BAB II
LANDASAN TEORI
A. Informasi Akuntansi
Informasi akuntansi merupakan informasi kuantitatif dalam bentuk moneter yang
menjelaskan kondisi keuangan suatu entitas yang ingin disampaikan kepada pihak-pihak
yang berkepentingan yang berada di luar ataupun di dalam perusahaan tersebut. Informasi
akuntansi adalah informasi yang disediakan melalui pelaporan keuangan dan berbagai
penjelas yang digunakan sebagai laporan. Informasi akuntansi bermanfaat bagi
perusahaan dalam mempengaruhi pihak-pihak yang berkepentingan dalam mengambil
keputusan. Informasi akan bermanfaat apabila mempunyai nilai serta dapat digunakan
dan dipercaya olehpara pemakai informasi tersebut.
Sudah selayaknya suatu perusahaan menyediakan informasi akuntansi dalam laporan
keuangannya sebagai informasi yang berkualitas, yang dapat dipercaya dan diandalkan.
Sesuai dengan pernyataan dalam Standar Akuntansi Keuangan, manajemen menetapkan
kebijakan untuk memastikan bahwa laporan,keuangan menyajikan informasi yang
sedemikian rupa sehingga memberikan informasi yang relevan, andal, dapat
dibandingkan dan dapat dipahami.
Informasi yang relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami ini menjadi
karakteristik kualitatif laporan keuangan, seperti yang tertuang dalam kerangka dasar
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan juga Standards of Financial
Accounting Concept No. 2 Qualitative Characteristics ofAccounting Information (SFAC).
Penjelasan mengenai relevan, keterandalan,dapat dibandingkan, dan dapat dipahami
adalah sebagai berikut :

1. Relevan :
Informasi yang relevan adalah informasi yang mempunyai nilai prediksi, umpan balik
serta ketepatan waktu, yang mampu membantu para pemakai informasi dalam
mengambil keputusan ekonomi berdasarkan hasil dari evaluasi kejadian di masa lalu,
masa kini, dan masa depan.
2. Keterandalan :
Informasi yang andal yaitu kualitas informasi yang mampu memberikan keyakinan
bahwa informasi tersebut benar atau valid, dapat dipercaya dan diandalkan. Dimana
kualitas tersebut mengandung nilai ketepatan dalam penyajian, yaitu disajikan sesuai
dengan kenyataan yang sebenarnya secara wajar, bersifat netral yaitu tidak berpihak
pada kelompok tertentu atau hanya untuk memenuhi kepentingan kelompok tertentu,
dan bebas dari pengertian yang menyesatkan atau kesalahan material.
3. Dapat dibandingkan :
Informasi yang mempunyai daya banding adalah informasi yang dapat dibandingkan
secara antar periode (Parawiyati, 1997). Ini dilakukan untuk mengidentifikasi
kecenderungan posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan secara
relatif.
4. Dapat dipahami :
Dapat dipahami yaitu kemampuan informasi untuk dapat dicerna oleh pemakai, dan
pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi
dan bisnis, akuntansi, serta kemampuan untuk mempelajari informasi dengan
ketekunan yang wajar.

Setelah perusahaan dapat menyajikan laporan keuangannya dengan memenuhi
karakteristik di atas, maka pemakai laporan keuangan dapat meyakinkan dirinya atas
informasi yang terdapat pada laporan keuangan tersebut. Hal ini dapat mempengaruhi
keputusan-keputusan ekonomi para pemakai laporan keuangan khususnya investor dan
kreditor untuk dapat memberikan keputusan atau kontribusi yang menguntungkan bagi
perusahaan tersebut.
B. Laba
Menurut Kieso (2005) laporan laba rugi (income statement) adalah laporan yang
mengukur keberhasilan operasi perusahaan selama periode waktu tertentu, menyediakan
informasi yang diperlukan oleh para investor dan kreditor untuk memprediksikan jumlah,
penetapan waktu, dan ketidakpastian dari arus kas masa depan. Laporan laba rugi merupakan
bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi
yang menyajikan unsur unsur pendapatan dan biaya perusahaan sehingga menghasilkan laba
atau rugi bersih. Laporan laba rugi merupakan laporan utama untuk melaporkan kinerja dari
suatu perusahaan selama suatu periode tertentu. Informasi tentang kinerja suatu perusahaan
terutama tentang profitabilitas, dibutuhkan untuk mengambil keputusan tentang sumber
ekonomi yang akan dikelola oleh suatu perusahaan di masa yang akan datang. Informasi
tersebut juga seringkali digunakan untuk memperkirakan kemampuan suatu perusahaan
untuk menghasilkan kas dan aktiva yang disamakan dengan kas di masa yang akan datang
(PSAK No. 25).
C. Jenis-jenis laba
1. Laba Kotor

