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BAB I 

PENDAHULUAN 
 
 

1.1 Latar Belakang 

  Tidak semua usaha berorientasi pada laba. Usaha-usaha seperti panti 

asuhan, panti jompo, pondok pesantren, atau pusat kesehatan masyarakat, tentulah 

tidak berorientasi pada laba melainkan lebih pada kemaslahatan umat. Tidak 

demikian halnya dengan perusahaan-perusahaan publik. Perusahaan-perusahaan 

ini biasanya berskala besar dengan sebagian atau bahkan seluruh sahamnya sudah 

dimiliki oleh publik.  Investor yang menanamkan dananya pada saham-saham 

perusahaan publik tentu saja mengharapkan perolehan (return) dari investasi 

mereka. Perolehan investasi ini berasal dari perubahan nilai investasi mereka dan 

dari pembagian dividen tunai. Perubahan nilai investasi diperoleh dari kenaikan 

nilai pasar aset perusahaan-perusahaan yang di masa depan diharapkan akan 

menghasilkan laba. Laba sebagian akan ditahan untuk pembiayaan internal 

(retained earnings), menambah ekuitas, dan meningkatkan aset perusahaan. 

Sebagian lain dari laba disepakati dalam rapat umum pemegang saham untuk 

didistribusikan sebagai dividen tunai. Dengan demikian, menghasilkan laba 

bahkan memaksimalkan laba menjadi orientasi dari para investor pemegang 

saham perusahaan-perusahaan publik. Para investor ini tidak mengelola 

perusahaan milik mereka secara langsung melainkan mendelegasikan amanahnya 

untuk menghasilkan bahkan memaksimalkan laba kepada para manajer 

profesional yang dibayar untuk itu. Maka para manajer profesional dari 
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perusahaan-perusahaan publik ini tentu diharapkan melaporkan kinerja mereka 

berupa laba. Akan tetapi realisasinya tidak selalu seperti yang diharapkan 

Perusahaan publik yang sahamnya tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek 

Indonesia, selanjutnya BEI, adalah contoh nyata dari uraian di atas. Skala 

perusahaan-perusahaan ini oleh BEI dikelompokkan kedalam Main Board untuk 

yang berskala besar, dan yang berskala relatif lebih kecil  kedalam Development 

Board.  

Para investor, domestik maupun asing, tentu mengharapkan para manajer 

profesional dari perusahaan-perusahaan main-board maupun development-board 

di BEI ini untuk menghasilkan laba. Akan tetapi selama tiga tahun terakhir, 2014-

2016, tidak semua perusahaan di BEI melaporkan laba. Pada satu periode tahun 

tertentu ada perusahaan publik yang melaporkan laba, ada yang melaporkan rugi. 

Kinerja laba yang dilaporkan juga menunjukkan dinamika. Ada yang selama tiga 

tahun berturut-turut melaporkan laba, bahkan dengan laba yang terus tumbuh di 

atas laba tahun-tahun sebelumnya. Ada yang berturut-turut menghasilkan laba 

tetapi dengan pertumbuhan yang naik-turun. Ada yang menghasilkan laba pada 

satu tahun untuk kemudian melaporkan rugi pada tahun berikutnya. Demikian 

pula sebaliknya, ada yang melaporkan rugi pada satu tahun untuk kemudian 

melaporkan laba pada tahun berikutnya. Keadaan ini ditampilkan pada dua tabel 

di bawah. Tabel 1-1 menampilkan perubahan laba-rugi perusahaan-perusahaan 

publik di BEI dari tahun 2014 ke 2015, sedangkan tabel 1-2 untuk perubahan 

laba-rugi dari tahun 2015 ke 2016. Nomor (1) untuk perusahaan dari kelompok 

main-board dan nomor (2) untuk development-board. 
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Tabel 1.1.1 Posisi Laba/Rugi Perusahaan Publik di BEI, 2014-2015 
 

  

2015 

  

Laba Rugi 

2014 Laba 
3(1) 8(2) 

28(1) 43(2) 
7(1) 15(2) 

 

Dari tahun 2014 ke 2015, 33 perusahaan melaporkan pertumbuhan laba. 

