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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

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. Penggunaan 

informasi keuangan melalui laporan keuangan oleh pihak luar (outsiders) yaitu untuk 

membuat keputusan investasi dalam menempatkan sumber daya yang akan 

diinvestasikan, dan juga upaya untuk memutuskan pemberian kredit oleh kreditor. 

Untuk kepentingan tersebut laporan keuangan dirancang guna mengetahui 

kemampuan atas solvency dan profitability perusahaan. 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.  

Dalam Statement Of Financial Accounting Concepts (SFAC) No.1 (1978), 

informasi laba merupakan komponen dari laporan keuangan perusahaan, yang 

memiliki manfaat seperti berikut: menilai kinerja manajemen, membantu 

mengestimasi kemampuan laba yang representatif dalam jangka panjang, 

memprediksi laba, dan menaksir risiko dalam investasi atau kredit. 

Laba memiliki potensi informasi yang sangat penting bagi pihak intern maupun 

ekstern perusahaan. Seperti temuan penelitian Ball dan Brown (1968) yang 

menyatakan bahwa di samping ada hubungan antara laba dan abnormal rate of 
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return, laba juga memberikan potensi informasi. Analisis hubungan antara laba dan 

abnormal rate of return adalah bahwa pengumuman laba memiliki isi informasi 

apabila perubahan unexpected earning positif memiliki abnormal rate of return rata-

rata positif, dan jika tidak memiliki isi informasi yaitu negatif, maka memiliki 

abnormal rate of return rata-rata negatif. 

Informasi keuangan dalam laporan keuangan sangat penting digunakan oleh 

pihak eksternal untuk membuat keputusan investasi dalam menempatkan sumber 

daya yang akan diinvestasikan dan juga untuk memutuskan pemberian kredit oleh 

kreditor. Keputusan-keputusan ekonomi yang diambil oleh para pemakai laporan 

keuangan membutuhkan evaluasi atas kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

laba serta kepastian dari hasil tersebut. 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.           

 Piutang mempunyai hubungan yang erat dengan pendapatan yang diterima 

atau kas masuk karena pendapatan merupakan komponen utama dalam mencari 

besarnya laba dan arus kas suatu perusahaan. Biaya operasi merupakan jumlah biaya 

yang dikeluarkan untuk membiayai seluruh aktivitas operasi perusahaan.  

 Gross profit margin merupakan rasio atau perimbangan antara laba kotor 

yang diperoleh perusahaan dengan tingkat penjualan yang dicapai pada periode yang 

sama. Gross profit margin sangat dipengaruhi oleh harga penjualan, semakin tinggi 

profitabilitas perusahaan berarti semakin baik. Apabila harga pokok penjualan 

meningkat, maka gross profit margin akan  menurun, begitu pula sebaliknya. 
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Informasi yang diperlukan oleh para investor di pasar modal tidak hanya 

bersifat fundamental saja, tetapi infomasi yang bersifat teknikal. Informasi yang 

bersifat fundamental diperoleh dari kondisi intern perusahaan, dan informasi yang 

bersifat teknikal diperoleh dari luar perusahaan, seperti ekonomi, politik, finansial, 

dan informasi lainnya. Informasi yang diperoleh dari kondisi intern perusahaan yang 

lazim digunakan adalah informasi laporan keuangan. 

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

kas. Dalam proses pengambilan keputusan ekonomi, para investor perlu melakukan 

evaluasi terhadap kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas 

serta kepastian perolehannya. Arus kas dari aktivitas operasi menjadi perhatian 

penting, mengingat bahwa dalam jangka panjang untuk kelangsungan hidupnya suatu 

bisnis harus menghasilkan arus kas bersih yang positif dari aktivitas operasi. Hal ini 

arus kas bersih dari aktivitas operasi dipertimbangkan sebagai ukuran kunci 

likuiditas (Parawiyati, Hastuti, dan Subiyantoro, 2000). 

