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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Setiap perusahaan selalu diminta untuk menggunakan sumber daya yang 

ada di perusahaan secara maksimal agar tetap bertahan dan terus berkembang. 

Sumber daya yang digunakan secara maksimal, akan membuat perusahaan 

beroperasi dengan penuh dan mencapai kinerja yang baik. Kinerja perusahaan 

yang baik dapat tercermin melalui laporan keuangan. Laporan keuangan dapat 

digunakan oleh para pengguna laporan keuangan sebagai alat untuk mengukur 

kinerja baik jangka pendek maupun jangka panjang. Laporan keuangan berisikan 

informasi keuangan perusahaan, kinerja perusahaan dan pertanggungjawaban 

manajemen dalam menggunakan sumber daya yang dimiliki.  

Laporan keuangan dapat berguna bagi para pengguna laporan keuangan 

bila memenuhi karateristik kualitatif informasi akuntansi. Karatersitik kualitatif 

informasi akuntansi terdiri dari dua yaitu primer dan sekunder. Kualitas primer 

terdiri dari relevansi dan reliabilitas. Sedangkan, kualitas sekunder terdiri dari 

komparabilitas dan konsistensi. Penelitian ini mengacu  pada salah satu 

karateristik informasi laporan keuangan, yaitu relevansi. Relevansi berarti 

kemampuan informasi akuntansi dalam proses pengambilan keputusan sehingga 

keberadaan informasi tersebut mampu mengubah atau mendukung harapan 

mereka. Menurut Imam dan Anis ( 2007 : 165 ) informasi yang relevan akan 

bermanfaat bagi investor, kreditor dan pengguna lainnya apabila informasi  
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tersebut dapat digunakan untuk mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa 

sekarang dan masa mendatang (predictive value).  Selain itu informasi yang 

relevan dapat memperbaiki harapan yang sebelumnya (feedback value) dan 

tersedia tepat waktu yang mampu mempengaruhi keputusan yang diambil 

(timeliness). 

Prediksi arus kas masa depan penting dilakukan karena berguna bagi para 

pengguna laporan keuangan baik pihak internal maupun pihak eksternal. Bagi 

pihak manajemen dan auditor prediksi arus kas masa depan digunakan untuk 

mengevaluasi aktivitas operasi perusahaan saat ini dan memproyeksikan 

keuangan di masa depan seperti, melihat kecukupan arus kas untuk melunasi 

pinjaman, membayar deviden, memelihara kemampuan operasi perusahaan dan 

melakukan investasi baru tanpa harus meminjam ke pihak luar. Sedangkan bagi 

pihak internal seperti kreditor, prediksi arus kas masa depan digunakan untuk 

melihat kemampuan perusahaan dalam melunasi pinjaman jangka pendek. Bagi 

para investor prediksi arus kas masa depan digunakan untuk mengambil 

keputusan melakukan investasi atau tidak. Sebelum melakukan investasi pada 

suatu perusahaan, investor akan melakukan pertimbangan prospek perusahaan di 

masa depan dengan meminta laporan keuangan perusahaan selama dua atau tiga 

tahun sebelumnya dan mengharuskan perusahaan menyediakan prediksi arus kas 

dua atau tiga tahun kedepan. 

Prediksi akan arus kas juga dapat digunakan untuk memprediksi keadaan 

perusahaan di masa depan dan menilai risiko yang mungkin terjadi (Lorek dan 

Willinger, 2006). Arus kas digunakan sebagai acuan yang dapat digunakan 
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dalam menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas 

serta dapat digunakan untuk menilai kebutuhan perusahaan dalam menggunakan 

kas. Selain itu, dari laporan arus kas dapat digunakan untuk mengetahui 

likuiditas, solvabilitas dan profitabilitas dari sebuah perusahaan (Yaniartha, 

2011). Laporan keuangan merupakan laporan dalam bentuk informasi yang 

sangat diperlukan bagi para pemangku kepentingan dalam pengambilan 

keputusan. Arus kas masa depan dapat diprediksi dengan beberapa faktor dalam 

operasi suatu perusahaan yaitu: Pertama, arus kas yang berasal dari aktivitas 

operasi sangat berpengaruh dalam jalannya aktivitas operasi perusahaan 

sehingga sangat menjamin likuiditas perusahaan dalam meningkatkan 

kinerjanya. Menurut PSAK No. 2, informasi yang disajikan dalam laporan arus 

kas jika dikaitkan dengan laporan keuangan lain dapat digunakan untuk menilai 

kemampuan perusahaan dalam mengahasilkan kas dan setara kas dan 

memungkinkan para pengguna untuk menilai dan membandingkan nilai 

sekarang dari arus kas masa depan (future cash flow). Kedua, laba merupakan 

komponen yang paling penting dalam menilai keadaan dan perkembangan 

perusahaan berkualitas atau tidak, sehingga investor dapat menilai dan 

memprediksikan perkembangan perusahaan di masa yang akan datang. Ketiga, 

modal kerja operasional merupakan hal yang sangat dibutuhkan dalam aktivitas 

suatu perusahaan dalam menjalankan kegiatannya, karena modal kerja akan 

berdampak pada kelangsungan operasi perusahaan untuk menambah modal 

dalam jangka waktu panjang yang akan berpengaruh  terhadap kenaikan kas 

dimasa mendatang.  
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Penelitian ini akan menggunakan perusahaan manufaktur sebagai  studi 

penelitiannya, perusahaan manufaktur dipilih karena beberapa tahun terakhir 

mengalami pertumbuhan pesat walaupun kondisi perekonomian di Indonesia 

sedang lesu. Dalam kemenperin – menyebutkan industri manufaktur 

diproyeksikan tumbuh mencapai 7,1% pada tahun 2013 meskipun kondisi 

perekonomian di Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa masih diwarnai 

ketidakpastian. Berbagai faktor negatif seperti kenaikan harga gas, tarif dasar 

listrik, upah minimun pekerja, infrasturktur yang belum dapat diandalkan, serta 

melemahnya nilai tukar, tetap tidak mengganggu pertumbuhan sektor ini. 

