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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang 

    Penelitian ini akan menganalisis faktor yang dapat memprediksi 

laba perusahaan di masa mendatang, karena dengan laba yang optimal 

menunjukkan bahwa kinerja perusahaan yang bersangkutan baik sehingga 

dapat menarik minat investor. Kinerja suatu perusahaan merupakan hasil 

dari serangkaian proses dengan mengorbankan berbagai sumber daya. 

Adapun salah satu parameter kinerja tersebut adalah laba. Pentingnya 

informasi laba secara tegas telah disebutkan dalam  Statement of Financial 

Accounting Concepts (SFAC) No. 1, bahwa selain itu untuk menilai 

kinerja manajemen, juga membantu mengestimasi kemampuan laba yang 

representatife, serta untuk menaksir risiko dalam investasi atau kredit.  

        Investor tidak dapat dipisahkan dengan harapan mendapatkan income 

di masa yang akan datang. Masa yang akan datang selalu akan penuh 

dengan ketidakpastian, sehingga investor perlu membuat prediksi. Untuk 

dapat membuat presiksi di masa yang akan datang diperlukan pengetahuan 

tertentu untuk menganalisis informasi keuangan masa sekarang dan masa 

yang akan datang (Pandji dan Ninik,1999). 

        Para investor dan kreditor menggunakan laporan laba serta informasi 

yang berhubungan dengan komponen-komponen laba dalam berbagai cara. 

Misalnya laba mungkin akan diinterprestasikan oleh pemakai laporan 

keuangan sebagai ukuran menyeluruh atas keefektifan manajemen 
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perusahaan, sebagai alat untuk memprediksi laba dimasa mendatang dan 

kemampuan untuk menghasilkan laba (earning power) jangka panjang, 

dan juga sebagai indikator untuk menghitung resiko investasi atau yang 

dipinjamkan. Informasi tersebut mungkin akan digunakan juga untuk 

menentukan prediksi-prediksi baru, menyesuaikan pengharapan yang telah 

dicanangkan pada masa lalu, atau mengubah evaluasi masa lalu. 

        Penelitian oleh Ali (1994) yang melakukan melalui pengujian empiris 

untuk membuktikan adanya informasi incremental atas laba dan arus kas. 

Hasilnya menunjukan bahwa model tersebut sesuai apabila ketetapan dari 

unexpected component dari masing-masing variable di atas mengalami 

penurunan dengan nilai absolutte dari komponen  tersebut. 

        Parawiyati dan Baridwan (1998) melakukan penelitian untuk 

menganalisis kemampuan laba dan arus kas dalam laporan keuangan 

dalam memprediksi laba dan arus kas periode yang lalu mempunyai 

manfaat untuk memprediksi laba dan arus kas dimasa mendatang. 

Marpaung (2006) melakukan penelitian terhadap 30 perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEJ dari tahun 1999-2001 dengan hasil 

bahwa laba, piutang, persediaan, biaya administrasi dan penjualan, serta 

rasio laba kotor terhadap penjualan bermanfaat dalam memprediksi laba 

tahun yang akan datang. 

        Yustina dan Titik (2001) melakukan penelitian dan hasilnya melalui 

teknik regresi multiple untuk memprediksi perubahan laba dan arus kas 

satu tahun ke depan secara bersama menunjukan bahwa variable informasi 
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keuangan (independen) adalah signifikan sebagai predictor dengan tingkat 

keyakinan 5%. 

        Dahler dan Febrianto (2007) melakukan penelitian untuk 

menganalisis kemampuan laba dan arus kas dalam laporan keuangan 

dalam memprediksi laba dan arus kas di masa mendatang. Hasil penelitian 

mereka membuktikan bahwa laba dan arus kas periode yang lalu 

mempunyai manfaat untuk memprediksi laba dan arus kas di masa 

mendatang. 

 Semakin tinggi laba, piutang, nilai persediaan, biaya administrasi dan 

penjualan, rasio laba kotor terhadap penjualan, serta arus kas dalam sebuah 

perusahaan maka menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki 

kinerja yang baik sehingga akan semakin meningkatkan labanya di masa 

mendatang. 

 Penelitian ini mengkombinasikan penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh Marpaung (2006), Parawiyanti dan Baridwan (1998). 

