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BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Informasi Keuangan

Informasi adalah data yang telah diproses ke dalam bentuk yang berarti

bagi penerimanya dan memiliki nilai nyata dalam keputusan saat ini dan masa

yang akan datang, Gardon (dalam Pardi, 2009).

Informasi keuangan merupakan data-data keuangan yang sangat penting

digunakan oleh pihak eksternal untuk membuat keputusan investasi dan

menempatkan sumber daya yang di investasikan dan untuk memutuskan

pemberian kredit oleh kreditor. Keputusan-keputusan ekonomi yang akan di ambil

oleh 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 laba dan kas (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. (Erliza, 2013)

2.2. Laba

Statement Of Financial Accounting Concept menyatakan bahwa sasaran

utama pelaporan keuangan adalah informasi tentang prestasi-prestasi perusahaan

yang disajikan melalui pengukuran laba dan komponen-komponennya. SFAC

juga menyatakan bahwa informasi laba mempunyai manfaat dalam menilai kinerja
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manajemen, membantu mengestimasi kemampuan laba yang representative dalam

jangka panjang, memprediksi laba dan menaksir resiko dalam investasi.

Informasi laba dapat digunakan oleh pihak internal maupun eksternal

perusahaan untuk mengukur tingkat efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan

sumber-sumber dana yang ada. Ukuran yang sering kali digunakan untuk menilai

sukses tidaknya manajemen suatu perusahaan adalah laba yang diperoleh

perusahaan.

Laba sebenarnya mengandung makna bersih atau neto yaitu sebagai net

income atau penghasilan bersih untuk suatu periode. Laba menunjukkan

keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan dan tercantum dalam laporan laba

rugi. Laba mencerminkan keuntungan bagi pemilik modal dalam satu periode

tertentu, sementara item dalam laporan laba rugi memaparkan bagaimana laba

tersebut ditentukan. Laporan laba rugi adalah laporan yang menunjukkan

pendapatan dan biaya-biaya dari suatu unit usaha untuk periode tertentu. Selisih

antara pendapatan dan biaya-biaya merupakan laba yang diperoleh atau rugi yang

diderita oleh perusahaan.

Secara umum, informasi keuangan yang tercantum dalam laporan laba rugi

bermanfaat untuk menilai keberhasilan atau kegagalan operasi perusahaan,

membuat taksiran jumlah laba di masa yang akan datang, menilai rentabilitas atau

profitabilitas modal yang ditanamkan oleh pemilik.
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2.3. Piutang

Menurut Hongren (1997:402) Piutang merupakan klaim uang pada

perusahaan maupun individu. Klaim tersebut biasanya didapatkan dari penjualan

barang atau jasa ataupun dari peminjam uang. Menurut Firdaus (2005:123)

piutang adalah klaim dalam bentuk uang terhadap perusahaan atau perseorangan.

Piutang ini terutama timbul dari penjualan barang dan jasa secara kredit dan

pinjaman uang.

Menurut Niswonger, Warren, Reeve, Fess (2005) piutang diklasifikasikan:

a. Piutang usaha yaitu merupakan perluasan kredit jangka pendek kepada

pelanggan. Pembayarannya biasanya jatuh tempo dalam 30 sampai 50 hari,

perjanjian kreditnya merupakan persetujuan informasi antara penjual dan

pembeli yang didukung oleh dokumen-dokumen perusahaan seperti faktur

pesanan penjualan dan kontrak penyerahan. Biasanya piutang usaha tidak

melibatkan bunga meskipun biaya atau bunga dapat saja ditambahkan

apabila pembayaran tidak dilakukan.

b. Wesel tagih yaitu jumlah yang terutang bagi pelanggan disaat perusahaan

telah menerbitkan surat utang formal.

c. Piutang lain-lain biasanya disajikan secara terpisah dalam neraca. Jika

piutang ini diharapkan akan tertagih dalam satu tahun, maka piutang

tersebut diklasifikasikan sebagai aktiva lancar.

Bagi sebagian besar perusahaan yang melakukan penjualan kredit, piutang

usaha dan wesel tagih merupakan bagian penting dari modal kerja dan rasio
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lancar, penting untuk mengukur kualitas dan likuiditas piutang. Kualitas mengacu

pada kemungkinan tertagihnya piutang tanpa menimbulkan kerugian. Ukuran

kemungkinan ini merupakan bagian piutang tertagih selama jangka waktu yang

telah ditetapkan oleh perusahaan. Semakin lama piutang belum dilunasi

melampaui tanggal jatuh temponya, semakin kecil kemungkinan piutang dapat

ditagih.

2.4. Persediaan

Persediaan adalah harta perusahaan yang termasuk penting karena banyak

dana tertanam didalamnya, yang termasuk kedalam persediaan adalah semua

persediaan yang berada di perusahaan dan yang berada di tempat pihak lain

sebagai titipan. Persediaan merupakan aktiva lancar yang cukup besar. Hal ini

terjadi karena persediaan  sering kali tidak berhubungan  dengan kebutuhan

perusahaan untuk mempertahankan kecukupan dana yang likuid. Persediaan

merupakan investasi yang dibuat untuk tujuan memperoleh pengembalian

penjualan ke pelanggan. Sebagian besar perusahaan mempertahankan tingkat

persediaan tertentu. Jika persediaan tidak cukup, volume penjualan akan turun

dibawah tingkat yang dicapai. Sebaliknya, persediaan yang banyak menghadapkan

perusahaan pada biaya penyimpanan, asuransi pajak, keusangan dan kerusakan

fisik. Perusahaan yang besar juga menggunakan dana yang dapat digunakan secara

menguntungkan di tempat lain.
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2.4.1. Jenis persediaan

Pengadaan barang oleh suatu usaha perdagangan, dimaksudkan untuk

dijual kembali. Sedangkan pengadaan untuk usaha pabrik dimaksudkan

untuk diolah sebelum dijual. Usaha pabrik biasanya mempunyai tiga jenis

persediaan yaitu:

1) Bahan baku (raw material)

Bahan baku diperoleh langsung dari alam atau dari pihak ketiga.

