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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perusahaan yang sedang berkembang memerlukan modal untuk 

untuk menjalankan keputusan untuk melakukan investasi. Adanya modal 

maka semua kebutuhan untuk kegiatan produksi bisa terpenuhi sehingga 

kegiatan perusahaan dapat berjalan dengan baik. Hal tersebut menimbulkan 

suatu keputusan penting yang harus diambil oleh seorang manajer keuangan 

yaitu keputusan dalam memperoleh modal dalam memenuhi kebutuhan 

investasinya. 

Setiap sumber pendanaan yang berbeda akan mempunyai implikasi 

yang berbeda pula pada perusahaan. Dari pendanaan yang diperoleh tersebut 

akan digunakan perusahaan untuk membiayai investasi sehingga perusahaan 

dapat memperoleh keuntungan atas pendanaan asset yang dilakukan. Setiap 

penilaian rencana investasi yang dinilai tunai bersih positip merupakan 

peluang investasi yang dilakukan oleh perusahaan. 

Perkembangan perusahaan yang semakin beragam makin 

meningkatkan arti pentingnya faktor produksi yang berkaitan dengan kegiatan 

perusahaan yaitu faktor modal. Adanya modal maka semua kebutuhan untuk 

kegiatan produksi bisa terpenuhi sehingga kegiatan perusahaan dapat berjalan 

dengan baik, terutama untuk memperluas penjualan dan meningkatkan 

pendapatan dan keuntungan. 
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Peran modal kerja sangat penting bagi perusahaan, untuk menjamin 

kontinuitas dan menjamin likuiditas perusahaan. Perusahaan dengan modal 

kerja yang cukup akan menguntungkan perusahaan dan memungkinkan 

perusahaan untuk beroperasi secara ekonomis dan efisien sehingga perusahaan 

tidak mengalami kesulitan-kesulitan didalam menjalankan usahanya. Jumlah 

keuntungan yang diperoleh secara teratur merupakan faktor yang penting 

dalam menilai profitabilitasnya karena keuntungan yang teratur akan 

mempermudah perusahaan dalam membandingkan besarnya modal dengan 

laba yang diperoleh. 

Suatu perusahaan mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan 

nilai perusahaan (Brigham,1999). Guna mencapai tujuan tersebut seluruh 

aktivitas perusahaan diarahkan untuk meningkatkan nilai perusahaan. Salah 

satu aktivitas dalam perusahaan adalah pengelolaan keuangan. Ada dua hal 

yang menyangkut aktivitas dlam manajemen keuangan yaitu :  

1. Aktivitas pencarian dana (financing decision) 

2. Pembuatan keputusan yang berkitan dengan penginvestasian dana  

yang diperoleh tersebut (investing decision) 

Kombinasi sumber pendanaan yang digunakan oleh perusahaan 

disebut sebagai struktur permodalan (capital structure). Tujuan pokok 

manajemen struktur permodalan adalah menciptakan suatu bauran atau 

kombinasi sumber dana sedemikian rupa sehingga mampu memaksimalkan 

nilai perusahaan. Juga bisa dikatakan bahwa tujuan manajemen struktur modal 

adalah menciptakan suatu kombinasi pendanaan yang ideal dan selalu 
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meminimalkan biaya modal (cost of capital) perusahaan. Sumber-sumber dana 

yang menimbulkan biaya tetap (fixed cost), seperti obligasi atau pinjaman 

jangka panjang dan saham preferen, harus dikombinasikan dengan saham 

seproporsional mungkin dengan kebutuhan investasi.  

Jogiyanto (2000) menyatakan bahwa investasi adalah penundaan 

konsumsi sekarang untuk digunakan didalam produksi yang efisien selama 

periode tertentu. Walaupun pengorbanan konsumsi sekarang dapat diartikan 

sebagai investasi untuk konsumsi sekarang atau juga sebagai investasi untuk 

konsumsi dimasa mendatang.  