Marpaung (2006) menyatakan bahwa laba, piutang, persediaan, biaya 

administrasi dan penjualan, serta rasio laba kotor terhadap penjualan 

bermanfaat dalam memprediksi laba tahun yang akan datang dengan 

menggunakan sampel 30 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEJ 

dari tahun 1999-2001. Sedangkan Parawiyanti dan Baridwan (1998) 

menyatakan bahwa laba dan arus kas dapat digunakan untuk memprediksi 

laba di masa mendatang. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dengan menggunakan 
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laporan keuangan tahunan  yang dimulai dari 2003-2008. Sehingga 

penelitian ini di beri judul : “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG 

MEMPENGARUHI LABA MASA DEPAN PERUSAHAAN”. 

 

B. Rumusan Masalah 

 Dari uraian di atas maka permasalahan penelitian ini dirumuskan 

sebagai berikut yaitu apakah laba, piutang, persediaan, biaya administrasi 

dan penjualan, rasio laba kotor terhadap penjualan, serta arus kas mampu 

memprediksi laba satu tahun ke depan pada perusahaan manufaktur di 

BEI? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

        Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui apakah laba, piutang, persediaan, biaya administrasi dan 

penjualan, rasio laba kotor terhadap penjualan, serta perubahan arus kas 

mampu untuk memprediksi laba perusahaan di masa yang akan datang. 

 

2. Manfaat Penelitian 

a. Bagi Penulis 

 Untuk melihat tambahan Informasi perubahan laba, aktivitas 

perusahaan, rasio profitabilitas serta arus kas dalam memprediksi 

laba di masa yang akan datang. 



5 
 

   

b. Bagi Perusahaan 

 Penelitian ini diharapkan dapat memotivasi perusahaan utnuk 

membuat laporan keuangan dengan baik dan lengkap sehingga 

dapat menarik perhatian investor. 

c. Bagi para Investor dan Kreditor 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada 

investor dan calon investor dalam pengambilan keputusan 

investasi. Demikian pula bagi kreditur penelitian ini akan dapat 

dijadikan pertimbangan dalam pembelian kredit. 

d. Bagi kalangan akademis 

 Diharapkan hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai dasar untuk 

melakukan penelitian lebih lanjut. 

e. Bagi ilmu pengetahuan 

 Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan bagi yang 

berminat untuk mendalami pengetahuan di bidang pasar modal dan 

dapat dipergunakan sebagai bidang dasar untuk melakukan 

pengembangan lebih lanjut. 
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Analisis 
Regresi Berganda 

D. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1. Kerangka Pikir 

Pada penelitian ini akan dilakukan analisis untuk mengetahui 

prediksi laba masa depan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

BEI tahun 2003-2007 dengan menggunakan analisis regresi berganda 

dengan variabel independen adalah perubahan laba, aktivitas perusahaan 

(piutang, persediaan, biaya administrasi dan penjualan, rasio laba kotor 

terhadap penjualan), dan arus kas. 

Variabel Dependen ; 
Prediksi Laba =  
Labat – Labat‐1 

Variabel Independen : 
Laba (X1) 
Piutang (X2) 
Persediaan (X3) 
Biaya Adm. dan Penjualan (X4) 
Rasio Laba Kotor terhadap 
Penjualan (X5) 
Arus kas (X6) 

PREDIKSI LABA MASA DEPAN

Perusahaan 
Manufaktur 
terdaftar di BEI 
tahun 2003‐
2007 
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E. Sistematika Penulisan 

Sistematika dalam penelitian ini di bagi dalam 5 bab, yaitu : 

BAB I :  PENDAHULUAN 

 Dalam bab ini diuraikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan 

dan manfaat penelitian, kerangka pikir penelitian, serta sistematika 

pembahasan dalam penelitian ini. 

BAB II :  LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

 Memaparkan tentang berbagai teori, konsep dan penelitian 

sebelumnya yang relevan sampai dengan hipotesis yang 

dikembangkan dalam penelitian ini. 

BAB III :  METODOLOGI PENELITIAN 

 Dalam bab ini diuraikan mengenai sumber dan jenis data yang 

akan digunakan gambaran umum obyek penelitian, definisi dan 

pengukuran variable yang diperlukan dalam penelitian ini dan 

metode analisis data. 

BAB IV :  HASIL DAN ANALISIS 

 Bab ini menguraikan berbagai pernghitungan yang diperlukan 

untuk menjawab permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini. 

BAB V :  PENUTUP 

Merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan keterbatasan dan 

implikasi dari analisis yang telah dilakukan. 
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