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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori  

1.  Teori Sinyal (Signaling Theory) 

Brigham dan Houston (2006: 36) menjelaskan teori sinyal adalah 

suatu tindakan yang diambil manajemen perusahaan yang memberikan 

petunjuk bagi investor tentang bagaimana manajemen memandang 

prospek perusahaan. Signaling theory menjelaskan mengenai dorongan 

perusahaan untuk memberikan informasi berupa laporan keuangan 

kepada pihak eksternal disebabkan adanya asimetris informasi. Laporan 

keuangan dianggap dapat menggambarkan kondisi keuangan perusahaan. 

Arus kas dan laba yang diungkapkan dalam laporan keuangan dapat 

membantu investor dalam mengambil keputusan investasi. Arus kas 

tahun berjalan dan laba dapat digunakan investor untuk menghitung arus 

kas masa depan perusahaan, sehingga dengan arus kas masa depan yang 

baik, investor dapat memperoleh keyakinan bahwa investasi yang 

dilakukannya sudah tepat. Signal yang disampaikan oleh manajemen 

berupa laporan keuangan dapat digambarkan melalui komponen arus kas 

dan laba. Komponen arus kas dan laba tersebut dapat digunakan untuk 

memprediksi arus kas masa depan, sehingga investor dapat menganalisis 

bagaimana perusahaan menggunakan dan menghasilkan kas (As’ad, 

2010). 
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2.  Komponen-Komponen Akrual 

PSAK-IAI dalam PSAK paragraf 25 revisi 2009 menyebutkan 

bahwa entitas menyusun laporan keuangan atas dasar akrual, kecuali 

laporan arus kas. Ketika akuntansi berbasis akrual digunakan, entitas 

mengakui pos-pos sebagai asset, liabilitas, ekuitas, pendapatan dan beban 

(unsur-unsur laporan keuangan) ketika pos-pos tersebut memenuhi 

definisi dan kriteria pengakuan untuk unsur-unsur tersebut dalam 

Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (PSAK, 

revisi 2009, paragraf 26). 

a. Piutang Usaha  

Piutang merupakan klaim terhadap pihak lain, apakah klaim 

tersebut berupa uang, barang atau jasa. Dalam arti yang lebih sempit 

yaitu merupakan klaim yang diharapkan akan diselesaikan dengan 

uang. Penjelasan tersebut menggambarkan bahwa piutang secara luas 

diartikan sebagai tagihan atas segala sesuatu hak perusahaan baik 

berupa uang, barang maupun jasa atas pihak ketiga setelah perusahaan 

melaksanakan kewajibannya, sedangkan secara sempit piutang 

diartikan sebagai tagihan yang hanya dapat diselesaikan dengan 

diterimanya uang di masa yang akan datang (Kieso, 2008).  

1) Hubungan Antara Perubahan Piutang Usaha Dengan Arus Kas 

Operasi Di Masa Mendatang  

Bagi perusahaan yang mendapatkan pendapatan dari hasil 

penjualan produksi merupakan unsur terbesar yang berpengaruh 
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terhadap laba perusahaan. Dalam melaksanakan penjualan kepada 

konsumen, perusahaan dapat melakukan secara tunai maupun 

secara kredit. Penjualan kredit menimbulkan adanya piutang 

(Sumiyati dan Ika, 2010). 

b. Hutang Usaha  

Kewajiban adalah pengorbanan manfaat ekonomi masa depan 

yang mungkin timbul karena keharusan (obligation) sekarang suatu 

entitas untuk menyerahkan aktiva atau memberikan jasa kepada 

entitas lain di masa depan, menurut SFAC No. 6 (Sulistyawan, 2015). 

Sementara itu pengertian kewajiban menurut IAI (1994) merupakan 

hutang perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, 

penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus kas keluar dari 

sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi.  

