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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Laporan Keuangan 

2.1.1 Pengertian Laporan Keuangan 

Laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan, 

merupakan suatu ringkasan dari tansaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama 

tahun buku yang bersangkutan (Baridwan, 2004). Berdasarkan Pernyataan Standar 

Akuntasi Keuangan (PSAK) No 1, laporan keuangan merupakan hasil 

pengelolaan bisnis perusahaan yang didasari atas keuangan yang menjadikannya 

sebagai informasi keuangan untuk para pengguna laporan pihak internal dan 

eksternal. Laporan keuangan merupakan suatu penyajian terstruktur dari posisi 

keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas (PSAK 1, 2013). Laporan yang 

disajikan berisikan informasi-informasi yang membantu pengguna laporan salah 

satunya memprediksikan arus kas di masa mendatang dalam memproleh kepastian 

waktu terhadap kas dan setara kas. 

 

2.1.2 Komponen Laporan Keuangan 

Paragraf 8 dalam PSAK 1 (IAI;2013) menyebutkan bahwa komponen-komponen 

dalam laporan keuangan terdiri atas : 

1. Laporan posisi keuangan pada akhir periode, 

2. Laporan laba rugi komprehensif selama periode, 

3. Laporan perubahan ekuitas selama periode, 
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4. Laporan arus kas selama periode, 

5. Catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan akuntansi  

penting dan informasi penjelasan lainnya, dan 

6. Laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif yang disajikan 

ketika entitas menerapkan kebijakan akuntansi secara retrospektif atau 

membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan atau ketika 

mereklasifikasi pos- pos dalam laporan keuangannya. 

 

2.1.3 Tujuan Laporan Keuangan 

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan tujuan laporan 

keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja 

keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan 

pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan 

keuangan juga menunjukan hasil pertanggungjawaban manajemen atas 

penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka dalam mengelola 

suatu entitas. 

 

2.1.4 Karakterisik Kualitatif Laporan Keuangan 

Dalam kerangka dasar Penyusunan Penyajian Laporan Keuangan (IAI; 

2012), terdapat empat karakteristik kualitatif pokok yaitu : 

1. Dapat Dipahami  

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah 

kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. Untuk dapat 
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memahami dengan baik suatu laporan keuanagan, pemakai diasumsikan memiliki 

pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis serta asumsi 

konsep yang mendasari penyusunan laporan keuangan. 

2. Relevan  

Informasi memiliki kualitas relevan jika dapat mempengaruhi keputusan ekonomi 

pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini 

atau masa mendatang, menegaskan, atau mengkoreksi, hasil evaluasi mereka di 

masa lalu. Informasi posisi keuangan dan kinerja di masa lalu seringkali 

digunakan sebagai dasar untuk memprediksi posisi keuangan dan kinerja masa 

mendatang dan hal-hal lain yang langsung menarik perhatian pemakai. 

3. Keandalan  

Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, 

kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang 

tulus atau jujur (faithful representation) dari yang seharusnya disajikan atau yang 

secara wajar diharapkan dapat disajikan. Informasi mungkin relevan tetapi jika 

hakekat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi 

tersebut secara potensial dapat menyesatkan. 

4. Dapat Dibandingkan  

Pemakai harus dapat memperbandingkan laporan keuangan perusahaan antar 

periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (trend) posisi dan kinerja 

keuangan. Pemakai juga harus dapat memperbandingkan laporan keuangan antar 

perusahaan untuk mengevaluasi posisi keuangan kinerja serta perubahan posisi 

keuangan secara relatif. Oleh karena itu, pengukuran dan penyajian dampak 
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keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara 

konsisten untuk perusahaan tersebut, antar periode perusahaan yang sama dan 

untuk perusahaan yang berbeda.  

 

2.1.5 Pengguna Laporan Keuangan  

Menurut Belkaoui (2006) golongan pengguna laporan keuangan yaitu : 

1. Pengguna langsung, meliputi : 

a. Pemilik perusahaan dan para pemegang sahamnya; 

b. Kreditor dan pemasok; 

c. Manajemen perusahaan; 

d. Pekerja dalam suatu organisasi; 

e. Para pelanggan. 

