapkan secara terpisah setiap perusahaan.

4. Laporan Arus Kas

Informasi yang melaporkan arus kas selama perioe tertentu dan diklasifikasikan menurut aktifitas

operasi,infestasi dan pendanaan.laporan arus kas berguna bagi pengguna laporan keuangan

sebagai dasar untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas dan

menilai kebutuhan perusahaan untuk menggunakan arus kas tersebut . informasi arus kas juga

dapat memberikan informasi yang memungkinkan para pemakai untuk mengevluasi perubahan

dalam aktivasi bersih perusahaan ,struktur keuangan (likuiditas dan solvabilitas)dan kemampuan

untuk mempengaruhi jumlah serta waktu arus kas dalam rangka adaptasi dengan perubahan

keadaan dan peluang

5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan yang meiputi penjelasan naratif atau rincian jumlah yang tertera

dalam neraca ,laporan laba rugi,laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas serta informasi

tambahan seperti kewajiban kontijensi dan komitmen .juga mncakup informasi yang diharuskan

dan dianjurkan untuk diungkapkan serta pengugkapan lainyang deperlukan untuk

menghasilkanpenyajian laporan keuangan secara wajar.Catatan atas laporan keuangan disajikan

dengan urutan sebagai berikut:

1. Pengungkapan mengenai dasar pengukuran dan kebijakan akuntansi yang diterapkan



2. Informasi pendukung pos poslaporan keuangan sesuai urutan sebagaimana pos-pos

tersebut disajikan dalam laporan keuangan dan urutan penyajian komponen laporan

keuangan .

3. Pengungkpan lain termasuk koninjensi ,komitmen dan pengungkapan keuangan lainnya

serta pengungkapan yang bersifat non-keuangan

2.1.4 Pemakai laporan keuangan

Pemakai utama laporan keuangan adalah pemegang saham, investor dan kreditor (Hendriksen,

1992). Sama halnya seperti yang dijelaskan dalam Standar Akuntansi pemakai laporan keuangan

adalah mereka yang menggunakan laporan keuangan untuk memenuhi beberapa kebutuhan

informasi yang berbeda. Beberapa kebutuhan informasi tersebut meliputi:

1. Investor

Penanaman modal beresiko dan penasehat yang berkepentingan dengan resiko yang melekat

serta hasil pengembangan dai investasi yang mereka lakukan, mereka memerlukan informasi

untuk membantu menentukan apakah mereka harus membeli, menahan atau menjual

investasi tersebut. Pemegang saham juga tertarik pada informasi yang memungkinkan

mereka untuk menilai kemampuan perusahaan untuk membayar deviden.

2. Karyawan

Karyawan dan kelompok-kelompok yang mewakili mereka tertarik pada informasi mengenai

stabilitas dan profitabilitas perusahaan, mereka juga tertarik dengan informasi yang

memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memberikan balas jasa,

manfaat pensiun, dan kesempatan kerja.



3. Pemberi pinjaman

Pemberi pinjaman tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk

memutuskan apakah pinjaman serta bunganya daat dibayarkan pada saat jatuh tempo.

4. Pemasok dan kreditor usaha lainnya

Mereka tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah

jumlah terhutang akan dibayarkan pad saat jatuh tempo. Kreditor usaha berkepentingan pada

perusahaan dalam tenggang waktu yang lebih pendek dari pada pemberian kecuali kalau

sebagai pelanggan utama mereka tergantung pada kelangsungan hidup perusahaan.

5. Pelanggan

Para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan hidup perusahaan,

terutama bagi mereka yang terlibat dalam perjanjian jangka panjang dengan perusahaan.

6. Pemerintah

Pemerintah dan berbagai lembaga yang berada di bawah kekuasaannya berkepintangan

dengan alokasi sumber daya dan karena itu berkepentingan dengan aktivitas perusahaan.

Mereka juga membutuhkan informasi untuk mengatur aktivitas perusahaan. Menetapkan

kebijakan pajak sebagai dasar penyusunan statistik pendapatan nasional dan lainnya.

7. Masyarakat

Perusahaan mempengaruhi anggota masyarakat dalam berbagai cara. Misalnya perusahaan

dapat memberikan kontribusi berarti pada perekonomian nasional, termasuk jumlah orang

yang dipekerjakan dan perlindungaan kepda penanam modal domestik. Laporan keuangan



dapat membantu masyarakat dalam menyediakan informasi kecenderungan (trend) dan

perkembangan terakhir kemakmuran  perusahaan serta rangkaian aktifitasnya.