Contoh bahan yang langsung dari alam ialah minyak bumi, hutan, dan

laut. Biaya perolehan bahan baku terdiri dari harga pembelian, ongkos

angkut, biaya gudang dan biaya lain-lain. Bahan baku dapat

digolongkan menjadi dua yaitu:

a) Bahan baku langsung

Bahan baku langsung adalah bahan-bahan yang dapat

diidentifikasikan langsung dalam produk, misalkan, bahan baku

kayu untuk pembuatan lemari.

b) Bahan baku pelengkap

Bahan baku pelengkap adalah bahan yang tidak dapat

diidentifikasi kedalam produk, misalkan, minyak pelumas dan

kertas amplas, bahan tersebut secara fisik tidak terlibat dalam

produk.

2) Barang dalam pengolahan (work in process)

Barang dalam pengolahan adalah barang yang masih dalam tahap

penyelesaian. Untuk menyelesaikan produk tersebut, perusahaan
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masih memerlukan tambahan pekerjaan sehingga membutuhkan biaya

tenaga kerja, dan biaya tidak langsung lainnya.

3) Barang jadi (finished goods)

Barang jadi adalah produk yang telah selesai diolah dan siap untuk

dijual. Semua biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya tidak

langsung telah selesai dibebankan.

2.4.2. Sistem pencatatan persediaan

Dalam akuntansi dikenal dua sistem pencatatan persediaan, yaitu:

1) Sistem periodik

Dalam sistem periodik, persediaan dihitung dengan melakukan

inventarisasi pada setiap akhir periodenya. Hasil perhitungan tersebut

dapat dipakai untuk menghitung harga pokook penjualan. Dengan

sistem periodik ini, perhitungan persediaan dapat dilakukan dengan

akurat dan benar.

2) Sistem perpetual

Sistem ini dapat menyajikan keterangan mengenai persediaan dan

harga pokok penjualan secara terus-menerus tanpa inventarisasi. Hal

ini dapat dilaksanakan karena setiap transaksi yang berhubungan

dengan persediaan selalu dicatat sedemikian rupa, sehingga rekening

senantiasa menyajikan saldo persediaan fisik.
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2.4.3. Metode penilaian persediaan

1) Metode FIFO (First-In, First-Out)

Metode FIFO adalah metode penilaian yang menetapkan nilai

persediaan dengan anggapan barang yang masuk terdahulu akan

dikeluarkan terlebih dahulu juga.

2) Metode LIFO (Last-In, First-Out)

Metode LIFO adalah penetapan yang berlawanan dengan FIFO,

metode penilaian yang menetapkan nilai persediaan dengan anggapan

bahwa barang yang masuk terakhir akan dikeluarkan terlebih dahulu.

3) Metode rata-rata

Metode rata-rata ialah perhitungan saldo persediaan akhir dan harga

pokok penjualan dengan harga rata-rata per unit dari persediaan yang

tersedia untuk dijual.

2.5. Biaya Operasional

Biaya operasional merupakan biaya yang memiliki pengaruh besar di

dalam mempengaruhi keberhasilan perusahaan di dalam mencapai tujuannya,

yaitu memperoleh laba usaha. Karena produk yang telah dihasilkan perusahaan

melalui proses produksi yang panjang harus disampaikan kepada konsumen

melalui serangkaian kegiatan yang saling menunjang. Tanpa aktivitas operasional

yang terarah, maka seluruh produk yang dihasilkan tidak akan memiliki manfaat

apapun bagi perusahaan.

Secara umum, biaya operasional dibagi kedalam 2 kelompok besar, yaitu:
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2.5.1.Biaya Pemasaran

Biaya pemasaran dimulai pada saat biaya produksi selesai, yaitu pada saat

proses  produksi selesai dan barang-barang sudah siap untuk dijual. Biaya

ini mencakup:

1) Biaya penjualan

Biaya penjualan adalah keseluruhan aktivitas yang berkaitan dengan

upaya untuk mencari dan memperoleh penjualan produk perusahaan.

Biaya ini mencakup biaya iklan, pemberian contoh produk, komisi

wiraniaga, biaya demo, dan sebagainya.

2) Biaya pemenuhan pesanan

Biaya pemenuhan pesanan adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan

berkaitan dengan upaya untuk memenuhi pesanan sesuai keinginan

konsumen, yang mencakup biaya pengundangan, pengepakan dan

pengiriman, pemberian kredit dan penagihan serta administrasi

pemasaran.

2.5.2.Biaya Administrasi dan Umum

Biaya administrasi dan umum adalah biaya yang jumlahnya relatif tidak

dipengaruhi oleh tingkat aktivitas perusahaan. Biaya ini juga tergolong

biaya yang tidak berubah dari waktu ke waktu, kecuali memang

direncanakan untuk berubah. Perubahan besarnya biaya administrasi dan

umum, khususnya perubahan yang berupa penambahan biaya, dapat

disebabkan oleh berbagai hal, baik yang direncanakan secara internal oleh

perusahaan maupun faktor eksternal yang tidak terhindarkan, seperti:
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kenaikan gaji direksi, kenaikan gaji pegawai, kenaikan tarif listrik, air dan

telepon. Biaya administrasi dan umum cenderung memiliki sifat tetap,

sehingga relatif tidak dipengaruhi secara langsung oleh tingkat aktivitas

tertentu. Karena itu biaya administrasi dan umum  cenderung dialokasikan

dalam jumlah yang sama dari bulan ke bulan, kecuali terdapat rencana

kerja yang khusus pada bulan tertentu.

