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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Keadaan ekonomi disaat ini sangat dirasakan ketatnya persaingan dalam 

dunia usaha, karenanya perusahaan diharapkan harus memiliki kemampuan yang 

kuat di berbagai bidang seperti keuangan, bidang pemasaran, bidang operasional 

dan bidang sumber daya manusia. Gejolak ekonomi yang selalu mengalami 

perubahan telah mempengaruhi kegiatan dan kinerja perusahaan. Perusahaan 

harus memanfaatkan sumber daya yang tersedia seefisien mungkin sehingga lebih 

berguna dan dapat mempertahankan atau meningkatkan kinerja perusahaannya. 

Salah satu faktor yang mencerminkan kinerja suatu perusahaan adalah laporan 

keuangan yang harus dibuat oleh pihak manajemen secara teratur. Laporan 

keuangan pada dasarnya merupakan hasil dari proses akuntansi yang disajikan 

dalam bentuk kuantitatif, dimana informasi-informasi yang disajikan didalamnya 

dapat membantu berbagai pihak (intern maupun ekstern) dalam mengambil 

keputusan yang sangat berpengaruh bagi kelangsungan hidup perusahaan. 

Laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi yang mampu 

memberikan gambaran tentang kinerja suatu perusahaan serta merupakan sarana 

komunikasi dalam menyampaikan informasi mengenai aktivitas perusahaan guna 

memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang berkepentingan. 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 
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menunjukkan pertanggungjawaban (stewardship) manajemen atas penggunaan 

sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Suatu laporan keuangan 

menyajikan informasi mengenai perusahaan yang meliputi: (a) aktiva; (b) 

kewajiban; (c) ekuitas; (d) pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan 

kerugian; (e) arus kas. Informasi tersebut diatas beserta informasi lainnya yang 

terdapat dalam catatan atas laporan keuangan membantu pengguna laporan dalam 

memprediksi arus kas pada masa depan khususnya dalam hal waktu dan kepastian 

diperolehnya kas. 

Informasi keuangan yang terdapat dalam laporan keuangan dinilai sebagai 

alat yang mampu bagi para pemakainya dalam mengurangi ketidakpastian dalam 

pengambilan keputusan ekonomi. Salah satu cara dalam mengurangi 

ketidakpastian tersebut adalah dengan melakukan analisis terhadap laporan 

keuangan tersebut. Analisis yang dapat dilakukan terhadap laporan keuangan 

tersebut salah satunya adalah dalam memberikan prediksi terhadap prediksi 

keuangan di masa depan. 

Beberapa jenis laporan yang dapat berperan dalam memberikan prediksi 

terhadap arus kas operasi masa depan adalah laporan laba rugi dan laporan arus 

kas. Informasi laba dapat digunakan sebagai dasar pengukuran kinerja perusahaan. 

Laba yang tinggi mengindikasikan prestasi perusahaan yang baik. Informasi laba 

ini juga berguna bagi pihak eksternal yang hendak melakukan kegiatan investasi 

dalam perusahaan untuk melihat apakah investasi yang dilakukan pada 

perusahaan tersebut aman dan tepat. Laporan ini menjadi bahan pertimbangan 
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akan bagaimana kondisi perusahaan di masa depan. Karena investor tentunya akan 

mengharapkan laba yang lebih baik dari sebelumnya. 

 Laporan laba-rugi membantu pemakai laporan keuangan memprediksi arus 

kas masa depan dengan berbagai cara. Sebagai contoh, investor dan kreditor dapat 

menggunakan informasi yang terdapat dalam laporan laba-rugi untuk 

mengevaluasi kinerja masa lalu perusahaan, memberikan dasar untuk 

memprediksikan kinerja masa depan dan membantu menilai risiko atau 

ketidakpastian pencapaian arus kas masa depan. Singkatnya, informasi yang 

terdapat dalam laporan laba rugi (pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian) 

membantu para pemakai mengevaluasi kinerja masa lalu dan memberikan 

masukan tentang pencapaian tingkat arus kas tertentu di masa depan (Kieso, 

2002:15). 

