
1

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perusahaan adalah organisasi yang mempunyai karakteristik profit

oriented, baik milik perseorangan, kelompok maupun pemerintah. Organisasi

perusahaan yang baik dan didukung oleh sistem yang baik akan dapat menjaga

kelangsungan hidup perusahaan. Untuk itu perlu adanya penilaian terhadap

kinerja perusahaan, mengingat bahwa penelitian terhadap peran yang

dimaksudkan untuk mencapai tujuan organisasi perusahaan. 

Perkembangan perusahaan  tidak bisa hanya dilihat dari perkembangan

fisik saja, tetapi lebih tepat pada perkembangan keuangan perusahaan. Faktor 

terpenting dalam mengukur perkembangan perusahaan adalah terletak pada data 

keuangan dari  satu periode ke periode selanjutnya. Dengan demikian data

tersebut dapat digunakan untuk mengukur kebijaksanaan manajemen, apakah

sudah tepat atau perlu dievaluasi. 

Data keuangan dapat digunakan  untuk pengukuran kesehatan perusahaan, 

laporan keuangan yang disusun pada akhir periode berisi tentang laporan

pertanggungjawaban dalam bidang keuangan atas usaha yang dijalankan.

Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat 

digunakan sebagai alat komunikasi antara data keuangan atau aktivitas

perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas 

perusahaan tersebut (S Munawir, 1997: 2).
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Laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi yang penting 

dan dapat dipercaya untuk mengetahui posisi keuangan. Laporan rugi laba

sebagai alat untuk mengetahui kemajuan yang dicapai perusahaan dan juga untuk 

mengetahui berapakah hasil bersih atau laba yang di peroleh dalam satu periode. 

Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi tentang suatu

badan usaha yang akan di pergunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan

sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Laporan

keuangan yang disusun untuk tujuan ini memenuhi kebutuhan bersama sebagian 

besar pemakai. Namun demikian, laporan keuangan tidak menyediakan suatu

informasi yang mungkin dibutuhkan pemakai dalam pengambilan keputusan

ekonomi, karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian 

dimasa lalu dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non keuangan

(IAI, 2002: 4). 

Secara umum kegunaan informasi hasil akuntansi adalah sebagai dasar 

prediksi bagi pemakainya. Dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian

laporan keuangan SAK 2002 disebutkan pihak-pihak yang berkepentingan

dengan laporan keuangan, yaitu: investor sekarang dan investor potensial,

karyawan, pemberi pinjaman, pemasok, kreditur usaha lainnya, pelanggan,

pemerintah serta lembaga- lembaganya dan masyarakat. Mereka menggunakan

laporan keuangan untuk memenuhi beberapa kebutuhan informasi yang berbeda.

Data keuangan akan lebih berarti apabila dibandingkan dan dianalisa

lebih lanjut sehingga dapat diperoleh data yang dapat mendukung keputusan yang 

diambil (S Munawir, 1997: 31). Dengan mengadakan analisis data keuangan dari 
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laporan keuangan dapat diketahui kelemahan-kelemahan dari perusahaan serta 

hasil-hasil yang dianggap cukup baik. Analisa laporan keuangan meliputi

perhitungan dan interpretasi rasio keuangan. Rasio keuangan ini memperlihatkan 

hubungan matematika antar perkiraan dalam laporan keuangan. 

Prediksi laba perusahaan di masa yang akan datang dapat dilakukan

dengan menggunakan analisis fundamental yaitu menganalisa nilai suatu

perusahaan dengan menggunakan variabel-variabel akuntansi yang terdapat

dalam laporan keuangan perusahaan. Salah satu bagian dari analisa fundamental 

adalah analisis rasio yaitu analisis dengan menggunakan hubungan sistematis 

antara variabel keuangan yang satu dengan yang lain. Penggunaan rasio

keuangan lebih mampu memberikan informasi tentang arah atau kecenderungan 

dari suatu perusahaan dari pada hanya menggunakan variabel keuangan secara 

sendiri-sendiri.

Penelitian tentang manfaat rasio keuangan dalam memprediksi laba

perusahaan manufaktur sangat dibutuhkan. Pentingnya penelitian tentang rasio 

keuangan dalam memprediksi pertumbuhan laba antara berbagai periode untuk 

perusahaan manufaktur didasarkan pada beberapa alasan. Pertama, beberapa

penelitian yang menguji kekuatan prediksi rasio keuangan terhadap pertumbuhan 

laba antara berbagai periode cenderung tidak konsisten. Kedua, belum adanya 

keseragaman rasio keuangan yang harus dicantumkan perusahaan dalam

prospectus pada saat publikasi. 
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Analisa rasio dapat memberikan petunjuk dan gejala dari kondisi yang

mendasar. Apabila diinterpretasikan dengan benar dapat menunjukkan area yang 

dibutuhkan penyelidikan dan perbaikan yang lebih lanjut. ROI merupakan

kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk

menghasilkan keuntungan netto. ROI ini menunjukkan seberapa banyak laba

bersih yang bias diperoleh dari seluruh kekayaan yang di miliki perusahaan. ROE 

merupakan rasio untuk mengukur seberapa banyak keuntungan yang menjadi hak 

pemilik modal sendiri. OPM adalah rasio untuk mengukur seberapa banyak

keuntungan operasional yang bias diperoleh dari setiap rupiah penjualannya.

Ketiga rasio tersebut merupakan rasio pengukur laba yang dilihat dari berbagai

sisi, yaitu sisi modal, asset (kekayaan) dan operasional penjualan. Dari latar

belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : 

“ANALISIS PENGARUH ROI, ROE DAN OPM TERHADAP PREDIKSI

LABA MASA DEPAN (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang

Terdaftar Di BEJ 2000 – 2004)”. 