2.6. Rasio Gross Profit Margin (GPM)

Gross Profit Margin, merupakan perbandingan penjualan bersih dikurangi

dengan harga pokok penjualan dengan penjualan bersih atau rasio antara Gross

Profit Margin dengan penjualan bersih. Gross Profit Margin dapat dihitung

dengan formula sebagai berikut:

GPM = Penjualan Bersih − Harga Pokok PenjualanPenjualan Bersih x100%
GPM merupakan ukuran kinerja utama. Semua biaya lainnya harus dapat

ditutup oleh Gross Profit Margin ini, dan laba yang dihasilkan adalah saldo yang

tersisa setelah biaya-biaya tersebut. Agar menguntungkan, perusahaan harus

menghasilkan Gross Profit Margin yang cukup. GPM harus cukup besar untuk

mendanai pengeluaran penting yang mengarah ke masa depan seperti penelitian

dan pengembangan, pemasaran dan iklan. Gross Profit Margin suatu industri

berbeda dengan industri yang lain, tergantung pada berbagai faktor seperti

kompetisi, investasi modal dan besaran biaya yang harus ditutup oleh Gross Profit

Margin.
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2.7. Arus Kas

Laporan arus kas merupakan suatu laporan yang dapat memberikan

informasi tentang penerimaan dan pengeluaran kas dalam periode tertentu.

Laporan arus kas adalah laporan yang berisi informasi mengenai kemampuan

suatu perusahaan dalam menghasilkan kas atau setara kas selama satu periode

tertentu.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 02 –

laporan Arus Kas – arus kas adalah arus masuk dan arus keluar kas atau setara kas.

Arus masuk kas (cash inflows) merupakan transaksi yang mengakibatkan

kenaikan kas. Sedangkan arus keluar kas (cash outflows) merupakan transaksi

yang menyebabkan penurunan kas. Di Indonesia, perusahaan harus menyusun

laporan arus kas sesuai dengan persyaratan menurut Pernyataan Standar Akuntansi

Keuangan (PSAK) dan menyajikannya sebagai bagian integral dari laporan

keuangan untuk setiap periode penyajian laporan keuangan. Pada laporan arus kas,

kas mempunyai makna yang lebih luas daripada sekedar saldo kas dan kas di

bank. Dalam laporan arus kas, definisi kas juga mencakup setara kas. Setara kas

adalah investasi yang sifatnya sangat likuid, berjangka pendek, dan dapat dengan

segera dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi risiko perubahan

nilai yang signifikan. Setara kas dimiliki untuk memenuhi komitmen kas jangka

pendek, bukan untuk tujuan investasi ataupun tujuan lain. Pada saat menyusun

laporan arus kas, kas dan setara kas digabung dan jumlahnya disatukan.

Laporan arus kas bermanfaat secara internal bagi manajemen dan secara

eksternal bagi investor dan kreditor. Manajemen memakai laporan arus kas untuk
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menilai likuiditas, menentukan kebijakan dividen, dan mengevaluasi imbas

keputusan-keputusan kebijakan pokok yang menyangkut investasi dan pendanaan.

Informasi tentang arus kas sebuah perusahaan bermanfaat bagi para

pemakai laporan keuangan sebagai landasan untuk menilai kemampuan

perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas serta menilai kebutuhan

perusahaan untuk menggunakan arus kas tersebut. Informasi dalam arus kas dapat

membantu para investor, kreditor dan pihak lainnya guna menilai bermacam-

macam aspek posisi keuangan perusahaan, antara lain:

a. Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan arus kas di masa depan

b. Kemampuan perusahaan untuk membagikan dividen dan memenuhi

kewajibannya

c. Sebab perbedaan antara pendapatan bersih dan kas bersih yang disediakan

(dipakai) oleh kegiatan operasi

d. Transaksi-transaksi pendanaan dan investasi kas selama periode tertentu

Laporan arus kas juga dapat memberikan informasi yang berguna dalam

mengevaluasi fleksibilitas keuangan perusahaan. Fleksibilitas keuangan (financial

flexibility) merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan jumlah kas

yang memadai dalam upaya menjawab kebutuhan dan kesempatan bisnis yang

tidak terduga. Informasi arus kas di masa lalu terutama arus kas operasi, akan

membantu dalam menilai fleksibilitas keuangan. Arus kas dari operasi meliputi

seluruh aktivitas perusahaan yang berkaitan dengan laba. Pengukuran ini tidak

hanya meliputi pendapatan dan beban, namun juga kebutuhan kas aktivitas
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operasi. Arus kas operasi meliputi investasi dalam bentuk piutang pelanggan dan

persediaan serta pendanaan oleh pemasok barang dan jasa.

2.8. Prediksi Laba dan Arus Kas

Menurut Belkoui (2012) Pendekatan prediktif muncul dari kebutuhan

untuk menyelesaikan masalah sulit dalam menilai metode alternatif dari alternatif

pengukuran akuntansi. Pendekatan prediktif untuk formulasi sebuah teori

akuntansi menggunakan kriterium kemampuan prediktif, dimana pilihan diantara

opsi akuntansi yang berbeda tergantung pada kemampuan metode tertentu untuk

memprediksi peristiwa yang menjadi perhatian pengguna.

Kriterium kemampuan prediktif digunakan karena penekanan terhadap

relevansi sebagai kriterium utama pelaporan keuangan. Relevansi berkonotasi

sebagai sebuah perhatian terhadap informasi tentang peristiwa masa depan.

Dengan demikian, data relevan dicirikan oleh sebuah kemampuan untuk

memprediksi peristiwa masa depan.

Keunggulan yang pasti dari pendekatan prediktif adalah bahwa pendekatan

tersebut memungkinkan kita unruk mengevaluasi pengukuran akuntansi alternatif

secara empiris dan untuk membuat pilihan yang jelas atas dasar kriterium

diskriminator.