2.2 Analisa Rasio Keuangan

2.2.1 Pengertian Analisa Rasio Keuangan

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

adalah berupa rasio – rasio keuangan perusahaan untuk periode tertentu. Dengan rasio – rasio

keuangan tersebut akan tampak jelas berbagai indikator keuangan yang dapat mengungkapkan

kondisi keuangan suatu perusahaan yang telah dicapai untuk suatu periode tertentu.

Menurut Harahap (2006 : 297) analisa 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).

Dari definisi diatas diketahui bahwa analisa rasio keuangan dapat memberikan gambaran kepada

penganalisa mengenai suatu hubungan antara data keuangan perusahaan yang diperbandingkan.

2.2.2 Manfaat Analisa Rasio Keuangan

Analisa rasio keuangan dapat menyingkap hubungan dan sekligus menjadi dasar perbandingan

yang menunjukkn kondisi atau kecenderungan yang tidak dapat dideteksi bila kita hanya melihat

komponen-komponen itu sendiri. Manfaat yang dihasilkan dari analis rasio keuangan selain

berguna bagi pihak internal perusahaan yaitu bgi manajer keuangan yang akan menghasilkan

informasi mengenai kekuatan dan kelemahan perusahaan dalam aspek keuangan sehingga dapat

membuat keputusan-keputusan yang penting bagi perusahaan di masa yang akan datang dan

kepuetusan yang ingin dicapaii perusahaan dan melihat prospek laba yang akan diperoleh dimasa



yang akan datang. Analisa rasio keuangan juga bermanfaat bagi individu maupun kelompok

yang berbeda kepentingan, dan bisa menjadi ukuran keberhasilan atau kegagalan suatu

perusahaan.

Manfaat rasio keuangan sebenarnya merupakan titik awal dalam analisis perusahaan karena tidak

memberikan banyak jawaban, kecuali memberikan sinyal-sinyal tentang suatatu yang seharusnya

diharapkan (Lukman, 2008). Aplikasi analisis rasio keuangan dalam praktik bisnis serta

serangkaian pengkajian-pengkajian dan study yang telah dilakukan mengantarkan kepada

pemikiran untuk menjadikan rasio keuangan sebagai indikator yang fundamental dalam praktik

bisnis dan ekonomi.

2.2.3 Penggolongan  Rasio Keuangan

Pada umumnya berbagai rasio yang dihitung dapat dikelompokkan kedalam 4 (empat) tipe dasar

:

a. Rasio Likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi

kewajiban financial jangka pendek tepat pada waktunya.

Rasio likuiditas bisa digunakan dalam melakukan analisis kredit karena likuidita berkaitan

dengan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Pihak-pihak

yamg berkepentingan dalam menilai tingkat likuidits perusahaan adalah kreditor-kreditor jangka

pendk seperti pemasok dan banker.

Rasio likuiditas dapat dibagi lagi menjadi beberapa jenis. Masing-masing rasio

likuiditas mencerminkan perspektif yang berbeda dalam mengukur kemampuan



perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Salah satu rasio likuiditas yang

menjadi fokus penelitian ini adalah rasio lancar ( Current Ratio / CR ), rumus untuk

menghitungnya adalah :

Current Ratio (CR) = Aktiva lancar

Hutang lancar

Rumus tersebut nenunjukkan hubungan antara aktiva lancar dengan kewajiban lancar. Semakin

besar aktiva lancar , maka rasio semakin tinggi.

b. Rasio Aktivitas adalah rasio yang menunjukkan sejauh mana efisiensi perusahaan dalam

menggunakan assets untuk memperoleh pinjaman.

Rasio aktivitas sering juga disebut sebagai rasio efisiensi atau rasio pemanfaatan aktiva.Rasio ini

menggambarkan aktivitas yang dilakukan perusahaan dalam menjalankan operasinya baik dalam

kegiatan penjualan, pembelian dan kegiatan lainnya. Rasio aktivitas yang menjadi fokus dalm

penelitian ini adalah rasio perputaran total aktiva (TotalAsset Turnover/ TATO)

(TotalAsset Turnover/ TATO) menunjukkan perputaran total aktiva diukur dari volume

penjualann, dengan kata lein seberapa jauh kemampuan semua aktiva menciptakan penjualan.

Rumus yang digunakan adalah :

Total Asset Turnover (TATO) = Penjualan

Total Aktiva

c. Rasio Leverage adalah rasio yang menunjukkan kapasitas perusahaan untuk memenuhi

kewajiban baik jangka pendek maupun jangka panjang.



