
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Manajemen merupakan pengelola perusahaan yang mempunyai 

tanggungjawab terhadap konsumsi dan alokasi sumber daya perusahaan 

yang menjadi wewenangnya, oleh karena itu untuk mengetahui kinerja 

manajemen dalam periode tertentu, manajemen diwajibkan membuat 

laporan keuangan, dimana pelaporan keuangan merupakan salah satu 

informasi yang mengkomunikasikan keadaan keuangan dari hasil operasi 

perusahaan dalam periode tertentu yang ditunjukkan kepada berbagai pihak 

yang berkepentingan. Dalam Pernyataan Standard Akuntansi Keuangan 

(PSAK) nomor 1 menyatakan   bahwa laporan keuangan terdiri dari neraca, 

laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (berupa laporan arus 

dana), catatan, dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan 

bagian integral dari laporan keuangan. 

Financial Accounting Standard Board (FASB) dalam Statement 

of Financial Accounting Concepts (SFAC) Nomor 1 dinyatakan bahwa 

pelaporan keuangan harus menyajikan informasi yang :  

1. Menyajikan informasi yang berguna bagi para investor, kreditur, serta 

pemakai eksternal lainnya yang berpotensi dalam pembuatan  keputusan 

investasi, pemberian kredit, dan keputusan lainnya. 
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2. Menyajikan informasi yang dapat membantu para investor, kreditur, dan 

pemakai eksternal lainnya dalam mengevaluasi jumlah, membandingkan 

waktu, dan memprediksi arus kas potensial dimasa yang akan datang. 

3. Menyajikan sumber-sumber ekonomi yang dimiliki suatu perusahaan, 

klaim atas sumber-sumber tersebut, serta pengaruh perubahan dari 

transaksi, kejadian, dan keadaan-keadaan yang mempengaruhinya.  

Selain  laporan keuangan yang diwajibkan oleh   Financial 

Accounting Standard Board (FASB) dalam Statement of Financial 

Accounting Concepts (SFAC). Statement of Financial Accounting Standard 

(SFAS) nomor 95, diwajibkan bahwa laporan arus kas harus dapat 

memberikan salah satu langkah besar kedepan dalam pengukuran akuntansi 

dan pengungkapan, karena sangat relevan bagi pemakai laporan keuangan. 

Bukti yang cukup telah diberikan oleh setiap perusahaan  yang telah 

memiliki ukuran struktur dan  jenis operasi bisnis yang dapat diterima, 

bahwa kemungkinan suatu perusahaan memiliki laba bersih yang sehat, 

tetapi tidak mempunyai uang  tunai untuk membayar karyawan, supplier, 

dan bank. Laporan arus kas yang menggantikan perubahan posisi keuangan 

pada tahun 1988  memberikan informasi tentang kas masuk dan kas keluar 

selama periode akuntansi. Dalam laporan arus kas dibagi  menjadi aktivitas 

operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas  pendanaan. Fokus yang 

disyaratkan pada kas dalam laporan ini menghasilkan suatu dokumen yang 

lebih berguna daripada dokumen dari laporan terdahulu. Angka laba bersih 

yang positif dalam laporan laba rugi akhir tidak akan berarti banyak kecuali 

perusahaan dapat mengubah laba itu menjadi uang tunai dan sumber satu-
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satunya dalam laporan keuangan untuk mengetahui tentang uang tunai yang 

dihasilkan adalah laporan arus kas. 

Laporan arus kas membutuhkan informasi yang disajikan dalam 

neraca. Neraca menyajikan saldo perkiraan pada akhir satu periode 

akuntansi dan laporan arus kas menyajikan perubahan-perubahan saldo 

perkiraan yang sama antar dua periode akuntansi. Karena keseimbangan 

suatu neraca, perubahan-perubahan semua saldo neraca dan perubahan-

perubahan yang mencerminkan arus kas masuk dikurangkan dengan arus 

kas keluar akan sama dengan perubahan saldo kas. 

Data yang tertera dalam arus kas merupakan alat analisa yang 

penting untuk para investor, kreditur, dan pemakai lainnya untuk 

menentukan hal-hal sebagai berikut: 

1. Kemampuan menghasilkan arus kas yang akan datang. 

2. Kemampuan untuk memenuhi kewajiban. 

3. Kebutuhan untuk pembelanjaan eksternal untuk waktu yang akan 

datang. 

4. Keberhasilan pengelola investor secara efektif. 

5. Keefektifan untuk mengimplementasi strategi pembelanjaan dan 

investasi. 

Arus kas bersih adalah kas aktual yang dihasilkan oleh perusahaan 

dalam satu tahun tertentu. Tetapi pada kenyataannya bahwa perusahaan 

yang menghasilkan arus kas yang tinggi itu tidak berarti jumlah kas yang 

dilaporkan di neraca juga tinggi. Arus kas dapat digunakan dalam berbagai 

cara, misalnya perusahaan dapat menggunakan arus kas untuk membayar 
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deviden, meningkatkan persediaan, membiayai piutang, menginvestasikan 

dalam aktiva tetap, mengurangi utang, atau untuk membeli kembali saham 

biasa. 

Soesetio (2005) dalam penelitiannya yang berkaitan dengan 

kandungan informasi laporan arus kas menguji analisis tambahan 

kandungan informasi laporan arus kas. Hasil yang diperoleh menunjukkan 

bahwa: (1). Komponen total arus kas dari aktivitas investasi, total arus kas 

dari aktivitas pendanaan serta perubahan total arus kas secara signifikan 

memiliki kandungan informasi, dengan kata lain informasi tersebut menjadi 

referensi bagi investor untuk membeli, menahan, atau menjual saham, (2). 