Kemampuan prediktif juga merupakan sebuah kriterium yang dapat

dengan mudah dikaitkan dengan tujuan pengumpulan data akuntansi, fasilitasi

pembuatan keputusan. Literatur akuntansi selalu memegang teguh prinsip bahwa

data akuntansi harus memfasilitasi pembuatan keputusan. Kriterium kemampuan
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prediktif memungkinkan kita untuk menentukan ukuran akuntansi mana yang

menghasilkan keputusan lebih baik. Perlu dicatat di sini perbedaan mendasar

antara prediksi dan keputusan. Adalah mungkin untuk memprediksi tanpa

membuat keputusan, tetapi adalah tidak mungkin untuk membuat keputusan tanpa

prediksi.

Tampak bahwa metode prediktif mungkin gagal untuk mengidentifikasi

dan mendefinisi model  keputusan pengguna dan tipe peristiwa yang harus

diprediksi. Bahkan jika sebuah struktur teoritis tertentu dikembangkan untuk

mengidentifikasi item-item atau peristiwa yang harus diprediksi, masih ada

masalah dalam menspesifikasi sebuah teori yang mengkaitkan peristiwa-peristiwa

tersebut dengan ukuran akuntansi dalam hubungan eksplanatori dan prediktif.

Sejumlah riset akuntansi empiris telah muncul dari pendekatan prediktif. Ada dua

aliran yang dapat diidentifikasi. Satu aliran berkaitan dengan kemampuan data

akuntansi untuk menjelaskan dan memprediksi peristiwa ekonomis, aliran yang

lain berkaitan  dengan kemampuan data akuntansi untuk menjelaskan dan

memprediksi reaksi pasar terhadap ungkapan.

Dalam perspektif pendekatan prediktif untuk formulasi suatu teori

akuntansi, pengukuran akuntansi alternatif harus dievaluasi atas dasar kemampuan

mereka untuk memrpediksi peristiwa ekonomis atau peristiwa bisnis. Secara

umum, kriterium nilai prediktif adalah sebuah hubungan probabilitas antara

peristiwa ekonomis yang menjadi perhatian pembuat keputusan dan variabel

prediktor yang relevan yang diturunkan sebagian dari informasi akuntansi.



24

Menurut salah satu interpretasi pendekatan prediktif, observasi terhadap

reaksi pasar modal dapat digunakan sebagai panduan untuk mengevaluasi dan

memilih diantara alternatif pengukuran akuntansi. Peranan pasar sekuritas dan

informasi dalam pasar sekuritas membenarkan penggunaan prediksi reaksi pasar

dalam formulasi sebuah teori akuntansi. Peranan pasar sekuritas adalah untuk

menyediakan pasar pertukaran yang teratur dimana investor dapat

mempertukarkan klaim terhadap konsumsi sekarang dan masa depan secara

berkesinambungan. Jadi relevansi informasi akuntansi dan pilihan prosedur

pengukuran akuntansi dapat diuji dengan reaksi pasar. Pendekatan prediktif

didasarkan pada teori dan bukti dari model pasar efisien.

2.9. Konsep Islam yang berhubungan dengan penelitian

Manusia sudah ditakdirkan tidak dapat berdiri sendiri, diciptakan secara-cara

berpasangan terhimpun dalam berbagai suku ras (QS. Ar.Ruum:21). Hal ini

menunjukkan bahwa manusia saling membutuhkan satu sama lain, saling

melengkapi diantara keduannya. Secara hakikat Allah SWT menciptakan manusia

demikian dan ditempatkan di muka bumi dengan perantara Nabi Adam sebagai

manusia pertama untuk tercipta suatu kedamaian. Inilah tugas manusia sebagai

khafilah. Manusia diserahi tugas dan tanggung jawab untuk mengelola,

memanfaatkan, memelihara seluruh apa yang terkandung dimuka bumi dan isinya

dengan tujuan untuk dijadikan sebagai pengabdian dan tujuan ibadah kepada sang

khaliq. Karena allah menengaskan bahwa manusia dan jin diciptakan semata-mata

hanya beribadah kepadanya.
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Di awali dengan saling merasa membutuhkan dan harus saling melengkapi

agar tercipta keseimbangan, maka manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya

terutama untuk tujuan melangsungkan kehidupan dilakukan suatu muamalah, yang

semuanya telah diatur oleh Allah SWT. Salah satu bentuk muamalah tersebut

adalah perdagangan pertukaran barang dan jasa. Allah berfirman dalam surat QS.

Al- Baqarah : 282
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Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu´amalah tidak secara tunai
untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah
seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah
penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka
hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan
(apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya,
dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang
itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak
mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur.
Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu).
Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang
perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang
seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi
keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang
itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian
itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat
kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu´amalahmu itu), kecuali
jika mu´amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka
tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah
apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit
menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu
adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah
mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Ayat tersebut Allah menjelaskan untuk mengatur cara-cara muamalah

yang baik, yaitu meliputi pencatatan mengenai utang piutang yang baik dan

sistematis agar tidak terjadi kekacauan. Dalam riwayat Nabi Muhammmad saw

dicontohkan juga mengenai hal cata-mencatat dalam muamalah ini.inilah

sebenarnya awal pertama timbul dalam kehidupan manusiaistilah Akuntansi, tata

buku, pembukuan.

Catatan kecil ini hanya ingin menggambarkan bagaimana akuntansi, tata

buku ataupun pembukuan namanya ada dalam kehidupan manusia dan tidak bisa

di lepaskan darinya. Iman dan keyakinan kita yang sesuai tuntunannya
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mengatakan bahwa segala amal baik dan jelek kita dicatat oleh Allah SWT,

sebagai pemilik kita semua, yang harus di laporkan dan dipertanggungjawabkan

kelak pada saat menghadap-Nya, oleh seluruh umat manusia. Inilah sebenarnya

resensi dari tulisan ini, bahwa dalam kehidupan manusia di dunia, ia bermuamalah

dengan melakukan catatan yang baik (akuntansi), dan sebenar-benarnya pula

seluruh kegiatan manusia dicatat oleh Allah SWT.