2. Pengguna tidak langsung, meliputi : 

a. Analisis dan penasihat keuangan; 

b. Bursa saham; 

c. Pengacara; 

d. Pihak-pihak yang berwenang dalam pengaturan atau pendaftaran; 

e. Pers keuangan dan agen-agen pelaporan; 

f. Asosiasi perdagangan; 

g. Serikat pekerja; 

h. Pesaing; 

i. Masyarakat umum; 

j. Departemen pemerintahan lainnya. 
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2.2 Laporan Laba Rugi 

2.2.1 Pengertian Laporan Laba Rugi  

Menurut Kieso dan Weygandt (2007) laporan laba rugi adalah suatu 

laporan mengenai kesuksesan operasi perusahaan untuk suatu periode tertentu. 

Para komunitas bisnis menggunakan laporan ini untuk mencari tahu mengenai 

profitabilitas, nilai investasi, dan keadaan kredit. Laporan ini menyediakan suatu 

informasi yang membantu yang membantu para investor dan kreditur 

memprediksi jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas masa depan. 

Kartikahadi (2012) menjelaskan bahwa PSAK 1 memperkenalkan laporan 

laba rugi komprehensif yaitu laporan yang memberikan informasi mengenai 

kinerja entitas yang menimbulkan perubahan pada jumlah ekuitas entitas yang 

bukan berasal dari transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik, 

misalnya setoran modal. Laba rugi komprehensif terdiri atas : 

1. Laba rugi 

Laba rugi memberikan informasi mengenai pendapatan, beban, dan laba rugi 

suatu entintas selama suatu periode tertentu. 

2. Pendapatan komprehensif lainnya  

Pendapatan komprehensif lainnya atau biasa disebut other comprehensive income 

berisi pos-pos pendapatan dan beban yang tidak diakui dalam laba rugi. 
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2.2.2 Unsur Pokok Laba Rugi 

Dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan 

merumuskan unsur pokok laporan laba rugi terdiri dari : 

1. Penghasilan (income) 

Penghasilan adalah kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi 

dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset atau penurunan kewajiban 

yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi 

penanam modal. Penghasilan (income) meliputi pendapatan (revenue) maupun 

keuntungan (gain). 

a. Pendapatan  

Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul 

dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode jika arus masuk 

tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari 

kontribusi penanm modal. 

b. Keuntungan  

Keuntungan mencerminkan pos lainnya yang memenuhi definisi 

penghasilan dan mungkin timbul atau mungkin tidak timbul dalam 

pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa. 

2. Beban (expenses) 

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi 

dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aset atau terjadinya kewajiban 

yang menyebabkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian 
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kepada penanam modal. Beban mencangkup kerugian maupun beban yang 

timbul dalam aktivitas biasa. 

a. Beban aktivitas biasa 

Beban yang timbul sehubungan dengan kegiatan operasi biasa 

perusahaan, meliputi beban pokok penjualan, gaji dan penyusutan. 

b. Kerugian (losses) 

Kerugian mencerminkan pos lain yang memenuhi definisi beban yang 

mungkin timbul atau mungkin tidak timbul dari aktivitas perusahaan 

biasa. 

 

2.2.3 Manfaat Laporan Laba Rugi  

Menurut Kieso dan Weygandt (2007) laporan laba-rugi membantu para 

pemakai laporan keuangan memprediksikan arus kas masa depan dengan berbagai 

cara yaitu: 

1. Mengevaluasi kinerja masa lalu perusahaan dengan mengkaji pendapatan dan 

beban, sehingga kita dapat mengetahui bagaimana kinerja perusahaan tersebut dan 

membandingkannya dengan para pesaing. 

2. Memberikan dasar untuk memprediksi kinerja masa depan, informasi mengenai 

kinerja masa lalu dapat digunakan untuk menentukan kecenderungan penting yang 

apabila berlanjut dapat menyediakan informasi tentang kinerja masa depan. 

3. Membantu meniai resiko atau ketidakpastian pencapaian arus kas masa depan. 

Informasi tentang komponen laba yaitu pendapatan, beban, keuntungan, dan 

kerugian dapat memperlihatkan hubungan antara komponen-komponen tersebut 
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yang dapat digunakan untuk menilai kegagalan perusahaan untuk meraih tingkat 

arus kas tertentu di masa depan. 