Terdapat kandungan informasi sebesar 11,3% dengan memisahkan total 

arus kas ke dalam masing-masing aktivitas operasi, investasi, dan 

pendanaan, (3). Bursa Efek Jakarta merupakan pasar modal bentuk lemah. 

Selanjutnya penelitian Baridwan  (1997) memberikan bukti bahwa 

pengungkapan informasi arus kas terbukti memberikan nilai tambah bagi 

para pemakai laporan keuangan. Demikian pula dengan penelitian Suadi 

(1998), Triyono dan Hartono (2000), dan Syarif (2002) menemukan bahwa 

informasi arus kas memberikan nilai tambah bagi para pemakai informasi 

keuangan. 

Penelitian lain mengenai nilai tambah kandungan informasi 

berkembang dengan mengkondisikan keadaan tertentu. Ali (1994) 

mengatakan bahwa perubahan earnings (arus kas operasi) yang besar 

kurang bersifat permanen. Ini didasari pada pemikiran yang 

memperlihatkan bahwa ketika nilai absolut dari perubahan earnings kecil, 
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model random walk merupakan pendekatan yang baik untuk proses time-

series earnings dan disisi lain model mean reverting digunakan pada saat 

perubahan earnings besar (Freeman at al, 1982). Nilai tambah kandungan 

informasi arus kas diduga akan meningkat ketika earnings dipengaruhi oleh 

praktek-praktek yang menyebabkan munculnya komponen transitori dalam 

earnings (Cheng et al, 1996 dan Charitou et al, 2001). Kebutuhan informasi 

investor dapat dipenuhi oleh arus kas, bukan earnings. Karena earnings 

sangat rentan terhadap praktik manipulasi dan perubahan metode akuntansi. 

Secara umum dapat dikatakan bahwa data arus kas operasi mempunyai 

kandungan informasi diluar earnings ketika dimungkinkan terdapat 

perbedaan cross-sectional dalam permanent earnings (Ali, 1994; Ali dan 

Pope, 1995; Clunn, 1995; Cheng et al, 1996; McLeay et al, 1997). 

Berdasarkan dari uraian diatas maka penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian kembali dengan judul “ ANALISIS MODEL 

PREDIKSI ARUS KAS OPERASI ” (Bukti Empiris Pada Perusahaan 

Manufaktur Go Public di Bursa Efek Jakarta). 

 

B. Perumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka 

penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut: 

Bagaimana menerapkan model prediksi arus kas operasi yang efektif ? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai perubahan laba suatu 

perusahaan dengan menggunakan model prediksi arus kas operasi. 

2. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai perubahan arus kas suatu 

perusahaan dengan menggunakan model prediksi arus kas operasi. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan 

manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai berikut: 

1.  Investor dan Kreditor 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang dapat 

digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan keputusan 

investasi disuatu perusahaan dalam memberikan deviden kas untuk 

masa yang akan datang. 

2.  Pihak Manajerial 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang dapat 

digunakan sebagai bahan pertimbangan dan acuan dalam mengelola dan 

meningkatkan kinerja perusahaannya, disamping mereka mendapatkan 

informasi cara terbaik untuk melakukan analisis dan prediksi arus kas 

suatu perusahaan. 
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3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan  

keilmuan bagi kalangan akademis juga memberikan kontribusi dalam 

literatur penelitian di Indonesia, khususnya mengenai pasar modal. 

4. Bagi peneliti, dapat menambah pengetahuan serta sebagai tambahan 

acuan dalam masalah model arus kas operasi, khususnya yang berkaitan 

dengan model prediksi arus kas operasi. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan ini dimaksudkan untuk memberikan 

gambaran penelitian secara jelas dan mempermudah bagi pembaca dalam 

memahami penulisan penelitian ini. Adapun sistematika penulisannya 

secara keseluruhan akan disajikan dalam 5 BAB yang meliputi: 

      BAB I   PENDAHULUAN 

  Pada bab ini meliputi latar belakang masalah, perumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

dan sistematika penulisan.  

BAB II   TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini membahas mengenai teori yang relevan dengan 

masalah yang diteliti, yang meliputi tinjauan laporan keuangan, 

tujuan dan fungsi laporan keuangan, laporan arus kas, tujuan 

laporan arus kas, relevansi nilai arus kas, konsep laba, 

pengukuran dan pengakuan laba, kerangka pemikiran, serta 

tinjauan penelitian sebelumnya dan perumusan hipotesis. 
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BAB III   METODE PENELITIAN  

Pada bab ini akan diuraikan metode penelitian, populasi dan 

pengambilan sampel penelitian, data dan sumber data, definisi 

operasional dan pengukuran variabel, metode analisis data, 

pengujian hipotesis, serta uji asumsi klasik. 

BAB IV  ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN  

Bab ini menyajikan  gambaran umum mengenai laporan arus 

kas, analisis data, dan hasil analisis melalui pengumpulan data 

yang diperoleh dari laporan keuangan  di BEJ.  

BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN  

Bab ini menguraikan kesimpulan hasil analisis data dan saran-

saran yang bermanfaat untuk diajukan guna pengembangan 

pengetahuan mengenai manfaat laporan arus kas, terutama bagi 

investor. 


