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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Menurut Damara (2016) laporan keuangan merupakan suatu bentuk 

pertanggungjawaban manajemen dalam mengelola sumber daya perusahaan. 

Laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan merupakan hasil proses 

akuntansi yang dimaksud sebagai sarana mengkomunikasikan informasi 

keuangan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam mengambil 

keputusan. Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi tentang posisi 

keuangan, kinerja dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar 

kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan 

ekonomi serta menunjukan pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan 

sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Pemakai informasi keuangan 

meliputi: investor, karyawan, pemberi pinjaman, pemasok, pelanggan, 

pemerintah dan masyarakat umum. 

Menurut Rispayanto (2013) keputusan-keputusan ekonomi yang akan 

diambil oleh para pemakai laporan keuangan membutuhkan suatu analisa untuk 

menilai atau mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dan 

arus kas, serta keakuratan hasil tersebut. Analisis yang dilakukan dapat 

digunakan untuk mengevaluasi kejadian masa lalu dan dapat juga digunakan 

untuk memprediksi kejadian di masa yang akan datang. 
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Menurut Binilang (2017) prediksi kondisi keuangan perusahaan di masa 

depan sangat diperlukan oleh investor maupun kreditor untuk mengurangi 

ketidakpastian dalam pengambilan keputusan. Memprediksi kondisi keuangan 

perusahaan juga dapat dilakukan untuk mengetahui keadaan perusahaan di masa 

depan dan menilai resiko yang mungkin terjadi. Dalam memprediksi kondisi 

keuangan perusahaan di masa depan perusahaan membutuhkan data historis 

berupa laporan keuangan yang dapat membantu para pelaku ekonomi dalam 

melakukan prediksi tersebut.  

Penelitian tentang prediksi keuangan dimasa mendatang telah banyak 

dilakukan salah satunya dengan menggunakan arus kas pada laporan keuangan 

perusahaan. Menurut Rudianto (2012) kas berfungsi untuk membayar semua 

aktivitas yang dilakukan perusahaan, baik dalam operasi sehari-hari maupun 

untuk investasi. Karena itu, memiliki alat pembayaran dalam jumlah dan waktu 

yang tepat akan sangat bermanfaat (positif) bagi perusahaan karena dapat 

digunakan secara optimal tanpa menganggu operasi perusahaan. Untuk 

kepentingan itulah perlu dibuat seuatu laporan sebagai alat pengendali keluar 

masuknya uang tunai yang dimiliki peusahaan. Laporan arus kas adalah suatu 

laporan tentang aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan selama 

suatu periode tertentu, beserta penjelasan tentang sumber-sumber penerimaan 

dan pengeluaran kas tersebut.  

Menurut Harnanto (2002) di dalam laporan arus kas, penerimaan dan 

pengeluarkan kas harus diklasifikasikan ke dalam tiga kategori menurut sumber 
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dan / atau penggunaannya terkait dengan aktivitas peusahaan, yaitu: aktivitas 

investasi, aktivitas pendanaan dan aktivitas operasi. Menurut Damara (2016) arus 

kas aktivitas operasi adalah arus kas aktivitas penghasil utama pendapatan 

perusahaan dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan 

aktivitas pendanaan. Arus kas aktivitas operasi meenunjukan bagaimana 

perusahaan dapat menjalankan proses operasinya. Menurut Wenas (2017) jumlah 

arus kas yang berasal dari aktivitas operasi merupakan indikator yang 

menentukan apakah kegiatan operasi perusahaan dapat menghasilkan arus kas 

yang cukup untuk melunasi pinjaman, memelihara kemampuan operasi 

perusahaan, membayar dividen, dan melakukan investasi baru tanpa 

mengandalkan sumber pendanaan. 

Emiten jasa perdagangan sektor otomotif, PT Mitra Pinasthika Mustika 

Tbk. baru saja melunaskan pinjaman sindikasi senilai US$150,46 juta atau setara 

Rp1,26 triliun kepada Mandated Lead Arrangers pada tanggal 16 Juli 2018. 

Dengan pelunasan pinjaman sindikasi tersebut, perseroan menjaga arus kas 

operasional tetap positif dan bertumbuh pada saat ini dan di masa depan (Aziliya, 

2018).  

Arus kas operasi emiten kontruksi juga membaik. Emiten kontruksi mulai 

menerima pembayaran proyek turnkey, sehingga defisit arus kas operasional 

mulai berkurang. Sejumlah pembayaran atas proyek terima jadi atawa turnkey 

dengan nilai besar bakal segera cair. Salah satunya pembayaran light rail transit 

(LRT) Palembang yang kini progress pengerjaannya mencapai 80%. PT Waskita 
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Karya Tbk bakalmenerima sekitar Rp 6,3 triliun dan juga akan menerima 

pembayaran sekitar Rp 8 triliun dari proyek Toll Batang-Semarang. Tren 

perbaikan belum terlihat di kinerja keuangan PT Adhi Karya Tbk (ADHI). 