Kebijakan pendanaan dan investasi merupakan salah satu faktor yang 

akan sangat berpengaruh terhadap laba perusahaan. Jika perusahaan 

mempunyai beban utang yang bertambah, namun investasi yang dibiayai dari 

utang itu memberikan penghasilan yang lebih besar dibandingkan biaya 

utangnya. Maka keadaan tersebut mampu menambah laba perusahaan, 

sedangkan penggunaan utang dalam jumlah besar juga dapat mengurangi laba 

peusahaan sehingga dapat membawa kearah kebangkrutan (Brigham, 2000: 4).      

Pasar modal merupakan wadah alternatif selain bank dan lembaga 

keuangan non-bank bagi para pencari modal (investor) untuk melakukan 

penanaman modal (investasi). Dalam pasar modal tersedia berbagai financial 

assets yang menawarkan berbagai tingkat keuntungan dan resiko yang 

berbeda. Salah satu indikasi bekerjanya pasar modal secara optimal adalah 

ketersediaan informasi, baik informasi keuangan maupun non keuangan yang 

bersifat simetri dan dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan. 
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Informasi tersebut berguna bagi investor sebagai dasar untuk mengadakan 

penilaian tehadap suatu perusahaan untuk dijadikan pedoman dalam 

pengambilan keputusan. 

Sebelum seorang investor memutuskan akan menginvestasikan 

dananya dipasar modal ada kegiatan terpenting yang perlu untuk dilakukan, 

yaitu penilaian dengan cermat tehadap emiten. Seorang investor harus percaya 

bahwa informasi yang diterimanya adalah informasi yang benar, sistem 

perdagangan di bursa dapat dipercaya, serta tidak ada pihak lain yang 

memanipulasi informasi dan perdagangan tersebut (Rosyadi, 2002). Syarat 

utama yang diinginkan oleh para investor untuk bersedia menyalurkan 

dananya melalui pasar modal adalah perasaan aman akan investasinya. 

Salah satu aspek yang dinilai oleh investor adalah kinerja perusahan. 

Kinerja perusahaan yang seiring digunakan selain kinerja manajemen adalah 

kinerja keuangan yang diukur dari laporan keuangan perusahaan. Laporan 

keuangan merupakan salah satu sumber informasi yang dapat digunakan untuk 

menilai kinerja perusahaan. Menurut Penman dalam Tuasikal (2002), 

seperangkat laporan keuangan dalam bentuk neraca, laporan rugi laba, laporan 

perubahan modal dan laporan arus kas belum dapat memberi manfaat 

maksimal bagi pemakai sebelum menganalisis laporan keuangan tersebut lebih 

lanjut dalam bentuk analisis rasio keuangan. 

Bagi investor dan calon investor, kinerja suatu unit usaha akan 

memberikan dasar untuk membuat keputusan membeli, mempertahankan atau 

menjual saham perusahaan tersebut. Penilaian kinerja perusahaan bagi seorang 
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kreditur dapat memberikan dasar untuk keputusan yang menyangkut jaminan 

kepastian pembayaran pinjaman oleh debitur sesuai dengan perjanjian yang 

disepakati. 

Laporan keuangan terdiri dari laporan neraca, laporan laba rugi, 

laporan perubahan modal dan laporan arus kas. Seluruh bagian dari laporan 

keuangan ini diperlukan, namun baik pemegang saham, pemerintah maupun 

kreditur cenderung lebih memperhatikan laba. 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 (PSAK 2002, 

paragraf: 12). Pemakai laporan keuangan meliputi investor sekarang dan 

investor potensial, karyawan, pelanggan, pemerintah, serta lembaga-lembaga 

dari masyarakat. Mereka menggunakan laporan keuangan untuk memenuhi 

beberapa kebutuhan informasi yang berbeda (PSAK 2002, paragraph: 9). 

Dalam rangka mengetahui kinerja yang dihasilkan, maka laba dapat 

menjadi salah satu parameternya. Laba menggambarkan secara menyeluruh 

tentang keadaan perusahaan dan keberhasilan operasi perusahaan dalam suatu 

periode tertentu, karena laba berasal dari unsur-unsur seperti pendapatan dan 

beban yang barhubungan dengan aktivitas operasi perusahaan. Laba memiliki 

potensi informasi dan alat prediktor, oleh karena itu laba diyakini sebagai alat 

yang handal bagi para pemakainya sebagai dasar dalam pengambilan 

keputusan ekonomi terutama untuk mengurangi resiko ketidakpastian. PSAK 

No. 2  paragraph: 1, menyebutkan informasi laba pada umumnya memberikan 
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indikasi lebih mengenai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan arus kas 

dimasa yang akan datang bila dibandingkan dengan informasi arus kas itu 

sendiri. Artinya PSAK memposisikan bahwa prediktor laba lebih baik dalam 

memprediksi arus kas dimasa mendatang bila dibandingkan dengan prediktor 

arus kas itu sendiri. 