Terjaganya sektor ini akan berdampak pada peningkatan pendapatan perusahaan 

yang bergerak di bidang manufaktur.  

Penelitian tentang prediksi arus kas telah banyak dilakukan. Beberapa 

penelitian yang dilakukan antara lain oleh Ni Komang (2015) yang menemukan 

bahwa free cash flow berpengaruh positif dan signifikan dalam memprediksi 

laba dan arus kas operasi mendatang pada perusahaan yang terdaftar di BEI 

periode 2009-2013. Hasil yang sama juga diperoleh  oleh Ayu (2014) bahwa 

arus kas operasi memiliki kemampuan yang tidak berbeda dibandingkan dengan 

laba bersih dalam memprediksi arus kas masa depan  pada perusahaan Cunsomer 

Goods. Hal ini kemudian berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Rai (2015) yang menunjukkan hasil arus kas operasi memiliki kemampuan 

secara signifikan, sedangkan variabel laba, laba ditambah depresiasi dan modal 

kerja operasional tidak memiliki kemampuan dalam memprediksi arus kas masa 

depan. Hal yang sama juga ditemukan oleh Nany (2013) yang menunjukkan 
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bahwa arus kas operasi tidak memiliki kemampuan prediksi satu tahun ke depan 

dalam tiga sektor, yaitu industri dasar dan kimia, aneka industri dan keuangan.  

Adanya penelitian sebelumnya yang menunjukkan hasil yang berbeda-

beda, maka peneliti ingin menguji kembali variabel penelitian pada rentang 

waktu yang berbeda dan membandingkan hasil penelitian sekarang  dengan 

penelitian sebelumnya agar dapat mengetahui hasil penelitian ini konsisten atau 

tidak. Sehingga,  dilakukan penelitian untuk melihat kemampuan laba, arus kas 

operasi dan modal kerja dalam memprediksikan arus kas masa depan pada 

perusahaan manufaktur periode 2010-2014. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang sudah dikemukakan sebelumnya, maka 

rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Apakah  laba operasi saat ini memiliki kemampuan dalam 

memprediksi arus kas masa depan? 

2. Apakah  arus kas operasi saat ini memiliki kemampuan dalam 

memprediksi arus kas masa depan? 

3. Apakah  modal kerja saat ini memiliki kemampuan dalam 

memprediksi arus kas masa depan? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka dapat dijelaskan tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk menguji kemampuan laba operasi dalam memprediksi arus kas 

masa depan.  

2. Untuk menguji kemampuan arus kas operasi dalam memprediksi arus 

kas masa depan. 

3. Untuk menguji kemampuan modal kerja  dalam memprediksi arus kas 

masa depan. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan bisa diperoleh dari penelitian ini adalah : 

1. Bagi akademisi, memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu 

akuntansi terutama tentang tingkat kemampuan laba, arus kas operasi, 

dan modal kerja dalam memprediksi arus kas masa depan. 

2. Diharapkan dapat menjadi referensi dan sumber bacaan, baik bagi 

kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan kajian pembelajaran 

dan penelitian selanjutnya. 

3. Bagi praktisi bisnis, diharapkan dapat memberikan informasi tentang 

kemampuan laba, arus kas operasi, dan modal kerja dalam 

memprediksi arus kas masa depan sehingga perusahaan dapat 

merencanakan keuangan dengan baik. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Penulisan skripsi ini dibagi dalam beberapa bab dan pembahasan antara 

satu bab dengan bab yang lain yang saling berkaitan. Adapun sistematikanya 

disusun sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bab pendahuluan berisi latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, manfaat penulisan dan 

sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini akan diuraikan mengenai tinjauan pustaka yang 

menguraikan tentang penelitian terdahulu yang menjadi rujukan 

dan menjadi perbandingan dengan penelitian ini. Selain itu, berisi 

pula landasan teori yang berkaitan dengan prediksi arus kas periode 

yang akan datang yang mendasari penelitian ini. Kerangka 

pemikiran serta hipotesis penelitian. 

BAB III METODE PENELITIAN 

 Pada bab ini akan menjelaskan tentang rancangan penelitian,

 batasan penelitian, identifikasi penelitian, definisi  operasional dan 

pengukuran variabel, populasi sampel dan teknik pengambilan 

sampel, data dan  metode pengumpulan data, serta teknik analisis 

data yang digunakan. 
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BAB IV  GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 

Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran subyek penelitian, 

analisis data, dan pembahasan. 

BAB V PENUTUP  

Pada bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan, keterbatasan, dan 

saran bagi peneliti selanjutnya. 
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