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ABSTRAK 
 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh perubahan laba, 
perubahan piutang, perubahan persediaan, perubahan biaya administrasi dan 
penjualan, perubahan rasio gross profit margin dalam memprediksi laba pada 
perusahaan industri barang konsumsi yang tercatat di bursa efek indonesia (bei) 
serta untuk mengetahui pengaruh perubahan laba, perubahan piutang, perubahan 
persediaan, perubahan biaya administrasi dan penjualan, perubahan rasio gross 
profit margin dan perubahan arus kas dalam memprediksi arus kas masa depan 
pada perusaahaan industri barang konsumsi yang tercatat di bursa efek indonesia 
(bei). 
Penelitian ini menggunakan metode analisis kuantitatif deskriptif dan 
menggunakan data sekunder yang berupa neraca, laporan laba rugi, dan laporan 
arus kas periode 2008-2011 pada perusahaan industri barang konsumsi yang 
terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) 
 
Dari hasil uji F dalam memprediksi laba masa depan diketahui tingkat signifikan 
sebesar 215,123,sedangkan uji F dalam memprediksi arus kas masa depan didapat 
hasil 8.849. Hal ini berarti perubahan laba, perubahan piutang, perubahan 
persediaan, perubahan biaya administrasi dan penjualan, perubahan gross profit 
margin serta perubahan arus kas ada pengaruh secara signifikan dalam 
memprediksi laba dan arus kas masa depan. R square ialah 0,922 didapat hasil 96 
% dipengaruhi oleh perubahan perubahan laba, perubahan piutang, perubahan 
persediaan, perubahan biaya administrasi dan penjualan, perubahan gross profit 
margin serta perubahan arus kas, R square ialah 0,327 didapat hasil 57,1 % 
dipengaruhi variabel independent. 
 
Kata kunci : Laba, Piutang, Persediaan, Arus Kas, GPM, Biaya administrasi 
dan penjualan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

masa sekarang sangat dirasakan ketatnya persaingan dalam dunia usaha, 

karenanya perusahaan diharapkan harus memiliki kemampuan yang kuat di berbagai 

bidang seperti Keadaan keuangan, bidang pemasaran, bidang operasional dan bidang 

sumber daya manusia.  

Dan informasi teknologi salah satu hal yang penting dalam penilaian prestasi 

perusahaan adalah kondisi keuangannya, keberhasilan suatu perusahaan dapat dilihat dari 

kinerja dari tahun ke tahun, yang dimaksud dengan prestasi perusahaan adalah hasil dari 

banyak keputusan individual yang dibuat secara terus menerus oleh pihak manajemen 

perusahaan.  

Peran manajemen keuangan sangat penting dalam kelangsungan hidup suatu 

perusahaan, penilaian kondisi keuangan dan perkembangan perusahaan dapat dilihat 

dalam laporan keuangan yang berguna bagi perencanaan dan pengambilan keputusan 

jangka pendek maupun jangka panjang serta merupakan persoalan yang kompleks dan 

sulit karena menyangkut masalah efektifitas dan pemanfaatan modal, efensiensi serta 

rentabilitas dari kegiatan perusahaan. 

Laporan keuangan merupakan hasil pengumpulan dan pengolahan data keuangan 

yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan atau ikhtisar lainnya yang dapat 

digunakan untuk membantu para pemakai didalam menilai kinerja perusahaan sehingga 

dapat mengambil keputusan yang tepat, memprediksi jumlah dan penentuan waktu arus 
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 2 

kas di masa yang akan datang yakni dividen dan bunga yang berkaitan dengan investasi 

mereka (Mamduh Hanafi dan Halim: 2003).  

Pemakai informasi keuangan untuk mempengaruhi dan memantau aktivitas-

aktivitas manejemen, pada prinsipnya laporan keuangan merupakan informasi yang dapat 

membantu investor dan para pelaku pasar modal dalam menginterprestasikan keadaan 

suatu perusahaan, namun hanya dengan melihat laporan keuangan, informasi lain yang 

lebih mendalam tentang kinerja tidak dapat diketahui, oleh karena itu, dibutuhkan suatu 

perhitungan lebih lanjut atau analisis yang tepat pada laporan keuangan tersebut. 

Perhatian investor yang sering terpusat pada informasi laba tanpa memperhatikan 

prosedur yang digunakan untuk melakukan manajemen atas laba (earnings management) 

atau manipulasi laba (earnings manipulation). Salah satu hipotesis yang dapat diajukan 

untuk menjelaskan manajemen laba adalah earnings smoothing atau income smoothing 

hipothesis yang menaksirkan bahwa laba dimaipulasi untuk menguragi fluktuasi sekitar 

tingkat yang dipertimbangkan normal bagi perusahaan, menyebabkan manajemen untuk 

mengurangi fluktuasi sekitar tingkat yang dipertimbangkan normal bagi 

perusahaan,menyebabkan menejemen untuk mengelola laba dalam usahanya membuat 

entitas tampak bagus secara finansial, dalam hal ini perataan laba menunjukkan suatu 

usaha manajemen perusahaan untuk mengurangi variasi abnormal laba dalam batas-batas 

yang diijinkan dalam praktek akuntansi dan prinsip manajemen yang wajar. 

