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Punky Priaditama 
 

Abstrak 
 

Pasar modal adalah tempat pertemuan antara pencari dana (emiten) dan 
penanam modal (investor). Di tempat inilah para pelaku pasar yaitu individu-
individu atau badan usaha yang memiliki kelebihan dana melakukan investasi 
dalam surat berharga yang ditawarkan oleh emiten. Sebaliknya perusahaan yang 
membutuhkan dana menawarkan surat berharga dengan cara listing terlebih 
dahulu pada badan otoritas di pasar modal sebagai emiten. Pada dasarnya, pasar 
modal (capital market) merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan 
jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik dalam bentuk utang maupun 
modal sendiri. Tujuan penelitian ini adalah menguji apakah laba bersih, piutang, 
dan persediaan merupakan prediktor keuntungan investasi (laba per lembar 
saham) di masa mendatang. 

Variabel penelitian terdiri dari Perubahan Laba Bersih (X1), Perubahan 
Piutang (X2) dan Perubahan Persediaan (X3), dan Laba Per Lembar Saham (Y). 
Populasi penelitian ini adalah data laporan keuangan perusahaan Automotive and 
Components yang Go Public dan terdaftar didalam Bursa Efek Indonesia pada 
tahun 2005 – 2009 dan tercatat ada 13 Perusahaan. Teknik penentuan sampel 
menggunakan purposive sampling yaitu penentuan sampel berdasarkan ciri yang 
dimiliki oleh sampel dari populasi, sehingga sampel dalam penelitian ada 5 
perusahaan Automotive and Components yang Go Public dan terdaftar didalam 
Bursa Efek Indonesia pada tahun 2005 – 2009 sedangkan teknik analisis yang 
digunakan adalah regresi linier berganda. 

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh kesimpulan bahwa Perubahan Laba 
Bersih berpengaruh positif dan signifikan, Perubahan Piutang berpengaruh negatif 
dan signifikan dan Perubahan Persediaan berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap Laba Per Lembar Saham sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis 
pertama yaitu Perubahan laba bersih, Perubahan piutang dan Perubahan 
persediaan berpengaruh terhadap laba per lembar saham terbukti kebenarannya 
dan untuk hipotesis yang kedua yaitu laba bersih merupakan variabel bebas yang 
berpengaruh dominan terhadap laba per lembar saham tidak terbukti 
kebenarannya. Berdasarkan hasil pengujian di hasilkan bahwa variabel bebas yang 
dominan berpengaruh terhadap laba per lembar saham adalah variabel Perubahan 
piutang. 

 
Keyword: Perubahan Laba Bersih, Perubahan Piutang, Perubahan Persediaan 

dan Laba Per Lembar Saham 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Era Globalisasi saat ini kemajuan teknologi dan perkembangan 

ekonomi begitu pesat dirasakan, seiring dengan kemajuan dan perkembangan 

tersebut perusahaan dituntut untuk mengembangkan usahanya semaksimal 

mungkin. Untuk mampu mengembangkan usahanya perusahaan 

membutuhkan modal untuk dapat berkembang dan berekspansi, hal ini 

mutlak dibutuhkan perusahaan yang sedang berorientasi dalam 

pengembangan dan perluasan usahanya. Krisis Global yang sedang melanda 

perekonomian dunia saat ini juga menuntut perusahaan untuk semaksimal 

mungkin meningkatkan kinerja perusahaannya untuk dapat menarik minat 

investor atau minimal agar bisa tetap bertahan. Untuk perusahaan yang belum 

Go Public berusaha agar dapat Go Public dan terdaftar di dalam pada pasar 

modal, sebaliknya bagi perusahaan yang sudah Go Public dapat mendapatkan 

modal dari investor melalui penjualan sahamnya di pasar modal. Didalam 

pasar modal, saham yang diterbitkan memiliki harga yang fluktuatif, hal ini 

disebabkan karena tingkat persaingan nilai saham antar perusahaan yang 

sangat tinggi, hal ini memacu perusahaan untuk memaksimalkan labanya, 

karena selain memang sudah menjadi tujuan utama perusahaan 

memaksimalkan laba dapat meningkatkan nilai sahamnya didalam pasar 

modal yang akhirnya menarik investor untuk berinvestasi pada perusahaan 

tersebut.    
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Investor pada dasarnya berinvestasi pada perusahaan yang memiliki 

