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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan dunia usaha di Indonesia yang semakin kompetitif 

menuntut setiap perusahaan dapat mengolah dan melaksanakan 

manajemen perusahaan menjadi lebih professional. Hal ini dikarenakan 

munculnya pesaing dalam dunia usahan dengan jumlah yang banyak, baik 

pesaing dalam negeri maupun luar negeri sehingga mengakibatkan setiap 

perusahaan berupaya terus meningkatkan kinerja perusahaan yang baik 

demi eksitensi dan kelangsungan hidup perusahaan. 

Kemajuan teknologi dan perkembangan dunia usaha dalam 

memasuki pasar bebas telah menciptakan tingkat persaingan yang tinggi 

antar perusahaan. Hal ini menimbulkan tantangan tersendiri bagi setiap 

perusahaan untuk bisa mempertahankan posisainya dan menjaga 

kelangsungan hidup perusahaanya. Disamping itu, situasi perekonomian 

yang tidak menentu mendorong menejemen perusahaan untuk bekerja 

lebih efektif dan efisien agar perusahaan mampu menjaga kestabilan 

aktifitas operasinya sekaligus meningkatkan kinerja menejemen 

mendapatkan hasil yang optimal bagi perusahaan dan diharapkan dapat 

menumbuhkan kepercayaan dari luar, yaitu masyarakat dan investor. 
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Laporan keuangan merupakan informasi yang menunjukkan posisi 

keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang 

telah lalu dan prospeknya dimasa mendatang, laporan keuangan disusun 

bagi pemakai laporan keuangan agar dapat digunakan untuk mendukung 

pengambilan keputusan ekonomi. Salah satu hal yang penting dalam 

penilaian prestasi perusahaan adalah kondisi keuangannya. 

Laporan keuangan perusahaan yang diterbitkan oleh perusahaan. 

Laporan keuangan perusahaan akan memberikan informasi mengenai 

posisi keuangan, hasil usaha dan perubahan posisi keuangan lainnya. Hal 

ini sesuai dengan tujuan laporan keuangan menurut PSAK No.1 yang 

menyatakan tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang 

menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan 

suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam 

pengambilan keputusan ekonomi. 

Tujuan utama perusahaan adalah memaksimalkan laba. Bagi 

perusahaan, laba sangat diperlukan karena bermanfaat untuk kelangsungan 

hidup perusahaan. Disamping itu juga, masyarakat luas pada dasarnya 

mengukur keberhasilan perusahaan berdasarkan kemampuan perusahaan 

yang dilihat dari kinerja manajemen. Salah satu parameter kinerja tersebut 

adalah laba. Laba adalah kenaikan manfaat ekonomi selama satu periode 

akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktivitas atau 

penururnan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan equitas yang tidak 

berasal dari kontribusi penanaman modal. Laporan laba rugi di dalamnya 
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tercantum laba rugi yang dialami oleh perusahaan tersebut. Laporan laba 

rugi merupakan salah satu laporan keuangan utama perusahaan yang 

melaporkan hasil kegiatan dalam meraih keuntungan untuk periode 

akuntansi tertentu. 

Laba pada umumnya dipakai sebagai ukuran dari prestasi yang 

dicapai dalam suatu perusahaan sebagai dasar untuk pengambilan 

keputusan investasi, dan prediksi untuk meramalkan perubahan laba yang 

akan datang yang akan berpengaruh terhadap keputusan investasi para 

investor dan calon investor yang akan menanamkan modalnya ke dalam 

perusahaan. Laba bisa menjelaskan kinerja perusahaan selama satu periode 

di masa lalu. Informasi ini tidak saja ingin diketahui oleh manajer tetapi 

juga investor dan pihak-pihak lain yang berkepentingan seperti pemerintah 

dan kreditur. Laba yang diperoleh perusahaan untuk tahun yang akan 

datang tidak dapat dipastikan, maka perlu adanya suatu prediksi perubahan 

laba. Perubahan laba akan berpengaruh terhadap keputusan investasi para 

investor dan calon investor yang akan menanamkan modalnya kedalam 

perusahaan, dimana laba merupakan indikator untuk mengetahui kinerja 

keuangan perusahaan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan. 

Perubahan kenaikan atau penurunan itu akan mempengaruhi kebijakan 

keuangan untuk kegiatan selanjutnya, seperti kebijakan mengenai deviden, 

pembayaran utang, penyisihan, investasi dan menjaga kelangsungan 

kegiatan perusahaan. 
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Perubahan laba merupakan kenaikan atau penurunan laba pertahun. 

Perubahan laba yang tinggi mengindikasikan laba yang diperoleh 

perusahaan tinggi, sehingga tingkat pembagian deviden perusahaan tinggi 

pula. Maka dari itu, perubahan laba akan mempengaruhi keputusan 

investasi para investor yang akan menanamkan modalnya ke dalam 

perusahaan. Hal ini dikarenakan investor mengharapkan dana yang 

diinvestasikan ke dalam perusahaan akan memperoleh tingkat 

pengembalian tinggi. 