 

2.2.4 Pengukuran Laba 

Laporan laba rugi biasanya menyajikan tiga alternatif pengukuran laba 

(Wild, 2005:416) yaitu:  

1.  Laba besih (net income).  

Laba bersih dianggap sebagai pengukuran laba baris bawah, meskipun pada 

kenyataannya bukan. Prinsip akuntansi yang berlaku umum memperkenankan 

penyesuaian lansung atas ekuitas, yang disebut pos kelebihan kotor, yang tidak 

tercakup dalam laporan laba rugi.  

2.  Pendapatan Komprehensif (comprehensive income)  

Pendapatan komprehensif mencerminkan hampir seluruh perubahan pada ekuitas 

yang tidak berasal dari aktivitas pemilik (seperti dividen atau pengeluaran saham). 

Hal ini berarti pendapatan komprehensif merupakan pengukuran laba baris 

terbawah dan merupakan perkiraan akuntan atas laba ekonomi.  

3.  Laba dari operasi berlanjut (continuing income).  

Laba dari operasi yang berlanjut merupakan suatu pengukuran yang tidak 

mencakup pos luar biasa, dampak kumulatif perubahan akuntansi, dan dampak 

penghentian operasi. Laba dari usaha yang masih berlansung seringkali disebut 

laba sebelum pos luar biasa, laba sebelum penghentian operasi, atau laba sebelum 

dampak kumulatif perubahan akuntansi, atau kombinasi yang sesuai. Perusahaan 
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yang tidak memiliki komponen ini tidak perlu melaporkan laba dari usaha yang 

masih berlansung. 

Hendriksen dalam bukunya Accounting Theory (2000) menetapkan tiga 

konsep dalam usaha mendefinisikan dan mengukur laba menurut tingkatan 

bahasa, adapun konsep-konsep tersebut meliputi : 

1. Konsep laba pada tingkat sintaksis (struktural) 

Pada tingkat sintaksis konsep laba dihubungkan dengan konvensi (kebiasaan) dan 

aturannya logis serta konsisten dengan mendasarkan pada premis dan konsep yang 

telah berkembang dari praktek akuntansi yang ada. Tedapat dua pengukuran laba 

pada tingkat sintaksis yaitu: pendekatan transaksi dan pendekatan aktivitas. 

2.   Konsep laba pada tingkat semantik (interpretasi) 

Pada konsep ini laba ditelaah melalui hubungannya dengan realita ekonomi. 

Dalam usahanya memberikan makna interpretatif dari konsep laba akuntansi, para 

akuntan seringkali merujuk pada dua konsep ekonomi. Kedua konsep ekonomi 

tersebut adalah konsep pemeliharaan modal dan laba sebagai alat ukur efisiensi. 

3.   Konsep laba pada tingkat pragmatis (perilaku) 

Pada tingkat pragmatis (perilaku) konsep laba dikaitkan dengan pengguna laporan 

keuangan terhadap informasi yang tersirat dari perusahaan. Beberapa reaksi 

pengguna dapat ditunjukkan dengan proses pengambilan keputusan dari investor 

dan keditor, reaksi harga surat terhadap pelaporan laba atau reaksi umpan balik 

dari manajemen dan akuntan terhadap laba uang yang dilaporkan. 
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2.2.5 Laba Akuntansi 

Laba akuntansi adalah perbedaan antara revenue yang direalisasi yang 

timbul dari transaksi pada periode tertentu dihadapkan dengan biaya-biaya yang 

dikeluarkan pada periode tersebut (Suwarjono, 2006).  

Sedangkan menurut Harahap (2004) laba akuntansi adalah laba bersih 

sebelum extraordinary items dan discounted operations. Menurut Harahap, laba 

akuntansi mengandung lima sifat yaitu :  

1. Laba akuntansi didasarkan pada transaksi yang benar-benar terjadi yaitu 

timbulnya hasil dan baiaya untuk mendapatkan hasil tersebut.  

2. Laba akuntansi didasarkan pada postulat “periodik” laba itu, artinya merupakan 

prestasi perusahaan itu pada periode tertentu.  

3. Laba akuntansi didasarkan atas prinsip revenue yang memerlukan batasan 

tersendiri tentang apa yang termasuk hasil.  