prospek yang cerah atau dengan kata lain memiliki tingkat laba yang 

maksimal, karena dengan laba yang maksimal maka deviden yang akan 

dibagikan kepada pemegang saham juga akan meningkat sesuai dengan 

prosentase atau jumlah lembar saham yang dimiliki, di dalam pasar modal 

sikap dan penilaian investor bersifat gambling atau judi. Oleh karena itu 

investor membutuhkan informasi dalam memprediksi dan menentukan 

perusahaan mana yang menguntungkan untuk tempat berinvestasi, seorang 

investor di pasar modal yang ingin memelihara keuntungannya di pasar modal 

haruslah memiliki perencanaan investasi yang efektif. Perencanaan investasi 

yang efektif ini selalu dimulai dari adanya perhatian terhadap optimalisasi 

keseimbangan antara tingkat risiko  (risk) yang ingin ditanggung dan jumlah 

return yang diinginkan dari setiap transaksi. Semakin tinggi risiko yang 

dihadapi, semakin tinggi pula tingkat return yang disyaratkan. Selain nilai 

saham yang sedang beredar di dalam pasar modal, cara lain bagi investor 

untuk menentukan dan memprediksi perusahaan mana yang menguntungkan 

untuk tempat berinvestasi adalah dengan melihat dan membandingkan laporan 

keuangan antar perusahaan – perusahaan tersebut.  

Laporan keuangan menyediakan informasi keuangan mengenai harta 

kekayaan dan hasil – hasil usaha dari suatu perusahaan, laporan keuangan 

akan menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, sehingga pihak 

eksternal maupun internal dapat memanfaatkan informasi – informasi 
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keuangan yang ada di dalam laporan keuangan tersebut sesuai dengan 

kepentingan masing – masing. 

Pemilik Perusahaan sangat berkepentingan terhadap laporan keuangan 

perusahaannya, terutama untuk perusahaan – perusahaan yang pimpinannya 

diserahkan kepada orang lain seperti perseroan, karena dengan laporan 

keuangan tersebut pemilik perusahaan akan dapat menilai sukses tidaknya 

manajer dalam memimpin perusahaannya. Munawir, (2002: 2). 

Menurut Munawir (2002: 30) bagi pihak ekstern, khususnya kreditor 

untuk mengetahui jaminan yang disediakan oleh perusahaan atas semua utang 

– utang akan dapat dilihat dalam neraca, tetapi untuk mengetahui kemampuan 

perusahaan untuk membayar bunga modal yang dipinjamnya sangat 

bergantung pada keuntungan dimasa mendatang. Hal ini dapat terjadi karena 

dari laporan keuanganlah akan diketahui hasil – hasil yang telah dicapai 

perusahaan beserta kelemahan – kelemahannya, sehingga pada tahun 

berikutnya perusahaan dapat menentukan kebijakan yang akan digunakan 

manajemen perusahaan dalam usaha memperbaiki kinerja perusahaan untuk 

dapat mendapatkan hasil yang lebih baik dari tahun sebelumnya. 

Menurut Parawiyati, dkk, (2000), Informasi keuangan merupakan 

bagian dari laporan keuangan yang merupakan hasil akhir  dari  proses 

akuntansi yang meliputi Neraca, Laporan Laba - Rugi, Laporan Perubahan 

Modal, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Terdapat 

beberapa variabel dari informasi keuangan yang memiliki hubungan dengan 

prediksi laba, variabel keuangan yang dimaksud antara lain ialah laba per 
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lembar saham, piutang, persediaan, biaya administrasi dan penjualan, rasio – 

rasio keuangan serta arus kas. alah satu informasi keuangan yang bisa menjadi 

pertimbangan atau referensi para investor untuk berinvestasi adalah Laporan 

Laba – Rugi. 

Laporan Laba - Rugi memiliki potensi informasi yang penting bagi 

pihak Eksternal maupun pihak Internal perusahaan, karena di dalam Laba – 

Rugi terdapat informasi mengenai laba perusahaan dari tahun ke tahun yang 

kemudian bisa digunakan sebagai indikator  perkembangan perusahaan 

tersebut positif atau negatif. Selain terdapat informasi mengenai laba atau rugi 

perusahan dari tahun ke tahun, di dalam Laporan Laba - Rugi terdapat pula 

informasi laba per lembar saham ( earning per share ), yang nantinya juga 

bisa menjadi indikator ringkas yang dapat mengkomunikasikan secara 

terpercaya tentang kinerja perusahaan. 