11 dengan laba yang meningkat, sedangkan laba 22 perusahaan menurun. Nampak 

bahwa perusahaan development-board yang melaporkan pertumbuhan laba positif 

maupun negatif adalah dua kali lipat dari jumlah main-board. Pada periode yang 

sama, 71 perusahaan publik di BEI yang pada tahun 2014 melaporkan laba 

berbalik melaporkan kerugian pada tahun 2015. Perusahaan development-board 

hampir satu setengah kali lipat jumlah perusahaan main-board BEI yang ada di 

posisi ini. Selanjutnya adalah 76 perusahaan publik di BEI yang selama dua 

periode tahun, dari 2014 ke 2015, berturut-turut melaporkan kerugian. Kerugian 

26 perusahaan di antaranya membaik/menurun, sedangkan kerugian 50 

perusahaan selebihnya justru memburuk/meningkat. Sekali lagi, proporsi 

perusahaan development-board kurang-lebih satu setengah kali lipat jumlah 

perusahaan main-board di BEI yang ada pada posisi ini. Terakhir adalah 11 

perusahaan publik di BEI yang melaporkan lompatan kinerja dari posisi rugi di 

tahun 2014 menjadi laba pada tahun 2015. 

Di bawah ini adalah Tabel 1-2 yang melaporkan posisi laba/rugi 

perusahaan publik di BEI seperti pada Tabel 1-1 tetapi untuk periode tahun 2015 

ke 2016. 21 perusahaan yang melaporkan pertumbuhan laba selama periode tahun 
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tersebut. Jumlah ini menurun sepertiga dibandingkan 33 perusahaan yang ada 

pada posisi yang sama di periode sebelumnya. 15 perusahaan meningkat labanya, 

sedangkan 6 perusahaan mengalami penurunan laba dibanding tahun sebelumnya. 

Sebaliknya, hanya ada 26 perusahaan publik di BEI yang dari menghasilkan laba 

pada periode tahun 2015 berbalik merugi pada tahun 2016. Jumlah ini sekitar 

sepertiga dari jumlah yang teramati pada posisi yang sama di periode sebelumnya. 

Sebaliknya, peningkatan teramati pada jumlah perusahaan publik di BEI yang 

berturut-turut ada di posisi merugi selama periode 2015-2016. Jumlah pengamatan 

adalah 101 perusahaan. Terjadi peningkatan sekitar 33% dibandingkan 76 

perusahaan di posisi seperti ini pada periode sebelumnya, 2014-2015. Dari 101 

perusahaan tersebut, 58 perusahaan tetap merugi tetapi membaik/menurun, 

sedangkan 43 perusahaan selebihnya melaporkan kerugian yang 

memburuk/meningkat. 

Tabel 1.1.2 Posisi Laba/Rugi Perusahaan Publik di BEI, 2015-2016 
 

 

 

 

 

Studi pendahuluan di atas memberikan gambaran yang menarik untuk 

diteliti lebih lanjut. Bagaimana perusahaan publik mempertahankan kinerja dalam 

menghasilkan laba bagi pemegang sahamnya? Kinerja ini bisa dianggap wajar 

karena manajer profesional yang mengelola perusahaan publik memang 

  2016 

  Laba Rugi 

2015 Laba 
4   (1) 11 (2) 

10 (1) 16 (2) 
1  (1) 5   (2) 
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mengemban amanah pemegang saham untuk menghasilkan laba. Lantas, apa yang 

terjadi sehingga perusahaan publik mengalami rugi secara berturut-turut? Keadaan 

ini tentu mengkhawatirkan bagi posisi manajer profesional yang mengemban 

amanah untuk menghasilkan laba bagi pemilik (pemegang saham)  perusahaan 

publik yang dikelolanya.  