2.10. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Beberapa hasil penelitian yang dilakukan peneliti terdahulu menunjukkan

hasil yang tidak konsisten baik secara parsial maupun simultan terhadap informasi

keuangan dalam memprediksi laba dan arus kas di masa mendatang. Berikut ini

adalah beberapa hasil ringkasan tinjauan penelitian terdahulu.

Tabel 2.1

Ringkasan Penelitian Terdahulu

No Peneliti
(Tahun)

Judul
Penelitian

Variabel
Penelitian

Model
Analisis

Hasil penelitian

1 Abubakar
(2008)

Analisis
Kemampuan Laba,
Piutang,
Persediaan, Biaya
Administrasi dan
Penjualan, dan
Rasio Laba Kotor
Terhadap Penjualan
Dalam
Memprediksi Laba

Laba,
Piutang,
Persediaan,
Biaya
Administras
i dan
Penjualan,
Rasio Laba
Kotor,
Tahun
2004-2006

Regresi
berganda

Laba, piutang,
persediaan, biaya
administrasi dan
penjualan, dan
rasio laba kotor
terhadap penjualan
dapat digunakan
untuk memprediksi
perubahan laba satu
tahun ke depan.

2 Indriati
(2005)

Kemampuan
Informasi
Keuangan
Memprediksi
Perubahan Laba

Laba,
Persediaan,
Piutang
dagang,
Operating
expenses,
Rasio laba

Regresi
berganda

Informasi keuangan
dapat digunakan
untuk memprediksi
perubahan laba,
baik sebelum dan
sesudah krisis
moneter. Akan



28

kotor,
tahun 1993-
2000

tetapi, ada
perbedaan
pengaruh pada
masa sebelum dan
sesudah krisis
moneter. Pada
masa sebelum
krisis, perubahan
laba dan piutang
dagang
berpengaruh secara
positif, sedangkan
pada masa setelah
krisis moneter
ternyata
berpengaruh
negatif.

3 Enik
(2007)

Kemampuan
informasi
keuangan untuk
memprediksi
Laba masa yang
akan datang pada
perusahaan
Manufaktur di
bursa efek
indonesia Periode
tahun 2000-2005

Laba,
Piutang,
Persediaan,
Biaya
administrasi
dan
penjualan,
Dan rasio
laba kotor
tahun 2000-
2005

Regresi
berganda

Ada pengaruh
antara laba sebelum
pajak, piutang
dagang, persediaan,
biaya administrasi
dan penjualan, dan
rasio laba kotor
terhadap perubahan
laba masa
mendatang, ada
pengaruh secara
serentak antara
variabel laba,
piutang dagang,
persediaan, biaya
administrasi dan
penjualan, rasio
laba kotor terhadap
perubahan laba
masa yang akan
datang

4 Zeffri
(2010)

Kemampuan
Informasi
Keuangan dalam
Memprediksi
Perubahan Laba
dan Perubahan
Arus Kas di Masa
Mendatang pada
Perusahaan
Manufaktur
Industri Barang

Perubahan
laba,
Perubahan
piutang,
Perubahan
persediaan,
Perubahan
biaya
administrasi
dan
penjualan,
Perubahan

Regresi
berganda

Perubahan laba dan
perubahan arus kas
secara parsial
berpengaruh
signifikan terhadap
perubahan laba satu
tahun ke depan,
sedangkan
perubahan piutang,
persediaan, biaya
administrasi dan
penjualan dan rasio
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Konsumsi yang
Terdapat di Bursa
Efek Indonesia
(BEI)

rasio gross
profit
margin, dan
perubahan
arus kas
tahun 2003-
2007

gross profit margin
tidak berpengaruh
signifikan terhadap
perubahan laba.
Perubahan arus kas
berpengaruh
signifikan terhadap
perubahan arus kas
satu tahun
mendatang,
sedangkan
perubahan laba,
piutang,
persediaan, biaya
administrasi dan
penjualan dan rasio
gross profit margin
tidak berpengaruh
signifikan terhadap
perubahan arus kas
satu tahun
mendatang.

2.11. Desain Penelitian

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran (untuk menguji hipotesis prediksi laba dan

prediksi arus kas)

Informasi Keuangan Prediksi Laba dan Arus Kas
(X) (Y)

Prediksi Laba (Y1)∆Laba (X1)

∆piutang (X2)

∆Persediaan (X3)

∆Biaya Operasional (X4)

∆Rasio Gross Profit Margin (X5)

Prediksi Arus Kas (Y2)
∆Arus Kas (X6)
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2.12. Hipotesis dan Pengembangan Hipotesis

2.12.1. Hipotesis 1

Laba dapat didefinisikan sebagai kenaikan atau peningkatan

kesejahteraan. Pengukuran laba merupakan informasi penting yang menunjukkan

prestasi perusahaan dari informasi yang berguna sebagai dasar pembagian laba,

kebijakan investasi, dan pembagian hasil. SFAC No. 1 menyatakan bahwa

informasi laba berfungsi untuk menilai kinerja manajemen, membantu

memperkirakan kemampuan laba dalam jangka panjang, memprediksi laba,

menaksir resiko dalam meminjam atau investasi.

Parawiyati dan Baridwan (1998) dalam Zeffri (2010) meneliti

kemampuan laba dan arus kas dalam memprediksi laba dan arus kas perusahaan

manufaktur go public di Indonesia. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa

prediktor laba signifikan dalam memprediksi laba satu tahun ke depan. Prediktor

laba juga memberikan pengaruh yang lebih besar dalam memprediksi laba untuk

periode satu tahun ke depan dibandingkan prediktor arus kas.