1) Hubungan Antara Perubahan Hutang Usaha Dengan Arus Kas 

Operasi Di Masa Mendatang  

Selain melakukan penjualan, perusahaan juga melakukan 

pembelian bahan baku secara tunai maupun kredit. Apabila 

melakukan pembelian bahan baku secara kredit akan menimbulkan 

kewajiban baru bagi perusahaan. kewajiban tersebut oleh 

perusahaan dicatat sebagai hutang usaha. Hampir semua 

perusahaan baik kecil maupun besar mempunyai kewajiban atau 

hutang. Dalam pengertian sederhana kewajiban adalah hutang yang 

harus dibayar oleh perusahaan yang timbul dari transaksi pada 
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waktu yang lalu dan harus dibayar dengan kas, barang, atau jasa di 

waktu yang akan datang (Sumiyati dan Ika, 2010). 

c. Persediaan  

Persediaan menurut PSAK No. 14 revisi 2009 adalah sebagai aset 

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. 

1) Hubungan Antara Perubahan Persediaan Dengan Arus Kas Operasi 

Di Masa Mendatang 

Selain piutang dan hutang, komponen akrual yang 

mempengaruhi arus kas operasi adalah persediaan. Menurut PSAK 

No.14 Tahun 2009, persediaan merupakan aktiva yang tersedia 

untuk dijual dalam kegiatan usaha, dalam proses produksi, atau 

dalam bentuk bahan pelengkapan untuk digunakan dalam proses 

produksi atau pemberian jasa. Perubahan persediaan 

menggambarkan bahwa terjadi peningkatan dan penurunan dalam 

penjualan, sehingga mempengaruhi aliran arus kas masuk pada 

aktivitas operasi di masa depan pada saat pendapatan tersebut 

diterima.  
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3. Jenis-jenis Laba 

a. Gross Profit atau Laba Kotor 

Yaitu selisih dari pendapatan penjualan bersih (net sales) 

perusahaan dikurangi dengan cost of good sold (COGS) atau harga 

pokok barang yang dijual. Biaya penjualan produk adalah semua biaya 

yang dikorbankan, mulai dari tahap awal untuk pembuatan atau 

penciptaan barang atau jasa dari proses pengolahan sampai menjadi 

produk yang siap dijual, hingga produk terjual. 

1) Hubungan Antara Laba Kotor Dengan Arus Kas Operasi Di Masa 

Mendatang 

Laba kotor dapat memperlihatkan seberapa sukses perusahaan 

memanfaatkan sumber daya, dan menjadi dasar untuk memahami 

bagaimana marjin laba telah berubah akibat tekanan dari persaingan. 

Pelaporan laba kotor menyediakan angka yang berguna untuk 

mengevaluasi kinerja perusahaan dan menilai laba masa depan. Pada 

laba kotor, keterlibatan kendali manajemen lebih besar dan memiliki 

hubungan yang lebih erat dengan pendapatan. Manajemen 

mengendalikan harga pokok penjualan sepenuhnya untuk 

menentukan daya saing produk di pasar. Laba kotor 

mengindikasikan bahwa angka tersebut dapat memberikan informasi 

yang dapat digunakan dalam memprediksi arus kas operasi di masa 

depan serta memenuhi kebutuhan informasi bagi pemakai laporan 

keuangan untuk mengambil keputusan (Ariani, 2010). 

b. Net Income atau Laba Bersih 
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Laba bersih biasanya merupakan angka terakhir pada laporan rugi 

laba, disebut juga dengan baris dasar (bottom line) yang memberikan 

informasi krusial kepada pemilik bisnis perihal banyaknya uang tersisa 

setelah beban-beban dibayarkan. Oleh karenanya, laba bersih 

merupakan ukuran profitabilitas perusahaan. Walaupun teramat 

pemting, laba bersih cukup mudah dihitung menggunakan prosedur 

akuntansi berupa pengurangan pendapatan dengan beban.  

1) Hubungan Antara Laba Bersih Dengan Arus Kas Operasi Di Masa 

Mendatang 

Laba bersih disesuaikan dengan penghasilan (beban) non kas 

dan dengan akrual, untuk menghasilkan arus kas operasi. Dengan 

adanya rekonsiliasi perbedaan antara laba bersih dan arus kas 

melalui prediksi laba. Dengan demikian dapat diindikasikan bahwa 

laba bersih dapat membantu memprediksi arus kas operasi di masa 

depan (Rispayanto, 2013). 