 Adapun Informasi arus kas berguna bagi pemakai laporan keuangan 

sebagai dasar untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan 

setara kas dan menilai kebutuhan perusahaan. Laporan arus kas ini 

menggambarkan bagaimana perusahaan mampu memenuhi kebutuhan internal 

perusahaannya. Dalam proses pengambilan keputusan ekonomi, para pemakai 

informasi keuangan perlu melakukan evaluasi terhadap kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan kas dan setara kas serta kepastian untuk mendapatkannya. 

Dengan pelaporan keuangan tersebut, para pelaku ekonomi dapat 

memprediksi kondisi perusahaan di masa depan. Para pelaku ekonomi dapat 

menggunakan laporan keuangan sebagai bahan pertimbangan dalam membuat 

keputusan ekonomi, salah satunya yaitu laporan arus kas. Berdasarkan PSAK 
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No.2 Tahun 2009, semua perusahaan diwajibkan membuat laporan arus kas. 

Peraturan tersebut menyatakan perusahaan harus menyusun laporan arus kas dan 

menyajikan laporan tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan (integral) dari 

laporan keuangan untuk setiap periode tertentu dalam penyajiannya. Komponen 

arus kas terdiri dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan.  

Manfaat utama penyajian arus kas adalah pertama, membantu investor 

atau kreditor memprediksi kas yang mungkin didistribusikan dalam bentuk 

dividen di masa datang. Kedua, membantu dalam penilaian risiko variabilitas 

return masa datang dan probabilitas. 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. 

Kemudian PSAK No. 2 Tahun 2009 menjelaskan, informasi yang 

disajikan dalam laporan arus kas berguna untuk :  

1.  Mengevaluasi perubahan dalam aktiva bersih perusahaan, struktur 

keuangan (termasuk likuiditas dan solvabilitas) dan kemampuan untuk 

mempengaruhi jumlah serta waktu arus kas dalam rangka adaptasi dengan 

perubahan keadaan dan peluang. 

2. Menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas 

dan memungkinkan para pemakai mengembangkan model untuk menilai 

dan membandingkan nilai sekarang terhadap arus kas masa depan dari 

berbagai perusahaan.  
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3. Meneliti kecermatan dari taksiran arus kas masa depan yang telah dibuat 

sebelumnya dan dalam menentukan hubungan antara profitabilitas dan 

arus kas bersih serta dampak perubahan harga. 

Sektor industri otomotif di Indonesia semakin maju dan berkembang. 

Dengan ekonomi domestik yang stabil, sentimen positif konsumen dan peluncuran 

model-model terbaru, pasar otomotif nasional bisa mencapai angka penjualan 

yang cukup tinggi. Saat ini industri otomotif Indonesia menunjukkan 

perkembangan yang menggembirakan. Dalam beberapa kurun waktu terakhir 

industri otomotif mengalami peningkatan yang signifikan dan permintaan pasar 

dari tahun 

ke tahun terus menunjukkan kenaikan. Kinerja penjualan yang baik dalam sektor 

industri otomotif ini haruslah dipertahankan serta ditingkatkan lagi. Untuk tetap 

dapat mempertahankan kinerja penjualan yang baik, dapat dilakukan prediksi arus 

kas masa depan, sehingga perusahaan dapat memperkirakan bagaimana kinerja 

perusahaan di masa depan. (https://www.carmudi.co.id) 

 Namun pada tahun 2014 dan tahun 2015, keadaan ekonomi Indonesia 

mengalami ketidakstabilan, yang dipicu oleh dampak inflasi dan kenaikan kurs 

dollar terhadap rupiah dan kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar 

bersubsidi. Hal ini berdampak langsung pada sektor konsumsi dan sektor 

otomotif. 

Sektor otomotif khususnya mobil sangat merasakan dampak inflasi dan 

kenaikan kurs dolar terhadap rupiah ini. Setelah event Indonesia International 
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Motor Show (IIMS) 2013 di Jakarta, beberapa ATPM (Agen Tunggal Pemegang 

Merk) seperti Toyota, Daihatsu dan Suzuki langsung mengumumkan kenaikan 

harga mobil mulai Oktober 2013. Untuk mobil merk Suzuki sendiri, sebagai 

contoh mobil MPV Ertiga dan Suzuki Carry, terjadi kenaikan harga OTR (on the 

road) antara Rp1-2 juta di wilayah Jakarta, sehingga untuk harga terbaru mulai 

Oktober 2013 tipe standar Suzuki Ertiga GA saat ini menjadi Rp149 juta dan 

pikap Carry 1.5 FD menjadi Rp95,5 juta. 