Perusahaan memperoleh sumber pendanaan dari dua sumber, yaitu kreditor dan pemegang

saham. Rasio leverage menunjukkan berapa besar perusahaan didanai oleh kreditor dan

pemegang saham.Rasio ini menggambarkan hubungan antara utang perusahaan terhadap modal

maupun asset. Rasio ini dapat melihat seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh utang atau pihak

luar dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh modal (equity). Rasio leverage yang

menjadi fokus penelitian ini adalah Debt to Asset Ratio.

Debt to Asset Ratio (DAR) yaitu rasio total kewajiban terhadap asset yang menekankan

pendanaan utang dengan jalan menunjukkan persentase aktiva perusahaan yang didukung oleh

utang. Rasio ini juga menyediakan informasi tentang kemampuan perusahaan dalam

mengadaptasi kondisi pengurangan aktiva akibat kerugian tanpa mengurangi pembayaran bunga

pada kreditor.rumus yang digunakan adalah :

Debt to Asset Ratio (DAR) = Total Utang

Total Aktiva

d. Rasio Profitabilitas adalah rasio yang menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan

dalam memperoleh laba baik dalam hubunganya dengan penjualan, assets maupun laba bagi

modal sendiri.

Rasio profitabilitas disebut juga rasio kinerja operasi. Rasio profitabilitas atau kinerja operasi

digunakan untuk mengevaluasi margin laba dan aktivitas operasi yang dilakukan perusahaan,

Dalam hubungannya dengan penjualan dan investasi, rasio prifitabilitas dapat diklasifikasikan

menjadi margin laba kotor (gross profit margin), margin laba operasi (operating profit margin),

margin laba sebelum pajak (pretax profit margin), margin laba bersih (net profit margin), return



on assets, return on investment. Rasio profitabilitas yang menjadi  fokus dalam penelitian ini

adalah Gross Profit  Margin (GPM.

Gross Profit Margin (GPM) adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengetahui

keuntungan kotor dari setiap barang yang dijual perusahaan. Penggunaan rasio ini dalam

menentukan bagaimana tingkat profitabilitas perusahaan memiliki kelemahan karena rasio ini

hanya memberi tahu besarnya keuntungan kotor dari penjualan yang dilakukan perusahaan tanpa

memasukkan struktur biaya yang ada pada perusahaan. Rumus untuk menghitung gross profit

margin (GPM) adalah :

Gross Profit Margin (GPM) = Sales-Cost of good Sold

Sales

2.2.4 Keunggulan dan Kelemahan Analisa Rasio Keuangan

Analisis rasio keuangan merupakan angka yang diperoleh dari hasil perbandingan dari satu pos

laporan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan dan signifikan.

Rasio keuangan hanya menyederhanakan informasi yang menggambarkan hubungan antara pos

tertentu dengan pos lainnya dalam laporan keuangan, dengan penyederhanaan ini kita bisa secara

tepat untuk memperoleh informasi. Menurut Helfert, E. A. ( dalam Lukman, 2005) keunggulan

analisis rasio keuangan adalah:

1. Analisis rasio keuangan merupakan ikhtisar statistik yang mudah dibaca dan ditafsirkan.

2. Analisis rasio keuangan merupakan pengganti yang lebih sederhana dari informasi yang

disajikan laporan keuangan yang sangat rinci dan rumit.



3. Dapat mengetahui posisi perusahaan ditengah industri lainnya.

4. Berguna untuk bahan pengambilan keputusan dan model prediksi.

5. Lebih mudah untuk melihat dan membndingkan perusahaan dengan perusahaan lain.

Beberapa ahli keuangan berpendapat bahwa analisis rasio keuangan dapat dipakai untuk

mengukur kinerja perusahaan akan tetapi kita harus ingat bahwa penggunaan rasio keuangan

tidak terlepas dari adanya kelemahan. Menurut Weston dan Brigham ( dalam Lukman, 2005),

kelemahan rasio keuangan adalah:

1. Banyak industri besar mengoperasikan beberapa divisi yang berbeda pada industri yang

berlaianan, dalam keadaan ini sangat sulit untuk mendapatkan rata-rata industri yang bisa

digunakan sebagai bahan pembanding yang tepat. Hal ini membuat analisa rasio lebih

berguna bagi perusahaan kecil dengan bidang usaha lain yang lebih sempit dari pada bagi

perusahaan besar yang memiliki banyak divisi  yang berbeda.

2. Hubungan semua perusahaan ingin berprestasi di atas rata-rata sehingga pencapaian

prestasi rata-rata semata-mata belumlah harus dinyatakan dengan baik. Bagi yang

menargetkan prestasi yang tinggi, patokan terbaik seharusnya adalah perusahaan denga

rasio yang sangat baik.

