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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

I.1  Latar Belakang 

Perusahaan dapat dikatakan sehat apabila perusahaan dapat bertahan dalam 

kondisi ekonomi yang sulit, yang terlihat dari kemampuannya dalam memenuhi 

kewajiban-kewajiban keuangan dan melaksanakan operasinya dengan stabil serta 

dapat menjaga kontinuitas perkembangan usahanya dari waktu ke waktu. 

Masyarakat pada umumnya mengukur keberhasilan suatu perusahaan berdasarkan 

kemampuan perusahaan yang terlihat dari kinerjanya. Banyak cara yang dapat 

dilakukan untuk mengukur keberhasilan suatu perusahaan, antara lain yaitu 

dengan melakukan penilaian pada sumber daya manusia, produk atau jasa yang 

dihasilkan, teknologi yang digunakan, dan penilaian pada laba perusahaannya. 

Salah satu penilaian keberhasilan suatu perusahaan yang akan dibahas yaitu 

kinerja keuangan.  

Kinerja keuangan perusahaan merupakan salah satu faktor yang dapat 

menunjukkan apakah suatu perusahaan bagus atau tidak yang diukur dengan 

laporan keuangan. Laporan keuangan berisi informasi keuangan suatu perusahaan 

pada satu periode. Laporan keuangan ini dianalsis agar dapat mengetahui kinerja 

keuangan suatu perusahaan dan dapat dijadikan informasi untuk para calon 

pemegang saham yang ingin menanamkan modalnya di perusahaan tersebut. 

Selain itu informasi tersebut juga dapat digunakan para pemegang saham dalam 

pengambilan keputusan. Apabila kinerja keuangan suatu perusahaan buruk, ada 

kemungkinan pemegang saham akan merasa khawatir dan akan menarik kembali 

sahamnya dan menanamkannya di perusahaan lain. 

Kinerja perusahaan dapat diukur melalui perubahan laba, baik kenaikan 

maupun penurunan. Untuk memperoleh laba tidaklah sedikit biaya-biaya yang 

harus dikeluarkan. Laba yang disajikan dalam laporan keuangan berisi informasi 

mengenai data-data keuangan dapat mencerminkan bagaimana kinerja perusahaan 

selama periode tertentu. Penelitian Baraja (2014) menyatakan bahwa dengan 

diketahuinya perubahan laba, maka dapat dijadikan tolak ukur dalam mengukur 
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perkembangan perusahaannya. Gustina  & Wijayanto (2015) juga menyatakan 

semakin tinggi perubahan laba maka semakin fleksibel perusahaan dalam 

menjalankan aktivitas operasional perusahaan. Dengan demikian apabila rasio 

keuangan perusahaan baik, maka pertumbuhan laba perusahaan juga baik. 

Untuk mengukur dan memprediksi laba perusahaan dapat menggunakan 

rasio keuangan. Sholiha (2013) menyatakan bahwa salah satu alternatif untuk 

mengetahui apakah informasi keuangan yang dihasilkan dapat bermanfaat untuk 

memprediksi perubahan laba, termasuk kondisi keuangan di masa depan adalah 

dengan melakukan analisis rasio keuangan. Perhitungan rasio didapat dengan cara 

membandingkan unsur-unsur yang ada di laporan keuangan. Rasio keuangan yang 

diteliti pada penelitian ini adalah rasio likuiditas yang diukur dengan Current 

Ratio, dan Rasio Solvabilitas atau Leverage yang diukur dengan Debt to Equity 

Ratio. Kedua rasio tersebut didapatkan dari laporan keuangan.  

Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam 

membayar kewajiban atau utang jangka pendeknya. Pentingnya likuiditas, maka 

perusahaan harus melakukan pengelolaan utang jangka pendek. Likuiditas dapat 

diukur dengan menggunakan Current Ratio (CR) dengan cara membandingkan 

aktiva lancar dengan kewajiban lancar. Menurut Harjito & Martono (2013, hlm. 