Ada beberapa faktor penyebab kenaikan harga mobil di Indonesia, di 

antaranya adalah: 

 Kondisi harga pasar 

 Harga pesaing 

 Target penjualan 

 Biaya produksi 

Faktor kenaikan biaya produksi inilah yang menjadi sebab utama kenaikan 

harga mobil. Kenaikan biaya produksi sebesar 15% - 20% yang meliputi biaya 

bahan baku (sebagian besar impor dengan kurs dolar yang semakin tinggi), biaya 

operasional (kenaikan UMR/UMP, kenaikan biaya sumber energi/listrik), biaya 

distribusi (transportasi dari pabrik ke lokasi dealer), dan masih ditambah lagi 

meningkatnya biaya pemasaran membuat kenaikan harga mobil harus dilakukan 

oleh ATPM (Agen Tunggal Pemegang Merk) agar perusahaan dapat tetap eksis 

sesuai target. (www.aturduit.com) 
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Penjualan mobil di Indonesia melambat di tahun 2014 (setelah 

pertumbuhan selama empat tahun beruntun) karena pemerintah indonesia 

menaikkan harga bahan bakar bersubsidi dua kali dalam rangka mengurangi 

tekanan-tekanan berat dalam defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara  

(APBN) (pada Juni 2013 Pemerintah telah menaikkan harga bahan bakar 

bersubsidi dengan rata-rata 33% namun hal ini memiliki dampak yang terbatas 

pada penjualan mobil), sambil menyediakan dana untuk investasi struktural 

(contohnya dalam pembangunan infrastruktur). 

Di awal 2015, subsidi bensin (premium) pada dasarnya dihapuskan 

sementara subsisi tetap Rp 1.000 per liter ditetapkan untuk diesel (solar). Selama 

beberapa dekade masyarakat Indonesia menikmati bahan bakar yang murah 

karena subsidi energi yang berlimpah dari pemerintah. Namun pada tahun 2013-

2014 reformasi-reformasi membawa kepada kenaikan harga bensin dari Rp 4.500 

per liter di awal 2013 menjadi Rp 7.400 per liter di pertengahan 2015, kenaikan 

harga sebesar 62,9%. 

Terlebih lagi, reformasi-reformasi harga bahan bakar bersubsidi ini juga 

menyebabkan akselerasi inflasi karena efek-efek ronde kedua (karenanya semakin 

mengurangi daya beli masyarakat Indonesia) karena harga dari berbagai produk 

(contohnya produk-produk makanan) meningkat karena biaya-biaya transportasi 

yang lebih tinggi. Baik di tahun 2013 maupun 2014 inflasi mencapai 8,4% (y/y). 

Sementara PDB per kapita menurun karena perlambatan pertumbuhan ekonomi. 

https://www.indonesia-investments.com/id/keuangan/angka-ekonomi-makro/inflasi-di-indonesia/item254
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Terakhir, rupiah yang lemah (yang telah melemah sejak pertengahan 2013 karena 

ancaman pengetatan kebijakan moneter Amerika Serikat) membuat impor lebih 

mahal. Karena banyak komponen mobil masih perlu diimpor (dalam dollar 

amerika serikat) karenanya meningkatkan biaya-biaya produksi untuk para 

pemanufaktur mobil Indonesia, harga-harga mobil menjadi lebih mahal. Kendati 

begitu, para pemanufaktur dan retailer tidak selalu berhasil memindahkan biaya-

biaya ini kepada pengguna akhir karena kompetisi yang sengit dalam pasar mobil 

domestik. (www.indonesia-investments.com). 

