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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Seiring dengan perkembangan jaman sekarang ini, dunia usaha menuntut 

adanya informasi yang bisa digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan bisnis. 

Untuk mendapatkan informasi yang berguna bagi  para pelaku bisnis tersebut, maka 

akuntansi ikut berperan dalam menyediakan informasi yang diperlukan. Informasi 

keuangan yang terdapat dalam laporan keuangan, khususnya neraca, laporan laba-

rugi, dan laporan arus kas masih diyakini sebagai alat yang andal bagi para 

pemakainya untuk mengurangi ketidakpastian dalam pengambilan keputusan-

keputusan ekonomi. Salah satu upaya untuk mengurangi ketidakpastian tersebut 

adalah dengan melakukan analisis terhadap laporan keuangan perusahaan.  

Laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi keuangan dan media 

untuk mengkomunikasikan informasi keuangan pada pihak-pihak intern dan ekstern 

yang menaruh perhatian pada badan atau organisasi pembuat laporan serta aktivitas-

aktivitasnya. Mereka menggunakan laporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan 

informasi yang berbeda. Laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan disajikan 

sebagai informasi yang menyangkut posisi perusahaan, laporan kinerja, perubahan 

posisi keuangan, dan laporan aliran kas yang bermanfaat bagi para pemakainya 

khususnya investor dan kreditor. 
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Tujuan laporan keuangan untuk tujuan umum adalah memberikan informasi 

tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi 

sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-

keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggung jawaban (stewardship) 

manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka PSAK ( 

2007:1, par 05). Keputusan akonomi yang akan diambil oleh pemakai laporan 

keuangan tentu saja membutuhkan evaluasi terlebih dahulu atas kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba dan arus kas serta kepastian dari hasil tersebut. 

Kemampuan ini akhirnya menentukan mampu tidaknya suatu perusahaan dalam 

membayar hutang dan tentu saja pembagian deviden kepada para pemilik. Para 

pemakai laporan keuangan dapat mengevaluasi kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan kas dan setara kas dengan lebih baik jika mereka mendapatkan 

informasi yang difokuskan pada posisi keuangan, laporan laba-rugi,  perubahan posisi 

keuangan, dan laporan arus kas perusahaan. 

Pada awalnya laporan keuangan hanya terdiri dari neraca dan laporan 

laba/rugi. Sedangkan laporan arus kas mulai diwajibkan pelaporannya pada tahun 

1987 melalui SFAS No. 95. Di Indonesia, kewajiban untuk melaporkan arus kas 

dimulai pada tahun 1994 dengan adanya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 

(PSAK,2007) No 2 yang menyatakan perusahaan harus menyusun laporan arus kas 

sesuai dengan persyaratan dalam pernyataan ini dan menyajikan laporan tersebut 

sebagai bagian tidak terpisahkan (integral) dari laporan keuangan untuk setiap 

periode penyajian laporan keuangan. Tujuan utama dari informasi akuntansi adalah 
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menyediakan informasi yang berguna dalam menilai jumlah, waktu, dan 

ketidakpastian bakal arus kas perusahaan. 

Informasi laba dalam laporan laba rugi sangat bermanfaat bagi investor di 

pasar modal karena laba menunjukkan kinerja perusahaan terutama profitabilitas, 

dibutuhkan untuk mengambil keputusan tentang sumber ekonomi yang akan dikelola 

oleh perusahaan untuk menghasilkan kas dan aktiva yang disamakan dengan kas di 

masa yang akan datang (Ikatan Akuntansi Indonesia,2004). 

Selain laba, informasi lain yang juga bermanfaat bagi para investor adalah 

arus kas (cash flow). Manfaat utama penyajian cash flow yaitu pertama, membantu 

investor atau kreditor memprediksi kas yang mungkin did istribusikan dalam bentuk 

deviden di masa datang atau bunga serta dalam bentuk distribusi liquidasi atau 

pembayaran kembali kepada prinsipal. Kedua, membantu dalam menilai risiko 

variabilitas return masa datang dan probabilitas. Oleh karena itu data cash flow 

memberikan informasi dasar dalam penilaian harga pasar sekuritas. Jumlah arus kas 

dari aktivitas operasi merupakan indikator untuk menentukan apakah arus kas yang 

dihasilkan dari aktivitas cukup untuk melunasi pinjaman, memelihara kemampuan 

operasi perusahaan, membayar dividen, dan melekukan investasi baru tanpa 

mengandalkan pada sumber pendanaan dari luar (Parawiyati, Ambar Woro Hastuti, 

dan Edi Subiyantoro, 2000). 

