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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

       Pada era globalisasi seperti saat ini banyak terjadi perubahan yang dihadapi 

dunia usaha baik di Indonesia maupun di lingkungan internasional. Perkembangan 

informasi berlangsung sangat cepat. Informasi dalam berbagai bentuk dibutuhkan 

makin cepat dan lengkap, antara lain informasi yang diperoleh dari laporan 

keuangan yang merupakan hasil dari proses akuntansi keuangan dan media untuk 

mengkonsumsi informasi keuangan pada pihak-pihak internal dan eksternal yang 

menarik perhatian pada badan atau organisasi pembuat laporan keuangan untuk 

memenuhi kebutuhan informasi yang berbeda. Pemakai internal  adalah pemakai 

yang secara langsung berhubungan dengan aktivitas perusahaan sehari-hari 

misalnya pimpinan dan manager suatu perusahaan. Sementara itu,  pemakai 

eksternal adalah kelompok pemakai yang tidak berhubungan secara langsung 

dengan aktivitas perusahaan sehari-hari tetapi mempunyai kepentingan terhadap 

perusahaan misalnya pemilik dan calon pemilik, kreditur, pemerintah, serikat 

buruh dan masyarakat pada umumnya. Bagi pemakai eksternal yang ingin maupun 

akan menanamkan modalnya  pada suatu perusahaan dapat memperoleh informasi 

tentang perusahaan secara lengkap melalui pasar modal.    

 Informasi yang dihasilkan oleh laporan keuangan memiliki peran yang 

penting bagi para pengguna laporan keuangan. Informasi keuangan yang terdapat 

dalam laporan keuangan berupa neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan 

ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan dapat dijadikan dasar 
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dalam pengambilan keputusan ekonomi, karena informasi ini menunjukan prestasi 

perusahaan pada periode laporan keuangan tersebut. sejalan dengan adanya 

perkembangan investasi oleh pihak eksternal perusahaan, maka peran akuntansi 

sebagai pemberi informasi keuangan suatu perusahaan juga semakin meningkat. 

Hal ini disebabkan karena para penanam modal (investor) memerlukan informasi 

keuangan dari perusahaan agar dapat mengevaluasi prestasi dan meramalkan 

prospek perusahaan di masa yang akan datang. Sedangkan ditinjau dari sudut 

pandang manajemen, laporan keuangan merupakan media bagi mereka untuk 

mengkomunikasikan performance keuangan perusahaan yang dikelolanya kepada 

pihak-pihak yang berkepentingan. 

 Informasi akuntansi atau keuangan yang tersirat dalam laporan keuangan 

suatu perusahaan menggambarkan apa yang telah dicapai perusahaan tersebut 

dalam periode laporan keuangan. Jadi laporan keuangan suatu perusahaan 

mencerminkan prestasi perusahaan tersebut. 

 Untuk dapat menginterpretasikan informasi akuntansi yang relevan dengan 

tujuan dan kepentingan pemakainya telah dikembangkan seperangkat teknik 

analisis yang didasarkan pada laporan keuangan yang dipublikasikan. 

 Salah satu teknik yang biasa digunakan dalam menganalisis laporan keuangan 

adalah analisis rasio keuangan.  Analisa rasio keuangan merupakan instrumen 

analisa prestasi perusahaan yang menjelaskan berbagai hubungan dan indikator 

keuangan yang ditujukan untuk menunjukan perubahan dalam kondisi keuangan 

atau prestasi operasi di masa lalu dan membantu menggambarkan trend pola 

perubahan tersebut untuk kemudian menunjukkan resiko dan  peluang  yang  

melekat  pada  perusahaan  yang  bersangkutan.  Makna dan kegunaan  rasio 
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keuangan dalam praktek bisnis pada kenyataannya bersifat subjektif tergantung 

kepada untuk apa suatu analisis dilakukan dan dalam konteks apa analisis tersebut 

diaplikasikan. Rasio keuangan menyatakan hubungan atau perbandingan antara 

pos-pos dalam laporan keuangan, terutama Neraca dan Laporan Rugi-Laba, yang 

bertujuan untuk mengetahui tingkat likuiditas dan solvabilitas perusahaan, 

keefektifan manajemen dalam menghasilkan laba operasi melalui penggunaan aset 

perusahaan, serta tingkat pengembalian kepada pemegang saham. Studi empiris 

mengenai hubungan rasio keuangan dengan fenomena-fenomena tertentu telah 

banyak dilakukan sebagai bagian dari usaha penyusunan teori akuntansi.  

 Laba perusahaan seringkali menjadi perhatian penting bagi stakeholder 

perusahaan. Selain menggunakan laba sebagai tolok ukur kinerja perusahaan, 

stakeholder perusahaan juga ingin mengetahui apakah perusahaan mampu 

mempertahankan atau meningkatkan labanya di tengah kondisi ekonomi yang 

penuh ketidakpastian. Dengan dapat diprediksinya laba di masa yang akan datang 

dengan menggunakan rasio keuangan, maka perusahaan dapat mengetahui dan 

meningkatkan kinerjanya di masa yang akan datang. Perusahaan akan mengetahui 

kelamahan dan apa saja penyebab labanya turun ditahun ini dan memperbaiki 

kinerjanya di tahun depan. Performance dan kenerja perusahaan setiap tahunnya 

tidak hanya memberikan informasi bagi pihak eksternal saja akan tetapi lebih 

bermanfaat untuk pihak internal dikarenakan informasi yang disajikan dapat 

dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan manajemen di tahun atau di masa 

yang akan datang. Penelitian ini bermaksud untuk menguji lebih lanjut mengenai 

penggunaan rasio keuangan dalam memprediksi laba di masa yang akan datang. 

Hal ini perlu dilakukan karena dalam beberapa temuan penelitian sebelumnya, 
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rasio-rasio keuangan yang terbukti signifikan sebagai prediktor perubahan laba, 

secara individual berbeda-beda (tidak konsisten) antara penelitian yang satu 

dengan penelitian yang lainnya. 

 Penelitian tentang rasio keuangan telah banyak dilakukan di Indonesia. 

Machfoedz (1994) melakukan penelitian mengenai analisis sejumlah rasio 

keuangan dan menghubungkannya dengan perubahan laba masa depan di 

Indonesia. Pengujian manfaat rasio keuangan dalam memprediksi laba 

menggunakan 47 rasio keuangan dengan sampel perusahaan-perusahaan yang 

terdaftar dalam BEJ yang mempublikasikan laporan keuangannya dari tahun 1989 

sampai dengan 1992. Metode penelitian yang digunakan adalah MAXR procedure. 

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terdapat 13 rasio keuangan yang signifikan 

dalam memprediksi perubahan laba 1 (satu) tahun mendatang. 

 Parawiyati dan Zaki Baridwan (1998) menguji kemampuan laba dan arus kas 

dalam memprediksi laba dan arus kas dengan menggunakan model regresi 

terhadap perusahaan go public di Indonesia. Hasil Penelitian meyimpulkan bahwa 

kemampuan prediktor laba dibanding prediktor arus kas dalam memprediksi laba 

satu tahun ke depan adalah signifikan sebagai alat pengubah dan pengamatan atas 

koefisien regresi menunjukkan prediktor laba memberikan pengaruh yang lebih 

besar dibandingkan prediktor arus kas. Kemampuan inkremental laba terhadap 

arus kas menunjukkan bahwa prediktor laba lebih besar korelasinya dibanding 

prediktor arus kas dalam memprediksi arus kas. 

 Zainuddin & Hartono (1999) menguji kegunaan rasio dalam memprediksi 

laba yang didasarkan pada rasio CAMEL (Capital, Asset, Management, Earning 

& Liquidity) terhadap seluruh perusahaan perbankan yang terdaftar di BEJ. 
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Pengujian menggunakan analisis regresi untuk menganalisis rasio keuangan pada 

tingkat individual dan AMOS (Analisis of moment Structure) untuk menganalisis 

pada tingkat construct. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa secara individual 

rasio keuangan tidak signifikan dalam memprediksi perubahan laba sedangkan 

pada tingkat construct rasio keuangan CAMEL signifikan dalam memprediksi 

laba.  

 Warsidi (2000), melakukan penelitian untuk menguji kegunaan rasio 

keuangan dalam memprediksi perubahan laba dimasa mendatang. Penelitian ini 

menggunakan sampel random sebanyak 54 responden manufaktur yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia. Penelitian tersebut menunjukkan hasil bahwa dari tujuh 

rasio keuangan (Cost of Gold Sold to Net Sales, Net Sales to Quick Assets, Net 

Sales to Trade Receivable, Profit Before Taxesto Shareholders Equity, Working 

Capial to Net Sales, dan Working Capital to Total Assets) terbukti signifikan 

untuk digunakan sebagai prediktor perubahan laba satu tahun mendatang. 

 Widiasih (2006) melakukan penelitian untuk menguji rasio keuangan dalam 

memprediksi laba pada perusahaan manufaktur. Sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini sebanyak 76 perusahaan manufaktur go public yang terdaftar di 

BEJ. Penelitian tersebut menunjukkan hasil bahwa terdapat enam rasio keuangan 

dari tiga puluh enam rasio yang digunakan terbukti memiliki pengaruh untuk 

digunakan sebagai prediktor perubahan laba. 

 Berbagai penelitian tersebut menunjukkan hasil yang berbeda. Beberapa di 

antaranya bahkan kontradiktif terhadap yang lainnya. Oleh karena itu, penelitian 

ini dimaksudkan untuk melakukan pengujian lebih lanjut temuan-temuan empiris 

mengenai rasio keuangan, terutama yang berkaitan dengan kegunaannya dalam 
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memprediksi perubahan laba dan tingkat pengembalian investasi berupa 

pendapata dividen. 

 Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh 

Warsidi (2000) yang meneliti mengenai pengaruh rasio keuangan terhadap 

perubahan laba di masa mendatang pada seluruh perusahaan manufaktur dan Dian 

Meriewaty (2005) yang meneliti mengenai analisis rasio keuangan terhadap 

perubahan kinerja pada industri food and beverages yang terdaftar di BEJ. 

Perbedaan penelitian ini dibandingkan dengan kedua penelitian tersebut adalah 

dalam penelitian ini variabel dependennya adalah laba untuk satu tahun dan dua 

tahun yang akan datang dan menggunakan periode penelitian  2006-2009 dengan 

menggunakan perusahaan food and beverages sebagai sampel penelitian, 

sedangkan Warsidi (2000) menggunakan periode penelitian 1994-1997 pada 

perusahaan manufaktur dan Dian Meriewati (2005) menggunakan periode 1999-

2003 pada semua perusahaan yang listed di BEJ. 

 Pemilihan perusahaan food and beverages sebagai sampel penelitian dengan 

pertimbangan produk perusahaan makanan dan minuman merupakan salah satu 

komoditas ekspor unggulan di sektor non-migas. Kebutuhan masyarakat  akan 

produk food and beverages akan selalu ada karena merupakan salah satu 

kebutuhan pokok. Didasarkan pada kenyataan tersebut, perusahaan food and 

beverages dianggap akan terus survive. Selain itu produk makanan dan minuman 

akan tetap dibutuhkan dan bahan baku yang digunakan untuk membuat produk 

makanan dan minuman mudah untuk diperoleh. 
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1.2. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian diatas maka yang menjadi masalah dari penelitian ini 

dapat dirumuskan dalam pertanyaan sebagai berikut : 

1. Apakah  rasio keuangan dapat digunakan sebagai prediktor laba satu tahun 

yang akan datang? 

2. Apakah  rasio keuangan dapat digunakan sebagai prediktor laba dua tahun 

yang akan datang? 

1.3. Tujuan Penelitian 

 Sesuai dengan rumusan masalah pada sub-bab sebelumnya, penelitian ini 

bertujuan: 

1. Untuk membuktikan secara empiris bahwa rasio keuangan berpengaruh 

terhadap laba satu tahun yang akan datang. 

2. Untuk membuktikan secara empiris bahwa rasio keuangan berpengaruh 

terhadap laba dua tahun yang akan datang. 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan penulis dengan harapan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut: 

1. Bagi Intern Perusahaan 

a. Merupakan sarana untuk alih ilmu di bidang ekonomi khususnya 

akuntansi bagi kemajuan instansi atau perusahaan yang bersangkutan. 

b. Merupakan sarana untuk penghubung antara instansi atau perusahaan 

dengan Lembaga Pendidikan Tinggi. 
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c. Sebagai sarana untuk memberikan pertimbangan dalam menentukan 

kriteria tenaga kerja yang dibutuhkan oleh instansi atau perusahaan yang 

bersangkutan, dilihat dari segi sumber daya manusia yang dihasilkan 

Lembaga Pendidikan Tinggi. 

