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BAB I 

  PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan perindustrian yang semakin maju medorong sebuah 

perusahaan yang didirikan harus bersaing agar perusahaan dapat hidup untuk 

jangka waktu yang terus-menerus atau going concern. Riyanto (2004) menyatakan 

dalam menjaga kelangsungan hidup untuk jangka panjang, arus kas operasi 

menjadi perhatian penting, karena perusahaan harus menghasilkan arus kas bersih 

positif dari aktivitas operasi. Jika perusahaan memiliki arus kas negatif dari 

aktivitas operasi maka tidak akan dapat meningkatkan kas dari sumber lain, 

karena arus kas bersih dari aktivitas operasi merupakan ukuran kunci likuiditas.  

IAI dalam PSAK No. 2 tahun 2013 menyatakan bahwa jumlah arus kas 

yang berasal dari aktivitas operasi merupakan indikator yang menentukan apakah 

operasinya perusahaan dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk melunasi 

pinjaman, memelihara kemampuan operasi perusahaan, membayar deviden, dan 

melakukan investasi baru tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. 

Informasi mengenai unsur tertentu arus kas historis bersama dengan informasi lain 

berguna dalam memprediksi arus kas operasi masa depan. Arus kas dari aktivitas 

operasi ini menjadi perhatian penting karena menunjukkan keberhasilan 

perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas yang positif dari aktivitas 

operasinya. Selain itu informasi arus kas dari aktivitas operasi merupakan indikasi 

keberhasilan atau prestasi yang nyata dari suatu perusahaan, sehingga penilaian 

kinerja yang didasarkan informasi tersebut menjadi lebih berarti.  
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 Prediksi arus kas adalah penaksiran yang fundamental untuk menilai 

perusahaan seperti direfleksikan pada harga saham, sehingga arus kas merupakan 

suatu konstruk penilaian awal. Hal ini sesuai dengan tujuan utama dari informasi 

akuntansi yang dinyatakan oleh Financial Accounting Standard Board (FASB, 

1978) dan IAI (2013) dalam PSAK No.2 par. 04.  

Pentingnya prediksi arus kas operasional bagi investor bisa mempengaruhi 

keputusan investasi. PT Mandom Indonesia Tbk. (TCID), pada tahun 2013 

mengalokasikan belanja modal sebesar 240 miliar rupiah dan dengan tren 

pendapatan dan laba bersih perusahaan terus meningkat dibanding kuartal 

sebelumnya namun terpantau pada Februari 2014, sahamnya di pasar modal sepi 

peminat (Vibiznews, 2014). Fenomena tersebut menunjukan bahwa investor 

cenderung berivestasi pada perusahaan yang memilik arus kas operasional positif 

bukan pada arus kas investasi atau arus kas pendanaan. Laba yang tinggi tidak 

akan menjadi pertimbangan investor bila arus kas operasionalnya negatif. Investor 

tentunya mengharapkan arus kas operasi perusahaan di masa depan yang lebih 

baik dibanding sebelumnya.  

Laporan arus kas tidak hanya semata-mata memberikan informasi kas 

masuk dan kas keluar suatu perusahaan saja tetapi juga bermanfaat dalam 

memberikan informasi mengenai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

arus kas masa depan. Berikut ini adalah perkembangan arus kas operasi 

perusahaan yang terdaftar dalam indeks LQ-45  periode Agustus 2009 hingga 

Januari 2014 (dalam jutaan rupiah), yang digambarkan sebagai berikut :  
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Gambar 1.1 Grafik Perubahan Arus kas Operasi 

 Dari grafik diatas menunjukan perubahan arus kas operasi pada setiap 

yang tidak selalu stabil atau berfluktuatif, contohnya pada perusahaan yang 

memiliki arus kas operasi yang tinggi namun pada tahun berikutnya menurun 

bahkan semakin negatif pada kode perusahaan BBCA semenjak tahun 2012 turun 

menjadi Rp. 27.715.044.000.000 dan tahun 2013 semakin turun menjadi Rp. 