Mengingat keterbatasan peneliti maka penelitian yang diusulkan ini akan  

difokuskan pada kondisi ketiga dari Tabel 1-1 dan Tabel 1-2 di atas. Kondisi 

ketiga yang dimaksudkan adalah perusahaan-perusahaan publik di BEI yang 

selama periode tahun 2014-2015 mengalami kondisi dari menghasilkan laba di 

tahun 2014 kemudian berbalik mengalami rugi di tahun 2015 dan selanjutnya 

mengubah keadaan dengan kembali menghasilkan laba di tahun 2016. Mereka ini 

mengalami krisis, gagal dalam mengemban amanah menghasilkan laba, namun 

kemudian berhasil melakukan turn-around, kembali kepada amanah yang 

dibebankan kepada mereka, paling tidak dalam periode pengamatan 2014-2015 

dan 2015-2016.  

Studi pendahuluan menunjukkan ada 33 perusahaan yang teramati seperti 

itu. Hal ini menarik untuk diteliti lebih lanjut mengingat beberapa asumsi sebagai 

berikut: Pertama, bila investor yang berorientasi pada laba menanamkan dana 

pada saham (ekuitas) perusahaan publik maka peneliti mengasumsikan bahwa 

profitabilitas dalam ukuran return on equity (selanjutnya, ROE) merupakan 

ukuran kinerja yang menjadi perhatian pemegang saham. Kedua, bila investor 

tidak mengelola sendiri perusahaan publik yang sahamnya mereka miliki 

melainkan membayar manajer profesional untuk mengelola perusahaan maka 
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kemungkinan yang terjadi bisa disederhanakan menjadi dua yaitu perusahaan 

menghasilkan laba atau mengalami rugi.  Ketiga, mengikuti sistem Du Pont maka 

diasumsikan bahwa ROE merupakan interaksi dari tiga komponen yaitu laba 

terdahulu, asset, penjualan dan ekuitas. Berdasarkan asumsi-asumsi di atas 

peneliti mengajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut. Seberapa besar 

pengaruh laba terdahulu, asset, penjualan dan ekuitas dalam menjelaskan peluang 

perusahaan ada dalam kondisi laba (rugi)?  Pertanyaan-pertanyaan penelitian di 

atas diusahakan untuk dijawab dalam penelitian yang akan diusulkan dengan 

judul: “Pengaruh Laba Terdahulu, Penjualan, Total Aset, dan Ekuitas terhadap 

Laba Emiten Papan Utama dan Pengembangan di Bursa Efek Indonesia Periode 

2014-2016.” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut : 

1.2.1 Seberapa besar pengaruh laba terdahulu terhadap laba perusahaan ?   

1.2.2 Seberapa besar pengaruh penjualan terhadap laba perusahaan? 

1.2.3 Seberapa besar pengaruh total aset terhadap laba perusahaan?   

1.2.4 Seberapa besar pengaruh ekuitas terhadap laba perusahaan? 

 

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian  

1.3.1 Tujuan penelitian 

Penelitian ini ingin mencapai sejumlah tujuan dengan menjawab 

pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya. 

Adapun penelitian ini bertujuan untuk: 
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a. Mengetahui pengaruh laba terdahulu dalam menjelaskan laba 

perusahaan. 

b. Mengetahui pengaruh penjualan dalam menjelaskan laba perusahaan. 

c. Mengetahui pengaruh total aset dalam menjelaskan laba perusahaan. 

d. Mengetahui pengaruh ekuitas dalam menjelaslan laba perusahaan. 

1.3.2 Manfaaf penelitian 

a. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi penelitian 

lebih lanjut yang bermaksud menjelaskan laba atau profitabilitas 

perusahaan, terutama yang berkaitan dengan pengaruh laba terdahulu, 

penjualan, total aset, dan ekuitas. 

b. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan bagi pengelola perusahaan dapat 

menjadi masukan dalam mengembangkan amanah pemilik perusahaan 

untuk menghasilkan laba, menghindari kerugian, atau mengubah 

kondisi dari rugi menjadi laba. 

c. Bagi investor  

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi pengaruh laba 

terdahulu, penjualan, total aset, dan ekuitas dalam menjelaskan laba 

perusahaan. Sehingga dapat dipakai sebagai pertimbangan dalam 

melakukan investasi. 

 

  


