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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Laporan Keuangan
Laporan keuangan merupakan kombinasi dari data keuangan suatu
perusahaan yang menggambarkan kemajuan perusahaan dan dibuat secara periodik.
Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan yang lengkap
yang biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan
(yang dapat disajikan dalam berbagai cara, misalnya sebagai laporan arus kas atau
laporan arus dana), catatan (notes), dan laporan lain serta materi penjelasan yang
merupakan bagian integral dari laporan keuangan, IAI (2009 : 9).

2.2 Kondisi Keuangan
Salah satu aspek pentingnya analisis terhadap laporan keuangan dari
sebuah

perusahaan

adalah

kegunaannya

untuk

meramal

kontinuitas

atau

kelangsungan hidup perusahaan. Prediksi kondisi keuangan perusahaan sangat
penting bagi manajemen dan pemilik perusahaan untuk mengantisipasi kemungkinan
adanya potensi kebangkrutan.
Financial distress merupakan kondisi dimana keuangan perusahaan
dalam keadaan tidak sehat atau krisis. Financial distress terjadi sebelum
kebangkrutan. Kebangkrutan sendiri biasanya diartikan sebagai suatu keadaan atau
situasi dimana perusahaan gagal atau tidak mampu lagi memenuhi kewajiban –
12
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kewajiban debitur karena perusahaan mengalami kekurangan dan ketidakcukupan
dana untuk menjalankan atau melanjutkan usahanya sehingga tujuan ekonomi yang
ingin dicapai oleh perusahaan dapat dicapai yaitu profit, sebab dengan laba yang
diperoleh perusahaan bisa digunakan untuk mengembalikan pinjaman, bisa
membiayai operasi perusahaan dan kewajiban – kewajiban yang harus dipenuhi bisa
ditutup dengan laba atau aktiva yang dimiliki. Model financial distress perlu untuk
dikembangkan, karena dengan mengetahui kondisi financial distress perusahaan
sejak dini diharapkan dapat dilakukan tindakan – tindakan untuk mengantispasi yang
mengarah kepada kebangkrutan.
Prediksi financial distress perusahaan ini menjadi perhatian banyak
pihak. Pihak – pihak yang menggunakan model tersebut meliputi :
1. Pemberi pinjaman. Penelitian berkaitan dengan prediksi financial distress
menpunyai relevansi terhadap institusi pemberi pinjaman, baik dalam
memutuskan apakah akan memberikan suatu pinjaman dan menentukan
kebijakan untuk mengawasi pinjaman yang telah diberikan.
2. Investor. Model prediksi financial distress dapat membantu investor ketika akan
menilai kemungkinan masalah suatu perusahaan dalam melakukan pembayaran
kembali pokok dan bunga.
3. Pembuat peraturan. Lembaga regulator mempunyai tanggung jawab mengawasi
kesanggupan membayar hutang dan menstabilkan perusahaan individu. Hal ini
menyebabkan perlunya suatu model yang aplikatif untuk mengetahui
kesanggupan perusahaan membayar hutang dan menilai stabilitas perusahaan.
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4. Pemerintah. Prediksi financial distress juga penting bagi pemerintah dan
antitrust regulation.
5. Auditor. Model prediksi financial distress dapat menjadi alat yang berguna bagi
auditor dalam membuat penilaian going concern suatu perusahaan.
6. Manajemen. Apabila perusahaan mengalami kebangkrutan maka perusahaan
akan menanggung biaya langsung (fee akuntan dan pengacara) dan biaya tidak
langsung (kerugan penjualan atau kerugian paksa akibat ketetapan pengadilan).
Sehingga dengan adanya model prediksi financial distress diharapkan
perusahaan dapat menghindari kebangkrutan dan otomatis juga dapat
menghindari biaya langsung dan tidak langsung dari kebangkrutan.
Dalam penelitian yang terdahulu, pengujian yang dilakukan untuk
mengetahui kondisi suatu perusahaan yang mengalami financial distress dapat
ditentukan dengan berbagai cara, seperti Lau (1987) dan Hill, Perry dan Andes
(1996) menggunakan adanya pemberhentian tenaga kerja atau menghilangkan
pembayaran deviden,Asquith, Gertner dan Scharfstein (1994) menggunakan interest
coverage ratio untuk mendefinisikan financial distress, Whitaker (1999) mengukur
financial distress dengan cara adanya arus kas yang lebih kecil dari utang jangka
panjang saat ini, John, Lang dan Netter (1992) mendefinisikan financial distress
sebagai perubahan harga ekuitas. Platt dan Platt (2002) melakukan penelitian
terhadap 24 perusahaan yang mengalami financial distress dan 62 perusahaan yang
tidak mengalami financial distress, dengan menggunakan model logit mereka
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berusaha untuk menentukan rasio keuangan yang paling dominan untuk memprediksi
adanya financial distress. Temuan dari penelitian ini adalah:
a. Variabel EBITDA/sales, current assets/current liabilities dan cash flow growth
rate memiliki hubungan negatif terhadap kemungkinan perusahaan akan
mengalami financial distress. Semakin besar rasio ini maka semakin kecil
kemungkinan perusahaan mengalami financial distress.
b. Variabel net fixed assets/total assets, long-term debt/equity dan notes
payable/total assets memiliki hubungan positif terhadap kemungkinan
perusahaan akan mengalami financial distress. Semakin besar rasio ini maka
semakin besar kemungkinan perusahaan mengalami financial distress.
Sedangkan kondisi keuangan yang baik adalah suatu keadaan atau situasi
dimana perusahaan mampu memenuhi kewajiban–kewajiban debitur dan mempunyai
cukup dana untuk menjalankan atau melanjutkan usahanya sehingga tujuan ekonomi
yang ingin dicapai oleh perusahaan dapat dicapai yaitu profit, sebab dengan laba
yang diperoleh perusahaan bisa digunakan untuk mengembalikan pinjaman, bisa
membiayai operasi perusahaan dan kewajiban – kewajiban yang harus dipenuhi bisa
ditutup dengan laba atau aktiva yang dimiliki.