Berbagai penelitian telah dilakukan untuk mengukur hubungan antara 

informasi yang satu dengan informasi yang lainnya dalam laporan keuangan. Asyik 

(1999) melakukan penelitian untuk menguji tentang tambahan kandungan informasi 
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rasio arus kas. Dalam penelitian tersebut diketahui bahwa informasi arus kas berguna 

bagi investor. Hal ini mendukung keputusan FASB yang mengharuskan perusahaan 

menyiapkan laporan arus kas. 

Parawiyati dan Baridwan (1997)  dalam penelitiannya dengan menggunakan 

model regresi yang berbeda, maka hubungan kemampuan laba dan arus kas terhadap 

prediksi dua keuntungan investasi (laba dan Arus kas) dapat disimpulkan sebagai 

berikut, pertama, dalam menguji kemampuan prediktor laba dibanding prediktor arus 

kas dalam memprediksi laba satu tahun kedepan menunjukkan bahwa kedua prediktor 

tersebut adalah signifikan sebagai alat pengubah. Melalui nilai koefisien regresi 

ditunjukkan bahwa prediktor laba memberi pengaruh yang lebih besar dibanding 

dengan arus kas. Kedua, dalam menguji kemampuan prediktor laba dibanding 

prediktor arus kas dalam memprediksi arus kas menunjukkan bahwa kedua prediktor 

tersebut signifikan sebagai alat pengubah. Pengamatan atas koefisien regresi juga 

menunjukkan prediktor laba memberikan pengaruh yang lebih besar dibanding 

prediktor arus kas. Ketiga, pengujian kemampuan prediksi inkremental laba terhadap 

arus kas menunjukkan bahwa melalui koefisien korelasi diketahui prediktor laba lebih 

besar korelasinya dibanding prediktor arus kas dalam memprediksi arus kas. 

Parawiyati, Ambar Woro Hastuti, dan Edi Subiyantoro (2000) dalam 

penelitiannya dengan menggunakan variabel informasi keuangan (laba, piutang 

dagang, sediaan, biaya administrasi dan penjualan serta ratio laba kotor terhadap 

penjualan dan arus kas) untuk memprediksi laba dan arus kas satu, dua dan empat 

tahun kedepan menunjukkan secara keseluruhan variabel informasi keuangan adalah 
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signifikan sebagai prediktor untuk perubahan laba dan arus kas masa mendatang, baik 

tanpa atau menggunakan deflator indeks harga konsumen pada prediksi empat tahun 

kedepan.  

Febrianto (2006) menguji variabel laba dan arus kas  dalam memprediksi laba 

dan arus kas masa depan memperoleh kesimpulan bahwa arus kas operasi tahun 

berjalan memiliki kemampuan yang lebih baik dibanding laba dalam memprediksi 

arus kas operasi masa depan baik untuk kelompok perusahaan berlaba positif maupun 

berlaba negatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan arus kas operasi 

tahun berjalan yang lebih baik dibanding laba dalam memprediksi arus kas operasi 

masa depan. 

Selain itu, Asyik dan Soelistyo (2000) dalam penelitiannya menyatakan 

bahwa sebagian rasio keuangan yang diperoleh dari laporan keuangan mampu 

membedakan perubahan laba naik atau turun. 