(4.189.827) kemudian bisa dilihat pada BDMN dan GGRM yang memiliki arus 

kas operasi negatif pada tahun 2010 hingga 2011 namun pada tahun 2012 bisa 

menaikan jumlah arus kas operasinya. Hal ini menunjukan bahwa perediksi arus 

kas operasi diperlukan untuk mengetahui apakah arus kas operasi di masa depan 

semaikin meningkat atau menurun. 

Pengguna laporan keuangan membutuhkan data historis laporan keuangan 

untuk memprediksi laporan arus kas masa depan. Analis saham dan investor 

menggunakan informasi arus kas dan laba sebagai ukuran kinerja perusahaan 

karena informasi dalam laporan keuangan mempunyai nilai prediktif. Ketika 

dihadapkan pada dua ukuran kinerja akuntansi perusahaan, yaitu laba akuntansi 

dan total arus kas operasional, investor harus merasa yakin bahwa ukuran kinerja 

yang menjadi fokus perhatian mereka mampu menggambarkan kondisi ekonomi 

serta menyediakan dasar bagi peramalan aliran kas masa depan suatu saham. Dari 
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kedua ukuran kinerja tersebut untuk memprediksikan arus kas masa depan 

tersebut kadang memberikan hasil prediksi yang berbeda sehingga menimbulkan 

kesulitan untuk memilih ukuran kinerja mana yang lebih tepat.  

Beberapa penelitian sebelumnya yang menguji kemampuan prediktif laba 

dan arus kas menimbulkan perbedaan hasil mana yang lebih baik dalam 

memprediksi arus kas masa depan. Murdoch dan Paul (1989) menyatakan bahwa 

salah satu cara untuk menguji superioritas laba adalah melihat kemampuan 

prediksi dari laba dan arus kas saat ini dalam memprediksi arus kas masa depan 

dan membenarkan untuk mengevaluasi data akuntansi tanpa memerinci konteks 

keputusan tertentu. Finger (1994) menguji kemampuan prediksi laba untuk 

memprediksi laba dan aliran kas masa depan untuk periode dua, empat, dan 

delapan tahun ke depan. Hasilnya menunjukkan bahwa laba bermanfaat untuk 

memprediksi laba dan arus kas. 

 Parawiyati dan Baridwan (1998) dalam menguji kemampuan prediktor 

laba dibandingkan dengan prediktor arus kas dalam memprediksi laba satu tahun 

ke depan menyimpulkan bahwa prediktor laba memberikan pengaruh yang lebih 

besar dibandingkan dengan arus kas. Supriyadi (1999) dalam penelitiannya 

mengenai kemampuan laba versus arus kas dalam memprediksi arus kas masa 

depan. Hasil penelitiannya menunjukan bahwa data arus kas memberikan 

informasi yang lebih baik dibandingkan laba dalam meramalkan arus kas.  

Keberagaman hasil penelitian tersebut bisa disebabkan oleh perbedaan 

metode akuntansi. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) memberikan kelonggaran 

(fleksibility principles) dalam memilih metode akuntansi yang digunakan dalam 
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penyusunan laporan keuangan. Kelonggaran dalam metode ini dapat dimanfaatkan 

untuk menghasilkan nilai laba yang berbeda-beda di setiap perusahaan. Adanya 

tindakan manajemen yang melaporkan laba yang tidak menggambarkan kondisi 

perusahaan yang sebenarnya mengakibatkan laba yang dihasilkan menjadi 

diragukan kualitasnya. Fenomena ini dapat merugikan banyak pihak pengguna 

laporan keuangan karena informasi yang salah dapat membuat keputusan yang 

salah.  

Kim dan Kross (2002) menyatakan bahwa laba memiliki kemampuan 

dalam memprediksi arus kas operasi mendatang perusahaan, dan memiliki 

kemampuan yang lebih dibanding arus kas jika laba dipecah ke dalam beberapa 

komponen akrual. Laba yang diukur atas dasar akrual dianggap sebagai ukuran 

yang lebih baik atas kinerja perusahan dibandingkan arus kas operasi karena 

akrual mengurangi masalah waktu dan mismatching yang terdapat dalam 

penggunaan arus kas dalam jangka pendek (Dechow, 1994). 