3. Inflasi menyebutkan distorsi besar pada neraca-nilai yang tercatat di neraca seringkali

sangat berbeda dengan nilai yang sebenrnya. Analiasa rasio bgi perusahaan dari tahun

ketahun atau analisa komparatif atas perusahaa-perusahan pada usia yang berbeda harus

diinterpretasikan secara cermat dan dipertimbangkan.

4. Faktor-faktor yang menyebabkan ketimpangan pada analisa rasio.



5. Perusahaan dapat menggunakan teknik ”windows dressing” untuk mempercantik

laporan keuangan agar tampak lebih baik bagi para analis kredit.

6. Perbedaan praktek operasi dan akuntansi bisa menyebabkan distorsi dalam perbandingan.

Sebagaimana diketahui metode penilaian persediaan dan penyusutan dapat

mempengaruhi laporan keuangan dan karena itu medistorsikan perbandingan diantara

perusahaan.

7. Sebenarnya sulit untuk menetapkan secara pasti apakah suatu rasio baik atau buruk.

Misalnya rasio lancar yang tinggi mungkin menunjukkan posisi likuiditas yang kuat.

8. Suatu perusahaan bisa mempunyai sejumlah rasio yang terlihat baik sedangkan sebagian

lainnya buruk. Sehingga sulit untuk mengatakan apakah secara keseluruhan perusahan itu

baik atau buruk.

Oleh karena itu untuk mengantisipasi kelemahan analisa rasio keuangan perlu dikombinasikan

berbagai rasio agar menjadi model prediksi yang berarti semakin diakui bahwa rasio keuangan

atas perusahaan harus dikaitkan dengan trend-trend dalam faktor strategi dan ekonomi yng akan

memberikan pengaruh yang besar pada perusahaan selama beberapa waktu. Dalam praktik bisnis

yang riil masih mengaplikasikan analisis rasio sebagai salah satu model analisis keuangan, meski

relevansinya bersifat sangat subyektif, tergantung kepada tujuan dan kepentingan masing-masing

analis.

2.2.5 Hubungan antara Rasio Keuangan dengan Laba

Kinerja suatu perusahaan merupakan hasil dari suatu proses dengan mengorbankan berbagai

sumber daya. Salah satu parameter tersebut adalah laba. Laba bagi perusahaan sangat diperlukan

karena untuk kelangsungan hidup perusahaan. Untuk memperoleh laba, perusahaan harus

melakukan kegiatan operasional. Kegiatan operasional ini dapat terlaksana jika perusahaan



mempunyai sumber daya. Sumber daya perusahaan tercantum di dalam neraca, dan hubungan

antara yang membentuk neraca dapat ditunjukkan oleh rasio keuangan. Rasio keuangan adalah

perbandingan antara dua elemen laporan keuangan yang menunjukan suatu indikator kesehatan

keuangan pada waktu tertentu. Dengan demikian, rasio keuangan bermanfaat untuk menentukan

kekuatan hubungan rasio keuangan dengan fenomena ekonomi.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK No. 1 2009) menyatakan bahwa tujuan laporan

keuangan dalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus

kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan

keputusan ekonomi.Untuk memahami informasi tentang laporan keuangan, analisis laporan

keuangan sangat dibutuhkan. Analisis laporan keuangan meliputi perhitungan dan inerpretasi

rasio keuangan.

Penggunaan analisa rasio dimungkinkan untuk dapat menentukan tingkat likuiditas, solvabilitas,

keefektifan operasi serta derajat keuntungan suatu perusahaan (profitability perusahaan). Namun,

menurut (Munawir,2004) dari faktor tersebut bagi kreditur yang terpenting adalah faktor

rentabilitas atau profitability, karena rentabilitas ini merupakan jaminan yang utama bagi para

kreditur tersebut dengan tanpa mengabaikan faktor-faktor lainnya. Berapapun besarnya likuiditas

atau solvabilitas suatu perusahaan, kalau perusaahn tersebut tidak mampu menggunakan

modalnya secara efisien atau tidak mampu memperoleh laba yang besar, maka perusahaan

tersebut pada akhirnya akan mengalami kesulitan keuangan dalam mengembalikan hutang-

hutangnya.

2.2.6 Prediksi Laba



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.