Analisis laporan keuangan biasanya didasarkan pada laporan keuangan yang 

dikeluarkan oleh perusahaan dan informasi ekonomi lainnya tentang perusahaan. 

Keberhasilan dalam mencapai suatu tingkat laba tertentu tidak lepas dari keberhasilan 

kinerja manajemen perusahaan, untuk mengetahui seberapa baik kinerja manajemen 
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perusahaan, dapat dilakukan dengan melihat dan mengevaluasi jumlah laba yang 

dihasilkan perusahaan sehingga bisa memperkirakan return yang diperoleh investor atas 

investasinya. 

Informasi laba yang merupakan komponen dari laporan keuangan memiliki 

potensi yang sangat penting baik bagi pihak intern maupun ekstern.Informasi laba 

memiliki manfaat sebagai berikut : menilai kinerja manajemen;membantu mengestimasi 

kemampuan laba yang representatif dalam jangka panjang; memprediksi laba dan 

menaksir risiko dalam investasi atau kredit. Keputusan tersebut, dianggap memerlukan 

informasi dari perusahaan tentang likuiditas dan solvensi, kemampuan menghasilkan 

laba, merupakan kemampuan mendatangkan aliran kas dan prestasi manajemen. 

Menurut sunariyah (2003:4):”investasi adalah penanaman modal untuk satu atau 

lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapat 

keuntungan di masa-masa yang akan datang.”dewasa ini banyak negara-negara yang 

melakukan kebijaksanaan yang bertujuan untuk meningkatkan investasi baik domestik 

ataupun modal asing, hal ini dilakukan oleh pemerintah sebab kegiatan investasi akan 

mendorong pula kegiatan ekonomi suatu negara, penyerapan tenaga kerja, peningkatan 

output yang dihasilkan, penghematan devisa atau bahkan penambahan devisa. 

Menurut husnan  (1996:5) menyatakan bahwa ”proyek investasi merupakan suatu 

rencana untuk menginvestasikan sumber-sumber daya, baik proyek raksasa ataupun 

proyek kecil untuk memperoleh manfaat pada masa yang akn datang.”, pada umumnya 

manfaat ini dalam bentuk nilai uang, sedang modal, bisa saja berbentuk bukan uang, 

misalnya : tanah, bangunan, mesin, dan lain-lain.  

Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.



 4 

Sisi pengeluaran investasi ataupun manfaat yang diperoleh, semua harus 

dikonversikan dalam nilai uang. Suatu rencana investasi perlu dianalisis secara seksama. 

Analisis rencana investasi pada dasarnya merupakan penelitian tentang dapat tidaknya 

suatu proyek (baik besar maupun kecil) dapat dilaksanakan dengan berhasil, atau suatu 

metode penjajakan dari suatu gagasan usaha/bisnis kemungkinan layak atau tidaknya 

gagasan usaha/bisnis tersebut dilaksanakan. 

Menurut Husnan(2003) adalah pasar untuk berbagai instrument keuangan jangka 

panjang yang bisa diperjual belikan, baik dalam bentuk utang maupun modal sendiri, baik 

yang diterbitkan oleh pemerintah, public authoritis, maupun perusahaan swasta menurut 

Usman (1990:62) umumnya surat-surat berharga yang diperdagangkan dipasar modal 

dapat dibedakan menjadi surat berharga yang bersifat hutang dan surat berharga yang 

bersifat pemilikan. Surat berharga yang bersifat hutang umumnya dikenal dengan nama 

obligasi dan surat berharga yang bersifat pemilikan dikenal dengan nama saham, dapat 

juga didefinisikan bahwa obligasi adalah bukti pengakuan hutang dari perusahaan, 

sedangkan saham adalah bukti penyertaan dari perusahaan. 

Pengertian pasar modal secara umum adalah suatu sistem keuangan yang 

terorganisasi, termasuk didalamnya adalah bank-bank komersial san semua lembaga 

perantara dibidang keuangan, serta keseluruan surat-surat berharga yang beredar, dalam 

arti sempit, pasar modal adalah suatu pasar (tempat, berupa gedung) yang disiapkan, 

memperdagangkan saham-saham, obligasi-obligasi, dan jenis surat berharga lainnya 

dengan memakai jasa para perantara pedagang fefek (sumariyah 2000 : 4). Dilihat dari 

pengertian akan pasar modal diatas, maka jelaslah bahwa pasar modal juga merupakan 
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salah satu cara bagi perusahaan dalam mencari dana dengan menjual hak kepemilikan 

perusahaan kepada masyarakat. 