 Berdasarkan data Gaikindo, penjualan mobil selama periode 2011 sampai 

dengan 2013 mengalami peningkatan dalam penjualan mobil. Pada tahun 2013 ini 

menunjukkan penjualan mobil meningkat mencapai angka 1.229.901 dari tahun 

sebelumnya yaitu tahun 2012 yang mencapai 1.116.230.  Berikut data penjualan 

mobil pada tabel berikut ini : 

Tabel 1.1  

Data Penjualan Mobil Periode 2011-2015 

 

KATEGORI 

PERIODE PENJUALAN  

2011 

 

2012 2013 2014 2015 2016 

Sedan 25.741 34.221 34.199 21.614 17.422 13.832 

4x2 569.768 739.168 787.712 679.856 549.684 608.054 

4x4 5.521 7.396 6.416 5.874 4.124 4.930 

Bus  3.853 4.472 4.054 3.834 3.743 3.959 

Pick-up/ truck 270.205 311.609 330.907 313.243 74.769 66.773 

https://www.indonesia-investments.com/id/keuangan/angka-ekonomi-makro/nilai-tukar/item282
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Double Cabin 17.815 19.364 15.433 11.487 12.034 9.344 

Affordable 

Energy Saving 

- - 51.180 172.120 165.434 235.171 

TOTAL 894.164 1.116.230 1.229.901 1.208.028 1.013.291 1.062.729 

Sumber: Gaikindo, 2011-2015 

Gambar 1.1 

Grafik Penjualan Mobil Di Indonesia

 

Sumber: Gaikindo, 2011-2015 

 Kondisi perekonomian Indonesia yang mengalami ketidakstabilan 

ekonomi juga mempengaruhi penjualan. PDB Indonesia juga secara stabil 
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mengalami penurunan semenjak 2010, yaitu 6.2% dan 4.8% di penghujung tahun 

2015. Penurunan ini disebabkan tingkat suku bunga Bank Indonesia yang tinggi. 

BI menetapkan suku bunga acuannya di 7,75% di akhir 2014 untuk melawan laju 

inflasi yang tinggi (disebabkan oleh reformasi subsidi bahan bakar). Oleh dari itu, 

BI lebih memilih untuk menjanga stabilitas finansial daripada pertumbuhan 

ekonomi. 

 Peningkatan penjualan mobil ini berlangsung dari tahun 2011 hingga 

tahun 2013, namun setiap tahun terlihat penurunan yang signifikan baik dari GDP 

maupun jumlah mobil  yang berhasil terjual. Turunnya penjualan mobil tahun 

2014 ke tahun 2015 ini berbanding lurus dengan turunnya antusiasme masyarakat. 

Penjualan tahun 2015 dengan penuruan GDP sekitar 0,8% dari tahun 2014, 

mengalami penurunan sekitar 200 ribuan mobil. Bahkan sepanjang Januari ke 

September, GDP berada di angka 4% sampai 5% saja. 

 Penurunan inilah yang disebabkan dari kenaikan BBM pada tahun 

tersebut. Kenaikan BBM ternyata berpengaruh kepada minat masyarakat dalam 

membeli kendaraan bermotor. Kondisi ekonomi yang saat itu masih belum stabil 

mengakibatkan ketakutan masyarakat sehingga masyarakat jauh lebih waspada 

ketika membeli suatu barang. Tentu saja kenaikan harga BBM mempengaruhi 

semua aspek kehidupan, sehingga sangat wajar berdampak pada mobil sebagai 

barang luxurious mengalami hal yang sama dalam hal penjualan. Tidak heran jika 

pada tahun 2014 GDP hanya mencapai angka 5,6% saja. 
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 Pada tahun 2015, Gaikindo bahkan merevisi target penjualan mereka 

sebanyak tiga kali karena belum juga mendapat kepastian dari pertumbuhan 

ekonomi yang membaik. Nilai Rupiah yang terus bergerak turun terhadap Dolar 

menyebabkan lesunya penjualan mobil pada tahun 2015, hingga hanya mampu 

mencatat GDP sebesar 4,8% dengan penjualan mobil sebanyak 1.006.048 unit. 