Penelitian Atmini (2000) menyatakan bahwa laba yang dilaporkan 

oleh manajemen adalah untuk memperbaiki citra perusahaan dimata pihak 

eksternal yaitu bahwa perusahaan memiliki resiko yang rendah. Selain itu, 

informasi laba yang dilakukan manajemen untuk memberikan informasi yang 

relevan dalam melakukan prediksi terhadap laba yang akan datang. Informasi 

laba dapat meningkatkan kepuasan relasi-relasi usaha, meningkatkan persepsi 

pihak eksternal terhadap kemampuan manajemen dan meningkatkan 

kompensasi manajemen. Namun demikian kemampuan perusahaan untuk 

memperoleh laba tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya 

penjualan, biaya, dan modal kerja. Selain itu perusahaan yang memiliki hutang 

yang tinggi tentu akan berkurang labanya karena sebagian laba digunakan 

untuk membayar hutang.  

Penelitian yang dilakukan oleh Jin dan Machfoedz (1998) tentang 

faktor-faktor yang mempengaruhi laba telah menganalisis variabel-variabel 

antara lain ukuran perusahaan, profitabilitas sektor industri dan kebijakan 

hutang perusahaan. 
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Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, penulis tertarik untuk 

meneliti pengaruh pendapatan dan perubahan hutang serta investasi suatu 

perusahaan terhadap laba dengan judul : “PENGARUH PENDAPATAN DAN 

PERUBAHAN HUTANG SERTA INVESTASI TERHADAP LABA 

PERUSAHAAN DI BURSA EFEK INDONESIA”.  

 

B. Perumusan Masalah  

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan 

diatas, maka masalah yang muncul dapat dirumuskan sebagai berikut:  

1. Apakah pendapatan berpengaruh terhadap laba pada perusahaan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 

2. Apakah perubahan hutang berpengaruh terhadap laba pada perusahaan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 

3. Apakah investasi berpengaruh terhadap laba pada perusahaan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia?  

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris 

tentang pendapatan, perubahan hutang, dan investasi berpengaruh terhadap 

laba pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
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D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diambil atau diperoleh dengan adanya penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

1. Memberi informasi bagi investor dalam melakukan invetasi atau 

 menanamkan modalnya pada perusahaan publik, dimana hasil penelitian 

 ini dapat memberikan masukan. 

2. Dapat memberikan kontribusi terhadap akademi, dosen, dan mahasiswa 

 sebagai tambahan referensi dalam melakukan penelitian sejenis di masa 

 mendatang. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Sistematika ini disusun secara garis besarnya saja tanpa mengurangi 

isi dari permasalahan yang disampaikan. Adapun sistematika pembahasan 

dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab, yaitu: 

BAB I PENDAHULUAN 

 Dalam bab pertama ini terdiri dari latar belakang masalah, 

perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 Bab ini berisi tinjauan umum tentang pendapatan, perubahan 

hutang, investasi, laba perusahaan, tinjauan penelitian terdahulu, 

kerangka pemikiran, dan hipotesis. 
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BAB III METODE PENELITIAN 

 Dalam bab ini dikemukakan tentang metode yang digunakan dalam 

penelitian yang meliputi jenis penelitian, populasi dan sampel, data 

dan sumber data, definisi variabel dan pengukurannya, serta 

metode analisis data. 

BAB IV  ANALISIS DATA 

 Dalam bab ini akan membahas tentang analisis data dan 

pembahasan atas analisis data, serta pengujian instrumen 

penelitian. 

BAB V PENUTUP 

 Dalam bab terakhir ini berisi kesimpulan dan saran-saran yang 

perlu untuk disampaikan. 
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