Defisit arus kas operasional perusahaan justru naik. Meski demikian, Direktur 

Keuangan ADHI yakin arus kas operasi tahun ini akan positif. Asal, pembayaran 

proyek LRT Jabodetabek berjalan lancar  (Prabowo, 2018). 

Menurut Rispayanto (2013) pentingnya dalam memprediksi arus kas 

operasi di masa mendatang karena informasi tentang arus kas suatu entitas 

berguna bagi para pengguna laporan keuangan sebagai dasar untuk menilai 

kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas serta menilai 

kebutuhan entitas untuk menggunakan arus kas tersebut. Dalam penelitian ini 

terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi arus kas operasi masa depan 

diantaranya laba bersih, perubahan piutang, perubahan persediaan dan perubahan 

beban depresiasi. 

Faktor pertama yang dapat mempengaruhi arus kas operasi masa depan 

yaitu laba bersih. Menurut Binilang (2017) laba bersih adalah kelebihan seluruh 

pendapatan atas seluruh biaya untuk periode tertentu setelah dikurangi pajak 

pengahasilan yang disajikan dalam bentuk laporan laba rugi. Menurut Rispayanto 

(2013) laba bersih berpengaruh dalam memprediksi arus kas operasi masa 

mendatang karena laba bersih bersifat akrual yang berasal dari laba sebelum 

pajak ditambah pendapatan lain-lain seperti beban bunga dan beban pajak. 

Dimana, pendapatan bunga yang diperoleh perusahaan tercantum dalam laporan 
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laba rugi yang berasal dari pokok pinjaman dan bunga. Namun, ketika angsuran 

pokok pinjaman yang sebagian tersebut dibayar maka akan berdampak terhadap 

penerimaan bunga perusahaan di masa yang akan datang sehingga meningkatnya 

kas operasi yang diperoleh. Dari berbagai penelitian terdahulu yang telah 

dilakukan membuktikan hasil yang bervariasi antara variabel laba bersih terhadap 

arus kas operasi masa depan, penelitian yang dilakukan oleh Sulistyawan (2015) 

menemukan bahwa terdapat hasil berpengaruh. Dan Salehuddin (2016)dan 

Binilang (2017), menemukan bahwa terdapat hasil berpengaruh berpengaruh 

positif. Berbada halnya dengan Hidayati (2017) dan Rispayanto (2013) 

menunjukan hasil tidak berpengaruh. 

Faktor yang kedua yaitu perubahan piutang. Piutang adalah klaim 

perusahaan atas uang, barang, atau jasa kepada pihak lain akibat transaksi di 

masa lalu (Rudianto, 2012). Dalam penelitian Triyono (2011) menyebutkan 

bahwa penjualan yang dilakukan secara kredit akan menghasilkan peningkatan 

piutang, dimana penerimaan kas akan dilakukan beberapa waktu mendatang. 

Oleh karena itu kenaikan penjualan kredit akan diikuti dengan kenaikan atas 

perubahan piutang dan akan berimbas pada aliran kas mauk operasi. Dari 

berbagai penelitian terdahulu yang telah dilakukan membuktikan hasil yang 

bervariasi antara variabel perubahan piutangterhadap arus kas operasi masa 

depan, penelitian yang dilakukan olehBinilang (2017), Migayana (2014) dan 

Martini (2017) menunjukan hasil tidak berpengaruh. sedangkan Francis (2012) 

dan Sulistyawan (2015) dalam penelitiannya menunjukan hasil berpengaruh. 
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Faktor yang ketiga yaitu perubahan persediaan. Menurut Rudianto (2012) 

persediaan adalah sejumlah barang jadi, bahan baku, dan bahan dalam proses 

yang dimiliki perusahaan dengan tujuan untuk dijual atau diproses lebih lanjut. 

Menurut Salehuddin (2016) perubahan persediaan bagian dari komponen akrual 

dimana setiap kenaikan atau penurunan perubahan persediaan mengindikasikan 

adanya kenaikan atau penurunan penjualan, dan penjualan akan mempengaruhi 

aliran kas masuk pada kativitas operasi saat pendaptan diterima. penelitian yang 

dilakukan oleh Jemaa (2015) menunjukan hasil berpengaruh dan Sulistyawan 

(2015) menunjukan hasil berpengaruh. Sedangkan Migayana (2014) menunjukan 

hasil berpengaruh negatif. Binilang (2017) dan Salehuddin (2016) menunjukan 

hasil tidak berpengaruh. 