 

B. Hasil Penelitian Terdahulu 

Sampai saat ini penelitian-penelitian mengenai kemampuan laba dalam 

memprediksi arus kas masa depan telah banyak dilakukan dan terus 

berkembang, baik mengenai ada tidaknya kandungan informasi maupun arah 

hubungan dengan harga saham. Sebagian besar peneliti menggunakan laba 

bersih atau laba operasi sebagai variabelnya untuk penelitian mengenai laba 

dalam pengujian kandungan informasi, prediksi laba dan arus kas masa 

depan. 
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Tabel 2.1 

Hasil Penelitian Terdahulu 

 

No Penulis & 

Tahun 

Variabel yang 

Digunakan 

Metode 

Penelitian 

Hasil 

1 Kim & Kross 

(2005) 

 

 

 

 

Dependen : 

Arus Kas 

Independen: 

Arus kas, laba, 

piutang, utang, 

persediaan, 

asset lancar, 

dan depresiasi 

 

Analisis 

Regresi Linier 

 

Kemampuan 

laba pada setiap 

tahunnya 

meningkat 

dalam memprediksi 

arus kas operasi 

masa mendatang. 

2 Elingga dan 

Supatmi 

(2008) 

Dependen : 

Arus Kas 

Independen :  

Piutang, 

persediaan, 

utang dan beban 

depresiasi 

Analisis 

Regresi 

Berganda 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa semua 

variabel 

memiliki pengaruh 

terhadap arus kas 

operasi masa  

mendatang pada 

saat kondisi 

ekonomi stabil. 

3 Wanti (2012) Dependen : 

Arus Kas 

Independen : 

Laba bersih, 

arus kas 

operasi, dan 

rasio piutang 

Analisis 

Regresi 

Berganda 

Laba bersih, arus 

kas dan rasio 

piutang dapat 

menjadi prediktor 

atas arus kas 

operasi masa depan 

4 Prayoga 

(2012) 

Dependen : 

Arus kas  

Independen : 

Laba, 

perubahan 

piutang, 

persediaan, 

perubahan 

utang, 

beban 

depresiasi 

dan amortisasi 

Analisis 

Regresi 

Berganda 

Laba, persediaan 

dan 

beban depresiasi 

memiliki pengaruh 

terhadap arus kas di 

masa mendaang 

sedangkan 

perubahan piutang 

dan utang tidak. 

5 Yuwana dan Dependen : Analisis Hasil penelitian 
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No Penulis & 

Tahun 

Variabel yang 

Digunakan 

Metode 

Penelitian 

Hasil 

Christiawan 

(2014) 

Arus Kas 

Independen : 

Laba dan arus 

kas operasi 

Regresi 

Berganda 

menunjukkan 

variabel laba dan 

arus kas secara 

parsial mampu 

untuk memprediksi 

arus kas operasi di 

masa depan 

6 Wartini 

(2013) 

 

 

 

 

 

 

Dependen : 

Arus kas 

Independen : 

Laba kotor, laba 

operasi dan laba 

bersih 

Analisis 

Regresi 

Berganda 

Secara parsial laba 

bersih berpengaruh 

signifikan, 

sedangkan laba 

kotor dan laba 

operasi tidak 

berpengaruh 

signifikan dalam 

memprediksi arus 

kas aktivitas 

operasi di masa 

mendatang. 

7 Sulistyawan 

dan Septiani 

(2015) 

Dependen : 

Arus Kas 

Independen : 

Laba bersih, 

arus kas operasi 

dan komponen-

komponen 

akrual 

Analisis 

Regresi 

Berganda 

Hasil penelitian 

menunjukkan laba 

bersih, arus kas 

operasi, perubahan 

piutang, perubahan 

hutang, perubahan 

persediaan, dan 

perubahan beban 

depresiasi 

berpengaruh secara 

signifikan terhadap 

arus kas operasi 

masa depan 
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No Penulis & 

Tahun 

Variabel yang 

Digunakan 

Metode 

Penelitian 

Hasil 

8 Andayani & 

Wirajaya 

(2015) 

Dependen : 

Arus Kas 

Independen : 

Laba, arus kas 

operasi 

Analisis 

Regresi 

Berganda 

Hasil penelitian 

menunjukkan arus 

kas operasi 

memiliki 

kemampuan secara 

signifikan, 

sedangkan variabrl 

laba, laba ditambah 

depresiasi dan 

modal kerja tidak 

memiliki 

kemampuan dalam 

memprediksi arus 

kas dimasa depan.  