Penelitian dari Mas’ud Machfoedz (1994) menunjukkan bahwa rasio

keuangan bermanfaat untuk memprediksi laba satu tahun ke depan, namun tidak 

bermanfaat untuk memprediksi laba lebih dari satu tahun. Selain itu, penelitian 

tersebut juga menunjukkan bahwa perusahaan besar mempunyai rasio keuangan 

yang berbeda dengan perusahaan kecil, apabila rasio keuangan tersebut akan

digunakan untuk memprediksi laba masa datang. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Zainuddin dan Jogiyanto (1999) yang

meneliti tentang manfaat rasio keuangan dalam memprediksi pertumbuhan laba 

(Studi empiris pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEJ) menyimpulkan 

bahwa construct rasio keuangan capital, asset, earning, dan liquidation

signifikan dalam memprediksi pertumbuhan laba perusahaan perbankan untuk 

periode satu tahun ke depan. Sedangkan untuk periode dua tahun ditemukan

kenyataan bahwa rasio keuangan tingkat individual tidak signifikan dalam

memprediksi pertumbuhan laba.

Penelitian yang dilakukan oleh Nur Fadjrih Assik dan Soelistyo (2000) 

yang meneliti tentang kemampuan rasio keuangan dalam memprediksi laba

menghasilkan kesimpulan bahwa dari kelima rasio yang signifikan (DIV/NI,

S/TA, LTD/TA, NI/S dan INPPE/TV) rasio DIV/NI yang dapat membedakan

paling sedikit. Rasio lain tidak dimasukkan dalam model karena terdapat

kolinearitas dengan variabel yang dimasukkan dalam model.

Penelitian yang lain dilakukan oleh Nur Rosidah Lailiyah (2004) yang

meneliti tentang analisis pengaruh ROI, ROE dan OPM terhadap prediksi laba 

masa depan per 2000-2002 menyimpulkan bahwa variabel secara bersama-sama

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap prediksi laba masa depan, secara 

parsial dihasilkan bahwa ROI tidak berpengaruh terhadap prediksi laba masa

depan, sedangkan ROE dan OPM memiliki pengaruh terhadap prediksi laba masa 

depan.
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Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang pernah dilakukan 

oleh Nur Rosidah Lailiyah (2004) dengan perbedaan terletak pada periode

pengamatan yang lebih panjang yaitu 2000 – 2004, sampel yang digunakan

dalam penelitian ini juga lebih besar dibanding penelitian sebelumnya.

B. Perumusan Masalah

Penelitian ini mengidentifikasi variabel-variabel yang mampu

mendiskriminasikan perubahan laba secara tepat. Untuk menguj i kemampuan

memprediksi laba di masa yang akan datang dapat digunakan rasio keuangan

yang dihitung dari informasi yang ada dalam laporan keuangan untuk

menentukan kekuatan hubungan rasio tersebut dengan fenomena ekonomi. Jadi 

pokok permasalahan penelitian ini adalah “Bagaimana pengaruh ROI, ROE dan 

OPM terhadap prediksi laba masa depan pada perusahaan manufaktur yang

terdaftar di BEJ tahun 2000 – 2004 ?”.

C. Pembatasan Masalah 

Dalam penelitian ini diperlukan pembatasan masalah agar permasalahan 

yang ada tidak meluas. Karena beragamnya rasio keuangan yang dapat digunakan 

untuk menganalisis laporan keuangan, maka dalam penelitian ini permasalahan 

dibatasi pada variabel independen yang digunakan hanya tiga variabel yang

mewakili rasio profitabilitas, yaitu ROI, ROE dan OPM dimana variabel

independen tersebut digunakan untuk memprediksi laba masa depan.
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D. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini

adalah untuk menguji secara empiris pengaruh ROI, ROE dan OPM terhadap

prediksi laba masa depan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEJ 

tahun 2000 – 2004.

E. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian yang telah dilakukan diharapkan dapat bermanfaat bagi 

yang memerlukan sebagai masukan, untuk itu peneliti berharap agar penelitian

ini dapat bermanfaat yaitu : 

1. Bagi perusahaan, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan suatu

informasi yang bermanfaat dalam meningkatkan perkembangan perusahaan 

dan sekaligus sebagai koreksi terhadap kelemahan-kelemahannya.

2. Bagi penulis, diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang penerapan 

teori yang ada dalam masalah yang sesungguhnya.

3. Bagi peneliti lain, sebagai tambahan informasi yang diharapkan dapat

digunakan sebagai bahan referensi dalam menambah wawasan pengetahuan 

khususnya yang berminat di bidang ini. 
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F. Sistematika Penulisan 

Sebagai arahan untuk kemudian memahami skripsi ini, penulis

menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini dibahas tentang latar belakang masalah, perumusan

masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

hipotesis dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini diuraikan tentang laporan keuangan, karakteristik

kualitas laporan keuangan, manfaat laporan keuangan, bentuk-

bentuk laporan keuangan, sifat dan keterbatasan laporan keuangan, 

ruang lingkup laporan keuangan, pengertian laba, konsep laba untuk 

pelaporan keuangan serta tinjauan terhadap penelitian-penelitian

sebelumnya.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini dibahas tentang ruang lingkup penelitian, populasi dan 

sampel, sumber dan metode pengumpulan data, definisi variabel, 

pengukuran variabel serta metode analisis data.
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BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil analisis data yang telah diperoleh dengan

menggunakan alat analisis yang diperlukan serta pembahasan hasil 

penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian yang telah

dilaksanakan, keterbatasan penelitian serta saran-saran yang

diperlukan.