2. Bagi investor dan kreditur 

Sebagai acuan bagi investor sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan 

keputusan untuk melakukan investasi sedangkan untuk kreditur sebagai bahan 

pertimbangan dalam memberikan peminjaman dana. 

3. Bagi akademsi dan peneliti 

Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya bidang studi yang dapat 

diperbandingkan serta dapat menjadi tambahan ataupun referensi bagi 

pembahasan di bidang akuntansi khususnnya mengenai kegunaan atau fungsi 

dari rasio keuangan serta berguna sebagai perbandingan atau literatur dan 

bahan referensi untuk karya ilmiah ataupun penelitian selanjutnya. 
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 BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

  

2.1 Laporan Keuangan 

2.1.1. Definisi Laporan Keuangan 

Suatu perusahaan yang telah berbentuk Tbk. (terbuka) atau telah melakukan 

Go Public, seharusnya menyajikan laporan keuangan kepada masyarakat atau 

mempublikasikan dengan tujuan memberikan informasi tentang kondisi keuangan 

perusahaan secara umum. Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan 

keuangan perusahaan dimana laporan keuangan akan digunakan oleh berbagai pihak 

untuk pengambilan keputusan. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan tahun 2009 

menyebutkan bahwa laporan keuangan adalah laporan keuangan yang ditujukan 

untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan. Laporan 

keuangan berisi informasi tentang prestasi perusahaan di masa lampau dan dapat 

memberikan petunjuk untuk penetapan kebijakan di masa yang akan datang. 

Diharapkan informasi yang terdapat pada laporan keuangan perusahaan 

dapat digunakan oleh investor dan calon investor untuk menilai serta menganalisis 

kinerja perusahaan yang bersangkutan, namun demikian laporan keuangan tanpa 

adanya rasio keuangan tidaklah lengkap, dengan demikian diperlukan analisa rasio 

keuangan untuk memahami kondisi perusahaan lebih mendalam. Laporan keuangan 

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

laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara, 
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misalnya laporan arus kas atau laporan arus dana), serta catatan atas laporan 

keuangan yang berisikan materi penjelasan yang merupakan bagian integral  dari 

laporan keuangan, dimana informasi yang tersedia dalam catatan atas laporan 

keuangan ini tidak didapatkan dalam laporan keuangan yang lainnya. 

2.1.2. Tujuan Laporan Keuangan 

Tujuan laporan keuangan secara umum adalah memberikan informasi 

tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi 

sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan 

ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban (stewardship) manajemen atas 

penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.  

2.1.3. Fungsi Laporan Keuangan 

Laporan keuangan berfungsi untuk melaporkan hasil kinerja dari suatu 

perusahaan dan memberikan dasar, bersama dengan analisis bisnis dan ekonomi serta 

untuk membuat gambaran dan peramalan di masa yang akan datang.   

2.1.4. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan 

Menurut PSAK (2009) beberapa karakteristik kualitatif laporan keuangan 

yang merupakan ciri informasi laporan keuangan berguna bagi pemakai, antara lain : 

1. Dapat dipahami 

Informasi yang ditampung dalam laporan keuangan harus mudah dipahami oleh 

pengguna untuk memenuhi maksud dari si pengguna diasumsikan si pengguna 

memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis,  
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akuntansi serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang 

wajar. 

2. Relevan 

Informasi dalam laporan keuangan harus relevan untuk memenuhi kebutuhan 

pengguna dalam proses pengambilan keputusan. Informasi akan mempunyai 

kualitas apabila dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna dengan 

membantu pemakai mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa 

depan. 

3. Keandalan  

Laporan keuangan yang bermanfaat bagi penggunan harus memberikan 

informasi yang handal (reliable). Informasi mempunyai kualitas andal jika bebas 

dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan oleh 

pemakainya sebagai penyajian yang tulus dan jujur dari yang seharusnya 

disajikan. 

4. Tepat waktu 

Laporan keuangan agar bermanfaat bagi pengguna apabila disajikan tepat waktu, 

laporan keuangan yang terlambat disajikan tidak akan bermanfaat bagi 

penggunanya. 

5. Dapat dibandingkan 

Informasi yang bermanfaat bagi pengguna jika dapat memperbandingkan laporan 

keuangan perusahaan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan 

(trend) posisi dan kinerja keuangan.   
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6. Penyajian wajar 

Laporan keuangan menggambarkan apa yang pada umumnya dipahami sebagai 

suatu pandangan yang wajar dan menyajikan wajar semua informasi yang ada 

didalamnya.  

2.1.5. Pemakai Laporan Keuangan 

Para pemakai laporan keuangan meliputi investor sekarang dan investor 

potensial, karyawan, pemberi pinjaman, pemasok dan kreditor usaha lainnya, 

pelanggan, pemerintah serta lembaga-lembaganya dan masyarakat (IAI, 2009). 

Berdasarkan PSAK (2009), pihak-pihak yang menggunakan informasi dan 

membutuhkan informasi antara lain, yaitu:  

a. Investor. Penanam modal beresiko dan penasihat mereka berkepentingan 

dengan resiko yang melekat serta hasil perkembangan dari investasi yang 

mereka lakukan. Mereka membutuhkan informasi untuk membantu 

menentukan apakah harus membeli, menahan, atau menjual informasi tersebut. 

Pemegang saham juga tertarik pada informasi yang memungkinan mereka 

untuk menilai kemampuan perusahaan untuk membayar deviden. 

b. Karyawan. Karyawan dan kelompok-kelompok yang mewakili mereka tertarik 

pada informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas perusahaan. Mereka juga 

tertarik dengan informasi yang memungkinan mereka untuk menilai 

kemampuan perusahaan dalam memberikan balas jasa, manfaat pensiuan dan 

kesempatan kerja. 
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c. Pemberi pinjaman. Pemberi pinjaman tertarik dengan informasi keuangan yang 

memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah pinjaman serta bunganya 

dapat dibayar pada saat jatuh tempo. 

d. Pemasok dan kreditor usaha lainnya. Pemasok dan kreditor usaha lainnya 

tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk memutuskan 

apakah jumlah yang terhutang akan dibayar pada saat jatuh tempo. Kreditor 

usaha berkepentingan pada perusahaan dalam tenggang waktu yang lebih 

pendek daripada pemberi pinjaman kecuali kalau sebagai pelanggan utama 

mereka tergantung pada kelangsungan hidup. 

e. Pelanggan. Para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai 

kelangsungan hidup perusahaan, terutama kalau mereka terlibat dalam 

perjanjian jangka panjang dengan, atau tergantung pada perusahaan. 

f. Pemerintah. Pemerintah dan berbagai lembaga yang berada dibawah 

kekuasaannya berkepentingan dengan alokasi sumber daya dan karena itu 

berkepentingan dengan aktivitas perusahaan. Mereka juga membutuhkan 

informasi untuk mengatur aktivitas perusahaan, menetapkan kebijakan pajak 

dan sebagai dasar untuk menyusun statistik pendapatan nasional dan statistik 

lainnya. 

g. Masyarakat. Perusahaan mempengaruhi anggota masyarakat dalam berbagai 

cara. Misalnya, perusahaan dapat memberikan kontribusi berarti pada 

perekonomian nasional, termasuk jumlah orang yang dipekerjakan dan 

perlindungan penanam modal domestik. Laporan keuangan dapat membantu 
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masyarakat dengan menyediakan informasi kecenderungan (trend) dan 

perkembangan terakhir kemakmuran perusahaan serta rangkaian aktivitasnya.   

2.1.6. Jenis Laporan Keuangan 

Menurut PSAK No. 1 paragraf 7 (2009), laporan keuangan yang lengkap 

meliputi :  

1. Neraca 

Neraca merupakan laporan yang menyajikan pembagian lancar dengan tidak 

lancar dan jangka pendek dengan jangka panjang. Menurut Surat edaran 

BAPEPAM No:SE/02/PM/202 tanggal 27 Desember 2002 komponen utama 

neraca terdiri dari : 

1. Aset, terdiri dari: 

a. Aset lancar, meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, wesel 

tagih, piutang usaha, piutang lain-lain, persediaan, pajak dibayar 

dimuka, biaya dibayar dimuka dan aktiva lancar lainnya. 

b. Aset tidak lancar, meliputi piutang hubungan istimewa, aktiva pajak 

tangguhan, investasi pada perusahaan asosiasi, investasi jangka panjang 

lain, aktiva tetap, aktiva tak berwujud, aktiva tidak lancar lainnya.  

2. Kewajiban, terdiri dari: 

a. kewajiban jangka pendek, meliputi pinjaman jangka pendek, wesel 

bayar, utang usaha, utang pajak, beban yang masih harus dibayar, 

bagian kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 

satu tahun dan kewajiban lancar lainnya.  
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b. Kewajiban jangka panjang, meliputi utang hubungan istimewa, 

kewajiban pajak tanggguhan, pinjaman jangka panjang, utang sewa 

guna usaha, utang obligasi, kewajiban jangka panjang lainnya, hutang 

subordinasi dan obligasi konversi.  

3. Ekuitas, terdiri dari : 

a. Modal saham. 

b. Tambahan modal disetor. 

c. Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan. 

d. Selisih transaksi perubahan ekuitas perusahaan asosiasi. 

e. Keuntungan/kerugian yang belum direalisasi dari efek tersedia untuk 

dijual. 

f. Selisih penialain kembali aset tetap. 

g. Opsi saham. 

h. Saldo laba. 

i. Modal sahamdiperoleh kembali. 

2. Laporan Laba atau Rugi 

Menurut Munawir (2001:26) laporan laba atau rugi menunjukkan suatu laporan 

yang sistematis tentang penghasilan, biaya, laba atau rugi yang diperoleh oleh 

suatu perusahaan selama periode tertentu. Beberapa prinsip-prinsip umum yang 

diterapkan pada penyusunana laporan laba rugi, yaitu: 

1. Bagian yang pertama menunjukkan penghasilan yang diperoleh dari suatu 

pokok penjualan diikuti dengan harga pokok dan barang yang dijual 

sehingga diperoleh laba kotor.  
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2. Bagian kedua menunjukkan biaya-biaya operasional yang terdiri dari biaya 

penjalan dan umum/administrasi. 

3. Bagian ketiga menunjukkan hasil-hasil yang diperoleh diluar operasi pokok 

perusahaan yang diikuti dengan biaya-biaya yang terjadi diluar usaha 

pokok perusahaan. 

4. Bagian keempat menunjukkan laba atau rugi yang insidentil sehingga 

akhirnya diperoleh laba bersih sebelum pajak pendapatan. 

3. Laporan Perubahan Ekuitas 

Perubahan ekuitas perusahaan menggambarkan peningkatan atau penurunan 

aktiva bersih atau kekayaan selama periode bersangkutan berdasarkan prinsip 

pengukuran tertentu yang dianut dan harus diungkapkan dalam laporan 

keuangan.  

4. Laporan Arus Kas 

Tujuan utama laporan arus kas adalah menyampaikan informasi yang relevan 

mengenai penerimaan dan pembayaran kas sebuah perusahaan selama suatu 

periode.  

5. Catatan atas Laporan Keuangan 

Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian yang 

tertera dalam neraca, laporan laba atau rugi, laporan arus kas dan laporan 

perubahan ekuitas serta informasi tambahan seperti kewajiban kontijensi dan 

komitmen. 

 

 



17 
 

 
 

2.2 Perusahaan Manufaktur 

2.2.1. Pengertian Perusahaan Manufaktur 

Pengertian perusahaan manufaktur menurut Soemarso (1992:27), merupakan 

perusahaan yang kegiatannya mengolah bahan baku menjadi barang jadi kemudian 

menjual barang jadi tersebut.  

Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang menjalankan proses 

pembuatan produk, sebuah perusahaan bisa dikatakan perusahaan manufaktur apabila 

ada tahapan input proses output yang akhirnya menghasilkan suatu produk 

(BEI;2008). 

Berdasarkan pengertian yang tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa 

perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang kegiatannya mengolah bahan baku 

menjadi barang setengah jadi dan akhirnya menjadi suatu produk (barang jadi) yang 

siap untuk dijual dengan harga yang sesuai dengan biaya yang dikeluarkan oleh 

perusahaan dalam mengolah bahan baku sampai menjadi barang yang siap untuk 

dijual. 