4. Laba akuntansi memerlukan perhitungan terhadap biaya dalam bentuk biaya 

historis yang dikeluarkan perusahaan untuk mendapatkan hasil tertentu.  

5. Laba akuntansi didasarkan pada prinsip matching artinya hasilnya dikurangi 

biaya yang diterima atau dikeluarkan dalam periode yang sama. 

 

2.2.6 Keunggulan dan Kelemahan Laba Akuntansi  

Keunggulan laba akuntansi dapat dirumuskan sebagai berikut (Belkaoui, 

2006) :  
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1. Laba akuntansi teruji dalam sejarah dimana pemakai laporan keuangan masih 

mempercayai bawa laba akuntansi masih bermanfaat untuk membantu 

pengambilan keputusan ekonomi.  

2. Laba akuntansi diukur dan dilaporkan secara objektif dapat diuji kebenarannya 

karena didasarkan pada transaksi atau fakta yang aktual, yang didukung bukti 

obyektif.  

3. Atas dasar prinsip realisasi dalam mengakui pendapatan, laba akuntansi 

memenuhi kriteria konservatisme.  

4. Laba akuntansi dipandang bermanfaat untuk tujuan pengendalian terutama 

pertanggungjawaban manajemen.  

Sementara itu, kelemahan mendasar dari laba akuntansi terletak pada 

relevansinya dalam proses pengambilan keputusan. Kelemahan laba akuntansi 

dapat dirumuskan sebagai berikut (Belkaoui, 2006) :  

1. Laba akuntansi gagal mengakui kenaikan nilai aktiva yang belum direalisasi 

dalam satu periode karena prinsip cost historis dan prinsip realisasi.  

2. Laba akuntansi yang didasarkan pada cost historis mempersulit perbandingan 

laporan keuangan karena adanya perbedaan metode perhitungan cost dan metode 

alokasi.  

3. Laba akuntansi yang didasarkan prinsip realisasi, cost historis, dan 

konservatisme dapat menghasilkan data yang menyesatkan dan tidak relevan. 
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2.2.7 Kualitas Laba 

Menurut Schipper dan Vincent (2003) dalam Sutopo (2001), Kualitas laba 

menunjukkan tingkat kedekatan laba yang dilaporkan dengan hicksian income, 

yang merupakan laba ekonomik yaitu jumlah yang dapat dikonsumsi dalam satu 

periode dengan menjaga kemampuan perusahaan pada awal dan akhir periode 

tetap sama.  

Schipper dan Vincent (2003) dalam Sutopo (2001) mengelompokkan 

konstruk kualitas laba dan pengukurannya berdasarkan cara menentukan kualitas 

laba, yaitu berdasarkan: sifat runtun-waktu dari laba, karakteristik kualitatif dalam 

rerangka konseptual, hubungan laba-kas-akrual, dan keputusan implementasi. 

Kelompok penentuan kualitas laba ini dapat diikhtisarkan sebagai berikut:  

1. Berdasarkan sifat runtun-waktu laba, kualitas laba meliputi: persistensi, 

prediktabilitas (kemampuan prediksi), dan variabilitas. 

2. Kualitas laba didasarkan pada hubungan laba-kas-akrual yang dapat diukur 

dengan berbagai ukuran, yaitu: rasio kas operasi dengan laba, perubahan 

akrual total, estimasi abnormal/discretionary accruals (akrual abnormal/ 

DA), dan estimasi hubungan akrual-kas. 

3.  Kualitas laba dapat didasarkan pada Konsep Kualitatif Rerangka 

Konseptual (Financial Accounting Standards Board, FASB, 1978). 

4. Kualitas laba berdasarkan keputusan implementasi. 

Contoh laba berkualitas rendah, antara lain: cadangan yang kurang cukup 

untuk akun ragu-ragu (doubtful); provisi yang tak memadai untuk persediaan 

kedaluwarsa; praktik pengakuan pendapatan progresif, yang memasukkan 
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pendapatan mendatang ke dalam periode sekarang. Kualitas laba rendah karena 

dalam menyajikan laba tidak sesuai dengan laba sebenarnnya sehingga informasi 

yang di dapat dari laporan laba menjadi bias sehingga dampaknya menyesatkan 

kreditor dan investor dalam mengambil keputusan.  