 

C. Kerangka Pemikiran 

Menurut PSAK No. 2 tahun 2009 arus kas yang berasal dari aktivitas 

operasi merupakan aktivitas penghasil utama pendapatan perusahaan dan 

dapat memberikan informasi yang memungkinkan para pemakai untuk 

mengevaluasi perubahan dalam aset bersih entitas, struktur keuangan dan 

kemampuan untuk mempengaruhi jumlah serta waktu arus kas operasi dan 

memungkinkan para pemakai mengembangkan model untuk menilai dan 

membandingkan nilai sekarang dari arus kas operasi masa depan. 

Laba kotor dapat memperlihatkan seberapa sukses perusahaan 

memanfaatkan sumber daya, dan menjadi dasar untuk memahami bagaimana 

marjin laba telah berubah akibat tekanan dari persaingan. Pelaporan laba 

kotor menyediakan angka yang berguna untuk mengevaluasi kinerja 

perusahaan dan menilai laba masa depan. Pada laba kotor, keterlibatan 

kendali manajemen lebih besar dan memiliki hubungan yang lebih erat 
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dengan pendapatan. Manajemen mengendalikan harga pokok penjualan 

sepenuhnya untuk menentukan daya saing produk di pasar (Ariani, 2010). 

Laba bersih disesuaikan dengan penghasilan (beban) non kas dan dengan 

akrual, untuk menghasilkan arus kas operasi. Dengan adanya rekonsiliasi 

perbedaan antara laba bersih dan arus kas melalui prediksi laba. Dengan 

demikian dapat diindikasikan bahwa laba bersih dapat membantu 

memprediksi arus kas operasi di masa depan (Rispayanto, 2013). 

Bagi perusahaan yang mendapatkan pendapatan dari hasil penjualan 

produksi merupakan unsur terbesar yang berpengaruh terhadap laba 

perusahaan. Dalam melaksanakan penjualan kepada konsumen, perusahaan 

dapat melakukan secara tunai maupun secara kredit. Penjualan kredit 

menimbulkan adanya piutang (Sumiyati dan Ika, 2010). 

Selain melakukan penjualan, perusahaan juga melakukan pembelian 

bahan baku secara tunai maupun kredit. Apabila melakukan pembelian bahan 

baku secara kredit akan menimbulkan kewajiban baru bagi perusahaan. 

kewajiban tersebut oleh perusahaan dicatat sebagai hutang usaha. Hampir 

semua perusahaan baik kecil maupun besar mempunyai kewajiban atau 

hutang. Dalam pengertian sederhana kewajiban adalah hutang yang harus 

dibayar oleh perusahaan yang timbul dari transaksi pada waktu yang lalu dan 

harus dibayar dengan kas, barang, atau jasa di waktu yang akan datang 

(Sumiyati dan Ika, 2010).  

Selain piutang dan hutang, komponen akrual yang mempengaruhi arus 

kas operasi adalah persediaan. Menurut PSAK No.14 Tahun 2009, persediaan 
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merupakan aktiva yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha, dalam 

proses produksi, atau dalam bentuk bahan pelengkapan untuk digunakan 

dalam proses produksi atau pemberian jasa. Perubahan persediaan 

menggambarkan bahwa terjadi peningkatan dan penurunan dalam penjualan, 

sehingga mempengaruhi aliran arus kas masuk pada aktivitas operasi di masa 

depan pada saat pendapatan tersebut diterima.  