56), Current Ratio yang tinggi memberikan indikasi jaminan yang baik bagi 

kreditor jangka pendek dalam arti setiap perusahaan memiliki kemampuan untuk 

melunasi kewajiban-kewajiban finansial jangka pendeknya. Akan tetapi Current 

Ratio  yang tinggi akan berpengaruh negatif terhadap kemampuan memperoleh 

laba (rentabilitas), karena sebagian modal kerja tidak berputar atau mengalami 

pengangguran. 

Rasio solvabilitas atau Leverage merupakan rasio yang digunakan untuk 

menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi segala kewajiban, baik 

kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjang. Leverage diukur 

dengan menggunakan Debt to Equity Ratio (DER). Debt to Equity Ratio (DER) 

dihitung dengan cara membagi total kewajiban atau utang dengan modal yang 

dimiliki perusahaan. Debt to Equity Ratio (DER) akan memberikan pengaruh 

terhadap laba perusahaan. Semakin tinggi nilai Debt to Equity Ratio (DER) 
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mengidentifikasi bahwa total utang perusahaan juga tinggi. Tingginya utang 

perusahaan dapat menyebabkan berkurangnya laba perusahaan. 

Terdapat fenomena menarik untuk dibahas yaitu pada Perusahaan 

Manufaktur PT Akasha Wira International Tbk, yang ditemukan bahwa pada 

tahun 2012 PT Akasha Wira International Tbk mengalami peningkatan pada 

likuiditas dengan menggunakan pengukuran current ratio (CR). Namun hasil dari 

laba bersih mengalami peningkatan. Pada tahun 2013, PT Akasha Wira 

International Tbk mengalami penurunan pada  current ratio (CR) dan Debt to 

Equity Ratio (DER). Namun hasil dari laba bersih juga mengalami penurunan. 

Sebagaimana yang ditunjukan pada tabel berikut ini: 

Tabel 1. Fenomena CR dan DER 
No Nama Perusahaan Tahun Laba (Rp) CR DER 

1 PT. Akasha Wira International Tbk 

2011 25,868 1,71 1,51 

2012 83,376 1,94 0,86 

2013 55,656 1,81 0,67 

Sumber : Laporan Tahunan 2013, dalam jutaan rupiah 

 

Pada tahun 2012 untuk current ratio (CR) mengalami peningkatan yang 

semula di tahun 2011 lebih rendah sebesar 1,71 dan mendapatkan laba sebesar 

Rp.25,868 (dalam jutaan rupiah) sedangkan pada tahun 2012 current ratio (CR) 

lebih tinggi sebesar 1,94 dan mendapatkan laba lebih tinggi sebesar Rp.83,376 

(dalam jutaan rupiah) dibandingkan tahun sebelumnya. Peristiwa ini tidak sejalan 

dengan teori menurut Harjito & Martono (2013, hlm. 56), Current Ratio (CR) 

yang tinggi memberikan indikasi jaminan yang baik bagi kreditor jangka pendek 

dalam arti ssetiap perusahaan memiliki kemampuan untuk melunasi kewajiban-

kewajiban finansial jangka pendeknya. Akan tetapi Current Ratio (CR) yang 

tinggi akan berpengaruh negatif terhadap kemampuan memperoleh laba 

(rentabilitas), karena sebagian modal kerja tidak berputar atau mengalami 

pengangguran. 

Pada tahun 2013 untuk Current Ratio (CR) mengalami penurunan yang 

semula di tahun 2012 sebesar 1,94 dan Debt to Equity Ratio (DER) sebesar 0,86 

serta laba bersih tahun 2012 sebesar Rp.83,376 (dalam jutaan rupiah). Sedangkan 

di tahun 2013 Current Ratio (CR) lebih rendah yaitu sebesar 1,81 dan Debt to 

Equity Ratio (DER) juga lebih rendah yaitu sebesar 0,67. Laba di tahun 2013 juga 
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ikut menurun yaitu sebesar Rp.55,656 (dalam jutaan rupiah). Peristiwa ini tidak 

sejalan dengan teori menurut Sudana (2011, hlm. 23) semakin besar rasio ini 

menunjukan porsi penggunaan utang dalam membiayai investasi pada aktiva 

semakin besar, yang berarti pula risiko keuangan perusahaan meningkat dan 

sebaliknya.  