2.3 Laba
Committee on Terminology mendefinisikan laba sebagai jumlah yang
berasal dari pengurangan harga pokok produksi, biaya lain dan kerugian dari penghasilan
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atau penghasilan operasi. Sedangkan menurut APB Statement mengartikan laba/rugi
sebagai kelebihan atau defisit penghasilan diatas biaya selama satu periode akuntansi
(Harahap, 2002). FASB Statement mendefinisikan accounting income atau laba
akuntansi sebagai perubahan dalam equity (net asset) dari suatu entity selama suatu
periode tertentu yang diakibatkan oleh transaksi dan kejadian atau peristiwa yang berasal
dari bukan pemilik. Dalam income termasuk seluruh perubahan dalam equity selain
daripemiliki dan pembayaran kepada pemilik (Harahap, 2002).
Makna laba secara umum adalah kenaikan kemakmuran dalam suatu
periode yang dapat dinikmati (didistribusi atau ditarik) asalkan kemakmuran awal masih
tetap dipertahankan. Laba atau keuntungan dapat didefinisikan dengan dua cara. Laba
dalam ilmu ekonomi murni didefinisikan sebagai peningkatan kekayaan seorang investor
sebagai hasil penanam modalnya, setelah dikurangi biaya-biaya yang berhubungan
dengan penanaman modal tersebut (termasuk di dalamnya, biaya kesempatan).
Sementara itu, laba dalam akuntansi didefinisikan sebagai selisih antara harga penjualan
dengan biaya produksi. Perbedaan diantara keduanya adalah dalam hal pendefinisian
biaya (Rahmat, 2009).
Menurut Ediningsih (2004), laba merupakan perbedaan antara pendapatan
dalam suatu periode dan biaya yang dikeluarkan untuk mendatangkan laba. Dalam
akuntansi, perbandingan tersebut memiliki dua tahap proses pengukuran secara
fundamental yaitu pengakuan pendapatan sesuai dengan prinsip realisasi dan pengakuan
biaya. Penyajian informasi laba melalui laporan tersebut merupakan focus kinerja
perusahaan yang penting dibanding dengan pengukuran kinerja yang mendasarkan pada
gambaran meningkatnya atau menurunnya. Sedangkan menurut Harnanto (2003), laba
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adalah selisih dari pendapatan di atas biaya-biayanya dalam jangka waktu (periode)
tertentu. Laba sering digunakan sebagai suatu dasar untuk pengenaan pajak, kebijakan
deviden, pedoman investasi serta pengambilan keputusan dan unsur prediksi.