  

2.3 Arus Kas  

2.3.1 Pengertian Laporan arus Kas  

Laporan arus kas merupakan laporan yang menyajikan informasi aliran kas 

masuk atau keluar bersih pada suatu periode yang diperoleh dari hasil kegiatan 

pokok perusahaan yaitu kegiatan operasi, investasi dan pendanaan. Pengertian 

laporan arus kas menurut Kieso dan Weygandt (2007) adalah laporan yang 

memberikan informasi mengenai penerimaan dan pembayaran kas suatu 

perusahaan selama satu periode. 

Pengertian laporan arus kas menurut Wild dan Subramanyan (2005) adalah 

laporan yang menyediakan informasi arus kas masuk dan arus kas keluar untuk 

satu periode. Laporan tersebut juga membedakan penggunaan kas dengan 

memisahkan arus kas dalam aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas 

pendanaan.  

 

2.3.2 Manfaat Laporan arus Kas  

Kegunaan laporan arus kas menurut Harahap (2004) adalah :  

1. Menilai kemampuan perusahaan untuk memasukan kas di masa yang akan 

datang.  
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2. Menilai kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya, membayar 

deviden dan keperluan dana untuk kegiatan ekstern.  

3. Menilai alasan-alasan perbedaan antara laba bersih dan dikaitkan dengan 

penerimaan dan pengeluaran kas.  

4. Menilai pengaruh investasi baik kas maupun bukan kas dan transaksi keuangan 

lainnya terhadap posisi keuangan perusahaan selama satu periode tertentu. 

Menurut FASB dalam Kieso dan Weygandt (2007) suatu laporan arus kas 

berguna memberikan jawaban pada pertanyaan berikut yang sederhana tetapi 

penting mengenai perusahaan itu seperti :  

1. Darimana kas datang selama peride tersebut?  

2. Berapakah kas yang digunakan selama periode tersebut?  

3. Berapakah perubahan saldo kas selama periode itu? 

Laporan arus kas memberikan informasi yang berguna dalam 

mengevaluasi likuiditas, solvabilitas dan fleksibilitas keuangan perusahaan. 

Informasi dalam laporan arus kas dapat membantu para investor, kreditor, dan 

pihak lainnya menilai hal-hal berikut : 

1. Kemampuan entitas untuk menghasilkan arus kas di masa mendatang.  

2. Kemampuan entitas untuk membayar deviden dan memenuhi kewajibannya.  

3. Penyebab perbedaan antara laba bersih dan arus kas dari kegiatan operasi.  

4. Transaksi investasi dan pembiayaan yang melibatkan kas dan nonkas selama 

suatu periode. 
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2.3.3 Klasifikasi Arus Kas Menurut Aktivitas  

 Menurut IAI dalam PSAK No. 2 (2013) laporan arus kas merupakan 

laporan yang melaporkan arus kas masuk dan arus kas keluar yang terjadi selama 

periode tertentu dan diklasifikasikan menurut:  

1. Aktivitas Operasi 

Aktivitas operasi adalah aktivitas penghasil utama pendapatan perusahaan 

(principal revenue-producing activities). Arus kas dari aktivitas operasi terutama 

diperoleh dari aktivitas penghasil utama pendapatan perusahaan. Oleh karena itu, 

arus kas tersebut pada umumnya berasal dari transaksi dan peristiwa lain yang 

mempengaruhi penetapan laba atau rugi bersih.  

2. Aktivitas Investasi 

Aktivitas investasi adalah perolehan dan pelepasan aktiva jangka panjang serta 

investasi lain yang tidak termasuk setara kas. Pengungkapan terpisah arus kas 

yang berasal dari aktivitas investasi perlu dilakukan sebab arus kas tersebut 

mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas sehubungan dengan sumber daya 

yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas masa mendatang.  

3.  Aktivitas Pendanaan (financing) 

Aktivitas pendanaan (financing) adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan 

dalam jumlah serta komposisi modal dan pinjaman perusahaan. Pengungkapan 

terpisah arus kas yang timbul dari aktivitas pendanaan perlu dilakukan sebab 

berguna untuk memprediksi klaim terhadap arus kas masa mendatang oleh para 

pemasok modal perusahaan. 
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2.4 Prediksi Arus Kas Operasi Masa Depan 

 Peramalan akan kondisi mendatang sering dilakukan dalam praktik bisnis. 