(https://www.carmudi.co.id) 

Sudah banyak penelitian yang dilakukan oleh para peneliti, salah satunya 

yang dilakukan oleh Irma Janita (2012) yang berjudul “Analisis Kemampuan 

Laba Kotor, Laba Bersih Dan Arus Kas Operasi dalam Memprediksi Arus Kas Di 

Masa Mendatang Pada Perusahaan Food And Beverage yang Terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia”. Hasil dari penelitiannya tersebut berpengaruh terhadap dalam 

mempredisi arus kas operasi di masa depan. Penelitian serupa juga dilakukan oleh 

Jordan Setiawan Ramadhan (2015) yang berjudul tentang “Pengaruh Laba Kotor, 

Laba Operasi, Laba Bersih Dalam Memprediksi Arus Kas Masa Mendatang”. 

Hasilnya juga menunjukkan laba kotor, laba bersih berpengaruh terhadap dalam 

memprediksi arus kas operasi dimasa mendatang. Namun laba operasi tidak 

berpengaruh dalam memprediksi arus kas operasi dimasa mendatang. 

Adanya penelitian lain yang menjadikan komponen-komponen akrual 

sebagai prektor arus kas operasi dimasa mendatang, penelitian yang dilakukan 

oleh Fajar Suryani (2008) yang berjudul “Analisis Pengaruh Komponen 

Akuntansi Akrual Dalam Memprediksi Arus Kas Operasi (Studi Kasus Pada 

Perusahaan Manufaktur Dan Non Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek 

Indonesia)”. Hasilnya menunjukkan bahwa berpegaruh dalam memprediksi arus 
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kas operasi dimsa depan. Peneliti Nuri Hidayati (2017) juga melakukan penelitian 

tentang komponen-komponen akrual dalam memprediksi arus kas operasi dimasa 

depan. Penelitiannya tentang “Pengaruh Laba Bersih, Free Cash Flow Dan 

Komponen-komponen Akrual terhadap Prediksi Arus Kas Operasi Masa Depan”. 

Hasilnya menunjukkan tidak berpengaruh dalam memprediksi arus kas operasi 

dimasa depan. 

Berdasarkan uraian diatas, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian 

ini karena cukup penting untuk mengetahui pengaruh laba kotor, laba bersih, arus 

kas operasi dan komponen-komponen akrual dalam memprediksi arus kas operasi 

dimasa mendatang. Selain itu, peneliti juga ingin mengetahui seberapa besar 

pengaruh variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Berdasarkan hal 

tersebut, maka peneliti  melakukan penelitian yang berjudul “Analisis 

Kemampuan Laba Kotor, Laba Bersih, Arus Kas Operasi dan Komponen – 

Komponen Akrual Dalam Memprediksi Arus Kas Operasi Dimasa 

Mendatang Pada Perusahaan Manufaktur (studi empiris pada perusahaan 

manufaktur sektor otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 20-

11-2015)”. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berfokus pada 

terhadap perusahaan industri otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

dengan tahun penelitian 2011-2015. 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari Latar Belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut : 
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1. Apakah laba kotor dapat memprediksi arus kas operasi dimasa  mendatang 

pada perusahaan manufaktur sektor otomotif ? 

2. Apakah laba bersih dapat memprediksi arus kas operasi dimasa mendatang 

pada perusahaan manufaktur sektor otomotif ? 

3. Apakah arus kas operasi dapat memprediksi arus kas operasi dimasa 

mendatang pada perusahaan manufaktur sektor otomotif ? 

4. Apakah perubahan piutang usaha dapat memprediksi arus kas operasi 

dimasa mendatang pada perusahaan manufaktur sektor otomotif ? 

5. Apakah perubahan persediaan  dapat memprediksi arus kas operasi dimasa 

mendatang pada perusahaan manufaktur sektor otomotif ? 

6. Apakah perubahan utang usaha dapat memprediksi arus kas operasi 

dimasa mendatang pada perusahaan manufaktur sektor otomotif ? 

7. Apakah perubahan beban depresisasi dapat memprediksi arus kas operasi 

dimasa mendatang pada perusahaan manufaktur sektor otomotif ? 

8. Apakah laba kotor, laba bersih, arus kas operasi, perubahan piutang, 

perubahan persediaan, perubahan utang usaha, perubahan beban depresiasi 

secara simultan dapat memprediksi arus kas operasi dimasa mendatang 

pada perusahaaan manufaktur sektor otomotif ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengetahui apakah laba kotor dapat memprediksi arus kas operasi 

dimasa mendatang pada perusahaan manufaktur sektor otomotif. 
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2. Untuk mengetahui apakah laba bersih dapat memprediksi arus kas operasi 

dimasa mendatang pada perusahaan manufaktur sektor otomotif. 

