
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan jaman sekarang, dunia usaha menuntut adanya

informasi yang dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan bisnis.

Untuk mendapatkan informasi yang berguna bagi para pelaku bisnis tersebut

akuntansi ikut berperan dalam menyediakan informasi yang diperlukan. Laporan

keuangan adalah salah satu informasi penting dan dapat dipercaya oleh pihak internal

maupun eksternal perusahaan, karena laporan keuangan adalah informasi mengenai

perkembangan perusahaan untuk periode tertentu.

Kegunaan informasi keuangan bagi pihak internal perusahaan yaitu sebagai

pedoman untuk mengambil suatu kebijakan dalam perusahaan. Bagi pihak eksternal

perusahaan yaitu untuk membuat keputusan investasi dalam menempatkan sumber

daya yang akan diinvestasikan dan untuk memutuskan pemberian kredit oleh

kreditor. Keputusan investasi berkaitan erat dengan informasi investasi. Hal tersebut

sangatlah vital, karena dapat menimbulkan ketidakpastian dalam pengambilan

keputusan.

Dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan oleh IAI

(2002:4) dinyatakan bahwa tujuan dari laporan keuangan adalah menyediakan

informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi

keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai laporan

keuangan dalam mengambil keputusan ekonomi.



Keputusan ekonomi yang akan diambil oleh pemakai laporan keuangan

membutuhkan evaluasi terlebih dahulu atas kemampuan perusahaan dalam

menghasilkan laba dan arus kas operasi serta kepastian dari hasil tersebut.

Kemampuan ini akhirnya menentukan kemampuan membayar karyawan dan

pemasok, kemampuan membayar bunga, kemampuan membayar pinjaman utang,

dan pembagian deviden kepada pemilik.

Untuk mengetahui kinerja yang dihasilkan, laba dapat menjadi salah satu

parameternya. Informasi laba merupakan menyeluruh komponen dari laporan

keuangan perusahaan. Laba menggambarkan tentang keadaan perusahaan dan

keberhasilan operasi perusahaan dalam suatu periode tertentu, karena laba berasal

dari unsur-unsur seperti pendapatan dan beban yang berhubungan dengan aktivitas

operasi perusahaan.

Laba memiliki potensi informasi dari alat prediktor, sehingga laba diyakini

sebagai alat yang andal bagi para pemakainya, yaitu sebagai dasar dalam mengambil

keputusan ekonomi terutama untuk mengurangi resiko ketidakpastian. Akan tetapi

informasi laba bukan informasi yang mutlak dapat diandalkan. Hal ini disebabkan

pelaku-pelaku bisnis di pasar modal Indonesia masih banyak yang tergantung pada

informasi non akuntansi, misalnya dengan melihat daftar peringkat saham, kondisi

politik, dan lain-lain.

Selain informasi laba yang digunakan oleh pemakai laporan keuangan,

informasi arus kas juga merupakan informasi yang dapat diandalkan sebagai dasar

dalam pengambilan keputusan ekonomi. Laporan arus kas operasi dapat memberikan

informasi yang memungkinkan para pemakai untuk mengevaluasi perubahan dalam

aktiva bersih perusahaan, struktur keuangan, dan kemampuan untuk mempengaruhi



jumlah serta arus kas dalam rangka adaptasi dengan peluang dan perubahan keadaan.

Oleh karena itu informasi laba dan arus kas merupakan informasi yang dapat

diandalkan oleh pemakai laporan keuangan dalam mengevaluasi kinerja perusahaan

dan berguna untuk mengambil keputusan ekonomi, seperti keputusan investasi dan

pemberian kredit. Laba dan arus kas merupakan keuntungan investasi modal (benefit

of equity invesment) dan menjadi informasi yang penting bagi investor untuk

mengetahui perkembangannya.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Susanti (2004) yang

meneliti tentang penggunaan informasi laba dan arus kas operasi untuk memprediksi

laba dan arus kas satu tahun mendatang. Perbedaan dalam penelitian ini antara lain:

1. Populasi

Penelitian sebelumnya mengambil populasi penelitian seluruh perusahaan go

public  yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ), sedangkan dalam penelitian

ini mengambil populasi yang lebih spesifik yaitu perusahaan manufaktur yang

terdaftar di BEJ.

2. Periode pengambilan sampel

 Penelitian sebelumnya mengambil periode penelitian tahun 1999 sampai dengan

2002, sedangkan penelitian ini mengambil periode penelitian ini tahun 2000

sampai dengan 2003.

B. Perumusan Masalah

Informasi akuntansi merupakan informasi penting yang digunakan oleh para

pemakai laporan keuangan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Laporan keuangan harus dianalisis terlebih dahulu agar menjadi informasi yang



berguna bagi para pemakainya. Salah satu tujuan analisis adalah untuk menaksir nilai

perusahaan di masa mendatang. Analisis laporan keuangan mengidentifikasi aspek-

aspek laporan keuangan yang relevan untuk pembuatan keputusan ekonomi. Oleh

karena itu masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah informasi laba dan arus kas opersai secara signifikan dapat memprediksi

laba?

2. Apakah informasi laba dan arus kas operasi secara signifikan dapat memprediksi

arus kas?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan membuktikan kemampuan

laba dan arus kas operasi sebagai prediktor yang andal yang dapat digunakan untuk

memprediksi laba dan arus kas.

D. Manfaat penelitian

Manfaat penelitian adalah segala sesuatu yang bisa diperoleh atau diharapkan

dari penelitian. Adapun manfaat yang diharapkan  dari penelitian ini adalah:

1. Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi investor dan kreditor apabila laba

dan arus kas yang disajikan perusahaan bisa menjadi dasar dalam pemberian

kredit dan jual-beli saham perusahaan yang bersangkutan.

2. Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi pihak manajemen dalam

mengelola perusahaan  agar menjadi lebih baik.

3. Memberikan informasi yang dapat digunakan analis laporan keuangan dalam

meramalkan kondisi perusahaan tahun berikutnya.



4. Penelitian ini merupakan kesempatan bagi penulis untuk menerapkan teori yang

diperoleh dan dipelajari selama ini ke dalam praktik yang sesungguhnya.

5. Penelitian ini  bagi pembaca dapat dipakai sebagai bahan perbandingan apabila

akan mengadakan penelitian dengan topik sejenis.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman maka dibuat rancangan penulisan yang

mana dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, yang meliputi:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang materi skripsi yang berisi mengenai latar

belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat

penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang teori-teori yang dipakai dan diharapkan mampu

mendukung permasalahan yang diteliti, dan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, ruang lingkup penelitian,

populasi dan sampel penelitian, sumber data, definisi operasional dan

pengukuran variabel, serta teknik analisis data.

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang analisis data yang telah diperoleh dengan

menggunakan alat analisis yang diperlukan serta pembahasan atas hasil

analisisnya.



BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang simpulan yang diperoleh dari hasil penelitian,

keterbatasan penelitian, dan saran-saran yang dapat diberikan

sehubungan dengan hasil penelitian ini.