Triyono (2011) meneliti tentang dampak kualitas laba terhadap 

kemampuan prediksi laba, arus kas, dan komponen akrual. Hasil penelitian 

menunjukan dan memberikan bukti bahwa kualitas laba memperkuat kemampuan 

prediksi laba dan arus kas operasi saat ini dalam memprediksi arus kas operasi 

masa depan. 

Adanya keberagaman hasil penelitian terdahulu, mendorong peneliti untuk 

melakukan penelitian terhadap beberapa variabel dalam memprediksi arus kas 

operasional masa depan yang berfokus pada perusahaan yang memilki prestasi 

baik dari segi likuiditas yaitu perusahaan yang terdaftar dalam indeks LQ-45. 
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Penelitian ini mengacu pada penelitian Triyono (2011) tentang Dampak Kualitas 

Laba Terhadap Kemampuan Prediksi Laba, Arus Kas, dan Komponen Akrual. 

Dengan objek penelitian yang lebih spesifik yaitu perusahaan dalam daftar indeks 

LQ-45 dan menggunakan data time series untuk diteliti. 

Berdasarkan latar belakang masalah seperti yang telah diuraikan di atas, 

maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh 

Kemampuan Prediktif Laba dan Arus Kas Operasi dalam Memprediksi 

Arus Kas Operasi Masa Depan (Kualitas Laba Sebagai Moderator)” (Studi 

Kasus pada Perusahaan yang Terdaftar dalam Indeks Lq-45 Periode 

Laporan Keuangan Tahun 2009-2013). 

 

1.2  Identifikasi Masalah 

Pemegang kepentingan membutuhkan informasi laporan keuangan untuk 

memprediksikan kondisi keuangan di masa depan. Berdasarkan permasalahan 

prediksi arus kas operasi masa depan, pertanyaan dalam penelitian yaitu : 

1. Bagaimana pengaruh laba dalam memprediksi arus kas operasi masa 

depan. 

2. Bagaimana pengaruh arus kas operasi dalam memprediksi arus kas operasi 

masa depan. 

3. Bagaimana pengaruh laba dan arus kas operasi secara simultan dalam 

memprediksi arus kas operasi masa depan. 

4. Bagaimana kualitas laba berpengaruh terhadap kemampuan laba dan arus 

kas operasi dalam memprediksi arus kas operasi masa depan. 



7 
 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka maksud dari 

penelitian ini adalah untuk mempelajari dan menganalisa mengenai pengaruh 

kualitas laba terhadap kemampuan prediksi arus kas operasional masa depan. 

 Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui kemampuan laba dan arus kas operasi secara simultan 

mempunyai kemampuan yang lebih baik dari kemampuan laba dan arus 

kas secara sendiri-sendiri dalam memprediksi arus kas operasi masa 

depan. 

2. Untuk mengetahui mengenai pengaruh kualitas laba terhadap kemampuan 

laba dan arus kas secara simultan dalam memprediksi arus kas operasi 

masa depan. 

 

1.4. Kegunaan Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

berbagai pihak yang berkepentingan, antara lain :  

1. Bagi penulis, diharapkan sebagai wahana latihan pengembangan 

kemampuan dalam bidang penelitian dan penerapan teori yang diperoleh 

di perkualiahan dan menambah wawasan mengenai pengaruh kualitas laba 

maupu arus kas dalam memprediksi arus kas masa depan. 

2. Investor dan kreditor, diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan pembuatan keputusan investasi di suatu perusahaan 

manufaktur khususnya di masa mendatang. 
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3. Perusahaan, diharapkan dapat digunakan sebagai pertimbangan dan acuan 

dalam mengelola dan meningkatkan kinerja perusahaannya.  

4. Akademisi, penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam litelatur 

penelitian di Indonesia dan sebagai dasar penelitian tentang indikator 

kinerja keuangan lainnya terhadap arus kas masa depan. 

 

1.6  Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penulis melakukan penelitian pada perusahaan yang termasuk kedalam 

daftar indeks LQ-45 selama periode Agustus 2009–Januari 2014 melalui situs 

www.idx.co.id dengan menggunakan data laporan keuangan tahun 2009- 2013. 

 

 

http://www.idx.co.id/
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