3. Untuk mengetahui apakah arus kas operasi dapat memprediksi arus kas 

operasi dimasa mendatang pada perusahaan manufaktur sektor otomotif. 

4.  Untuk mengetahui apakah perubahan piutang usaha dapat memprediksi 

arus kas operasi dimasa mendatang pada perusahaan manufaktur sektor 

otomotif. 

5. Untuk mengetahui apakah perubahan persediaan dapat memprediksi arus 

kas operasi dimasa mendatang pada perusahaan manufaktur sektor 

otomotif. 

6. Untuk mengetahui apakah perubahan utang usaha dapat memprediksi arus 

kas operasi dimasa mendatang pada perusahaan manufaktur sektor 

otomotif. 

7. Untuk mengetahui apakah perubahan beban depresiasi dapat memprediksi 

arus kas operasi dimasa mendatang pada perusahaan manufaktur sektor 

otomotif. 

8. Untuk mengetahui apakah laba kotor, laba bersih, arus kas operasi, 

perubahan piutang, perubahan persediaan, perubahan utang usaha, 

perubahan beban depresiasi secara simultan dapat memprediksi arus kas 

operasi dimasa mendatang pada perusahaaan manufaktur sektor otomotif 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1. Untuk Peneliti, Penelitian ini dapat memberi informasi kepada peneliti 

dan menambah wawasan serta sebagai syarat untuk menyelesaikan 

tugas akhir.  

2. Untuk Masyarakat, penelitian ini dapat menambah informasi 

mengenai keadaan dari suatu perusahaan. 

3. Untuk Pemerintah, penelitian ini bisa dijadikan sebagai bahan 

perbaikan perekonomian di Indonesia ini menjadi lebih baik, otomatis 

dapat memberikan dampak yang baik juga terhadap perbankan. 

4. Untuk Akademis, penelitian ini dapat menambah informasi 

pembelajaran, dimana tidak fokus dalam satu model saja untuk 

menentukan tingkat kebangkrutan dari suatu perusahaan. 

5. Untuk Perusahaan, penelitian ini bisa digunakan untuk  melihat 

tingkat kesehatan dari perusahaan dengan menggunakan berbagai 

macam model, yang tidak terpaku pada satu model saja. Dan sebagai 

antisipasi untuk perusahaan yang sedang mengalami pailit untuk dapat 

memperbaikinya. Sehingga dapat menentukan langkah yang tepat 

untuk kemajuan dari perusahaan serta untuk pengambilan keputusan 

yang lebih baik. 

6. Untuk Peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat digunakan sebagai 

acuan informasi untuk kedepannya. 

 

 



16 
 

 
 

1.5 Sistematika Penelitian 

Untuk memudahkan pembahasan, maka penulis membagi kedalam lima 

bab dengan sistematika sebagai berikut ini  

BAB I :  PENDAHULUAN 

Bab Pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Merupakan Bab landasan teori yang berisikan teori-teori yang 

berhubungan dengan penelitian diantaranya tentang laporan 

keungan, laba kotor, laba bersih, arus kas operasi komponen-

komponen akrual, pandangan islam, tinjauan pustaka 

sebelumnya juga terdapat penelitian terdahulu, kerangka 

pemikiran dan hipotesis penelitan. 

BAB III :  METODE PENELITIAN 

Membahas Metodologi Penelitian yang mencakup lokasi dan 

waktu penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan 

data, defenisi operasional variabel dan teknik analisis data. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang analisis menyeluruh atas penelitian 

yang dilakukan. Hasil-hasil statistik diinprestasikan dan 

pembahasan dikaji secara mendalam hingga tercapai hasil 

analisis dari penelitian. 



17 
 

 
 

 

BAB V :  PENUTUP 

Bab ini berisikan tentang kesimpulan ringkasan dari hasil 

penelitian dan pembahasan, saran dan rekomendasi tentang 

perbaikan yang perlu dilakukan dimasa yang akan datang 

terkait dengan masalah temuan pada penelitian ini. 