Dalam akuntansi, laba adalah perbedaan antara harga dan biaya untuk
transaksi pasar apapun yang dicatat perusahaan dalam hal biaya komponen barang
yang diserahkan dan/atau jasa dan setiap operasi atau biaya lainnya. Belkaoui (2000)
menyatakan bahwa laba akuntansi secara operasional didefinisikan sebagai
perbedaan antara pendapatan yang direalisasikan yang berasal dari transaksi suatu
periode dan berhubungan dengan biaya historis. Dalam metode historical cost (biaya
historis), laba diukur berdasarkan selisih aktiva bersih awal dan akhir periode yang
masing-masing diukur dengan biaya historis sehingga hasilnya akan sama dengan
laba yang dihitung sebagai selisih pendapatan dan biaya. Menurutnya, SFAC No. 1
mengasumsikan bahwa laba akuntansi merupakan ukuran yang baik dari kinerja
suatu perusahaan dan bahwa laba akuntansi dapat digunakan untuk meramalkan arus
kas di masa depan. Laba akuntansi dengan berbagai interpretasi diharapkan dapat
digunakan antara lain sebagai berikut (Suwardjono 2005):
1. Indikator efisiensi penggunaan dana yang tertanam dalam perusahaan yang
diwujudkan dalam tingkat kembalian atas investasi (rate of return on invested
capital).
2. Pengukur prestasi atau kinerja badan usaha dan manajemen.
3. Dasar penentuan besar pengenaan pajak.
4. Alat pengendalian alokasi sumber daya ekonomi suatu negara.
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5. Dasar penentuan dan penilaian kelayakan tarif dalam perusahaan publik.
6. Alat pengendalian terhadap debitor dalam kontrak utang.
7. Dasar kompensasi dan pembagian bonus.
8. Alat motivasi manajemen dalam pengendalian perusahaan.
9. Dasar pembagian dividen
Bila dikaji secara mendalam, laba akuntansi bukanlah definisi yang
sesungguhnya dari laba, melainkan hanya merupakan penjelasan mengenai cara
untuk menghitung laba. Karakteristik dari pengertian laba akuntansi semacam itu
mengandung beberapa keunggulan. Beberapa keunggulan laba akuntansi yang
dikemukakan oleh Muqodim (2005) adalah:
a. Terbukti teruji sepanjang sejarah bahwa laba akuntansi bermanfaat bagi para
pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.
b. Laba akuntansi telah diukur dan dilaporkan secara obyektif dapat diuji
kebenarannya karena didasarkan pada transaksi nyata yg didukung oleh bukti.
c. Berdasarkan prinsip realisasi dalam mengakui pendapatan laba akuntansi
memenuhi dasar konservatisme.
d. Laba akuntansi bermanfaat untuk tujuan pengendalian, terutama berkaitan dengan
pertanggungjawaban manajemen.
Laba atau rugi sering dimanfaatkan sebagai ukuran untuk menilai
prestasi perusahaan atau sebagai dasar ukuran penilaian yang lain, seperti laba per
lembar saham. Unsur-unsur yang menjadi bagian pembentuk laba adalah pendapatan
dan biaya. Dengan mengelompokkan unsur-unsur pendapatan dan biaya, akan dapat
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diperoleh hasil pengukuran laba yang berbeda antara lain: laba kotor, laba
operasional, laba sebelum pajak, dan laba bersih. Laba akuntansi diharapkan dapat
digunakan sebagai: pengukur efisiensi, pengukur kinerja entitas dan manajemen,
dasar penentuan pajak, sarana alokasi sumber ekonomik, penentuan tarif jasa publik,
optimalisasi kontrak utang-piutang, basis kompensasi, motivator, dan dasar
pembagian dividen. Dalam penyajian laba, pos-pos operasi dalam arti luas (transaksi
nonpemilik) pada umumnya dilaporkan melalui statement laba-rugi, sedangkan pospos yang merupakan transaksi modal dilaporkan melalui statement laba ditahan atau
statement perubahan ekuitas. Laba merupakan selisih antara pendapatan dan biaya
secara akrual. Dapat dikatakan juga bahwa laba merupakan alat pengukur kembalian
atas investasi daripada hanya sekedar perubahan kas. Laba atau rugi termasuk beban
pajak penghasilan atas laba atau rugi sebelum pajak. Adapun komponen tersebut
adalah penjualan barang atau jasa, harga pokok penjualan, biaya-biaya operasi,
penghasilan dan biaya diluar operasi, pos-pos luar biasa dan pajak penghasilan
Akuntansi Keuangan (2009). Komponen laporan laba rugi dapat dijelaskan sebagai
berikut:
a. Penjualan
Penjualan adalah pendapatan yang diperoleh dari penyerahan barang atau jasa
kepada langganan dalam periode tertentu. Dalam laporan laba rugi penjualan
dilaporkan baik penjualan kotor maupun penjualan bersih.
b. Harga pokok penjualan
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Harga pokok penjualan adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk
memperoleh atau mendapatkan barang yang dijual.
c. Biaya operasi
Biaya operasi adalah biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka untuk
membiayai aktivitas perusahaan, baik administrasi maupun penjualan.
d. Pendapatan dan biaya diluar operasi
Pendapatan dan biaya diluar operasi adalah semua pendapatan yang diperoleh atau
beban yang timbul dari aktivitas-aktivitas di luar usaha utama perusahaan.
e. Pos-pos luar biasa
Pos-pos luas biasa adalah laba atau rugi yang timbul di luar usaha utama yang
bersifat insidentil. Ciri-ciri laba rugi luar biasa adalah bersifat tidak normal dan
tidak sering terjadi, misalnya laba dari pembatalan hutang kepada pemegang
saham, kerugian kebakaran, dan sebagainya.
f. Pajak penghasilan
Pajak penghasilan ini dihitung dari laba bersih sesuai dengan peraturan perpajakan
yang berlaku. Dalam laporan laba rugi, pajak penghasilan diperkurangkan dari
laba bersih sebelum pajak.