Menurut penelitian Parawiyati, Hastuti, dan Subiyantoro (2000), dalam 

penelitiannya menyatakan, bahwa penggunaan informasi keuangan diukur melalui 

perubahan informasi keuangan, ini didasarkan pada adanya sinyal perubahan 

keuangan yang dapat memicu perhatian dalam mempertimbangkan pengambilan 

keputusan bagi investor. Mengingat bahwa keuntungan investasi melalui laba 

merupakan indikator terhadap kinerja perusahaan, maka informasi keuangan 

khususnya laba lebih tepat untuk mengukur penurunan atau pertumbuhan 

perusahaan. Keuntungan investasi yang diukur melalui perubahan arus kas, bagi 

kepentingan investor, memberikan informasi tentang kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi kewajibannya kepada investor antara lain membayar deviden, juga 
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mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan (profitabilitas) dalam aktivitas 

operasinya. Berdasarkan prediksi laba dan arus kas dapat diketahui kemampuan 

emiten menghasilkan keuntungan dari kegiatan utamanya, yang selanjutnya 

digunakan untuk memenuhi berbagai kewajibannya. 

Asyik (1999) melakukan penelitian untuk menguji apakah informasi arus kas 

menambah manfaat bagi investor. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa informasi 

arus kas berguna bagi investor. 

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Parawiyati, Hastuti dan Subiyantoro 

(2000) tentang beberapa informasi keuangan mempunyai kemampuan untuk 

memprediksi keuntungan investasi bagi investor. Dari hasil prediksi tersebut dapat 

diketahui kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari 

kegiatan utamanya, yang selanjutnya digunakan untuk memenuhi berbagai 

kewajibannya. Dengan demikian investor dapat melakukan analisis investasi untuk 

memutuskan membeli atau menjual saham dari suatu perusahaan. 

Informasi keuangan merupakan informasi yang dapat diandalkan oleh para 

pemakai laporan keuangan dalam mengevaluasi kinerja perusahaan dan berguna 

untuk mengambil keputusan ekonomi seperti keputusan investasi dan pemberian 

kredit serta menjadi informasi yang penting bagi investor untuk mengetahui 

perkembangannya. 

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh pratiwi (2007). 

Dalam penelitiannya, menggunakan periode tahun 2002 hingga tahun 2004, 

sedangkan dalam penelitian ini menggunakan periode tahun 2004-2006. 

Penelitian ini  dilakukan untuk menguji kembali kemampuan beberapa 

informasi  keuangan  yang  berupa  laba,  arus kas,   piutang,  biaya  operasi,  
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sediaan, dan gross profit margin untuk memprediksi laba dan arus kas di masa yang 

akan datang. Atas dasar uraian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut 

dengan judul ”Kemampuan Informasi Keuangan untuk Memprediksi Laba dan Arus 

Kas di Masa yang Akan Datang.” 

 

B. Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

permasalahan yang akan diuji dalam penelitian ini adalah apakah informasi keuangan 

yang berupa laba, arus kas, piutang, biaya operasi, sediaan, dan gross profit margin 

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

datang? 

 
C.  Pembatasan Masalah 

Permasalahan dalam penulisan ini dibatasi pada perusahaan manufaktur di 

Bursa Efek Jakarta antar tahun 2004 sampai dengan 2006. Informasi keuangan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah laba, arus kas, piutang, biaya operasi, sediaan,  

dan gross profit margin. 

 
D. Tujuan Penelitian 

 Sesuai dengan permasalahan tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk 

menganalisis kemampuan informasi keuangan yang berupa laba, arus kas, piutang, 

biaya operasi, sediaan, dan gross profit margin untuk memprediksi laba dan arus kas 

di masa yang akan datang. 
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E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi berbagai pihak berikut ini: 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk melengkapi dan 

menyempurnakan hasil penelitian sebelumnya. 

2. 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. 

3. Sebagai referensi bagi kalangan akademisi dalam mengadakan kajian lebih 

lanjut mengenai masalah prediksi laba dan arus kas di masa yang akan 

datang. 

 

F. Sistematika Penulisan 

 Agar pembahasan penelitian ini sesuai dengan tujuannya, maka penulisan 

penelitian ini terbagi dalam lima bab dengan garis besar isi sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini mengemukakan tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini akan menguraikan tinjauan pustaka yang menguraikan teori-teori 

secara konseptual yang diharapkan mampu mendukung pokok-pokok 

permasalahan yang diteliti. Bab ini mencakup tinjauan pustaka, penelitian 

terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis. 
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BAB III  METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan tentang metode penelitian yang digunakan yaitu 

meliputi: desain 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 simpulan, keterbatasan penelitian, dan saran tentang 

penelitian yang telah dilakukan, keterbatasan penelitian berdasarkan hasil 

penelitian tersebut. 

 

 