Hal ini diperlukan untuk memberikan arah operasi usaha dalam kondisi 

ketidakpastian yang dihadapi perusahaan. Tidak dapat dimungkiri bahwa orientasi 

laporan keuangan menekankan pada kinerja keuangan dan posisi keuangan masa 

lalu. Di pihak lain kebutuhan informasi akuntansi para pemakai untuk membuat 

keputusan investasi berorientasi ke masa yang akan datang (D’yan, 2010).  

 Menurut Kieso dan Weygandht (2007) kegunaan dari laporan keuangan 

diantaranya ialah untuk membantu mengurangi resiko atau ketidakpastian 

mengenai arus kas di masa depan. Informasi-informasi mengenai komponen laba, 

diantaranya pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian, secara tidak langsung 

memperlihatkan hubungan diantara komponen-komponen tersebut dan dapat 

digunakan untuk mengurangi ketidakpastian arus kas dimasa depan. Investor 

melakukan prediksi atas arus kas masa mendatang dengan tujuan untuk 

memperoleh kepastian akan deviden yang akan diterima mereka di masa 

mendatang. Namun, tidak semua yang diharapkan investor sesuaindengan 

keputusan perusahaan dalam hal pembagian deviden. Hendriksen (2000) 

menyatakan bahwa distribusi arus kas di masa mendatang termasuk deviden akan 

bergantung pada kebijakan perusahaan. Kas yang tersedia yang diharapkan 

investor mungkin digunakan untuk pengeluaran modal, elunasan pinjaman dan 

membayar bungannya serta pembagian deviden. Laporan sumber daya dan 

komitmen perusahaan yang merupakan rencana dan pengharapan manajemen 
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perlu disertakan dengan informasi arus kas supaya predikasi arus kas yang 

dilakukan investor sesuai dengan keadaan perusahaan. 

 

2.4.1 Hubungan Laba dan Arus Kas Operasi Masa Depan. 

Belkaoui (1993) menyimpulkan berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan atas analisis seri waktu, diketahui bahwa laba yang dilaporkan memiliki 

sifat dapat meningkatkan isi informasi, yaitu mencakup kemampuan prediksi dan 

nilai umpan balik. Umpan balik dari kejadian masa lalu dapat membantu 

memperkirakan hasil yang akan diperoleh di masa mendatang.  

Laba merupakan suatu peralatan prediktif yang membantu dalam 

peramalan laba mendatang dan peristiwa ekonomi yang akan datang. Nilai laba di 

masa lalu, yang didasarkan pada biaya historis dan nilai berjalan, berguna dalam 

meramalkan nilai laba masa mendatang. Hendrikson dan Michael (2000) 

menyatakan bahwa laba adalah peningkatan dalam kesejahteraan. Laba berfungsi 

sebagai pemberi informasi yang bermanfaat untuk mengukur kinerja dan prestasi 

perusahaan, kemampuan membagikan deviden, efisiensi, dan lain-lain. Dengan 

demikian laba seringkali digunakan sebagai alat prediksi bagi kepentingan 

pemakai laporan. Laba yang disusun dalam laporan keuangan adalah laba 

akuntansi. Yolanda Dahler dan Rahmat Febrianto dalam SNA 9, (2006). 

menyatakan 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. Bahkan kemampuan laba 

dalam memprediksi arus kas meningkat sepanjang waktu.  
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Dari beberapa pernyataan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa laba 

memiliki kemampuan dalam memprediksi perubahan arus kas operasi di masa 

yang akan datang. Sehingga laba dapat digunakan sebagai prediktor untuk 

memprediksi arus kas perusahaan dimasa yang akan datang. 

 

2.4.2 Hubungan Arus Kas Operasi Dan Arus Kas Operasi Masa Depan  

Tujuan utama dari pelaporan keuangan adalah memberikan informasi yang 

akan digunakan sebagai indikator dari jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas 

di masa mendatang. Tujuan peyajian informasi arus kas dalam PSAK No. 2 

digunakan sebagai dasar untuk menilai kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan kas dan setara kas serta menilai kebutuhan perusahaan untuk 

menggunakan kas.  