2.4 Arus Kas
Setiap perusahaan memerlukan kas dalam menjalankan aktivitas
usahanya baik sebagai alat tukar dalam memperoleh barang atau jasa maupun sebagai
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investasi dalam perusahaan tersebut. Kas merupakan alat pertukaran dan alat
pembayaran yang diterima untuk pelunasan hutang, dan dapat diterima sebagai
setoran dengan jumlah sebesar nilai nominalnya, juga simpanan bank atau tempat
lain yang dapat diambil sewaktu-waktu. Kas menggambarkan daya beli dan dapat
ditransfer segera dalam perekonomian pasar kepada setiap individu dan organisasi
dalam memperoleh barang dan jasa yang diperlukan. Kas juga menjadi sangat
penting karena baik perorangan, perusahaan, dan bahkan pemerintah harus
mempertahankan posisi likuiditas yang memadai, yakni mereka harus memiliki
sejumlah uang yang mencukupi untuk membayar kewajiban pada saat jatuh tempo
agar entitas bersangkutan dapat beroperasi. Kas terdiri dari saldo kas yang ditangan
perusahaan dan termasuk rekening giro. Setoran kas adalah aset yang dimiliki untuk
memenuhi komitmen kas jangka pendek, bukan untuk investasi dan dengan cepat
dapat dijadikan menjadi kas. Kas dapat dikatakan merupakan satu-satunya pos yang
paling penting dalam neraca. Karena berlaku sebagai alat tukar dalam perekonomian,
kas terlihat secara langsung atau tidak langsung dalam hampir semua transaksi usaha.
Hal ini sesuai dengan sifat-sifat kas yaitu:
a. Kas terlalu sering terlibat dalam hampir semua transaksi perusahaan.
b. Kas merupakan harta yang siap dan mudah untuk digunakan dalam transaksi serta
ditukarkan dengan harta lain, mudah dipindahkan dan beragam tanpa tanda
pemilik.
c. Jumlah uang kas yang dimiliki oleh perusahaan harus dijaga sedemikian rupa
sehingga tidak terlalu banyak dan tidak kurang.
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d. Pengolahan kas dapat dikriteriakan sebagai berikut:
-

Diakui secara umum sebagai alat pembayaran yang sah.

-

Dapat digunakan setiap saat bila dikehendaki.

-

Penggunaannya secara bebas.

-

Diterima sesuai nilai nominalnya pada saat diuangkan tersebut.
Analisis sumber dan penggunaan kas (aliran kas) adalah merupakan alat

yang sangat penting bagi manajemen keuangan untuk mengetahui aliran kas,
darimana aliran kas tersebut dan kemana kas tersebut digunakan. Sedangkan bagi
perusahaan digunakan untuk meningkatkan kemampuannya dalam menghasilkan kas
sekaligus untuk menilai tingat likuiditasnya agar tetap terjaga. Dalam penyajian
laporan arus kas memisahkan antara transaksi arus kas dalam tiga kategori yaitu
(Harahap, 2002):
1. Kas yang berasal dari atau digunakan untuk kegiatan operasional.
2. Kas yang berasal dari atau digunakan untuk kegiatan invetasi.
3. Kas yang berasal dari atau digunakan untuk kegiatan pendanaan.
Untuk menentukan arus kas apa saja yang masuk dalam golongan
operasional, investasi, dan pendanaan dapat dijelaskan sebagai berikut:

-

Kegiatan operasional
Kegiatan operasional untuk perusahaan dagang terdiri dari membeli barang
dagangan, menjual barang dagangan tersebut serta kegiatan lain yang terkait
dengan pembelian dan penjualan barang. Untuk perusahaan jasa, kegiatan
operasional antara lain adalah menjual jasa kepada pelanggannya. Semua
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transaksi yang berkaitan dengan laba yang dilaporkan dalam laporan laba rugi
dikelompokkan dalam golongan ini. Demikian juga arus kas masuk lainnya yang
berasal dari kegiatan operasional, misalnya:
a. Penerimaan dari langganan.
b. Penerimaan deviden.
c. Penerimaan dari piutang bunga.
d. Penerimaan refund dari supplier.
e. Arus kas keluar misalnya berasal dari :
a). Kas yang dibayarkan untuk pembelian barang dan jasa yang akan dijual.
b). Bunga yang dibayar atas utang perusahaan.
c). Pembayaran pajak penghasilan.
d). Pembayaran gaji
-

Kegiatan investasi
Kegiatan investasi merupakan kegiatan membeli atau menjual kembali investasi
pada surat berharga jangka panjang dan aktiva tetap. Jika perusahaan membeli
investasi/aktiva tetap akan mengakibatkan arus keluar dan jika menjual
investas/aktiva tetap akan mengakibatkan adanya arus kas masuk ke perusahaan.
Transaksi ini berhubungan dengan perolehan fasilitas investasi atau non kas
lainnya yang digunakan oleh perusahaan. Arus kas masuk terjadi jika kas
diterima dari hasil atau pengembalian investasi yang dilakukan sebelumnya,
misalnya dari hasil penjualan. Arus kas yang diterima misalnya berasal dari:
a. Penjualan aktiva tetap.
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b. Penjualan surat berharga yang berupa investasi.
c. Penagihan pinjaman jangka panjang.
d. Penjualan aktiva lainnya yang digunakan dalam kegiatan produksi.
Arus kas keluar dari kegiatan ini misalnya berasal dari:

a. Pembayaran untuk mendapatkan aktiva tetap.
b. Pembelian investasi jangka panjang.
c. Pemberian pinjaman kepada pihak lain.
d. Pembayaran untuk aktiva yang digunakan dalam kegiatan produktif, seperti
hak paten.
-

Kegiatan pendanaan
Kegiatan pendanaan adalah kegiatan menarik uang dari kreditor jangka panjang
dan dari pemilik serta pengembalian uang kepada mereka. Arus kas dalam
kelompok ini terkait dengan bagaimana kegiatan kas diperoleh untuk
membiayai perusahaan termasuk operasinya. Dalam kategori ini, arus kas
masuk merupakan perolehan dari kegiatan mendapatkan dana untuk
kepentingan perusahaan. Sedangkan arus kas keluar adalah pembayaran
kembali kepada pemilik dan kreditor atas dana yang diberikan sebelumnya.
Dalam PSAK No. 2, perusahaan diwajibkan untuk melaporkan arus kas dari
aktifitas operasi dengan menggunakan salah satu metode dibawah ini:
1. Metode Langsung
Metode langsung mengungkapkan kelompok utama dari penerimaan kas bruto
dan pengeluaran kas bruto. Dalam metode ini setiap perkiraan yang berbasis

Pengaruh Laba dan..., Fajrina Septi Wardhani, FE UMP 2012

25

akrual pada laporan laba rugi diubah menjadi perkiraan pendapatan dan
pengeluaran kas sehingga menggambarkan penerimaan dan pembayaran aktual
dari kas. Jadi, metode langsung memfokuskan pada arus kas daripada laba
bersih akrual, oleh karena itu dianggap lebih informatif dan terperinci.
Dijelaskan oleh IAI dalam PSAK No. 2, dengan metode langsung ini, informasi
mengenai kelompok utama penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto
dapat diperoleh baik:

a. Dari catatan akuntansi perusahaan
b. Dengan menyesuaikan penjualan, beban pokok penjualan, dan pos-pos ain
dalam laporan laba rugi untuk perubahan persediaan, piutang usaha dan
hutang usaha dalam periode berjalan, pos bukan kas lainnya, dan pos lain
yang berkaitan dengan arus kas investasi dan pendanaan.
2. Metode Tidak Langsung