Pengertian pasar modal menurut undang-undang pasar modal nomor 8 tahun 1995 

: ”pasar modal yaitu sebagai suatu kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum 

dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang 

diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dangan efek.” 

Pengertian pasar modal menurut fakhruddin (2001:1) : pasar modal (capital 

market) merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa 

diperjual belikan, baik dalam bentuk utang ataupun modal sendiri.” 

Pada alran kas atau pada laporan arus kas memberikan informasi tentang arus kas 

suatu perusahhan berguna bagi pemakaian laporan keuangan sebagai dasar untuk menilai 

kemampuan dalam mengahsilkan kas dan setara kas dan menilai kebutuhan perusahaan, 

dalam proses pengambilan keputusan ekonomi, para pemakai informasi keuangan perlu 

melakukan evaluasi terhadap kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara 

kas serta kapastian untuk mendapatkannya. 

Penggunaan laba  dan arus kas sebagai alat pembuatan keputusan adalah proses 

yang kompleks karena perlu diperhatikan informasi-informasi yang terkandung 

didalamnnya. Penelitian yang menguji tentang kandungan informasi pada laporan laba 

dan arus kas telah banyak dilakukan.  Sejauh ini hasil pengujian tersebut masih 

mengadung kontradiksi atas kesimpulan yang dilakukan berkaitan dangan mafaat isi 

informasi yang dikandungnya. Laporan laba rugi dipandang sebagai informasi yang lebih 

baik dalam menilai prospek laba dan arus kas dimasa yang akan datang dan bahkan lebih 
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baik dari laporan arus kas walaupun arus kas menunjukkan hubungan yang kuat 

mengenai penerimaan dan pengeluaran kas pada tahun yang berjalan.  

Informasi yang terkandung dalam laporan laba rugi dan komponen-

komponennnya yang diukur dengan sistem akuntansi akrual memberikan indikasi yang 

baik mengenai kinerja perusahaan, selain itu sifat laba sebagai seri waktu (time series) 

memberikan implementasi pada perubahan laba dan ada korelasi yang serial, artinya seri 

waktu laba periode waktu terdahulu memiliki kecenderungan untuk mengalami 

perubahan terhadap laba dimasa mendatang, hal ini menunjukkan bahwa laba memiliki 

potensi sebagai prediktor.  

Marpaung (2006) meneliti tentang kemampuan laba, piutang, persediaan, biaya 

administrasi dan penjualan, dan rasio gross profit margin, dalam penelitiannya, Marpaung 

menekankan pentingnya penggunaan analisis fundamental yaitu informasi keuangan 

(laba, arus kas, piutang, sediaan, biaya administrasi dan penjualan serta rasio gross profit 

margin) untuk memprediksikan keuntungan investasi dalam hal ini laba dan arus kas di 

masa mendatang bagi investor di pasar modal. 

Dari keterangan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang 

kemampuan informasi keuangan dalam memprediksi laba dan arus kas di masa 

mendatang, dengan mengajukan judul “KEMAMPUAN INFORMASI KEUANGAN 

UNTUK MEMPREDIKSI KEPUTUSAN INVESTASI BAGI INVESTOR DI 

PERUSAHAAN INDUSTRI PADA INDOTERN YANG TERKAIT DI BURSA EFEK 

INDONESIA (BEI).” 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis 
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mencoba merumuskan pertanyaan penelitian sebagai bahan untuk diteliti dan dianalisis 

adalah : 

a. Apakah terdapat pengaruh informasi keuangan dalam memprediksi laba di masa 

mendatang? 

b. Apakah terdapat pengaruh informasi keuangan dalam memprediksi arus kas di 

masa mendatang? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Dalam mengacu pada rumusan masalah yang telah dirumuskan diatas, maka 

tujuan penelitian ini adalah 

a. Untuk menguji pengaruh informasi keuangan dalam memprediksi laba di masa 

mendatang. 

b. Untuk menguji pengaruh informasi keuangan dalam memprediksi arus kas di 

masa mendatang. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Kontribusi bagi ilmu pengetahuan secara teori dan praktek adalah 

a. Bagi Ilmu Akuntansi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan pengetahuan dan dapat 

menjadi bahan referensi khususnya untuk mengkaji topik–topik yang berkaitan dengan 

kemampuan suatu informasi keuangan untuk menganalisa suatu laporan keuangan. 

b. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk 

dijadikan sebagai bahan masukan untuk kemajuan perusahaan terutama dalam penilaian 
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dan analisa laporan keuangan untuk mendukung terciptanya tujuan perusahaan dimasa 

depan. 

c. Bagi Investor 

Sebagai bahan masukan, alat analisis, dan pertimbangan yang dapat digunakan 

dalam mengambil keputusan untuk melakukan investasi dari pasar modal sesuai dengan 

informasi keuangan yang diperoleh dengan analisa keuangan yang tepat. 
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