2.2.2. Karakteristik Perusahaan Manufaktur 

 Karakteristik perusahaan manufaktur menurut Surat edaran BAPEPAM 

No:SE/02/PM/202 tanggal 27 Desember 2002 adalah mengolah sumberdaya menjadi 

barang melalui suatu proses pabrikasi. Aktivitas perusahaan yang tergolong 

kelompok industry manufaktur sekurang-kurangnya mempunyai 3 (tiga) kegiatan 

utama yaitu: 
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1. Kegiatan untuk memperoleh atau menyimpan input atau bahan baku. 

2. Kegiatan pengolahan/pabrikasi/perakitan atas bahan baku menjadi barang jadi. 

3. Kegiatan menyimpan atau memasarkan barang jadi. 

Ketiga kegiatan yang tersebut diatas tersebut harus tercermin dalam laporan keuangan 

perusahaan pada perusahaan manufaktur. 

2.2.2.1 Pengertian dan Peranan Perusahaan Food and Beverage 

Industri food and beverage adalah industri yang mengelola atau 

memproduksi produk makanan dan minuman dari bahan baku atau bahan 

mentah mejadi barang jadi atau setengah jadi. Industri food and beverage ini 

merupakan industri yang dapat survive di era globalisasi seperti saat ini 

dikarenakan industri ini merupakan pengelolaan kebutuhan primer yang 

dibutuhkan oleh manusia. Selain itu produk makanan dan minuman akan tetap 

dibutuhkan dan bahan baku yang digunakan untuk membuat produk makanan 

dan minuman mudah untuk diperoleh. 

2.3 Pengukuran Kinerja Perusahaan 

2.3.1. Analisa Laporan Keuangan 

Menurut Hartanto (1991:11), analisa laporan keuangan adalah suatu alat 

yang digunakan untuk mengkomunikasikan informasi keuangan dari suatu 

perusahaan dan kegiatan-kegiatan kepada mereka yang berkepentingan dengan 

perusahaan tersebut. Data keuangan tersebut akan lebih berarti bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan bila data tersebut diperbandingkan untuk 2 periode atau lebih. 
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Menurut Hanafi dan Halim (2003:214) analisa  laporan keuangan terdiri dari 

2 (dua) :  

1. Analisa common size 

Disusun dengan cara menghitung setiap akun dalam laporan neraca dan 

Laporan laba atau rugi menjadi proporsi dari total penjualan (Laporan laba atau 

rugi) atau dari total aktiva (untuk neraca). Cara ini memudahkan pembacaaan 

data-data keuangan untuk beberapa periode. 

2. Analisa rasio 

Rasio-rasio keuangan pada dasarnya disusun dengan mengabung-gabungkan 

angka dalam atau antara laporan laba atau rugi dan neraca. Dengan cara rasio 

diharapkan pengaruh perbedaan ukuran akan hilang. Rasio rasio keuangan 

menghilangkan pengaruh ukuran dan membuat ukuran bukan dalam angka 

absolut, tetapi dalam angka relatif. 

 Fungsi utama dari analisa laporan keuangan adalah memberikan arah 

pemeriksaan dan sebagai alat kontrol serta dapat mendeteksi jika terdapat 

ketidakwajaran. 

2.3.2. Tujuan Analisa Laporan Keuangan 

Menurut Simamora (2003:210), tujuan utama analisa keuangan adalah 

memprediksi kinerja di masa depan. Walaupun laporan keuangan utama bersifat 

historis namun laporan tersebut dijadikan indikator bagaimana sebuah perusahaan 

kemungkinan dalam periode berikutnya. Analisa laporan keuangan terdiri dari :  
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a. Aplikasi alat dan teknik analisis laporan keuangan dan data relevan lainnya 

untuk menggali informasi yang berfaedah. 

b. Melibatkan transformasi data akurat ke dalam informasi yang berfaedah. 

c. Mengurangi ketergantungan terhadap firasat, tebakan dan intuisi. 

d. Mengurangi ketidakpastian dalam pengambilan keputusan. 

2.3.3. Teknik Analisa Laporan Keuangan 

Teknik analisa laporan keuangan terdiri dari (Simamora:2003,214): 

a. Analisa horisontal 

Adalah teknik yang dipakai untuk mengevaluasi serangkaian data laporan 

keuangan selama periode tertentu. 

b. Analisa vertikal 

Adalah teknik yang digunakan untuk mengevaluasi data laporan keuangan yang 

menggambarkan setiap pos dalam laporan keuangan dari segi prosentase 

jumlahnya. 

c. Analisa ratio 

Menggambarkan hubugan antara pos-pos yang terseleksi dari data laporan 

keuangan. 

2.3.4. Analisis Rasio Keuangan 

2.3.4.1 Pengertian Analisis Rasio Keuangan  

Menurut Bastian dan Suhardjono (2006:296), analisis rasio merupakan 

perbandingan dari suatu nilai yang dibandingkan dengan nilai lainnya yang terdiri 

dari rasio likuiditas, rasio produktivitas, rasio efisiensi dan rasio lainnya. 



21 
 

 
 

2.3.4.2 Metode Pendekatan Analisis Rasio Keuangan  

Metode Pendekatan Analisis Rasio Keuangan terdiri dari: 

a. Pendekatan Lintas Seksi (Cross Sectional Approach). Yaitu cara mengevaluasi 

dengan jalan membandingkan rasio-rasio antara perusahaan yang satu dengan 

perusahaan lainnya yang sejenis pada saat bersamaan. Dengan cara ini dapat 

diketahui apakah perusahaan yang bersangkutan berada di atas, berada pada 

rata-rata, atau berada dibawah rata-rata industri. 

b. Pendekatan Runtut Waktu (Time Series Analysis) Yaitu cara mengevaluasi 

dengan jalan membandingkan rasio-rasio finansial perusahaan dari satu periode 

ke periode lainnya. Dengan membandingkan antara rasio-rasio yang dicapai 

saat ini dengan rasio-rasio dimasa lalu yang dapat memperlihatkan apakah 

perusahaan mengalami kemajuan atau kemunduran. Perkembangan perusahaan 

terlihat pada kecenderungan (trend) dari tahun ke tahunnya, dan dengan melihat 

perkembangan ini perusahaan akan dapat membuat rencana untuk masa 

depannya. 

2.3.4.3 Keterbatasan Analisis Rasio Keuangan 

Keterbatasan Analisis Rasio Keuangan antara lain: 

a. Rasio tersebut dibentuk dari data akuntani dan data ini dipengaruhi oleh cara 

penafsirannya dan bahkan dimanipulasi. 

b. Seorang manajer keuangan harus berhati - hati dalam penilaian apakah suatu 

rasio tertentu baik atau buruk dalam penilaian gabungan tentang sebuah 

perusahaan, berdasarkan suatu kumpulan rasio - rasio. 
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c. Kecocokan dengan rasio gabungan industri bukan suatu jaminan bahwa 

perusahaan tersebut sedang berjalan normal dan dipimpin dengan baik. 

d. Dalam menganalisa setiap rasio, angka - angka yang diperoleh dan perhitungan 

tidak dapat berdiri sendiri. Rasio tersebut akan berarti bila setidaknya satu dari 

dua hal ini dipenuhi 1) Adanya perbandingan dengan perusahaan sejenis yang 

mempunyai tingkat resiko yang hampir sama; 2) Adanya analisa kecenderungan 

(trend) dari setiap rasio pada tahun – tahun sebelumnya. 

e. Pencapaian target sesuai dengan rata rata industri tidak menunjukkan Kinerja 

perusahaan yang baik. Kebanyakan perusahaan justru menginginkan tingkat 

yang lebih baik dari rata - rata industri. Oleh karena itu lebih tepat jika 

difokuskan pada industry leader's ratios. 

2.3.4.4 Jenis-jenis Analisis Rasio Keuangan 

       Menurut Rahardjo (2002:149) dan Soediyono (1991:57), rasio keuangan terdiri 

dari: 

a. Rasio Likuiditas 

Rasio likuiditas atau modal kerja merupakan rasio yang digunakan untuk 

menganalisa dan menginterpretasikan posisi keuangan jangka pendek 

(Munawir:1979). Rasio likuiditas ini sangat membantu bagi khususnya 

manajemen untuk mengecek efisiensi modal kerja yang digunakan dalam 

perusahaan dan penting bagi pemegang saham dalam jangka panjang untuk 

mengetahui prospek dari deviden dan pembayaran bunga dimasa yang akan 

datang.  
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1. Ratio Lancar/Current Ratio 

Mengukur kemampuan perusahaan memenuhi hutang jangka pendek dengan 

menggunakan aset lancarnya. 

  Aset Lancar 
Current Ratio (CR) =  
  Utang lancar 

 

Rasio lancar perusahaan yang normal berkisar pada angka 2 meski tidak ada 

standar yang pasti untuk penentuan rasio lancar yang seharusnya rasio 

rendah menunjukkan risiko likuiditas yang tinggi sedangkan rasio lancar 

yang tinggi menunjukan adanya kelebihan aset lancar yang akan 

berpengaruh tidak baik terhadap profitabilitas perusahaan. Aset lancar 

umumnya menghasilkan return yang lebih rendah dibanding dengan aset 

tetap.  

2. Quick Ratio  

Angka yang terlalu tinggi untuk persediaan menunjukkan indikasi kelebihan 

kas atau piutang, sedangkan angka yang terlalu kecil menunjukkan rasio 

likuiditas yang lebih tinggi.  

  Aset Lancar – Persediaan 
Quick Ratio (QR) =  
  Utang Lancar 

 

3. Cash Ratio  

  Kas + Efek 
Cash Ratio (CAR) =  
  Utang Lancar 
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4. Working Capital to Total Assets Ratio 

  Aset Lancar – Utang Lancar 
Working Capital to Total Asset (WCTA) =  

  Jumlah Aset 
 

 Likuiditas dari total aset dan posisi kerja (Netto)  

b. Rasio Aktivitas (Activity Ratio)  

Rasio aktivitas digunakan untuk melihat beberapa aset kemudian menentukan 

berapa tingkat aktivitas aset-aset tersebut pada tingkat kegiatan tertentu. 

Aktivitas rendah pada tingkat penjualan tertentu akan mengakibatkan semakin 

besarnya dana kelebihan yang tertanam dalam aset lain yang lebih produktif. 

Rasio aktivitas terdiri dari : 

1. Total Assets Turnover Ratio 

  Penjulana Netto 
Total Asset Turnover (TAT) =  
  Jumlah Aset 

  

Kemampuan dana yang tertanam dalam keseluruhan aset berputar dalam 

suatu periode tertentu atau kemampuan modal yang diinvestasikan untuk 

menghasilkan revenue. 

2. Inventory Turnover Ratio 

  Harga Pokok Penjualan 
Inventor Turnover (IT) =  
  Inventory rata-tara 

  

Kemampuan dana yang tertanam inventory berputar dalam satu periode 

tertentu atau likuiditas dari inventory dan tendensi untuk adanya overstock. 
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Pada rasio ini perputaran yang tinggi menandakan semakin tingginya 

persediaan berputar dalam 1 (satu) tahun (efektivitas manajemen 

persediaan), sedangkan perputaran rendah menggambarkan bahwa 

kurangnya pengendalian persediaan yang efektif. 

3. Average Day’s Inventory Ratio 

  (Inventory rata-rata) x 360 
Average Day’s Inventory (ADI) =  
  Harga Pokok Penjualan 

  

Periode menahan persediaan rata-rata periode rata-rata persediaan barang 

berada di gudang. 

4. Working Capital Turnover Ratio 

  Penjualan Netto  
Working Capital Turnover (WCT) =  
  (Aset Lancar-Utang Lancar) 

  

Kemampuan modal kerja (netto) berputar dalam suatu periode siklus kas 

(cash cycle) dari suatu perusahaan.  

c. Profitability Ratio 

Menilai kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan pada tingkat 

penjualan, aktiva dan modal saham tertentu. 

1. Gross Profit Margin 

  Penjualan Netto – Harga Pokok Penjualan 
Profit Margin (GPM) =  
  Penjualan Netto 
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Rasio laba kotor lebih kecil dibandingkan dengan rasio laba kotor dari 

perusahaan sejenis, kemungkinan adanya harga tidak wajar yang 

mempengaruhi jumlah penjualan atau jumlah harga pokok atau biaya.  

2. Net Profit Margin 

  Laba Setelah Pajak (EAT) 
Net Profit Margin (NPM) =  

  Penjualan Netto 
 

3. Return On Investment 

  Laba/(Rugi) Setelah Pajak (EAT) 
Return On Investment (ROI) =  
  Total Aset 

 

Kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aset untuk 

menghasilkan keuntungan netto. 