Syafriadi (2000) dalam Dahler dan Febrianto (2006) melakukan

penelitian untuk menguji kemampuan laba dan arus kas dalam memprediksi dua

benefit ekuitas modal masa mendatang yaitu laba dan arus kas. Hasil pengujian

statistik menunjukkan bahwa laba sebagai variabel independen memiliki

hubungan yang lebih erat dengan variabel dependen laba dibandingkan arus kas

sebagai variabel independen terhadap laba. Berdasarkan teori dan  penelitian-

penelitian di atas, maka hipotesis pertama ini adalah:

H1 : Perubahan laba mampu memprediksi laba di masa mendatang
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2.12.2. Hipotesis 2

Piutang adalah aktiva atau kekayaan yang timbul sebagai akibat dari

dilaksanakannya penjualan kredit (Farah margaretha, 2011). Tujuan perusahaan

melakukan penjualan secara kredit ialah untuk meningkatkan penjualan,

meningkatkan laba, dan menghadapi pesaing.

Lev dan Thiagrajan (1993) dalam Enik Kusumawati (2006), menguji

hubungan inkremental sinyal fundamental yang berupa variabel keuangan dengan

laba. Penelitian ini mengatakan apabila terjadi peningkatan piutang dagang maka

akan timbul masalah dalam usaha peningkatan penjualan produk, artinya secara

umum memicu peningkatan kredit sehingga kemungkinan laba di masa

mendatang menurun. Hal ini akibat semakin besarnya kerugian piutang yang

dibebankan.

Parawiyati et al. (2000) menguji kemampuan informasi keuangan yang

terdiri dari laba, piutang dagang, persediaan, biaya administrasi dan penjualan,

dan gross profit to sales dalam memprediksi keuntungan investasi yaitu laba dan

arus kas untuk satu, dua, dan empat tahun ke depan, dengan memasukkan faktor

deflator yakni indeks harga konsumen (IHK). Hasil pengujian untuk empat tahun

ke depan menunjukkan secara keseluruhan informasi keuangan adalah signifikan

sebagai prediktor perubahan laba dan arus kas masa mendatang, baik tanpa atau

dengan deflator. Hasil pengujian lain menunjukkan bahwa laba dan piutang

dagang signifikan dalam memprediksi perubahan laba satu tahun ke depan tetapi

tidak signifikan untuk memprediksi arus kas. Berdasarkan teori dan penelitian-

penelitian di atas, maka hipotesis kedua ini adalah:
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H2 : Perubahan piutang mampu memprediksi laba di masa mendatang.

2.12.3. Hipotesis 3

Persediaan barang dagang adalah barang yang dibeli untuk dijual lagi

sebagai aktivitas utama perusahaan untuk memperoleh pendapatan. Menurut

PSAK No 14 tentang persediaan (IAI) persediaan adalah aktiva yang tersedia

untuk dijual, dalam kegiatan usaha normal, dalam proses produksi dan atau dalam

perjalanan, atau dalam bentuk bahan atau perlengkapan (supplies) untuk

digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa.

Menurut Weston dan Brigham (dalam Binus, 2009 h.31) yang

diterjemahkan oleh Sirait, A, “kesalahan dalam menetapkan tingkat atau jumlah

persediaan dapat berakibat fatal. Persediaan yang terlalu kecil akan menyebabkan

hilangnya kesempatan untuk menjual dan memperoleh laba, sedangkan persediaan

yang terlalu besar akan mengakibatkan biaya yang sangat tinggi sehingga

memperkecil laba atau memperbesar kerugian. Karena itu, pengelolaan persediaan

disamping sulit dilaksanakan, juga penting.”

Ada keterkaitan antara persediaan barang di neraca dan perhitungan laba

rugi. Bahkan, ada keterkaitan antara persediaan barang dagang pada tahun

berjalan dengan tahun sebelumnya dan tahun yang akan datang. Dari adanya

keterkaitan ini, terlihat betapa pentingnya pos persediaan barang dagang dalam

menentukan laba rugi dan posisi keuangan perusahaan, tidak saja terhadap tahun

berjalan, tetapi juga terhadap tahun sebelumnya dan tahun yang akan datang.
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Kesalahan dan kelalaian dalam menentukan nilai persediaan barang

dagang yang memadai akan mempengaruhi perhitungan laba rugi pada tahun

berjalan, mempengaruhi perhitungan laba rugi tahun sebelumnya, dan perhitungan

lab arugi tahun yang akan datang, dan begitu seterusnya.

Dalam peningkatan jumlah penjualan biasa selalu diikuti dengan

peningkatan jumlah pembelian barang dagang. Dengan demikian, secara otomatis

tingkat persediaan barang dagang akan mengalami kenaikan juga. Tetapi jika

rencana atau target penjualan yang telah disusun tidak tercapai, maka tidak dapat

dipungkiri lagi akan terjadi peningkatan jumlah persediaan barang dagang.

Kenaikan tingkat persediaan yang tidak dapat diduga menyebabkan kenaikan laba

bersih yang tidak sebanding dengan kenaikan arus kas operasional.

Lev dan Thiagrajan (1993) dalam Enik Kusumawati (2006), menguji

hubungan inkremental sinyal fundamental yang berupa variabel keuangan dengan

laba. Penelitian ini mengatakan bahwa peningkatan (perubahan) persediaan sering

dipertimbangkan memberikan tanda negatif, yaitu apabila persediaan semakin

meningkat tetapi tidak disertai peningkatan dalam penjualan, maka lebih lanjut

dapat mempengaruhi laba di masa mendatang. Hal ini karena ketidakseimbangan

peningkatan persediaan dapat menimbulkan keusangan persediaan di masa

mendatang. Berdasarkan teori dan penelitian-penelitian di atas, maka hipotesis

ketiga ini adalah:

H3 : Perubahan persediaan mampu memprediksi laba di masa mendatang.
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2.12.4. Hipotesis 4

Mulyadi (2002: 8) mendefinisikan bahwa biaya adalah sebagai

pengorbanan sumber ekonomis yang diukur dengan satuan uang, yang telah

terjadi ataupun kemungkinan yang akan terjadi untuk mencapai tujuan tertentu.