Dengan metode ini laba atau rugi bersih disesuaikan dengan mengoreksi
pengaruh dari transaksi bukan kas, penangguhan atau akrual dari penerimaan
atau pembayaran kas untuk operasi dari masa lalu dan masa depan, dan
unsur penghasilan atau beban yang berkaitan dengan arus kas investasi atau
pendanaan. Jadi, pada dasarnya metode tidak langsung ini merupakan
rekonsiliasi laba bersih yang diperoleh perusahaan. Metode ini memberikan
suatu rangkaian hubungan antara laporan arus kas dengan laporan laba rugi
dan neraca. Dalam PSAK No. 2 juga diatur mengenai penentuan arus kas
bersih dalam aktifitas operasi dalam metode tidak langsung. Dalam metode
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ini, arus kas bersih diperoleh dari aktifitas operasi ditentukan dengan
menyesuaikan laba atau rugi bersih dari pengaruh:
a. Perubahan persediaan dan piutang usaha serta hutang usaha selama periode
berjalan.
b. Pos bukan kas seperti penyusutan, penyisihan, pajak ditangguhkan
keuntungan dan kerugian, valuta asing yang belum direalisasi, laba
perusahaan asosiasi yang belum dibagikan dan hak minoritas dalam laba/rugi
konsolidasi.
c. Semua pos lain yang berkaitan dengan arus kas investasi dan pendanaan.
Perbedaan antara kedua metode ini terletak pada penyajian arus kas yang
berasal dari kegiatan operasi. Dengan metode langsung, arus kas dari
kegiatan operasional dirinci menjadi arus kas masuk dan arus kas keluar.
Arus kas masuk dan keluar dirinci lebih lanjut dalam beberapa jenis
penerimaan atau pengeluaran kas.
Sementara itu dengan metode tidak langsung, arus kas dari opersional
ditentukan dengan cara mengoreksi laba bersih yang dilaporkan di laporan laba
rugi dengan beberapa hal seperti biaya penyusutan, kenaikan harta lancar dan
hutang lancar serta laba/rugi karena pelepasan investasi. IAI dalam PSAK No. 2
menganjurkan perusahaan memilih menggunakan metode langsung karena metode
ini menghasilkan informasi yang berguna dalam mengestimasi arus kas masa
depan yang tidak dapat dihasilkan dengan metode tidak langsung. Namun,
penyusunan laporan arus kas dengan metode ini lebih sulit dan memerlukan waktu
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yang lebih lama. Jadi, kedua metode diatas dapat ditetapkan dan akan memberikan
hasil yang sama. Pemilihan antara keduanya tergantung kebijaksanaan dari masingmasing perusahaan. Bentuk laporan dengan metode tidak langsung lebih sering
digunakan karena dalam penyusunannya lebih mudah dan sederhana dibanding
dengan metode langsung. Laporan arus kas berfungsi untuk melaporkan arus kas
masuk maupun arus kas keluar perusahaan selama periode tertentu. Laporan ini
memberikan informasi yang berguna mengenai kemampuan perusahaan dalam
menghasilkan kas dari aktivitas operasi, melakukan investasi, melunasi kewajiban,
dan membayar deviden. Laporan ini digunakan oleh pihak manajemen untuk
mengevaluasi kegiatan operasional yang telah berlangsung dan merencanakan
aktivitas investasi dan pembiayaan di masa yang akan datang. Menurut Hery
(2009), laporan arus kas diperlukan untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Kadangkala ukuran laba tidak menggambarkan kondisi perusahaan yang
sesungguhnya.

2. Seluruh informasi mengenai kinerja perusahaan selama periode tertentu dapat
diperoleh lewat laporan ini.

3. Dapat digunakan sebagai alat untuk memprediksi arus kas perusahaan di masa
mendatang.

Variabel arus kas dalam penelitian ini dilihat pada laporan arus kas dan
setara kas akhir tahun pada laporan keuangan tahunan perusahan. Laporan arus kas
banyak memberikan informasi tentang kemampuan perusahaan dalam mendapatkan
laba dan kondisi likuiditas perusahaan di masa yang akan datang. Laporan arus kas
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ini memberikan informasi yang relevan tentang penerimaan dan pengeluaran kas
suatu perusahaan pada suatu periode tertentu dengan mengklasifikasikan transaksi
pada kegiatan operasi, investasi dan pendanaan.