4. Return On Equity 

  Laba Setelah Pajak (EAT) 
Return On Equity (ROE) =  

  Modal 
 

5. Return On Assets 

  Laba/(Rugi) Sebelum Pajak 
Return On Asset (ROA) =  

  Total Aset 
 

 

Mencerminkan keuntungan yang diperoleh tanpa mengingat darimana 

sumber modal dan menunjukkan tingkat efisiensi perusahaan dalam 

melaksanakan operasi sehari-hari.  

6. Operating Profit Margin 

  Laba Operasi 
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Operating Profit Margin (OPM) =  

  Penjualan 
 

 

7. Operating Profit to EBT 

  Laba Operasi  
Operating Profit to EBT (OPE) =  

  Laba Sebelum Tax (EBT) 
 

 

8. Earning Per Share 

  Laba/Rugi Bersih 
Earning Per Share (EPS) =  
  Jumlah Saham Beredar 

 

 

d. Leverage Ratio 

Mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban-kewajiban jangka 

panjang, perusahaan tidak solvabel jika total utang melebihi total aset yang 

dimiliki.  

1. Total Debt to Equity Ratio 

  Utang Lancar +Utang Jangka Panjang 
Total Debt to Equity (TDER) =  
  Modal 
 

Bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan untuk 

keseluruhan utang. 

2. Total Debt to Total Capital Assets Ratio 

  Utang Lancar +Utang Jangka Panjang 
Total Debt to Total Capital Asset (TDTCA) =  
  Total Aset 
 

Beberapa bagian dari keseluruhan kebutuhan dana yang dibelanjai dengan 

utang atau beberapa bagian dari aset yang digunakan untuk menjamin utang. 
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3. Long Term Debt to Equity Ratio  

  Utang Jangka Panjang 
Long Term Debt to Equity (LTDER) =  
  Modal 
 

Bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan untuk utang 

jangka panjang. 

2.4 Laba 

Menurut Soemarso (1990:273), laba merupakan selisih lebih pendapatan atas 

biaya sehubungan dengan kegiatan usaha.  

Menurut Suwardjono (2005:467), menjelaskan laba sebagai berikut:  

Tambahan kemampuan ekonomik yang ditandai dengan kenaikan kapital dalam 
suatu periode yang berasal dari kegiatan produktif dalam arti luas yang dapat 
dikonsumsi atau ditarik oleh entitas penguasa atau pemilik kapital tanpa 
mengurangi kemampuan ekonomik kapital awal-awal (awal periode).  
 .  

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa laba 

merupakan selisih antara pendapatan atau hasil investasi yang telah dikeluarkan 

dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkannya tersebut. 

Jika dilihat dari sudut pandang perekayasaan akuntansi konsep laba 

dikembangkan untuk memenuhi tujuan menyediakan informasi tentang kinerja 

perusahaan secara luas. Sementara itu, pemakai informasi mempunyai tujuan yang 

berbeda-beda. Teori akuntansi laba memiliki dua pendekatan yaitu satu laba untuk 

berbagai tujuan atau beda tujuan beda laba, dan teori akuntansi diarahkan untuk 

memformulasikan laba dengan pendekatan satu laba untuk berbagai tujuan.   

Menurut Suwardjono (2005:469) konsep laba terdiri dari 3 tataran yaitu: 

1. Konsep laba dalam tataran semantik 
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Konsep laba dalam tataran semantik berkaitan dengan masalah makna apa yang 

harus dilekatkan oleh perekayasa pelaporan pada simbol atau elemen laba 

sehingga laba bermanfaat (useful) dan bermakna (meaningful) sebagai 

informasi. Terdapat beberapa konsep atau fungsi laba dalam tataran semantik, 

yaitu: pengukur kinerja, konfirmasi harapan investor, dan sebagai estimator 

laba ekonomik. Sebagai pengukur kinerja, laba dapat diinterpretasi sebagai 

pengukur keefisienan (efisiensi) bila dihubungkan dengan tingkat investasi 

karena efesiensi secara konseptual merupakan suatu hubungan atau indeks. 

2. Konsep laba dalam tataran sintatik 

Makna semantik laba yang dikembangkan pada akhirnya harus dapat dijabarkan 

dalam tataran sintaktik. Salah satu bentuk penjabarannya adalah mendefinisi 

laba sebagai selisih pengukuran dan penandingan antara pendapatan dan biaya. 

Konsep laba dalam tataran sintatik membahas mengenai bagaimana laba diukur, 

diakui, dan disajikan. Pengukuran dalam arti luas yang meliputi pengakuan, 

saat pengakuan, dan prosedur pengakuan ditambah cara mengungkapkan 

(disclosures) merupakan masalah pada tataran sintaktik. Terdapat beberapa 

kriteria atau pendekatan dalam konsep ini, yaitu pendekatan transaksi, 

pendekatan kegiatan, dan pendekatan pemertahanan capital. 

3. Konsep laba dalam tataran pragmatik 

Tataran pragmatik dalam teori komunikasi berkepentingan untuk menentukan 

apakah pesan sampai kepada penerima dan mempengaruhi perilaku 

sebagaimana diarahkan, sedangkan dalam teori akuntansi Tataran pragmatik 

memusatkan perhatiannya pada pengaruh informasi terhadap perubahan 
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perilaku pemakai informasi akuntansi. Beberapa pendekatan laba dalam konsep 

laba tataran pragmatik yaitu prediktor aliran kas, laba dan harga saham, 

perkontrakan efisien, alat pengendalian manajemen, dan kandungan informasi 

laba dalam teori pasar efisien. 

Laba atau rugi merupakan hasil perhitungan secara periodik (berkala) dan itu 

belum merupakan laba atau rugi yang sebenarnya karena suatu perusahaan akan 

benar-benar mengetahui pada saat perusahaan menghentikan kegiatannya serta 

dilikuidasikan. Penetapan laba secara periodik memerlukan perhatian yang lebih 

seksama dikarenakan penentuan itu berarti memenggal kegiatan perusahaan yang 

terus-menerus. Oleh karena itu, kunci dari penetapan laba atau rugi adalah dengan 

menentukan jumlah pendapatan yang dihasilkan dan jumlah biaya yang terjadi dalam 

periode bersangkutan. 

Laba juga memiliki manfaat sebagai alat pengendalian manajemen. Laba yang 

relevan dijadikan basis kompetensi agar manajer memaksimumkan kepentingannya. 

Laba merupakan informasi akuntansi yang penting, sehingga pelaporan laba perlu 

dilakukan. Menurut Suwardjono (2005:456) berdasarkan makna dan manfaatnya 

tujuan pelaporan laba adalah: 

1. Indikator efisiensi penggunaaan dana yang tertanam dalam perusahaan yang 

diwujudkan dalam tingkat pengembalian atas investasi.  

2. Pengukur prestasi atau kinerja badan usaha dan manajemen. 

3. Dasar penentuan besarnya pengenaan pajak. 

4. Alat pengendalian dan penilaian kelaykan tarif dalam perusahaan publik. 

5. Alat pengendalian terhadap debitur dalam kontrak utang. 
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6. Dasar kompetensi dan pembagian bonus. 

7. Alat motivasi manajemen dalam pengendalian perusahaan. 

8. Dasar pembagian deviden. 

 Terdapat dua konsep untuk menentukan pelaporan laba yaitu konsep laba 

operasi berjalan (current operating) dan konsep laba komprehensif (all inclusive). 

Dalam konsep laba operasi berjalan laba hanya mencerminkan perubahan-perubahan 

nilai dan peristiwa-peristiwa yang dapat dikendalikan oleh manajemen yang 

merupakan keputusan-keputusan dalam periode berjalan. Perubahan-perubahan yang 

dianggap relevan dalam konsep ini adalah perubahan yang berasal dari operasi 

normal. Sedangkan konsep laba komprehensif diartikan sebagai total perubahan 

dalam pemilikan yang diakui dengan mencatat atau revakuasi perusahaan selama 

periode tertentu kecuali untuk distribusi dividen dan transaksi modal.  

 Perbedaan kedua konsep tersebut terletak pada tujuan utama pelaporan laba 

bersih. Pada konsep laba operasi berjalan menekankan prestasi operasi berjalan atau 

efisiensi perusahaan dan kemungkinan penggunaan angka untuk memprediksi 

prestasi di masa yang akan datang dan rentabilitas. Sedangkan pada konsep laba 

komprehensif  menjelaskan bahwa baik efisiensi operasi maupun prediksi masa 

datang dapat ditingkatkan jika didasarkan pada keseluruhan pengalaman historis 

perusahaan selama beberapa tahun. 

2.5 Penelitian Terdahulu 

Machfoedz (1994) melakukan penelitian mengenai analisis sejumlah rasio 

keuangan dan menghubungkannya dengan perubahan laba masa depan di Indonesia. 
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Pengujian manfaat rasio keuangan dalam memprediksi laba menggunakan 47 rasio 

keuangan dengan sampel perusahaan-perusahaan yang terdaftar dalam BEJ yang 

mempublikasikan laporan keuangannya dari tahun 1989 sampai dengan 1992. Metode 

penelitian yang digunakan adalah MAXR procedure. Hasil penelitian menyimpulkan 

bahwa terdapat 13 rasio keuangan yang signifikan dalam memprediksi perubahan 

laba 1 tahun mendatang. 

Parawiyati dan Zaki Baridwan (1998) menguji kemampuan laba dan arus kas 

dalam memprediksi laba dan arus kas dengan menggunakan model regresi terhadap 

perusahaan go public di Indonesia. Hasil Penelitian meyimpulkan bahwa kemampuan 

prediktor laba dibanding prediktor arus kas dalam memprediksi laba satu tahun ke 

depan adalah signifikan sebagai alat pengubah dan pengamatan atas koefisien regresi 

menunjukkan prediktor laba memberikan pengaruh yang lebih besar dibandingkan 

prediktor arus kas. Kemampuan inkremental laba terhadap arus kas menunjukkan 

bahwa prediktor laba lebih besar korelasinya dibanding prediktor arus kas dalam 

memprediksi arus kas.   

Zainuddin & Hartono (1999) menguji kegunaan rasio dalam memprediksi laba 

yang didasarkan pada rasio CAMEL (Capital, Asset, Management, Earning & 

Liquidity) terhadap seluruh perusahaan perbankan yang terdaftar di BEJ. Pengujian 

menggunakan analisis regresi untuk menganalisis rasio keuangan pada tingkat 

individual dan AMOS (Analisis of moment Structure) untuk menganalisis pada 

tingkat construct. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa secara individual rasio 

keuangan tidak signifikan dalam memprediksi perubahan laba sedangkan pada tingkat 

construct rasio keuangan CAMEL signifikan dalam memprediksi laba.  
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Warsidi (2000), melakukan penelitian untuk menguji kegunaan rasio 

keuangan dalam memprediksi perubahan laba dimasa mendatang. Penelitian ini 

menggunakan sampel random sebanyak 54 responden manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Jakarta. Penelitian tersebut menunjukkan hasil bahwa dari tujuh rasio 

keuangan (Cost of Gold Sold to Net Sales, Net Sales to Quick Assets, Net Sales to 

Trade Receivable, Profit Before Taxesto Shareholders Equity, Working Capial to Net 

Sales, dan Working Capital to Total Assets) terbukti signifikan untuk digunakan 

sebagai predictor perubahan laba satu tahun mendatang. 

Sarwedi (2004), melakukan penelitian untuk membentuk model prediksi 

kepailitan bank umum baik secara keseluruhan maupun untuk masing-masing 

kelompok bank umum di Indonesia berdasarkan laporan keuangan bank yang 

bersangkutan. Metode analisis yang digunakan adalah analisis faktor dan regresi 

logistik. Model prediksi yang dibangun untuk kepailitan bank antara lain model 

prediksi 3 bulan (MP3), 6 bulan (MP6) dan 12 bulan (MP12) sebelum pailit.  Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa dari ketiga model prediksi yang yang berhasil 

dibangun hanya MP3 yang layak dipergunakan sebagai model prediksi kepailitan 

bank umum di Indonesia.  

Widiasih (2006) melakukan penelitian untuk menguji rasio keuangan dalam 

memprediksi laba pada perusahaan manufaktur. Sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini sebanyak 76 perusahaan manufaktur go public yang terdaftar di BEJ. 

Penelitian tersebut menunjukkan hasil bahwa terdapat enam rasio keuangan (EPS, 

PER, HPP/Persediaan, Penjualan/Aktiva Tetap, GPM, Leverage) dari tiga puluh 
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enam rasio yang digunakan terbukti memiliki pengaruh signifikan untuk digunakan 

sebagai prediktor perubahan laba.  