Arus kas dapat membantu investor atau kreditor memprediksi kas yang 

mungkin didistribusikan dalam bentuk dividen di masa datang. Jumlah arus kas 

dari aktivitas operasi merupakan indikator untuk menentukan apakah arus kas 

yang dihasilkan dari aktivitas operasi cukup untuk melunasi pinjaman, 

memelihara kemampuan operasi perusahaan, membayar dividen dan melakukan 

investasi baru tanpa mengandalkan pada sumber pendanaan dari luar.  

Dalam penelitian tentang nilai tambah informasi arus kas diketahui bahwa 

arus kas berguna bagi pengguna laporan keuangan sebagai informasi yang 

menyediakan kemampuan tambahan terhadap laba untuk memprediksi arus kas 

masa mendatang (Sugiri, 2002) 
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2.4.3 Hubungan Kualitas Laba dan Arus Kas Masa Operasi Depan 

Kualitas laba merupakan indikator dari kualitas informasi keuangan. 

Kualitas informasi keuangan yang tinggi berasal dari tingginya kualitas pelaporan 

keuangan. Untuk meningkatkan kemampuan prediksi kombinasi laba dan arus kas 

dalam memprediksi arus kas masa depan, kualitas laba harus dipertimbangkan. 

Hasil pengujian Sugiri (2002) menyimpulkan bahwa kualitas laba menyediakan 

tambahan informasi terhadap laba yang dirinci ke dalam laba operasi dan laba 

nonoperasi untuk memprediksi arus kas operasi masa depan. Berdasar penjelasan 

di atas, maka diprediksi bahwa kualitas laba menyediakan informasi tambahan 

atau memperkuat prediksi informasi akuntansi. Dengan demikian dikembangkan 

hipotesis penelitian sebagai berikut. 

 

2.5 Kerangka Pemikiran 

 PSAK menjelaskan bahwa salah satu karakteristik kualitatif laporan 

keuangan diantaranya relevan, yaitu informasi yang dihasilkan laporan keuangan 

dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai laporan keuangan dengan 

mengevaluasi kinerja masa lalu dan masa kini untuk memprediksi masa depan. 

Laporan keuangan merupakan hasil pengumpulan dan pengolahan data keuangan 

yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan atau ikhtisar lainya yang dapat 

digunakan untuk membantu para pemakai dalam menilai kinerja perusahaan 

sehingga dapat mengambil keputusan yang tepat, memprediksi jumlah dan 

penentuan arus kas di masa yanga akan datang yakni dividen dan bunga yang 

berkaitan dengan investasi mereka (Hanafi dan Halim: 2003).  
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Laporan keuangan dengan kualitas yang baik dapat menunjukan kinerja 

serta perubahan posisi keuangan perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah 

pemakainya baik pihak internal dan eksternal. Informasi tersebut juga sering 

digunakan untuk memperkirakan kemampuan suatu perusahaan untuk 

menghasilkan kas dan aktiva yang disamakan dengan kas di masa yang akan 

datang (PSAK No. 25, 2012).  

Prediksi yang didasarkan atas analisis seri waktu merupakan sumber data 

penting dalam pengambilan keputusan. Analisis ini memanfaatkan suatu pola 

sistematik dalam perilaku data seri selama beberapa waktu pada saat meramalkan 

nilai seri berikutnya. Belkoui (1992) dalam Raharjo (2012) menyimpulkan 

berdasarkan penelitian yang telah dilakukan atas analisis seri waktu, diketahui 

bahwa laba yang dilaporkan memiliki sifat dapat meningkatkan isi informasi, 

yaitu mencakup kemampuan prediksi dan nilai umpan balik. 