Penelitian mengenai hubungan informasi keuangan dengan laba dan arus

kas dilakukan oleh Sandiyani dan Aryati (2001). Populasi yang diteliti dalam

penelitiannya adalah laporan keuangan perusahaan manufaktur yang sudah go

public selama 6 periode dari tahun 1992 sampai dengan tahun 1997. Variabel

yang digunakan untuk memprediksi perubahan laba pada pengujian laba yang

pertama meliputi laba, piutang, persediaan, biaya administrasi dan penjualan

(yang juga disebut sebagai biaya operasi), dan rasio laba kotor terhadap penjualan.

Hasil pengujiannya membuktikan bahwa laba, piutang, biaya administrasi dan

penjualan, serta rasio laba kotor terhadap penjualan berpengaruh signifikan

terhadap perubahan laba, sedangkan persediaan yang juga digunakan dalam

penelitian tersebut tidak signifikan terhadap perubahan laba. Berdasarkan teori

dan penelitian di atas, maka hipotesis keempat ini adalah:

H4 : Perubahan Biaya operasional mampu memprediksi laba di masa

mendatang.

2.12.5. Hipotesis 5

Menurut penelitian Indah Januar permatasari (2011) Rasio Gross Profit

Margin dapat digunakan untuk mengukur efisiensi produksi, penentuan harga jual

dan keuntungan yang diperoleh setelah produk tersebut dijual (Munawir, 2004).
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Bagi perusahaan dagang dan manufaktur, angka rasio gross profit margin yang

rendah menandakan bahwa perusahaan tersebut rawan terhadap perubahan harga,

baik harga jual maupun harga pokok. Perubahan harga jual atau harga pokok dapat

mempengaruhi laba perusahaan yang diperoleh. Dalam keadaan kondisi normal

gross profit margin harus bernilai positif karena menunjukkan perusahaan tersebut

dapat menjual produknya di atas harga pokoknya sehingga perusahaan tidak

mengalami kerugian.

Hasil penelitian Roma Uly Juliana dan Sulardi (2003) pada perusahaan

manufaktur di BEJ menunjukkan bahwa GPM berpengaruh positif signifikan

terhadap pertumbuhan laba satu tahun ke depan. Berdasarkan teori dan penelitian-

penelitian tersebut, maka hipotesis kelima ini adalah:

H5 : Perubahan Rasio Gross Profit Margin mampu memprediksi laba di masa

mendatang.

2.12.6. Hipotesis 6

Menurut Sutarti (2012) Laporan arus kas merupakan laporan penting

yang menggambarkan kondisi kas sesungguhnya yang dimiliki perusahaan serta

kemampuan perusahaan dalam menggunakan kas yang telah diperoleh. Laporan

arus kas merupakan indikator yang mencerminkan sejauh mana operasional kas

perusahaan dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk melunasi pinjaman,

memelihara kemampuan operasinya, membayar deviden dan melakukan investasi

baru tanpa mengandalkan pendanaan dari luar perusahaan.
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Parawiyati dan Baridwan (1998) meneliti kemampuan laba dan arus kas

dalam memprediksi laba dan arus kas perusahaan manufaktur go public di

Indonesia. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa prediktor arus kas

signifikan dalam memprediksi laba satu tahun ke depan.

Syafriadi (2000) dalam Dahler dan Febrianto (2006) meneliti kemampuan

laba dan arus kas dalam memprediksi laba dan arus kas. Hasil penelitian tersebut

menunjukkan bahwa arus kas memiliki pengaruh dalam memprediksi laba masa

depan. Berdasarkan teori dan penelitian-penelitian terdahulu, maka hipotesis

keenam ini adalah :

H6 : perubahan arus kas mampu memprediksi laba di masa mendatang.

2.12.7. Hipotesis 7

Parawiyati dan Baridwan (1998) meneliti kemampuan laba dan arus kas

dalam memprediksi laba dan arus kas perusahaan manufaktur go public di

Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prediktor laba signifikan

dalam memprediksi arus kas satu tahun ke depan. Prediktor laba juga memberikan

pengaruh yang lebih besar dalam memprediksi arus kas untuk periode satu tahun

ke depan dibandingkan prediktor arus kas.

Dahler dan Febrianto (2006) meneliti kemampuan laba dan arus kas

dalam memprediksi arus kas masa depan pada perusahaan yang melaporkan laba

positif dan laba negatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa laba memiliki

kemampuan dalam memprediksi arus kas operasi masa depan untuk kelompok
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perusahaan berlaba positif. Berdasarkan teori dan penelitian-penelitian terdahulu,

maka hipotesis kedelapan penelitian ini adalah:

H7 : perubahan laba mampu memprediksi arus kas di masa mendatang.

2.12.8. Hipotesis 8

Piutang dagang adalah jumlah terhutang oleh pelanggan untuk barang

dan jasa yang telah diberikan sebagian dari operasi bisnis normal (Kieso et al,

2002). Transaksi paling umum yang menciptakan piutang adalah penjualan barang

dagang atau jas secara kredit. Piutang dagang akan mempengaruhi aliran kas di

masa mendatang. Piutang pada periode berjalan akan mengakibatkan aliran kas

masuk bertambah pada saat piutang tersebut dilunasi. Maka dalam penelitian ini

piutang memiliki pengaruh terhadap perubahan arus kas di masa mendatang.