Meriewaty (2005) melakukan penelitian menganai analisis rasio keuangan 

terhadap perubahan kinerja pada perusahaan industri food and beverages. Sampel 

yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 20 perusahaan food and beverages 

yang terdaftar di BEJ. Penelitian ini menunjukan hasil bahwa rasio keuangan yang 

berpengaruh signifikan terhadap perubahan kinerja (untuk earning after tax) adalah 

rasio Total Debt to Total Capital Assets, Total Assets Turnover, dan Return On 

Investment. Sedangkan rasio keuangan yang berpengaruh signifikan terhadap 

perubahan kinerja (untuk operating profit) adalah Current Ratio. 

Suharli (2005) melakukan penelitian mengenai prediksi tingkat pengembalian 

investasi pada Equity Securities melalui rasio profitabilitas, likuiditas, dan hutang 

pada perusahaan publik di Jakarta. Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan 

di Indonesia yang listing di BEJ dan membagikan dividen pada masa setelah krisis 

ekonomi terjadi yaitu tahun 2000-2003. Data penelitian diambil dengan 

menggunakan metode random sampling yang artinya setiap objek penelitian yang 

merupakan perusahaan di BEJ, memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih 

menjadi sampel penelitian. Sampel yang diambil dalam penelitian ini merupakan 

perusahaan yang membagikan dividen di Bursa Efek Jakarta. 

2.6 Hipotesis 

Berdasarkan teori yang telah dijelaskan maka hipotesis yang diajukan sebagai 

berikut :  

H1 :  Rasio keuangan berpengaruh terhadap laba satu tahun yang akan datang 
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H2 : Rasio keuangan berpengaruh terhadap laba dua tahun yang akan datang. 

 Hubungan hipotesis antara variabel independen (rasio keuangan) dengan 

variabel dependen (laba dimasa yang akan datang) dapat dilihat pada lampiran 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini tergolong sebagai hypotesis testing. Hypotesis testing 

merupakan suatu penelitian yang sudah memiliki kejelasan dan gambaran, pengujian 

hipotesis dimaksudkan untuk menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel 

penelitian. Penelitian ini mengidentifikasi fakta atau peristiwa sebagai variabel yang 

dipengaruhi (variabel dependen) dan melakukan penyelidikan terhadap variabel-

variabel yang mempengaruhi (variabel independen).   

3.2 Sumber dan Jenis data 

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan sumber 

data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara 

(Indriantoro dan Supomo, 1999:115). Data sekunder yang digunakan berupa laporan 

keuangan perusahaan manufaktur yang bergerak pada industri food and beverage 

yang telah diaudit periode 2006-2009 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.  

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dokumenter, data 

dokumenter adalah jenis data penelitian yang berupa faktur, jurnal, surat-surat, 

notulen hasil rapat, memo atau dalam bentuk laporan program (Indriantoro dan 

Supomo, 1999:146).  
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3.3 Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel 

Populasi adalah sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang 

mempunyai karakteristik tertentu. Pada penelitian ini populasi yang diambil adalah 

seluruh perusahaan manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 

2006-2009. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indionesia untuk 

periode penelitian tersebut terdiri dari 151 perusahaan manufaktur. Sampel adalah 

elemen-elemen dari suatu populasi. Pemilihan sampel atas penelitian ini hanya 

perusahaan yang bergerak di industri food and beverages yang terdiri dari 18 

perusahaan pada periode penelitian yang terdaftar di BEI. Penelitian ini menggunakan 

penelitian deskriptif kuantitatif yaitu  penelitian yang diukur dalam suatu skala 

numerik atau angka. Sampel dalam penelitian ini dipilih dengan menggunakan 

metode purposive sampling, dengan kriteria pemilihan sebagai berikut: 

1. Perusahaan bergerak pada industri food and beverages yang terdaftar di BEI. 

2. Perusahaan menerbitkan laporan keuangan secara berturut-turut selama periode 

2006-2009. 

 Proses seleksi sampel berdasarkan kriteria tersebut di atas tampak sebagai 

berikut:  
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Tabel 3.1 
Proses Seleksi Sampel Berdasarkan Kriteria 

No Kriteria  Pelanggaran 
Kriteria 

Jumlah 
(Akumulasi) 

1 
Total perusahaan manufaktur yang listing di 
Bursa Efek Indonesia periode 2006-2009 

- 151 

2 
Perusahaan yang bergerak di industri food and 
beverages periode 2006-2009 

-132 19 

3 
Perusahaan food and beverages yang 
menerbitkan laporan keuangan secara berturut-
turut periode 2006-2009 

-1 18 

Jumlah Perusahaan Sampel 18 

 

3.4 Variabel Penelitian 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi variabel dependen dan 

variabel independen. 

3.4.1. Variabel Dependen (Y) 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah laba untuk satu tahun dan dua 

tahun yang akan datang. Indikator laba yang digunakan adalah laba bersih setelah 

pajak dengan pertimbangan mampu mengukur efisiensi perusahaan dalam 

menggunakan keseluruhan sumber daya yang dimiliki. 

3.4.2. Variabel Independen (X) 

Variabel independen merupakan tipe variabel yang menjelaskan atau 

mempengaruhi variabel lain (Indriantoro dan Supomo, 1999:63). Variabel 

independen dalam penelitian ini adalah rasio-rasio keuangan perusahaan selama 
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periode 2006-2007. Penggunaan periode dengan tahun lebih baru tidak dimungkinkan 

karena melibatkan prediksi laba sampai dua tahun ke depan. 

Rasio-rasio keuangan yang diidentifikasikan sebagai variabel bebas dalam 

penelitian ini adalah: 

Rasio Likuiditas 

• Current Ratio 

  Aset Lancar 
Current Ratio (CR) =  
  Utang lancar 

 

• Quick Ratio 

  Aset Lancar - Persediaan 
Quick Ratio (QR) =  
  Utang Lancar 

 

• Cash Ratio 

  Kas + Efek 
Cash Ratio (CAR) =  
  Utang Lancar 

 

• Working Capital to Total Asset Ratio 

  Aset Lancar-Utang Lancar  
WCTA =  
  Jumlah Aset 

 

Rasio Aktivitas 

• Total Asset Turnover Ratio 

  Penjualan Netto 
TAT =  
  Jumlah Aset 
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• Inventory Turnover Ratio 

  Harga Pokok Penjualan 
IT =  
  Inventory rata-rata 

 

• Averages Day’s Inventory Ratio 

  (Inventory rata-rata) x 360 
ADI =  
  Harga Pokok Penjualan 

 

• Working Capital Turnover Ratio 

  Penjualan Netto 
WCT =  
  (Aset lancar-Utang lancar) 

 

Rasio Profitabilitas 

• Gross Profit Margin Ratio 

  Penjualan Netto-HPP 
GPM =  
  Penjualan Netto 

 

• Net Profit Margin Ratio 

  Penjualan Netto-HPP 
NPM =  
  Penjualan Netto 

 

• Return on Investment  

  Lana setelah pajak 
ROI =  
  Total aset 

 

• Return on Equity 

  Laba setelah pajak 
ROE =  
  Modal 
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• Return on Assets 

  Laba/(Rugi) Sebelum Pajak 
ROA =  
  Total Aset 

 

• Operating Profit Margin 

  Laba Operasi 
OPM =  
  Penjualan Bersih 

 

• Operating Profit to EBT Ratio 

  Laba Operasi 
OPE =  
  Laba Sebelum Pajak 

 

• Earning Per Share 

  Laba/Rugi Bersih 
EPS =  
  Jumlah saham beredar 

 

Rasio Leverage 

• Total Debt to Equity Ratio 

  Utang lancar+Utang jangka panjang 
TDER =  
  Modal 

 

• Total Debt to Total Capital Assets Ratio 

  Utang lancar+Utang jangka panjang 
TDTCA =  
  Total Aset 

 

• Long Term Debt to Equity Ratio 

  Utang Jangka Panjang 
LTDER =  
  Modal 
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3.5 Metode Analisis Data 

3.5.1 Uji Asumsi Klasik 

Salah satu syarat untuk menggunakan model regresi berganda agar dapat 

digunakan sebagai alat estimasi yang baik dan tidak bias adalah harus terpenuhinya 

persyaratan Best linier Unbiased Estimation (BLUE). Untuk memenuhi persyaratan 

tersebut diperlukan serangkaian uji asumsi klasik yang terdiri dari: 

1. Normalitas 

Uji ini dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, 

variabel independen, variabel dependen, atau keduanya mempunyai 

distribusi normal atau tidak. Uji normalitas menggunakan uji Kolmogorov-

Smirnov. Jika hasil uji Kolmogorov-Smirnov tidak signifikan secara statistik 

pada tingkat α = 5%, maka berarti variabel yang ada pada model 

berdistribusi normal. 

2. Autokorelasi 

Autokorelasi merupakan korelasi antara anggota serangkaian observasi yang 

diurutkan menurut waktu dan ruang. Uji ini dilakukan untuk membuktikan 

bahwa data bersifat bebas, dalam artian data  pada periode tertentu tidak 

dipengaruhi data periode lain. Cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi 

ada atau tidaknya autokorelasi adalah dengan uji Durbin Watson (DW Test) 

(Gujarati).  

Kesimpulan diambil berdasarkan kriteria berikut: 
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- dU < dhitung < 4-dU, maka Ho diterima, yang berarti tidak ada autokorelasi 

antar sisaan. 

- dhitung < dL   atau   dhitung >4-dL, maka Ho ditolak, yang berarti terdapat 

autokorelasi antar sisaan. 

- dL ≤ dhitung ≤ dU   atau   4-dU ≤ dhitung ≤ 4-dL, maka tidak dapat disimpulkan 

ada tidaknya autokorelasi pada sisaan. Untuk kasus seperti ini, maka dapat 

dilihat dari kecenderungan dari dhitung. Jika dhitung lebih condong ke daerah 

autokorelasi maka dapat disimpulkan adanya autokorelasi residual dan 

sebaliknya. 

3. Multikolinieritas 

Salah satu asumsi variabel bebas (X) yang harus dipenuhi dalam model 

regresi berganda adalah tidak adanya multikolinieritas antar variabel bebas. 

Adanya multikolinieritas menunjukkan adanya hubungan sempurna dan pasti 

di antara beberapa atau semua variabel bebas dalam model regresi. Salah satu 

cara untuk mengidentifikasi multikolinieritas yaitu melalui VIF (Variance 

Inflation Factor), yang dihitung dengan rumus: 

  
 atau       
 

 

di mana r2 =  koefisien determinasi parsial 

Nilai VIF tergantung pada nilai (r2), jika (r2)meningkat maka nilai VIF juga 

akan meningkat. Jika VIF > 10 atau TOL > 1, di mana hal ini terjadi jika nilai 

r2 melebihi 0,9, maka suatu variabel dikatakan berkorelasi sangat tinggi. 

VIF  =  
)r -1 (

1
2

     VIF  =  
Tolerance

1
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4. Heteroskedastisitas 

Metode ini digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model 

regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual pada satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Jika terdapat perbedaan varians, maka dijumpai gejala 

heteroskedastisitas.  

Cara mendeteksi ada tidaknya gejala heteroskedastisitas adalah dengan 

melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot di sekitar nilai X 

dan Y. Jika ada pola tertentu, maka telah terjadi gejala heteroskedastisitas. 

Hasil pengujian dengan menggunakan scatterplot (lihat lampiran uji asumsi 

klasik) menunjukkan bahwa tidak dijumpai adanya pola tertentu pada grafik 

di sekitar kordinat X dan Y. 

3.5.2 Pengujian Hipotesis 

Alat uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi 

berganda dengan menggunakan metode stepwise (stepwise regression), yang 

proses pengolahannya menggunakan program komputer SPSS (statistical 

product and service solution). Untuk kepentingan penelitian diatas dapat 

digunakan model regresi sebagai berikut: 

 

 

Di mana: 
Et : laba untuk periode t+1 dan t+2 
Fr1, 2, ...n : rasio keuangan ke-1, 2..…19 
βo : konstanta 
β1, 2,….n : koefisien arah regresi rasio keuangan ke-1, 2,….n 
ε : kesalahan residu 
i : data observasi ke-i 

   Et, i   =   βo  +  β1Fr1i  +  β2Fr2i  +  …..βnFrni  +  ε 
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Pengujian terhadap hipotesis penelitian terdiri dari tahapan sebagai berikut: 

1. Proses Seleksi Variabel Sebagai Prediktor 

Untuk menguji hubungan linier antara laba sebagai variabel terikat dengan 

rasio-rasio keuangan sebagai variabel bebas dilakukan pemilihan terhadap 

keseluruhan rasio keuangan yang digunakan, sehingga diperoleh rasio-rasio 

keuangan yang secara signifikan dapat dijadikan sebagai alat untuk memprediksi 

laba di masa mendatang. Metode pemilihan variabel yang digunakan adalah 

Stepwise Regression dengan kriteria seleksi pada tingkat α = 5%.  