Tuasikal (2002) dengan variabel independen informasi keuangan dalam 

bentuk rasio keuangan memperoleh hasil bahwa pada perusahaan pemanufaktur 

informasi keuangan dalam bentuk rasio keuangan tidak bermanfaat dalam 

memprediksi return saham untuk periode satu tahun ke depan. Untuk prediksi dua 

tahun ke depan, hasil pengujian menunjukkan informasi akuntansi dalam bentuk rasio 

keuangan tertentu bermanfaat dalam memprediksi return saham. Sedangkan dalam 

penelitian ini penulis menggunakan variabel independen informasi keuangan dalam 

bentuk laba bersih, dan arus kas. 



 6 

Penelitian ini dilakukan untuk menguji kembali kemampuan beberapa 

informasi keuangan yang berupa laba, piutang dagang, dan arus kas untuk 

memprediksi laba dan arus kas di masa yang akan datang. Sebagaimana penelitian 

yang telah dilakukan Parawiyati, Ambar Woro Hastuti, dan Edi Subiyantoro (2000) 

dengan mengurangi variabel sediaan, biaya operasi, dan penjualan serta ratio laba 

kotor terhadap penjualan. Selain itu, penelitian ini menggunakan periode waktu yang 

berbeda yaitu tahun 2004, 2005, dan 2006. Dari penelitian sebelumnya menunjukkan 

hasil yang signifikan terhadap semua variabel maka dari penelitian ini juga 

diharapkan memperoleh hasil yang sama seperti penelitian sebalumnya. 

Atas dasar uraian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan 

judul ”KEMAMPUAN INFORMASI AKUNTANSI UNTUK MEMPREDIKSI 

LABA DAN ARUS KAS DI MASA YANG AKAN DATANG”. 

 

B. PERUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, rumusan 

masalah dalam penelitian ini dapat dinyatakan sebagai berikut : 

 ”Apakah informasi akuntansi yang berupa laba, piutang dagang, dan arus kas 

mempunyai kemampuan untuk memprediksi laba dan arus kas di masa yang akan 

datang?” 
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C. TUJUAN PENELITIAN 

Sesuai dengan permasalahan tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengenalisis kemampuan informasi akuntansi yang berupa laba, piutang dagang, dan 

arus kas untuk memprediksi laba dan arus kas di masa yang akan datang. 

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi berbagai pihak lain untuk 

kebutuhan yang berbeda-beda, antara lain : 

1.  Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk melengkapi dan 

menyempurnakan hasil penelitian sebelumnya. 

2.  Penelitian ini dapat menambah pengetahuan untuk penulis dalam masalah 

laba dan arus kas khususnya yang berkaitan dengan kemampuan dalam 

memprediksi laba dan arus kas operasi masa depan. 

3.  Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi kalangan akademis 

dalam mengadakan kajian lebih lanjut masalah prediksi laba dan arus kas di 

masa yanga akan datang.  

4.  Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi investor dan kreditor 

apabila laba dan arus kas yang disajikan perusahaan bisa menjadi dasar 

dalam menentukan kebijakan berinvestasi. 

 

 

 



 8 

E. SISTEMATIKA PENULISAN 

Agar pembahasan penulisan skripsi ini sesuai dengan tujuan penulisan, maka 

penulisan skripsi ini terbagi dalam lima bab dengan uraian sebagai berikut : 

BAB I Pendahuluan. Bab ini menguraikan tentang latar belakang 

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II Tinjauan Pustaka. Bab ini akan menguraikan tinjauan pustaka 

yang mengemukakan teori-teori secara konseptual yang diharapkan mampu 

mendukung pokok-pokok permasalahan yang diteliti. Bab ini mencakup 

tinjauan pustaka, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis. 

BAB III Metode Penelitian.  Bab ini menguraikan tentang metode 

penelitian yang digunakan, meliputi : desain penelitian, populasi, sampel, 

tehnik sampling, pengukuran variabel, instrumen penelitian, sumber data, 

metode pengumpulan data, dan metode analisis data. 

BAB IV Analisis Data Dan Pembahasan. Bab ini menguraikan 

tentang hasil analisis data yang telah diperoleh dengan menggunakan alat 

analisis yang diperlukan. 

BAB V Penutup. Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran tentang 

penelitian yang telah dilakukan, serta keterbatasan penelitian berdasarkan hasil 

penelitian tersebut. 

 

  