Sandiyani dan Aryati (2001) dalam Enik Kusumawati (2006) meneliti

mengenai hubungan informasi keuangan dengan laba dan arus kas. Hasil

pengujiannya membuktikan bahwa arus kas, piutang, dan biaya administrasi dan

penjualan secara signifikan mempengaruhi perubahan arus kas, sedangkan

variabel laba, persediaan, dan rasio laba kotor terhadap penjualan tidak

mempengaruhi perubahan arus kas secara signifikan. Berdasarkan teori dan

penelitian-penelitian di atas, maka hipotesis kesembilan ini adalah:

H8 : Perubahan piutang mampu memprediksi arus kas di masa mendatang.
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2.12.9. Hipotesis 9

Menurut PSAK N0.14 paragraf 3, persediaan adalah aktiva yang tersedia

untuk dijual dalam kegiatan normal, aktiva dalam proses produksi dan atau dalam

perjalanan, atau aktiva dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan

dalam proses produksi atau pemberian jasa. Kenaikan atau penurunan perubahan

persediaan mengindikasikan adanya kenaikan atau penurunan penjualan, dan

penjualan ini akan mempengaruhi aliran arus kas masuk pada saat pendapatan

tersebut diterima, sehingga perubahan persediaan akan berpengaruh pada arus kas

di masa mendatang. Berdasarkan teori dan penelitian di atas, maka hipotesis

kesepuluh ini adalah:

H9 : Perubahan persediaan mampu memprediksi arus kas di masa mendatang.

2.12.10. Hipotesis 10

Menurut Munandar (2003, hal 187) pengertian anggaran biaya

administrai adalah anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang

biaya yang terjadi serta biaya lain yang sifatnya untuk keperluan secara

keseluruhan, yang di dalamnya meliputi rencana tentang jenis biaya administrasi,

jumlah biaya administrasi, dan waktu (kapan) biaya administrasi tersebut terjadi

dan dibebankan, yang masing-masing dikaitkan dengan tempat (departemen)

dimana biaya administrasi tersebut terjadi.

Sandiyani dan Titik (2001) meneliti tentang hubungan informasi

keuangan dengan laba dan arus kas. Pengujiannya yang kedua yakni hubungan

informasi keuangan dengan arus kas. Hasil pengujiannya membuktikan bahwa



39

arus kas, piutang, dan biaya administrasi dan penjualan secara signifikan

mempengaruhi perubahan arus kas. Berdasarkan teori dan penelitian di atas maka

hipotesis kesebelas ini adalah:

H10 : Perubahan biaya operasional mampu memprediksi arus kas di masa

mendatang.

2.12.11. Hipotesis 11

Setiap Perusahaan akan berusaha untuk meningkatkan kinerja

perusahaannya dalam rangka untuk mencapai suatu tujuan perusahaan yaitu

memperoleh laba serta mempertahankan kelangsungan operasinya. Suatu

perusahaan haruslah berada dalam keadaan menguntungkan/profitable, tanpa

adanya keuntungan akan sulit bagi perusahaan untuk menarik modal dari luar.

Para kreditur, pemilik perusahaan akan berusaha meningkatkan keuntungan ini,

karena disadari betul betapa pentingnya arti keuntungan bagi masa depan

perusahaan.

Di dalam menjalankan usahanya suatu perusahaan selalu membutuhkan

kas yang diperlukan untuk membiayai operasi perusahaan sehari-hari maupun

untuk mengadakan investasi baru dalam aktiva tetap.

Dalam hal ini kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan harus dapat

dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh perusahaan sehingga dapat

menghasilkan keuntungan atau profitabilitas  bagi perusahaan. Dengan begitu

kelangsungan operasi suatu perusahaan dapat berjalan dengan baik dan

perusahaan mampu bertahan serta dapat bersaing dengan perusahaan lain.
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Keuntungan/Profitabilitas yang dihasilkan oleh perusahaan dengan

menggunakan total aktiva memberikan arus kas positif yang cukup besar bagi

perusahaan sehingga tujuan yang ingn dicapai oleh perusahaan akan tercapai

dengan baik. Seperti yang dikemukakan oleh J Weston dan Thomas E. Copeland

dalam bukunya Manajemen keuangan jilid 1 (1995:37) bahwa meningkatnya

tingkat Profitabilitas dan kegiatan operasi perusahaan akan memberikan arus kas

positif yang cukup besar, perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi

akan berada dalam posisi memiliki akses yang kuat ke dalam pasar keuangan. Hal

ini berarti apabila profitabilitas yang diukur dengan menggunakan rasio Gross

profit margin dan rasio Net Profit Margin menunjukkan nilai yang lebih besar

maka akan bertambahnya arus kas (Cash Flow) perusahaan. Berdasarkan teori dan

penelitian di atas, maka hipotesis keduabelas ini adalah:

H11 : Perubahan Rasio Gross Profit Margin mampu memprediksi arus kas di

masa mendatang.

2.12.12. Hipotesis 12

Laporan arus kas merupakan laporan yang menyajikan informasi tentang

jumlah arus kas masuk dan arus kas keluar atau sumber dan pemakaian kas dalam

suatu perusahaan. Laporan arus kas harus melaporkan arus kas selama periode

tertentu dan diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan

(PSAK No.2, revisi 2009, paragraf 10). Entitas menyajikan arus kas dari aktivitas

operasi, investasi, dan pendanaan dengan cara yang paling sesuai dengan bisnis

entitas tersebut. Klasifikasi menurut aktivitas memberikan informasi yang
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memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai pengaruh aktivitas tersebut

terhadap posisi keuangan entitas serta terhadap jumlah kas dan setara kas.

Tujuan pelaporan arus kas memberikan informasi mengenai sumber,

penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi dan

saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi ini disajikan untuk

pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan (SAP, lampiran V, paragraf 2).

Dahler dan Febrianto (2006) meneliti kemampuan laba dan arus kas

dalam memprediksi arus kas masa depan pada perusahaan yang  melaporkan laba

positif dan laba negatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa arus kas operasi

tahun berjalan memiliki kemampuan lebih baik daripada laba dalam memprediksi

arus kas operasi masa depan baik untuk kelompok perusahaan berlaba positif

maupun berlaba negatif.  Berdasarkan teori dan penelitian-penelitian terdahulu,

maka hipotesis ketigabelas ini adalah :

H12 : Perubahan Arus kas mampu memprediksi arus kas di masa mendatang.