2. Menentukan Kriteria Pengujian Hipotesis 

Di antara model pemilihan variabel yang tersedia, Stepwise Regression 

relatif memiliki kelebihan karena dengan prosedur seleksi dan eliminasi yang 

dilakukan pada setiap langkahnya memungkinkan analisis secara detail atas 

variabel-variabel yang akhirnya dimasukkan ke dalam model prediksi, baik 

secara individual maupun gabungan dari variabel-variabel tersebut. Berdasarkan 

sejumlah variabel baru yang diperoleh, kemudian akan ditentukan apakah 

hipotesis penelitian diterima atau ditolak. Hipotesis diterima apabila diperoleh 

minimal satu rasio keuangan yang berpengaruh signifikan terhadap laba satu dan 

dua tahun yang akan datang. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 

 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

4.1.1 Gambaran Umum Bursa Efek Indonesia (BEI) 

Berdasarkan Undang-undang No. 8 tahun 1995 tentang pasar modal, 

definisi Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan 

sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual beli efek pihak-

pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek diantaranya. Dengan kata lain 

Bursa efek adalah pihak yang menyediakan media perdagangan efek antara lain 

saham dan media tersebut dipergunakan untuk memperdagangkan efek oleh 

angota-anggotanya (Perusahaan efek). 

PT. Bursa Efek Indonesia (perseroan) didirikan berdasarkan akte pendirian 

No.27 oleh Ny. Titi Poerbaningsih Adi Warsito, SH, di Jakarta pada tanggal 4 

Desember 1991 dengan 221 perusahaan efek sebagai pemegang saham. Pada 

tanggal 13 juli 1992, Bursa efek Indonesia telah diswastakan sepenuhnya.  

Pada tahun 1995 BEI meluncurkan Jakarta Automated Trading System 

(JATS), sebuah sistem perdagangan otomasi yang menggantikan sistem 

perdagangan manual. Sistem ini memfasilitasi perdagangan saham dengan 

frekuensi yang lebih besar dan lebih menjamin kegiatan pasar yang fair dan 

transparan dibandingkan dengan sistem perdagangan manual.  

Pada Juli 2000, BEI menerapkan perdagangan tanpa warket dengan tujuan 

untuk meningkatkan likuiditas pasar dan menghindari peristiwa saham hilang dan 

pemalsuan saham dan juga untuk mempercepat proses penyelesaian transaksi.  
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Pada tahun 2002, BEI mulai menerapkan perdagangan jarak jauh, sebagai 

upaya meningkatkan akses pasar, efisiensi pasar, kecepatan dan frekuensi 

perdagangan dan pada tahun 2002 BEI menjadi salah satu bursa yang telah 

memberikan tingkat return yang positif dibandingkan dengan bursa-bursa lain 

didunia. Demikian juga di dalam negeri walau penuh gejolak bursa masih 

memberikan kontribusi positif bagi perekonomian Indonesia. 

4.1.2 Gambaran Umum Perusahaan Manufaktur di Indonesia 

Perekonomian Indonesia sejak dulu di tunjang dari sektor migas dan non 

migas, tapi sektor migas dan pertanian lebih mendominasi pendapatan negara 

pada saat itu. Namun, saat ini sektor non migas yang lainnya seperti perdagangan 

dan perindustrian atau perusahaan manufaktur sudah banyak menyumbang 

pendapatan negara Indonesia dan ikut berperan serta dalam mengumpulkan devisa 

bagi negara.  

Dari berbagai sektor usaha, perdagangan dan industri atau perusahaan 

manufaktur kini mulai tampak mendominasi usaha di Indonesia. Hal ini dapat 

terlihat dari banyaknya pedagang-pedagang yang menjual barang dagangannya 

dari mulai tempat di pasar kaki lima, sampai di mal-mal atau swalayan besar 

lainnya. Pesatnya perkembangan perusahaan manufaktur di Indonesia disebabkan 

oleh jumlah penduduk Indonesia yang semakin meningkat pesat dari tahun ke 

tahun, sehingga permintaan akan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan 

hidup juga terus meningkat. Perusahaan manufaktur memiliki peranan yang cukup 

penting dalam menentukan peningkatan perekonomian di Indonesia.  

Perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang kegiatannya 

mengolah bahan baku menjadi barang jadi kemudian menjual barang jadi tersebut 
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(Soemarso, 1992:293). Perusahaan manufaktur termasuk salah satu emiten 

terbesar dari seluruh perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia yaitu 

sebanyak 181. Jumlah tersebut mendominasi sebesar 46,90% perusahaan dari 

jumlah keseluruhan. Perusahaan manufaktur ini memiliki peluang yang besar bagi 

para emiten untuk menanamkan dananya. Hal tersebut menjadikan perusahaan 

manufaktur selalu mendapatkan perhatian dan sorotan para pelaku pasar.  

4.1.2.1 Gambaran Umum Perusahaan Food and Beverages 

Perusahaan yang bergerak dalam industri food and beverages adalah 

perusahan yang mengolah bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang 

jadi yang kemudian akan dijual dipasaran. Barang-barang yang di golongkan 

dalam industri ini seperti bahan pokok makanan, minuman kaleng atau dalam 

kemasan kotak, snack (makanan ringan), serta industri olahan. 

Industri food and beverages merupakan produk perusahaan makanan 

dan minuman yang merupakan salah satu komoditas ekspor unggulan di sektor 

non-migas. Kebutuhan masyarakat  akan produk food and beverages akan selalu 

ada karena merupakan salah satu kebutuhan pokok. Didasarkan pada kenyataan 

tersebut, perusahaan food and beverages dianggap akan terus survive. Selain itu 

produk makanan dan minuman akan tetap dibutuhkan dan bahan baku yang 

digunakan untuk membuat produk makanan dan minuman mudah untuk 

diperoleh. Daftar nama-nama perusahaan yang tergolong perusahaan food and 

beverages dapat dilihat pada lampiran 2. 
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4.2 Hasil Analisis 

4.2.1 Statistik Deskriptif 

 Statistik deskriptif bertujuan untuk melihat distribusi data dari variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini. Berikut ini statistik deskriptif dari masing-masing 

variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. 

Tabel 4.1 
Statistik Deskriptif 

 
Rasio N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Current 36 .117 9.265 2.232 2.001 
Quick 36 .090 7.104 1.586 1.811 
CAR 36 .001 4.030 .463 .809 
WCTA 36 -1.617 .571 .139 .361 
TAT 36 .264 2.689 1.291 .613 
IT 36 1.984 132.096 12.040 23.092 
ADI 36 4.756 181.467 62.711 35.229 
WCT 36 -25.806 29.998 5.365 9.944 
GPM 36 -2.851 .612 .126 .513 
NPM 36 -8.505 .118 -.242 1.400 
ROI 36 -2.245 .163 -.051 .407 
ROE 36 -3.767 .594 -.026 .751 
ROA 36 -2.194 .215 -.006 .401 
OPM 36 -8.311 .193 -.193 1.373 
OPE 36 -.548 62.221 3.618 10.447 
EPS 36 -929.000 4005.000 340.552 1061.299 
TDER 36 -2.076 4.848 1.488 1.239 
TDTCA 36 .222 1.929 .573 .278 
LTDER 36 -.105 2.925 .645 .738 
Valid N (listwise) 36         

Sumber: data diolah 
 

 Berdasarkan statistik deskriptif variabel penelitian yang disajikan dalam 

tabel diatas maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut: 

1. Current ratio memiliki nilai minimum 0,177 pada PT. Ades Water 

Indonesia, Tbk dan nilai maksimum sebesar 9,265 pada PT. Davomas 

Abadi, Tbk. Nilai rata-rata sebesar 2,232 dan standar deviasi variabel 

sebesar 2,001. Nilai rata-rata current rasio 2,232 sabagai hasil dari 
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perbandingan aset lancar dibagi dengan utang lancar  menunjukan bahwa 

aset lancar yang dimiliki perusahaan sampel pada umumnya mampu untuk 

membayar utang jangka pendeknya sebesar  223,2%. 

2. Quick Ratio memiliki nilai minimum 0,090 pada PT. Ades Water Indonesia, 

Tbk dan nilai maksimum sebesar 7,104 pada PT. Davomas Abadi, Tbk. 

Nilai rata-rata sebesar 1,586 dan standar deviasi variabel sebesar 1,811. 

Nilai rata-rata quick ratio 1,586 sebagai hasil dari perbandingan aset lancar 

dikurangi dengan persediaan dibagi dengan utang lancar  menunjukan 

bahwa aset lancar setelah dikurangi dengan persediaan yang dimiliki 

perusahaan sampel pada umumnya mampu untuk membayar utang jangka 

pendeknya sebesar  158,6%. 

3. Cash Ratio memiliki nilai minimum 0,001 pada PT. Ades Water Indonesia, 

Tbk dan nilai maksimum sebesar 4,030 pada PT. Davomas Abadi, Tbk. 

Nilai rata-rata sebesar 0,463 dan standar deviasi variabel sebesar 0,809. 

Nilai rata-rata quick ratio 0,463 sebagai hasil dari perbandingan kas dan 

ditambah dengan efek surat berharga dibagi dengan utang lancar  

menunjukan bahwa aset lancar setelah dan efek surat berharga yang dimiliki 

perusahaan sampel pada umumnya mampu untuk membayar utang jangka 

pendeknya sebesar  46,3%. 

4. Working capital to total assets ratio memiliki nilai minimum -1,617 pada 

PT. Ades Water Indonesia, Tbk dan nilai maksimum sebesar 0,571 pada PT. 

Aqua Golden Misissipi, Tbk. Nilai rata-rata sebesar 0,139 dan standar 

deviasi variabel sebesar 0,361.  
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5. Total asset turnover ratio memiliki nilai minimum 0,264 pada PT. Fast 

Food Indonesia, Tbk dan nilai maksimum sebesar 2,689 pada PT. Tigaraksa 

Satria, Tbk. Nilai rata-rata sebesar 1,291 dan standar deviasi variabel 

sebesar 0,613. 

6. Inventory turnover ratio memiliki nilai minimum 1,984 pada PT. Wahana 

Poenix Mandiri, Tbk dan nilai maksimum sebesar 132,096 pada PT. Aqua 

Golden Misissipi, Tbk. Nilai rata-rata sebesar 12,040 dan standar deviasi 

variabel sebesar 23,092. 

7. Averages day’s inventory ratio memiliki nilai minimum 4,756 pada PT. 

Aqua Golden Misissipi, Tbk dan nilai maksimum sebesar 181,467 pada PT. 

Wahana Poenix Mandiri, Tbk. Nilai rata-rata sebesar 62,711 dan standar 

deviasi variabel sebesar 35,229. 

8. Working capital turnover ratio memiliki nilai minimum -25,806 pada PT. 

Indofood Sukses Makmur, Tbk dan nilai maksimum sebesar 29,998 pada 

PT. Fast Food Indonesia, Tbk. Nilai rata-rata sebesar 5,365 dan standar 

deviasi variabel sebesar 9,944. 

9. Gross profit margin ratio memiliki nilai minimum -2,851 pada PT. Fast 

Food Indonesia, Tbk dan nilai maksimum sebesar 0,612 pada PT. Fast Food 

Indonesia, Tbk. Nilai rata-rata sebesar 0,126 dan standar deviasi variabel 

sebesar 0,513. 

10. Net profit margin ratio memiliki nilai minimum -8,505 pada PT. Fast Food 

Indonesia, Tbk dan nilai maksimum sebesar 0,118 pada PT. Davomas 

Abadi, Tbk. Nilai rata-rata sebesar -0,242 dan standar deviasi variabel 

sebesar 1,400. 
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11. Return on investment ratio memiliki nilai minimum -2,245 pada PT. Fast 

Food Indonesia, Tbk dan nilai maksimum sebesar 0,163 pada PT. Fast Food 

Indonesia, Tbk. Nilai rata-rata sebesar -0,51 dan standar deviasi variabel 

sebesar 0,407. 

12. Return on equity ratio memiliki nilai minimum -3,767 pada PT. Fast Food 

Indonesia, Tbk dan nilai maksimum sebesar 0,594 pada PT. Ades Water 

Indonesia, Tbk. Nilai rata-rata sebesar -0,026 dan standar deviasi variabel 

sebesar 0,751. 