Dari beberapa fenomena yang telah dijelaskan tersebut, membuktikan 

bahwa tidak ada jaminan yang sesuai dengan pertanyaan para ahli apabila 

perusahaan sedang memiliki Current Ratio (CR) dan Debt Equity Ratio (DER) 

yang tinggi perusahaan akan mendapatkan laba yang rendah begitupun 

sebaliknya. 

Gustia & Wijayanto (2015) menyatakan bahwa CR mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap perubahan laba. Primayuta & Syamsudin (2009)  

menyatakan bahwa CR berpengaruh negatif namun berpengaruh signifikan 

terhadap perubahan laba. Sedangkan Sholiha (2013) menyatakan bahwa CR tidak 

berpengaruh terhadap perubahan laba. Heikal, Khaddafi & Ummah (2014) 

menyatakan DER berpengaruh signifikan terhadap perubahan laba. Sedangkan 

Astuti (2014) menyatakan bahwa DER tidak berpengaruh terhadap perubahan 

laba.  

Dengan memperhatikan adanya perbedaan hasil penelitian terdahulu 

diharapkan penelitian ini akan memberikan hasil yang berbeda dari penelitian 

sebelumnya. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang telah 

dilakukan oleh Sholiha (2013). Adapun perbedaan pada penelitian ini adalah : 

Pertama, variabel yang digunakan dalam penelitian terdahulu menggunakan 4 

rasio keuangan meliputi Current Ratio, Debt to Equity Ratio, Total Assets Turn 

Over, dan Net Profit Margin, sedangkan variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini meliputi likuiditas (Current Ratio) dan leverage (Debt to Equity 

Ratio). Kedua, periode yang digunakan dalam penelitian terdahulu adalah tahun 

2010-2012, sedangkan periode yang digunakan dalam peneltian ini adalah tahun 

2011-2014. Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini mencoba untuk mengetahui 

seberapa besar “Pengaruh Likuiditas dan Leverage terhadap Perubahan 

laba”. 
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I.2  Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka perumusan 

masalah pada penelitian ini adalah: 

a. Apakah Likuiditas berpengaruh signifikan terhadap perubahan laba? 

b. Apakah Leverage berpengaruh signifikan terhadap perubahan laba? 

 

I.3  Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:  

a. Untuk membuktikan pengaruh Likuiditas terhadap perubahan laba. 

b. Untuk membuktikan pengaruh Leverage terhadap perubahan laba. 

 

I.4  Manfaat Hasil Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik dan bermanfaat 

secara langsung maupun tidak langsung kepada pihak-pihak yang berkepentingan, 

antara lain: 

a. Aspek Teoritis 

1) Bagi Peneliti 

Dapat menjadi sarana untuk menambah pengetahuan tentang 

penggunaan likuiditas dan  leverage (current ratio (CR) dan debt to 

equity ratio (DER)) serta pengaruhnya terhadap perubahan laba. 

2) Bagi Akademisi 

Penelitian ini memberikan bukti empiris tentang bagaimana pengaruh 

likuiditas dan  leverage (current ratio (CR) dan debt to equity ratio 

(DER)) terhadap perubahan laba. Selain itu juga memperkaya bahan 

kajian atau referensi untuk penelitian yang akan datang. 

b. Aspek Praktis 

1) Bagi Investor 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan informasi untuk mengetahui 

keadaan keuangan perusahaan sehingga dapat dimanfaatkan oleh para 

investor dalam pengambilan keputusan investasi. 
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2) Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan 

untuk lebih memperhatikan kondisi perusahaan terhadap perubahan 

laba dari setiap tahunnya, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan 

perusahaan dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan dimasa 

mendatang.  
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