Kerangka teoritik yang terperinci diperlukan sebagai gambaran dalam 

penyelesaian masalah agar penelitian ini akan lebih terarah. Adapun kerangka 

teoritik tersebut dapat digambarkan sebagai berikut: 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

1. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah arus kas operasi masa 

depan;  

2. Variabel independen dalam penelitian ini antara lain laba kotor, laba 

bersih, dan komponen-komponen akrual yang terdiri dari: perubahan 

piutang usaha, perubahan hutang usaha, dan perubahan persediaan.  

LABA KOTOR (X1) 

LABA BERSIH (X2) 

ARUS KAS OPERASI 

MASA DEPAN (Y) 
KOMPONEN AKRUAL: 

1. Perubahan Piutang 

Usaha (X3) 

2. Perubahan Hutang 

Usaha (X4) 

3. Perubahan Persediaan 

(X5) 
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D. Hipotesis Penelitian 

1. Pengaruh Laba Kotor Terhadap Arus Kas Operasi Di Masa 

Mendatang  

Laba kotor didapat dari selisih penjualan atau pendapatan dengan 

harga pokok penjualan (HPP). Nilai laba kotor sebagian besar tercipta dari 

transaksi penjualan dan pembelian secara kredit dan arus kas masuk 

maupun arus kas keluar belum terjadi pada saat transaksi tersebut. 

Sehingga perlu dianalisis terhadap aliran kas tersebut untuk dapat 

menaksir dan mengambil suatu keputusan baik dari sudut pandang 

manajemen maupun pihak eksternal (Ariani, 2010). 

Penelitian yang dilakukan oleh Budiyasa dan Sisdyani (2015) 

menunjukkan bahwa laba kotor berpengaruh signifikan terhadap arus kas 

operasi dimasa mendatang. Laba kotor memiliki kemampuan yang paling 

baik dibandingkan dengan laba operasi dan laba bersih dalam memprediksi 

arus kas operasi dimasa mendatang. Berdasarkan pada hasil tersebut, maka 

hipotesis pertama dari penelitian ini yaitu :  

H1 : Laba kotor berpengaruh terhadap arus kas operasi di masa 

mendatang 

2. Pengaruh Laba Bersih Terhadap Arus Kas Operasi Di Masa 

Mendatang  

FASB menyatakan bahwa laporan keuangan seharusnya lebih fokus 

pada laba dan bukan arus kas, karena laba lebih unggul dalam 

memprediksi arus kas masa depan. Dalam pernyataan FASB (1978, p. 2) 
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menyebutkan bahwa informasi tentang laba entitas berdasarkan pada 

akuntansi akrual pada umumnya menyediakan petunujuk lebih baik bagi 

pengguna dalam membantu memperkirakan arus kas yang dihasilkan 

perusahaan baik pada periode sekarang dan periode selanjutnya. 

Sulistyawan dan Septiani (2015) melakukan penelitian mengenai 

pengaruh laba bersih, arus kas operasi dan komponen-komponen akrual 

dalam memprediksi arus kas operasi di masa depan. Hasil Penelitian 

tersebut menunjukkan bahwa laba bersih berpengaruh signifikan dalam 

memprediksi arus kas operasi di masa depan. 

Laksmi dan Ratnadi  (2014) melakukan penelitian mengenai 

kemampuan arus kas dan laba dalam memprediksi arus kas operasi dimasa 

depan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa laba bersih berpengaruh 

signifikan dalam memprediksi arus kas operasi dimasa depan. Berdasarkan 

hasil penelitian tersebut, maka hipotesis kedua dari penelitian ini yaitu: 

H2 : Laba bersih berpengaruh terhadap arus kas operasi di masa 

mendatang 

3. Pengaruh Perubahan Piutang Usaha Terhadap Arus Kas Operasi Di 

Masa Mendatang  

Dalam penelitian ini peneliti juga meyakini terdapat bebarapa 

komponen-komponen akrual yang mempengaruhi arus kas aktivitas 

operasi. Aktivitas operasi merupakan aktivitas inti atau utama perusahaan. 