13. Return on Asset ratio memiliki nilai minimum -2,189 pada PT. Fast Food 

Indonesia, Tbk dan nilai maksimum sebesar 0,229 pada PT. Fast Food 

Indonesia, Tbk. Nilai rata-rata sebesar -0,006 dan standar deviasi variabel 

sebesar 0,401. 

14. Operating profit margin ratio memiliki nilai minimum -8,311 pada PT. Fast 

Food Indonesia, Tbk dan nilai maksimum sebesar 0,193 pada PT. Davomas 

Abadi, Tbk. Nilai rata-rata sebesar -0,193 dan standar deviasi variabel 

sebesar 1,373. 

15. Operating profit to EBT ratio memiliki nilai minimum -0,548 pada PT. 

Sekar Laut, Tbk dan nilai maksimum sebesar 62,221 pada PT. Wahana 

Poenix Mandiri, Tbk. Nilai rata-rata sebesar 3,618 dan standar deviasi 

variabel sebesar 10,447. 

16. Earning per share ratio memiliki nilai minimum -929,000 pada PT. Ades 

Water Indonesia, Tbk dan nilai maksimum sebesar 4.005,000 pada PT. 

Multi Bintang Indonesia, Tbk. Nilai rata-rata sebesar 340,552 dan standar 

deviasi variabel sebesar 1.061,299. 



53 
 

 
 

17. Total debt to total equity ratio memiliki nilai minimum -2,076 pada PT. 

Ades Water Indonesia, Tbk dan nilai maksimum sebesar 4,848 pada PT. 

Japfa Comfeed Indonesia, Tbk. Nilai rata-rata sebesar 1,488 dan standar 

deviasi variabel sebesar 1,239. 

18. Total debt to total capital asset ratio memiliki nilai minimum 0,222 pada 

PT. Delta Djakarta, Tbk dan nilai maksimum sebesar 1,929 pada PT. Ades 

Water Indonesia, Tbk. Nilai rata-rata sebesar 0,573 dan standar deviasi 

variabel sebesar 0,278. 

19. Long term debt to equity ratio memiliki nilai minimum -0,105 pada PT. 

Ades Water Indonesia, Tbk dan nilai maksimum sebesar 2,925 pada PT. 

Japfa Comfeed Indonesia, Tbk. Nilai rata-rata sebesar 0,645 dan standar 

deviasi variabel sebesar 0,738. 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa nilai statistik deskriptif terhadap 

seluruh rasio yang digunakan dengan sampel sebanyak 36 memiliki nilai 

maksimum, rata-rata (mean), dan standar deviasi paling tinggi masing-masing 

sebesar 4.005,000; 340,552; dan 1.061,299 yang berasal dari rasio EPS yaitu rasio 

laba (earning) dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Dari nilai tersebut 

terlihat bahwa rata-rata perusahaan food and beverages yang listing di BEI 

periode 2006-2009 memiliki laba cukup tinggi yang nantinya digunakan untuk 

membayar tingkat pengembalian investasi kepada investor atau pemberi dana 

sebesar lembar saham yang dimiliki selain digunakan untuk melanjutkan kegiatan 

operasional perusahaan. Selain itu rasio EPS juga menunjukan nilai minimum 

terendah sebesar -929,000 yang menunjukan bahwa pada industri food and 

beverages besarnya laba sangat menentukan keberlangsungan usaha dikarenakan 
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laba yang dihasilkan digunakan untuk melanjutkan kegiatan usaha dan semakin 

besar laba yang dihasilkan perusahaan maka semakin menunjukan kinerja serta 

performance yang baik dan nantinya dijadikan acuan bagi investor atau penanam 

modal dalam kepentingannya terhadap tingkat pengembalian investasi berupa 

dividen.  

4.2.2 Kemampuan Prediksi Rasio Keuangan Terhadap Laba Satu Tahun 

Yang Akan Datang 

4.2.2.1 Hasil Uji Regresi 

 Berdasarkan desain penelitian sebagaimana diuraikan pada bab 

sebelumnya, keseluruhan rasio keuangan yang digunakan sebagai variabel 

penelitian diuji pengaruh liniernya terhadap laba satu tahun ke depan (2008). Jika 

secara statistik ditemukan pengaruh yang signifikan dari variabel penelitian, rasio 

keuangan dapat disimpulkan memiliki kegunaan untuk dijadikan sebagai prediktor 

laba satu tahun ke depan. Dengan menggunakan metode pemilihan variabel 

stepwise regression, hasil uji regresi linier berganda dengan α = 5% ditunjukkan 

pada tabel berikut ini.  

Tabel 4.2 
Rasio Keuangan yang Terseleksi Untuk Prediksi  

Laba Satu Tahun ke Depan 
 

Variabel Koefisien Statistik-t Sign. (p) 
Konstanta 11.310 274.560 0.000 
TDER 0.095 7.459 0.000 
CAR 0.071 3.638 0.001 
TDTCA -0.359 -6.297 0.000 
R2 = 0.758     
F-hitung = 35.487    
Sign. (p) = 0.000     

Sumber data: lampiran 5 
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Berdasarkan tabel di atas, hasil pengujian menunjukkan sebanyak tiga rasio 

keuangan mampu memprediksi laba 1 tahun ke depan. Ketiga rasio tersebut 

adalah TDER (Total Debt to Equity Ratio), CAR (Cash Ratio), dan TDTCA 

(Total Debt to Total Capital Assets Ratio). Rasio TDER dan CAR menghasilkan 

arah pengaruh positif terhadap laba sedangkan rasio TDTCA menghasilkan arah 

pengaruh negatif. Berdasarkan hasil tersebut, karena terbukti terdapat tiga rasio 

keuangan yang secara signifikan mampu memprediksi nilai laba satu tahun ke 

depan maka Hipotesis 1 (satu) berhasil diterima.  

4.2.2.2 Hasil Uji Asumsi Klasik 

 Pengujian menggunakan uji regresi linier berganda dilakukan dengan 

metode kuadrat terkecil biasa (ordinary least squares/OLS). Pengujian 

menggunakan metode tersebut membutuhkan sifat tidak bias linier terbaik (Best 

Linier Unbiased Estimator/BLUE) dari penaksir (Gujarati, 1997:44). Serangkaian 

uji dapat dilakukan agar persamaan regresi yang terbentuk dapat memenuhi 

persyaratan BLUE ini, yaitu uji normalitas, uji gejala multikolinieritas, dan uji 

gejala heteroskedastisitas.  

a. Hasil Uji Normalitas 

Gujarati (1997:67) menuliskan bahwa regresi linier membutuhkan asumsi 

kenormalan data dengan beberapa alasan sebagai berikut: 

1. Data berditribusi normal akan menghasilkan model prediksi yang tidak bias, 

serta memiliki varians yang minimum.  

2. Data berdistribusi normal akan menghasilkan model yang konsisten, yaitu 

dengan meningkatnya jumlah sampel  ke jumlah yang tidak terbatas maka 

penaksir mengarah ke nilai populasi yang sebenarnya. 
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Berdasarkan dua alasan di atas maka sebelum analisis dilanjutkan dengan 

menggunakan uji regresi, terlebih dahulu dilakukan uji normalitas terhadap nilai 

unstandardized residual menggunakan One Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

dengan signifikansi sebesar 5%. Hasil pengujian disajikan pada tabel berikut. 

 Tabel 4.3 
Hasil Uji Normalitas 

  

Keterangan 
Unstandardized 

Residual 
N 36 
Kolmogorov-Smirnov Z 0.625 
Asymp. Sig. (2-tailed) 0.830 

 Sumber data: lampiran 5 

Berdasarkan Tabel 4.3, pengujian terhadap nilai residual menghasilkan nilai 

Asymptotic significance > 0,05, yaitu sebesar 0,830. Berdasarkan hasil tersebut 

dapat disimpulkan bahwa model regresi telah memenuhi asumsi kenormalan. 

b. Hasil Uji Gejala Multikolinieritas 

 Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji adanya korelasi antar 

variabel independen. Metode yang digunakan untuk mendeteksi adanya 

multikolinearitas dengan  menggunakan nilai tolerance dan VIF (variance 

inflation factor). Hasil uji gejala multikolinieritas disajikan pada tabel berikut. 

Tabel 4.4 
Hasil Uji Gejala Multikolinieritas 

 
Variabel Tolerance VIF 

TDER 0.994 1.006 
CAR 0.993 1.007 
TDTCA 0.987 1.013 

Sumber data: lampiran 5  

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 4.4, ketiga variabel independen 

dalam model regresi menghasilkan nilai tolerance > 0,1 dan VIF < 10. 
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Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan tidak terdapat gejala 

multikolinieritas yang serius antar variabel independen dalam model regresi.   

c.  Hasil Uji Gejala Autokorelasi 

Uji autokorelasi ini ditujukan untuk mengidentifikasi adanya korelasi 

antara kesalahan pengganggu yang terjadi antar periode yang diujikan dalam 

model regresi. Untuk dapat mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi maka 

dilakukan pengujian Durbin Watson. Hasil pengujian dengan menggunakan 

Durbin Watson Test (lihat lampiran uji asumsi klasik) menunjukkan nilai DW 

sebesar 1.954. Tabel batas DW untuk observasi (n) sebanyak 38 dan variabel 

independen (k) sebanyak 3 variabel menghasilkan batas dU = 1,656 dan batas dL 

= 1,318. Karena nilai DW terletak di antara nilai dU < DW < 4-dU maka dapat 

disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi pada model regresi.  

d. Uji Gejala Heteroskedastisitas 

Metode ini digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi 

terjadi ketidaksamaan varians dari residual pada satu pengamatan ke pengamatan 

yang lain. Jika terdapat perbedaan varians, maka dijumpai gejala 

heteroskedastisitas.  

Cara mendeteksi ada tidaknya gejala heteroskedastisitas adalah dengan 

melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot di sekitar nilai X dan Y. 

Jika ada pola tertentu, maka telah terjadi gejala heteroskedastisitas. Hasil 

pengujian dengan menggunakan scatterplot (lihat lampiran uji asumsi klasik) 

menunjukkan bahwa tidak dijumpai adanya pola tertentu pada grafik di sekitar 

kordinat X dan Y. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan tidak 

dijumpai gejala heteroskedastisitas pada model regresi. 
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4.2.3 Kemampuan Prediksi Rasio Keuangan Terhadap Laba Dua Tahun 

Yang Akan Datang 

4.2.3.1 Hasil Uji Regresi 

 Untuk menguji Hipotesis 2 (dua), keseluruhan rasio keuangan yang 

digunakan sebagai variabel penelitian diuji pengaruh liniernya terhadap laba dua 

tahun ke depan (2009). Dengan menggunakan metode pemilihan variabel stepwise 

regression, hasil uji regresi linier berganda dengan α = 5% ditunjukkan pada tabel 

berikut ini.  

Tabel 4.5 
Rasio Keuangan yang Terseleksi Untuk Prediksi  

Laba Dua Tahun ke Depan 
 

Variabel Koefisien Statistik-t Sign. (p) 
Konstanta 11.988 711.033 0.000 
CAR -0.046 -2.503 0.017 
R2 = 0.148     
F-hitung = 6.263    
Sign. (p) = 0.017     

Sumber data: lampiran 6 

Berdasarkan tabel di atas, hasil pengujian menunjukkan hanya terdapat satu 

rasio keuangan yang mampu memprediksi laba dua tahun ke depan. Rasio tersebut 

adalah CAR (Cash Ratio). Berdasarkan hasil tersebut, karena terbukti terdapat 

rasio keuangan yang secara signifikan mampu memprediksi nilai laba dua tahun 

ke depan maka Hipotesis 2 berhasil diterima.  