2.5. Hubungan antara Laba, Arus Kas, dan Kondisi Keuangan

Laba merupakan selisih lebih antara pendapatan dan beban. Jika
pendapatan lebih besar daripada beban, maka perusahaan akan mendapatkan laba.
Demikian pula sebaliknya jika pendapatan lebih kecil daripada biaya maka
perusahaan akan mengalami kerugian. Perusahaan mengalami kondisi financial
distress jika perusahaan mengalami kerugian atau dalam penelitian ini memperoleh
laba sebelum pajak negatif. Menurut Whitaker (1999), jika perusahaan memperoleh
laba sebelum pajak negatif maka perusahaan mengalami kesulitan keuangan atau
kondisi financial distress. Laporan arus kas dapat membantu para pemakainya untuk
melihat bagaimana saldo kas dan setara kas dalam neraca perusahaan berubah dari
awal hingga akhir periode akuntansi dan apa artinya perubahan tersebut bagi
perusahaan, apakah menunjukkan prestasi positif atau negatif. Laporan laba rugi
perusahaan menggunakan dasar akrual yang memungkinkan pelaporan pendapatan
dan beban sebelum ada arus kas masuk atau keluar, maka laporan arus kas dalam hal
ini dapat digunakan sebagai laporan pengimbang laporan laba rugi. Fungsi dari
laporan laba rugi adalah untuk mengukur profitabilitas dari perusahaan pada suatu

Pengaruh Laba dan..., Fajrina Septi Wardhani, FE UMP 2012

29

periode tertentu dengan cara menghubungkan seluruh biaya dan pendapatan yang
terkait.
Oleh karena itu, penilaian yang tepat atas prestasi suatu perusahaan tidak
hanya memperhatikan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba tetapi juga
memperhatikan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan arus kas positif dari
kegiatan operasinya. Jika perusahaan profitable namun mengalami defisit arus kas,
dapat merupakan indikasi bahwa perusahaan mengalami masalah keuangan dan
dikhawatirkan tidak mampu mengembalikan pinjaman kepada kreditor maupun
membayar dividen kepada investor. Kondisi financial distress juga dapat terjadi jika
perusahaan memiliki arus kas positif namun laba yang diperoleh negatif. Kondisi
tersebut menjadikan investor tidak mempercayakan investasinya kembali kepada
perusahaan karena dari kondisi laba negatif menjadikan tidak adanya pembagian
deviden.
Laporan arus kas berfokus pada pengukuran keuangan daripada ukuran
laba dan biasanya lebih cocok digunakan untuk mengevaluasi dan memproyeksikan
likuiditas dan solvabilitas perusahaan. Dalam hal ini tidak mengidentifikasikan
laporan mana yang lebih unggul, tetapi penggunaannya tergantung pada apa yang
hendak diukur. Dengan demikian, laporan arus kas digunakan untuk mendukung dan
melengkapi laporan laba rugi tapi bukan sebagai pengganti laporan laba rugi. Karena
laporan arus kas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan laporan keuangan
lainnya, maka penggunaannya secara bersama-sama akan memberikan hasil yang
lebih tepat untuk mengevaluasi sumber dan penggunaaan kas perusahaan dalam
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seluruh kegiatan perusahaan. Dengan demikian dapat membantu para pemakai
laporan keuangan untuk mengevaluasi struktur dan kinerja keuangan suatu
perusahaan.

2.5. Penelitian Terdahulu
Penelitian ini mengacu pada penelitian Luciana Spica Almilia (2008)
penelitian ini menunjukkan bahwa rasio-rasio keuangan dapat digunakan untuk
memprediksi kondisi keuangan suatu perusahaan. Sehingga hipotesis dalam
penelitian ini dapat diterima, bahwa rasio-rasio keuangan dapat digunakan untuk
memprediksi keuangan suatu perusahaan. Sedangkan tambahan dalam penelitian ini
menunjukkan bahwa variabel rasio keuangan yang paling dominan dalam
menentukan financial distress suatu perusahaan adalah :
-

Rasio Profit Margin yaitu laba bersih dibagi dengan penjualan (NI/S) signifikan
pada tingkat 5%. Sedangkan koefisien untuk variabel ini adalah sebesar -42.9432
dan bertanda negatif, yang menunjukkan bahwa variabel NI/S berpengaruh
negatif terhadap financial distress.

-

Rasio financial leverage yaitu aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar
(CL/TA) signifikan pada tingkat 10%. Sedangkan koefisien untuk variabel ini
adalah sebesar -6.2406 dan bertanda negatif, yang menunjukkan bahwa variabel
NI/S berpengaruh negatif terhadap financial distress.
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-

Rasio likuiditas yaitu aktiva dibagi dengan hutang lancar (CA/CL) signifikan
pada tingkat 5%. Sedangkan koefisien untuk variabel ini adalah sebesar -10.2832
dan bertanda negatif, yang menunjukkan bahwa variabel NI/S berpengaruh
negatif terhadap financial distress.