Faktor yang terakhir yaitu perubahan beban depresiasi. Menurut 

Suwardjono (2006) depresiasi adalah bagian dari kos aset yang telah 

diperhitungkan sebagai biaya. Menurut Sulistyawan (2015) beban depresiasi 

merupakan proses akuntansi dalam pengalokasian harga perolehan aktiva tetap 

ke beban selama periode-periode aktiva yang digunakan. Biaya perolehan akan 

dibebankan secara bertahap terhadap barang yang akan dijual. Penjualan akan 

menghasilkan pendapatan perusahaan yang akan mempengaruhi arus kas masuk 

pada saat menerima pendapatan. Dari berbagai penelitian terdahulu yang telah 

dilakukan membuktikan hasil yang bervariasi antara variabel perubahan 

depresiasi terhadaparus kas operasi masa depan, penelitian yang dilakukan oleh 
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Sulistyawan (2015), Al- azhar(2013) dan Jemaa (2015) menunjukan hasil 

berpengaruh.Sedangkan Hidayati (2017) menunjukan hasil tidak berpengaruh. 

Dari hasil penelitian terdahulu di atas ditemukan beberapa perbedaan (gap) 

hasil penelitian yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian. 

Penelitian ini mengacu pada penelitian terdahulu oleh Sulistyawan (2015) 

berjudul Pengaruh Laba Bersih, Arus Kas Operasi Dan Komponen Akrual Dalam 

Memprediksi Arus Kas Operasi Di Masa Depan. Perbedaan penelitian tersebut 

dengan penelitian ini adalah pada variabel yang digunakan. Penelitian tidak 

meneliti variabel arus kas operasi dan perubahan hutang usaha karena hasil 

penelitian terdahulu sudah konsisten. 

Dari fenomena diatas peneliti tertarik untuk menguji seberapa besar 

pengaruh terhadap Arus Kas Operasi Masa Depan sehingga membuat investor 

dan calon investor tertarik untuk bekerjasama yang dinilai mempunyai potensi 

menguntungkan untuk kedepannya. Dalam penelitian ini variabel yang 

digunakan adalah Laba Bersih, Perubahan Piutang, Perubahan Persediaan dan 

Perubahan Beban Depresiasi. 

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Pengaruh Laba Bersih,Perubahan Piutang, Perubahan Persediaan 

dan Perubahan Beban Depresiasi Terhadap Arus Kas Operasi Masa Depan Studi 

Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri yang Terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2010-2016.” 

 

Pengaruh Laba Bersih... Fitri Puspita Sari, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMP, 2019



82 
 

B. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai yaitu sebagai berikut : 

1. Apakah Laba Bersih berpengaruh positif terhadap Arus Kas Operasi Masa 

Depan? 

2. Apakah Perubahan Piutang berpengaruh positif terhadap Arus Kas Operasi 

Masa Depan? 

3. Apakah Perubahan Persediaan berpengaruh positif terhadap Arus Kas 

Operasi Masa Depan? 

4. Apakah Perubahan Beban Depresiasi berpengaruh positif terhadap Arus 

Kas Operasi Masa Depan? 

 

C. Pembatasan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang diatas yang cukup luas dan keterbatasan 

waktu dalam penelitian, maka dalam penelitian ini dibatasi oleh Pengaruh Laba 

Bersih, Perubahan Piutang, Perubahan Persediaan dan Perubahan Beban 

Depresiasi Terhadap Arus Kas Operasi Masa Depan Studi Empiris Pada 

Perusahaan Sektor Aneka Industri yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

Periode 2010-2016. 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan dan manfaat penelitian dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut : 

1. Tujuan  
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Berdasarkan per masalahan yang dikemukakan dalam rumusan masalah di 

atas, maka tujuan penelitian ini adalah : 

a. Untuk menganalisis pengaruh Laba Bersih terhadapArus Kas Operasi 

Masa Depan. 

b. Untuk menganalisis pengaruh Perubahan Piutang terhadap Arus Kas 

Operasi Masa Depan. 

c. Untuk menganalisis pengaruh Perubahan Persediaan terhadap Arus Kas 

Operasi Masa Depan. 

d. Untuk menganalisis pengaruh Perubahan Beban Depresiasi terhadap 

Arus Kas Operasi Masa Depan. 

2. Manfaat  

a. Bagi Investor 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi para 

investor atas informasi keuangan dalam melakukan pengambilan 

keputusan untuk berinvestasi, sehingga dapat memperkecil risiko yang 

mungkin dapat terjadi sebagai akibat dalam penanaman modal suatu 

perusahaan. 

b. Bagi Perusahaan  

bagi perusahaan penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai 

bahan informasi untuk lebih memperhatikan laporan keuangan agar 

para investor tertarik untuk berinvestasi kedalam perusahaan. 
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c. Bagi Akademisi atau Pihak-pihak Lain 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan oleh pihak-

pihak lain yang berkepentingan, baik sebagai referensi maupun sebagai 

bahan teori bagi peneliti selanjutnya. 
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