Menurut Harnanto ( dalam Purnawati, 2005), prediksi laba dengan menggunakan trend dapat

dilakukan dengan membandingkan antar rekening atau kelompok rekening yang merupakan

unsur-unsur pembentuk laba perusahaan dalam suatu laporan keuangan dengan laporan keuangan

untuk periode-periode tahun buku yang berbeda sehingga menghasilkan hubungan dari tiap-tiap

rekening yang tergabung di dalam unsur tersebut. Analisa dengan trend akan dapat menunjukkan

laba tersebut mempunyai kecenderungan menurun, meningkat atau tetap serta dapat

menunjukkan apakah kecenderungan itu menguntungkan atau tidak. Sedangkan prediksi laba

dengan menggunakan Break Even Point (BEP) dapat dilakukan dengan melihat tingkah laku

biaya yang sudah digolongkan berdasar fungsi-fungsi pokok perusahaan dalam kaitannya dengan

perubahan volume dan hasil penjualan yang bertujuan untuk mengetahui seberapa besar tingkat

laba yang dihasilkan.

Alat analisis terakhir yang dapat digunakan dalam memprediksi perubahan

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 (Punawati, 2005).



Dalam penelitian ini penulis menggunakan regresi berganda sebagai alat analisis untuk

memprediksi perubahan laba karena dalam analisis regresi dapat menjelaskan hubungan antara

variabel independen dan variabel dependen yang menunjukkan hubungan satu arah yaitu

pengaruh variabel rasio keuangan terhadap variabel perubahan laba.

Rasio keuangan dijadikan variabel independen dalam memprediksi

perubahan laba karena rasio keuangan mempunyai sifat “future oriented”

sehingga dapat digunakan untuk memprediksi perubahan laba yang akan datang,

sedangkan perubahan 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.

2.2.7 Rasio Keuangan Dalam Memprediksi Perubahan Laba

Salah satu teknik yang diaplikasikan dalam praktek bisnis khususnya dalam memprediksi laba

adalah analisis rasio keuangan. Makna dan kegunaan rasio keuangan dalam praktek bisnis pada

kenyataannya bersifat subyektif tergantung kepada, untuk apa suatu analisis dilakukan dan dalam

konteks apa analisis tersebut diaplikasikan  Helfert (dalam Purnawati, 2005).

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 keutungan yang diperoleh tapi juga dapat

menentukan tingkat likuiditas, solvabilitas dan keefektifan operasi  perusahaan.

2.3 Penelitian-Penelitian Terdahulu Tentang Rasio Keuangan Dalam Memprediksi Laba

Penelitian teedahulu yang menjadi rujukan oleh penulis dalam penelitian adalah :

1. Purnawati (2005) yang meneliti Kemampuan Rasio Keuangan Dalam Memprediksi

Perubahan Laba di masa yang akan datang yang merupakan studi empiris pada

perusahaan  Agriculture, Forestry and Fishing; Animal Feed and Husbandry; Mining and

Mining Services; Construction dan Manufactur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta

(BEJ)

Dalam penelitiannya disimpulkan bahwa rasio-rasio keuangan mampu memprediksi

perubahan laba yangakan datang. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa rasio yang

dapat digunakan sebagai prediktor perubahan laba yang akan datang dan

mempunyaipengaruh yang signifikan adalah ITO, TATO, NIS, dan SCL.

2. Lukman (2005) yang meneliti Evaluasi Rasio Keuangan Sebagai Alat untuk Memprediksi

Perubahan Laba di Masa Yang akan datang dengan study empiris pada PerusahaanReal

Estate dan Property yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ). Dalam memprediksi laba

penelitian ini menggunakan rasioCR, DR, dan BEP. Dan penelitian ini menyimpulkan

bahwa rasio keuangan profitabilitas yang diwakili oleh BEP merupakan rasio keuangan

terbaik dalam memprediksi laba untuk masa yang akan datang.



3. Purwanti (2000) menguji secara empiris Kemampuan Rasio Keuangan Dalam

Memprediksi Laba di Masa Yang Akan Datang. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ) dengan menggunakan 10 rasio

keuangan yaitu current ratio,gross profit margin, operating profit margin, net profit

margin,debt to equity, invebtory turn over, total asset turnover, return on invesment,

returnon equity danlaverage ratio. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya Gross

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

memprediksi perubahan laba yang akan datang.

2.4 Hipotesis

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1 : Current Ratio, Total Asset Turnover, Gross Profit Margin, dan Debt To Asset Ratio

berpengaruh secara simultan terhadap perubahan laba.

H2 : Current Ratio, Total Asset Turnover, Gross Profit Margin, dan Debt To Asset Ratio

berpengaruh secara parsial terhadap perubahan laba.