-

Variabel GROWTH NI/TA signifikan pada tingkat 5%. Koefisien regresi untuk
variabel GROWTH NI/TA sebesar 0.5076 dan bertanda positif, yang
menunjukkan bahwa variabel GROWTH NI/TA berpengaruh positif terhadap
financial distress suatu perusahaan.

-

Sedangkan variabel NFA/TA tidak signifikan baik pada tingkat 5% ataupun 10%.
Tingkat signifikan masing-masing variabel.
Sedangkan menurut penelitian Sari Atmini dan Wiryaana (2005) yang

meneliti seluruh perusahaan yang termasuk dalam industri textile mill products dan
apparel and other textile products menurut klasifikasi Indonesian Capital Market
Directory, yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta. Pemilihan sampel penelitian
dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling dengan tujuan untuk
mendapatkan sampel yang representatif sesuai kriteria yang ditentukan.. Sampel
dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu analysis sampel dan holdout sample.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa jika investor, kreditor, pemerintah, atau pihakpihak lain akan melakukan prediksi kondisi financial distress perusahaan, fokus pada
laba akan memberikan kemampuan prediksi yang lebih besar daripada fokus pada
arus kas. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat keberhasilan model laba dalam
memprediksi laba yang dilaporkan suatu perusahaan, apakah positif atau negatif,
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lebih besar daripada tingkat keberhasilan model arus kas dalam memprediksi arus
kas yang dilaporkan perusahaan, apakah positif atau negatif. Hasil analisis dalam
analysis

sample,

untuk

original

grouped

cases

model

laba

mampu

mengklasifikasikan secara benar sebesar 95,2% sedangkan model arus kas hanya
40%, untuk cross-validated grouped cases model laba mampu mengklasifikasikan
secara benar sebesar 92,9% sedangkan model arus kas sebesar 90%. Bahkan, model
arus kas sendiri tidak cukup kuat untuk digunakan sebagai model prediksi kondisi
financial distress karena secara statistic model arus kas tidak signifikan (tingkat
signifikansi 0,375, lihat tabel 6). Pengujian lebih lanjut untuk mengetahui
kemampuan prediksi model laba menunjukkan bahwa untuk holdout sample, tingkat
keberhasilan model laba dalam mengklasifikasikan secara benaradalah 52,17%.
Tingkat keberhasilan di atas 50% ini menunjukkan bahwa model laba merupakan
model prediksi yang cukup kuat.

2.7 Kerangka Pikir
Informasi bahwa suatu perusahaan mengalami financial distress atau
tidak sangat bermanfaat, terutama untuk memberikan tanda peringatan awal adanya
kebangkrutan pada masa yang akan datang. Dengan demikian, manajemen dapat
mengambil tindakan yang cepat dan tepat untuk mencegah masalah sebelum
terjadinya kebangkrutan, atau mengambil tindakan merger atau takeover agar
perusahaan lebih mampu membayar utang dan mengelola perusahaan dengan lebih
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baik. Pihak eksternal perusahaan, seperti investor, kreditor, dan pemerintah juga
memerlukan informasi mengenai kondisi keuangan suatu perusahaan sehingga
mereka dapat mengambil keputusan ekonomi dan bisnis yang tepat menghadapi
kemungkinan kebangkrutan perusahaan di masa depan.
Oleh karena itu, tidak jarang investor, kreditor, dan pemerintah
melakukan prediksi untuk menilai kondisi keuangan perusahaan, apakah perusahaan
berada dalam kondisi financial distress atau tidak. Issue menarik dalam melakukan
prediksi ini adalah, apa yang akan digunakan sebagai fokus, laba atau arus kas.
Apakah prediksi kondisi keuangan suatu perusahaan lebih baik didasarkan pada laba
yang dilaporkan ataukah pada arus kas yang dilaporkan.
Berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu yang telah
diuraikan, kerangka pemikiran penelitian ini dapat digambarkan pada gambar
berikut:

Laba
H1
H2

Arus
Kas

Kondisi
Keuangan
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2.9 Hipotesis
Dari uraian dan penjelasan di atas hipotesis yang diuji dalam
penelitian ini adalah :
H1

:

Laba berpengaruh signifikan terhadap prediksi kondisi keuangan
perusahaan.

H2

:

Arus kas berpengaruh signifikan terhadap prediksi kondisi keuangan
perusahaan.
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