Keberlangsungan jalannya perusahaan dipengaruhi pada aktivitas 

operasional perusahaan. Dalam perhitungan perkiraan arus kas operasi 
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masa depan, unsur-unsur akrual yang timbul dari aktivitas opersai dapat 

berpengaruh, karena basis akrual mengakui pendapatan atau beban saat 

transaksi terjadi walaupun kas belum diterima atau dikeluarkan sehingga 

transaksi tersebut dapat mempengaruhi arus kas masuk dan arus kas keluar 

dalam periode yang berbeda. 

Dalam melakukan penjualan produk, perusahaan juga menyediakan 

pemberian fasilitas kredit pada pelanggan. Pemberian fasilitas kredit pada 

pelanggan akan dicaatat perusahaan dalam pos piutang usaha. Piutang 

yang berasal penjualan barang dan jasa yang merupakan kegiatan usaha 

normal perusahaan disebut piutang dagang. Walaupun kas belum diterima 

perusahaan, namun transaksi penjualan dan pos-pos yang dipengaruhi 

telah diidentifikasi dan dicatat perusahaan. Piutang usaha yang berasal dari 

penjualan produk perusahaan kepada pelanggan akan mempengaruhi arus 

kas masuk dari aktivitas operasi di masa mendatang ketika piutang dagang 

tersebut dilunasi, sehingga atas dasar tersebut peneliti merumuskan 

hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah : 

H3: Perubahan piutang usaha berpengaruh terhadap arus kas operasi 

di masa mendatang 

4. Pengaruh Perubahan Hutang Usaha Terhadap Arus Kas Operasi Di 

Masa Mendatang  

Komponen akrual lainnya adalah hutang yang timbul dari transaksi 

pembelian secara kredit yang memberikan manfaat di masa mendatang. 

Hutang dapat mempengaruhi arus kas operasi di masa depan ketika 
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perusahaan membayar atau melunasi hutang tersebut, sehingga 

menimbulkan arus kas keluar dan mengurangi arus kas aktivitas operasi di 

masa depan (Ebaid, 2011). 

Sulistyawan dan Septiani (2015) melakukan penelitian mengenai 

pengaruh laba bersih, arus kas dan komponen-komponen akrual dalam 

memprediksi arus kas dimasa depan. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa perubahan hutang berpengaruh dalam memprediksi arus kas operasi 

masa depan. Berdasarkan penelitian tersebut, maka hipotesis keempat 

penelitian ini yaitu : 

H4: Perubahan hutang usaha berpengaruh terhadap arus kas operasi di 

masa mendatang 

5. Pengaruh Perubahan Persediaan Terhadap Arus Kas Operasi Di 

Masa Mendatang  

Selain piutang usaha dan hutang usaha pengaruh dari transaksi 

penjualan yang merupakan aktivitas operasi perusahaan adalah perubahan 

pada persediaan. Persediaan merupakan aktiva yang siap dijual atau 

tersedia untuk dijual dalam situasi normal perusahaan, aktiva dalam proses 

produksi atau dalam perjalanan, atau bahan atau perlengkapan untuk 

proses produksi dan memberikan jasa atau pelayanan. Aliran perubahan 

dalam persediaan akan mempengaruhi neraca maupun laporan rugi laba. 

Pada neraca, nilai persediaan umumnya berpengaruh dalam aset lancar. 

laporan rugi laba persediaan memperlihatkan hasil aktivitas operasi 

perusahaan dalam periode tertentu. Perubahan persediaan dapat 
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mencerminkan penurunan atau peningkatan penjualan.dan selanjutnya 

berpengaruh pada arus kas operasi perusahaan di masa mendatang karena 

akan adanya aliran kas masuk saat pendapatan dari penjualan tersebut 

diterima. 

Sulistyawan (2015) melakukan penelitian mengenai pengaruh laba 

bersih, arus kas dan komponen-komponen akrual dalam memprediksi arus 

kas dimasa depan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan 

persediaan berpengaruh dalam memprediksi arus kas operasi masa depan. 

Berdasarkan penelitian tersebut, maka hipotesis kelima penelitian ini yaitu:  

H5: Perubahan persediaan berpengaruh terhadap arus kas operasi di 

masa mendatang 
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