4.2.3.2 Hasil Uji Asumsi Klasik 

a. Hasil Uji Normalitas 

Uji normalitas terhadap nilai unstandardized residual menggunakan One 

Sample Kolmogorov-Smirnov Test disajikan pada tabel berikut. 
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 Tabel 4.6 
Hasil Uji Normalitas 

  

Keterangan 
Unstandardized 

Residual 
N 36 
Kolmogorov-Smirnov Z 1.224 
Asymp. Sig. (2-tailed) 0.100 

 Sumber data: lampiran 6 

Berdasarkan Tabel 4.6, pengujian terhadap nilai residual menghasilkan nilai 

Asymptotic significance > 0,05, yaitu sebesar 0,1. Berdasarkan hasil tersebut dapat 

disimpulkan bahwa model regresi telah memenuhi asumsi kenormalan. 

b. Hasil Uji Gejala Multikolinieritas 

Pengujian terhadap gejala multikolinearitas tidak relevan dilakukan karena 

hasil akhir dari uji regresi hanya menghasilkan satu variabel yang dinilai memiliki 

kelayakan digunakan sebagai prediktor. 

c.  Hasil Uji Gejala Autokorelasi 

Uji autokorelasi ini ditujukan untuk mengidentifikasi adanya korelasi 

antara kesalahan pengganggu yang terjadi antar periode yang diujikan dalam 

model regresi. Untuk dapat mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi maka 

dilakukan pengujian Durbin Watson. Hasil pengujian dengan menggunakan 

Durbin-Watson Test (lihat lampiran uji asumsi klasik) menunjukkan nilai DW 

sebesar 1.865. Tabel batas DW untuk observasi (n) sebanyak 38 dan variabel 

independen (k) sebanyak 1 variabel menghasilkan batas dU = 1,656 dan batas dL 

= 1,318. Karena nilai DW terletak di antara nilai dU < DW < 4-dU maka dapat 

disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi pada model regresi.  
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d. Uji Gejala Heteroskedastisitas 

Metode ini digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi 

terjadi ketidaksamaan varians dari residual pada satu pengamatan ke pengamatan 

yang lain. Jika terdapat perbedaan varians, maka dijumpai gejala 

heteroskedastisitas.  

Cara mendeteksi ada tidaknya gejala heteroskedastisitas adalah dengan 

melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot di sekitar nilai X dan Y. 

Jika ada pola tertentu, maka telah terjadi gejala heteroskedastisitas. Hasil 

pengujian dengan menggunakan scatterplot (lihat lampiran uji asumsi klasik) 

menunjukkan bahwa tidak dijumpai adanya pola tertentu pada grafik di sekitar 

kordinat X dan Y. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan tidak 

dijumpai gejala heteroskedastisitas pada model regresi. 

4.2.4 Rangkuman Hasil Uji Hipotesis Secara Keseluruhan 

Hasil pengujian hipotesis pertama dan kedua menunjukkan adanya 

perbedaan arah dan signifikansi model prediksi laba satu tahun dua tahun yang 

akan datang. Rangkuman dari hasil pengujian hipotesis pertama dan kedua secara 

keseluruhan ditunjukkan pada tabel berikut.  

Tabel 4.7 
Perbandingan Model Prediksi Terhadap Laba  

 

Variabel 
Arah Pengaruh Terhadap Laba 

Satu Tahun Dua Tahun 
TDER 
CAR 
TDTCA 

(+) 
(+) 
(-) 

- 
(-) 
- 

Sumber data: lampiran 5 dan 6 

Berdasarkan Tabel 4.7, dapat diamati bahwa rasio TDER (Total Debt to 

Equity Ratio) memiliki arah pengaruh positif terhadap laba pada periode satu 
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tahun ke depan atau semakin besar nilai rasio TDER maka semakin besar pula 

nilai laba perusahaan untuk satu tahun yang akan datang. TDER tidak mampu 

menjadi prediktor terhadap laba periode dua tahun ke depan karena menghasilkan 

tingkat kesalahan prediksi lebih besar dari α (lebih dari 0,05) 

Hasil yang konsisten ditunjukkan oleh CAR (Cash Ratio) yang berturut-

turut mampu menjadi prediktor nilai laba perusahaan untuk satu dan dua tahun ke 

depan, namun penelitian ini menunjukan arah CAR yang berbeda terhadap laba 

satu tahun dengan dua tahun yang akan. Dimana Cash Ratio berpengaruh positif 

atau semakin tinggi nilai cash ratio yang dimiliki perusahaan maka semakin besar 

pula laba yang dimiliki perusahaan satu tahun yang akan datang. Sedangkan untuk 

dua tahun yang akan datang hubungan antara cash ratio dengan laba saling 

berlawanan atau memiliki arah negatif, hal ini dikarenakan utang yang dimiliki 

perusahaan food and beverages semakin besar sehingga berpengaruh terhadap 

laba perusahaan yang semakin kecil untuk laba dua tahun yang akan datang. 

Seperti pengujian terhadap TDER (Total Debt to Equity Ratio), TDTCA (Total 

Debt to Total Capital Assets Ratio) juga hanya mampu menjadi prediktor terhadap 

nilai laba untuk satu tahun ke depan namun dengan arah yang negatif, yakni 

semakin tinggi nilai TDTCA maka semakin kecil laba yang dimiliki perusahaan 

untuk satu tahun yang akan datang. 

4.3 Pembahasan 

Berdasarkan hasil pengujian terhadap Hipotesis 1 (satu) dan 2 (dua), 

penelitian ini berhasil membuktikan bahwa rasio keuangan dapat digunakan 

sebagai prediktor laba satu tahun dan dua tahun yang akan dating. Hasil penelitian 

ini mendukung hasil penelitian Warsidi (1999) yang juga menemukan fakta 
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bahwa model regresi yang dihasilkan dapat digunakan sebagai model prediksi 

perubahan laba satu dan dua tahun yang akan datang. 

Hasil pengujian menunjukkan dua rasio keuangan berpengaruh positif 

terhadap nilai laba satu tahun yang akan datang. Rasio-rasio keuangan tersebut 

meliputi Total Debt to Equity Ratio dan Cash Ratio. Total Debt to Equity Ratio 

merupakan proksi terhadap rasio leverage perusahaan sedangkan Cash Ratio 

merupakan proksi terhadap rasio likuiditas perusahan. Semakin besar nilai rasio 

ini menunjukkan bahwa perusahaan lebih cenderung untuk menggunakan 

pendanaan eksternal (berasal dari hutang) dalam struktur modalnya. Hasil 

pengujian tersebut menunjukkan bahwa dengan penggunaan dana eksternal 

tersebut, perusahaan mampu menciptakan kondisi optimal terhadap komposisi 

leverage dan likuiditasnya sehingga penggunaan dana yang berasal dari hutang 

justru mampu meningkatkan efisiensi perusahaan selain itu semakin tinggi kas 

yang dimiliki perusahaan maka semakin menunjukan kemampuan perusahaan 

untuk membayar utang lancarnya semakin baik sehingga semakin menunjukan 

performence kinerja perusahan yang semakin baik. Arah pengaruh positif 

signifikan menunjukkan bahwa peningkatan hutang oleh perusahaan akan diikuti 

oleh ketersediaan yang cukup terhadap modal kerja yang kemudian dapat 

digunakan untuk menciptakan laba dalam kegiatan operasional perusahaan.  

Cash ratio merupakan perbandingan antara ketersediaan kas yang dimiliki 

oleh perusahaan dibandingkan dengan hutang lancar. Rasio ini menunjukkan 

besarnya kewajiban lancar yang dapat ditutup dengan kas yang dimiliki, jika 

sewaktu-waktu terdapat jatuh tempo pada hutang tersebut. Semakin tinggi nilai 

rasio ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki ketersediaan modal kerja yang 
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mencukupi walaupun diikuti oleh penurunan terhadap likuiditas perusahaan. Hasil 

pengujian terhadap rasio ini untuk dua tahun yang akan datang menunjukkan arah 

pengaruh negatif yang menunjukkan bahwa ketersediaan modal kerja yang cukup 

belum dijadikan jaminan terhadap peningkatan laba perusahaan. Hal tersebut bisa 

disebabkan karena terlalu banyaknya kas perusahaan yang menganggur yang 

seharusnya bisa digunakan untuk menciptakan aset produktif untuk menghasilkan 

laba.  

Total Debt to Total Capital Assets Ratio menunjukan arah yang negatif 

terhadap laba satu tahun yang akan datang namun tidak bisa dijadikan sebagai 

prediktor atau tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap laba dua tahun 

yang akan datang. Dalam rasio ini menunjukan bahwa utang lancar dan utang 

jangka penjang yang dimiliki perusahaan terlalu besar yang tidak dapat ditutupi 

dengan jumlah aset yang dimilki perusahaan. Hal ini menunjukan penurunan 

kinerja perusahaan atau perusahaan memiliki kinerja atau performance yang tidak 

begitu baik. Perusahaan memiliki kemampua solvabilitas yang kurang yakni total 

utang  yang melebihi total aset 

Berdasarkan nilai koefisien determinasi yang dihasilkan (R2), hasil 

pengujian menunjukkan bahwa kemampuan prediksi dari model (goodness of fit) 

semakin menurun dari tahun pertama ke tahun kedua, yang juga diikuti oleh 

berkurangnya jumlah rasio keuangan yang bisa digunakan sebagai prediktor nilai 

laba. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa kemampuan prediksi atas 

penggunaan rasio keuangan akan semakin melemah seiring dengan panjangnya 

periode prediksi yang digunakan karena keterbatasan rasio keuangan yang 

mengabaikan kondisi makro ekonomi yang berfluktuatif setiap tahunnya.     
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya, kesimpulan dari penelitian 

ini adalah: 

1. Berdasarkan hasil pengujian terhadap hipotesis 1 (satu), penelitian ini berhasil 

menerima hipotesis alternatif (Ha) bahwa rasio keuangan berpengaruh secara 

signifikan terhadap laba satu tahun yang akan datang. Hasil pengujian 

menunjukkan tiga rasio keuangan memiliki pengaruh signifikan terhadap laba 

satu tahun yang akan datang. Rasio tersebut adalah TDER (Total Debt to 

Equity Ratio) dan CAR (Cash Ratio) yang berpengaruh positif terhadap laba 

satu tahun yang akan datang dengan tingkat signifiksi kurang dari 5%. Serta 

rasio TDTCA (Total Debt to Total Capital Assets Ratio) yang berpengaruh 

negatif terhadap laba satu tahun yang akan datang. 

2. Berdasarkan hasil pengujian terhadap hipotesis 2 (dua), penelitian ini berhasil 

menerima hipotesis alternatif (Ha) bahwa rasio keuangan berpengaruh secara 

signifikan terhadap laba dua tahun yang akan datang. Hasil pengujian 

menunjukkan satu rasio keuangan yang secara konsisiten berpengaruh 

signifikan terhadapa laba satu dan dua tahu yang akan datang yakni rasio CAR 

(Cash Ratio), namun arahnya berlawanan dengan pengaruh rasio ini terhadap 

laba satu tahun yang akan datang, dimana Cash Ratio berpengaruh signifikan 

terhadap laba dua tahun yang akan datang dengan arah negatif. 
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3. Berdasarkan nilai koefisien determinasi yang dihasilkan (R2) menunjukkan 

bahwa kemampuan penjelas model regresi (goodness of fit) semakin menurun 

setiap tahunnya. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa kemampuan prediksi 

atas penggunaan rasio keuangan akan semakin melemah seiring dengan 

panjangnya periode prediksi. 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

1. Berdasarkan nilai koefisien determinasi yang dihasilkan (R2) menunjukkan 

bahwa kemampuan penjelas model regresi (goodness of fit) semakin menurun 

setiap tahunnya. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa kemampuan prediksi 

atas penggunaan rasio keuangan akan semakin melemah seiring dengan 

panjangnya periode prediksi. 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki keterbatasan sebagai berikut: 

1. Penelitian ini tidak memasukan faktor ukuran perusahaan/size effect. Ukuran 

kinerja perusahaan diperlukan agar dapat dijadikan dasar dalam pengambilan 

perusahan agar lebih cermat.  

2. Penelitian ini hanya mendasarkan kepada time-series data, dengan tidak 

dimasukkannya indikator-indikator ekonomi makro dalam desain 

penelitiannya, seperti tingkat inflasi. 

5.3 Implikasi Untuk Penelitian Selanjutnya 

Dengan adanya keterbatasan yang melekat pada penelitian ini, implikasi 

untuk penelitian selanjutnya adalah: 
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1. Penelitian selanjutnya hendaknya memasukan faktor ukuran perusahaan/size 

effect, karena mungkin ada perbedaan hasil yang cukup tinggi sehingga dapat 

digunakan untuk pengambilan keputusan dengan lebih cermat. 

2. Supaya hasil analisis mampu menghasilkan model prediksi yang cukup akurat, 

penelitian selanjutnya bisa menambahkan variabel tingkat inflasi sebagai 

prediktor. Terutama di negara berkembang seperti Indonesia, tingkat inflasi 

misalnya, merupakan variabel yang secara logis sangat berpengaruh terhadap 

angka-angka akuntansi sebagai data mentah penelitian ini. 

3. Periode pengamatan perlu diperpanjang untuk dapat memberikan gambaran 

apakah hasil yang di dapat adalah konsisten dengan penelitian-penelitian yang 

terdahulu. 
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