Pemilihan perusaahan makanan dan minuman dalam penelitian ini, 

bedasarkan alasan sebagai berikut: karena industri tersebut cenderung 

membutuhkan modal yang besar, guna pengembangan produk dan 

ekspansi pangsa pasarnya. Selain itu, tingkat konsumsi masyarakat 

terhadap barang yang dihasilkan dalam industri tersebut sudah menjadi 

kebutuhan relatif dan tidak berubah baik kondisi perekonomian membaik 

maupun memburuk. Hal tersebut berbeda dengan kondisi pada industri 

lain, misalnya: industri Dasar dan Kimia. Pola konsumsi masyarakat 

terhadap barang yang dihasilkan dalam industri ini, sangat dipengaruhi 

oleh kondisi perekonomian. 

Karena hampir tidak berpengaruh oleh adanya krisis 

perekonomian. Selain itu produk-produk yang dihasilkan merupakan 

kebutuhan yang umum dikonsumsi oleh masyarakat sehati-hari. Jadi 

apabila ada penurunan, maka penurunan tersebut tidak berpengaruh 

terhadap aktivitas perusahaan dalam meghasilkan laba. 
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Bedasarkan uraian tersebut, penulis mengambil judul “ PENGARUH 

PROFITABILITAS TERHADAP PERUBAHAN LABA PADA 

PERUSAHAAN FOOD AND BEVERAGES DI BURSA EFEK 

INDONESIA ( BEI ) TAHUN 2007-2011 “ 

 

B. Rumusan Masalah 

Berpedoman pada latar belakang masalah maka diperlukan 

adanya suatu perumusan masalah agar dapat terfokus pada lingkungan 

permasalahan yang telah ditetapkan untuk diteliti. Adapun rumusan 

masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut: 

1. Apakah Net Profit Margin (NPM) memiliki pengaruh terhadap 

perubahan laba? 

2. Apakah Return On Asset (ROA) memiliki pengaruh terhadap perubahan 

laba? 

3. Apakah Return On Equity (ROE) memiliki pengruh terhadap perubahan 

laba? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Bedasarkan latar belakang tersebut, maka tujuan peneliti yang ingin 

dicapai dalam penelitian ini : 

1. Untuk menganalisis pengaruh Net Profit Margin (NPM) terhadap 

peruahan laba pada perusahaan food and beverages di Bursa Efek 

Indonesia (BEI)  tahun 2007-2011.  
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2. Untuk menganalisis pengaruh Return on Asset (ROA) terhadap 

perubahan laba pada perusahaan food and beverages di Bursa Efek 

Indonesia (BEI)  tahun 2007-2011. 

3. Untuk menganalisis Return on Equity (ROE) terhadap perubahan laba 

pada perusahaan food and beverages di Bursa Efek Indonesia (BEI)  

tahun 2007-2011. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan pemahaman yang 

lebih mendalam terhadap memaksimalan laba pada perusahaan manufaktur 

yang terdapat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Serta bagaimana pengaruh 

profitabilitas terhadap perubahan laba perusahaan. Secara rinci dapat 

dijabarkan sebagai berikut: 

a. Dalam Bidang Akademik. 

Diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman 

mengeni perubahan laba dengan segala komponen yang 

mempengaruhinya. 

b. Bagi Perusahaan 

Dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang pentingnya 

perubahan laba dan sebagai pertimbangan dalam pembuatan kebijakan 

perusahaan food and beverage untuk lebih meningkatkan 

profitabilitas. 
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c. Bagi Peneliti 

Sebagai sarana untuk mengaplikasikan berbagai teori yang diperoleh 

selama masa perkuliahan serta menambah pengalaman dan sarana 

latihan dalam memecahkan masalah-masalah yang ada di masyarakat 

sebelum terjun  dalam dunia kerja yang sebenarnya. 

d. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai dasar dan 

kerangka kerja bagai peneliti selanjutnya. 

 

E. Sistematika Penulisan Skripsi 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Merupakan bab pendahuluan yang berisi mengenai latar 

belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian dan sistematika skripsi. 

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Merupakan bab yang analisis laporan keuangan, analisis 

rasio keuangan, analisis kinerja keuangan, profitabilitas 

dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah 

yang sedang diteliti. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang kerangka kerja teoritis, hipotesis, 

definisi operasional dan pengukran variabel, jenis data dan 
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sumber data, metode pengumpulan data, populasi, sampel 

dan teknik pengambilan sampel dan model analisis data. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini membahas hasil analisis data yang telah 

diperoleh dengan menggunakan alat analisis yang 

diperlukan serta pembahasan atas hasil peneliian. 

BAB V  : KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dari pembahasan 

skripsi, keterbatasan penelitian dan saran-saran yang 

disampaikan bagi peneliti selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