Penelitian yang menguji tentang kemampuan prediktif laba dan arus kas 

pernah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu. Sejauh ini hasil pengujian 

tersebut masih  menimbulkan perbedaan pendapat. Bernard dan Stober (1989) 

secara spesifik, mereka mencoba memberikan alasan mengapa ada perbedaan 

implikasi untuk arus kas dan laba akrual. Pertama, informasi laba akrual 

mempunyai kualitas lebih rendah daripada arus kas. Alasan argumen ini adalah 

karena laba akrual dapat dimanipulasi, sehingga mendorong prediksi bahwa pasar 

akan bereaksi lebih kuat untuk arus kas daripada laba akrual. Wilson (1986) juga 

mempertanyakan kemampuan dan relevansi dari laba akuntansi karena adanya 

komponen akrual. Mereka berargumen bahwa sulit untuk membandingkan laba 
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akuntansi antar perusahaan karena bermacam metoda yang digunakan untuk 

menghitung item akrual, sehingga manajer dapat memanipulasi akrual dalam 

melaporkan laba akuntansi. Kedua, adanya komponen yang tidak sama dalam 

menjelaskan unexpected current accruals yang disebabkan oleh pemakaian 

metoda akuntansi yang berbeda, sehingga pengaruh arus kas dan laba akrual 

terhadap harga saham adalah tidak pasti. Pengaruh arus kas terhadap harga 

mungkin lebih besar daripada laba akrual atau sebaliknya, tergantung komposisi 

akrual saat ini (Triyono, 2011) 

IAI (2009) menyatakan bahwa laporan laba rugi menyediakan gambaran 

yang tidak lengkap tentang kinerja kecuali kalau digunakan dalam hubungannya 

dengan neraca dan laporan arus kas. Berdasar pernyataan tersebut maka penilaian 

kinerja tidak dapat hanya didasarkan pada laporan laba rugi, tetapi juga harus 

dikaitkan dengan informasi lain Laba dan arus kas operasi keduanya merupakan 

indikator potensi pertumbuhan masa depan. Keduanya merupakan dasar bagi 

investor maupun pembuat keputusan lain dalam mengestimasi kinerja operasi 

masa depan (Triyono 2011). 

Penggunaan satu komponen, misalnya hanya laba untuk mengestimasi 

kinerja adalah tidak konsisten dengan pengukuran akuntansi. Secara empiris 

kombinasi laba dan arus kas operasi merupakan prediktor yang lebih baik untuk 

memprediksi arus kas operasi masa depan (Finger, 1994; Supriyadi, 1998). Jika 

demikian maka kombinasi laba dengan arus kas operasi mempunyai kemampuan 

prediksi lebih baik dibanding laba atau arus kas operasi secara sendiri-sendiri 

dalam memprediksi arus kas operasi masa depan. Hal ini akan benar jika di 
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asumsikan bahwa perubahan penjualan proporsional dengan perubahan arus kas 

operasi pada periode yang bersangkutan.  

Kualitas laba sering digunakan dalam analisis keuangan, tetapi sulit 

didefinisikan. Sugiri (2002) menyimpulkan bahwa kualitas laba menyediakan 

tambahan informasi terhadap laba yang dirinci ke dalam laba operasi dan laba 

nonoperasi untuk memprediksi arus kas operasi masa depan. Kebebasan untuk 

memilih metode akuntansi berterima umum merupakan salah satu cara 

manajemen melakukan perekayasaan laba. Laba yang telah mengalami rekayasa 

menunjukkan kualitas laba yang rendah. Oleh karena itu, untuk meningkatkan 

kemampuan prediksi kombinasi laba dan arus kas dalam memprediksi arus kas 

masa depan, kualitas laba harus dipertimbangkan.   

Dengan demikian kualitas laba juga mempunyai dampak pada tambahan 

kemampuan prediksi laba dan komponen-komponennya dalam memprediksi arus 

kas operasi masa depan. Untuk menguji validitas dari penjelasan kualitas laba 

dapat dirumuskan dalam kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian sebagai 

berikut : 
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Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran. 

H1. Laba mempunyai kemampuan dalam memprediksi arus kas operasi masa 

depan. 

H2. Arus kas mempunyai kemampuan dalam memprediksi arus kas operasi masa 

depan. 

H3. Laba dan arus kas operasi secara simultan mempunyai kemampuan prediksi 

lebih baik dibanding laba atau arus kas operasi secara sendiri-sendiri dalam 

memprediksi arus kas operasi masa depan. 

H4. Kualitas laba memiliki pengaruh terhadap kemampuan prediktif laba dan arus 

kas operasi secara simultan dalam memprediksi arus kas operasi masa depan. 

Laporan Keuangan 
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