Menurut Smith and Skousen.(1986: 443), laba per lembar saham pada 

umumnya menunjukkan pada jumlah yang diperolah selama suatu periode 

tertentu atas setiap lembar saham biasa yang beredar. Jumlah ini merupakan 

suatu pengukuran yang bermanfaat untuk pembanding laba dari beberapa 

satuan usaha yang berbeda – beda dan untuk pembanding laba dari suatu 

satuan usaha yang berbeda – beda dari waktu ke waktu, seperti halnya suatu 

perusahaan sukses yang tumbuh dan berkembang, laba bersih pada dasarnya 

akan meningkat.  

Perusahaan yang digunakan sebagai obyek penelitian adalah perusahaan 

Automotive and Components yang ada di Indonesia dan dalam hal ini Go 
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Public di BEI, perusahaan Automotive and Components dipilih karena 

memiliki tingkat biaya produksi tinggi yang akhirnya membutuhkan tingkat 

modal yang tinggi pula baik modal dari Internal perusahaan maupun modal 

dari Eksternal perusahaan untuk proses produksinya, hal ini ditunjang dengan 

semakin tingginya minat atau permintaan dari konsumen serta semakin 

banyaknya perusahaan dari luar negeri yang memperluas usahanya di 

Indonesia. Dengan adanya kondisi seperti ini maka secara otomatis 

meningkatkan minat investor untuk menanamkam modalnya, begitu juga 

dengan para kreditor semakin percaya untuk memberikan kredit kepada 

perusahaan tersebut, Namun dari data yang diperoleh dari BEI bahwa nilai 

laba 5 tahun terakhir dimulai dari tahun 2005 sampai tahun 2009 bersifat 

fluktuaktif, bahkan juga banyak perusahaan yang cenderung mengalami 

kerugian. Hal ini disebabkan oleh dampak dari krisis global yang melanda 

dunia sejak tahun 2009 yang tidak dapat dipungkiri berdampak langsung 

terhadap perusahaan – perusahaan baik kecil maupun yang sudah besar di 

seluruh dunia tidak terkecuali perusahaan – perusahaan Automotive and 

Components yang merupakan perusahaan yang membutuhkan tingkat biaya 

produksi yang tinggi, selain itu naik - turunnya harga BBM yang terjadi di 

Indonesia pada tahun 2005 sampai tahun 2008 juga mempengaruhi permintaan 

dari konsumen dan juga  kebijakan – kebijakan ekonomi dari pemerintah  

yang otomatis mempengaruhi nilai saham dan sikap para pelaku ekonomi di 

dalam pasar. 
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Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “ Pengunaan Informasi Keuangan Untuk 

Memprediksi Keuntungan Investasi Bagi Investor Pada Perusahaan 

Automotive and components yang Go Public di BEI”. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian diatas maka timbul suatu permasalahan yaitu : 

1. Apakah Informasi keuangan (Perubahan Laba bersih, Perubahan Piutang, 

Perubahan Persediaan) berpengaruh terhadap Laba Per Lembar Saham? 

2. Manakah diantara variabel bebas yang berpengaruh dominan terhadap 

Laba Per Lembar Saham ? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berpijak pada rumusan Masalah penelitian diatas, tujuan penelitian ini 

adalah untuk menguji : 

1. Pengaruh Informasi keuangan (Perubahan Laba Bersih, Perubahan 

Piutang, Perubahan Persediaan) dalam memprediksi Laba per lembar 

saham ? 

2. Untuk mengetahui variabel bebas yang berpengaruh dominan terhadap 

memprediksi Laba per lembar saham ? 
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1.4. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang yata bagi 

berbagai pihak antara lain : 

1. Bagi Peneliti 

 Sebagai sarana menerapkan ilmu pengetahuan dan teori – teori 

yang telah diperoleh dibangku kuliah dan diharapkan dapat menambah 

wawasan dan pengetahuan peneliti akan ilmu akuntansi. 

2. Bagi Investor 

a. Untuk meningkatkan kesadaran para investor dalam 

mempertimbangkan dan mengambil keputusan terhadap perubahan 

saham dan menggunakan laporan keuangan. 

b. Bisa memberikan informasi tentang kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan keuntungan dan mempertimbangkan perusahaan 

selanjutnya untuk mengetahui jaminan investasinya. 

3. Bagi Universitas 

  Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menambah 

pembendaharaan kepustakaan Universitas Pembangunan Nasional “ 

Veteran “ Jawa Timur, Khususnya fakultas ekonomi. Sehingga dapat 

digunakan sebagai referensi bagi peneliti lainnya. 
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