Menurut Wild, Subramanyam, dan Halsey (2005: 120) laba kotor merupakan
“pendapatan dikurangi harga pokok penjualan”. Apabila hasil penjualan barang dan
jasa tidak dapat menutupi beban yang langsung terkait dengan barang dan jasa
tersebut atau harga pokok penjualan, maka akan sulit bagi perusahaan tersebut untuk
bertahan.
2. Laba Operasi
Menurut Stice, Stice, dan Skousen (2004: 243) “laba operasi mengukur kinerja
operasi bisnis fundamental yang dilakukan oleh sebuah perusahaan dan didapat dari
laba kotor dikurangi beban operasi”. Laba operasi menunjukkan seberapa efisien dan
efektif perusahaan melakukan aktivitas operasinya
3. Laba Bersih
Laba bersih menurut Wild, Subramanyam, dan Halsey (2005:25) merupakan
“laba dari bisnis perusahaan yang sedang berjalan setelah bunga dan pajak”.
D. Arus Kas
Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 2 Tahun 2009, arus kas adalah
arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2013).
Pengertian arus kas masuk dan arus kas keluar adalah aliran kas masuk (cash inflow)
merupakan sumber-sumber dari mana kas diperoleh sedangkan arus kas keluar (cash outflow)
merupakan kebutuhan kas untuk pembayaran-pembayaran (Martono dan Harjito, 2012).

E. Laporan Keuangan
Akuntansi pada tingkatan manajerial, adalah proses pengidentifikasian, pengukuran,
penganalisisan dan pengkomunikasian informasi keuangan yang dibutuhkan oleh

manajemen untuk merencanakan, mengevaluasi, dan mengendalikan operasi sebuah
organisasi. Pada akuntansi keuangan, proses akhir yang dihasilkan adalah laporan
keuangan yang menyangkut perusahaan secara keseluruhan, yang informasinya ditujukan
oleh pihak-pihak internal maupun eksternal. Tidak semua informasi dilaporkan dalam
laporan keuangan, karena menurut FASB, beberapa informasi keuangan hanya dapat atau
lebih baik disajikan melalui pelaporan keuangan. Oleh karena itu, istilah pelaporan
keuangan

(financial

reporting)

berbeda

dengan

laporan

keuangan

(financial

statements).Pelaporan keuangan lebih luas daripada laporan keuangan, dalam kerangka
dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan
keuangan merupakan sarana pengkomunikasian informasi keuangan utama kepada pihakpihak di luar korporasi. Laporan ini menampilkan sejarah perusahaan yang dikuantifikasi
dalam nilai moneter. Laporan keuangan (financialstatements) yang sering disajikan
adalah :
1. Neraca, sering disebut sebagai laporan aktiva dan kewajiban atau laporan posisi
keuangan.
a. Neraca disiapkan per tanggal tertentu.
b. Neraca melaporkan aktiva yang dimiliki perusahaan per tanggal tersebut serta
klaim dari kreditor dan pemilik atas aktiva tersebut.
2. Laporan laba rugi, sering disebut sebagai laporan operasional.
a. Laporan laba rugi disiapkan untuk suatu periode, misalnya satu tahun,satu kuartal,
atau satu bulan.

b. Untuk periode tersebut, laporan laba rugi melaporkan pendapatan danbeban dan
laba atau ruginya.
3. Laporan ekuitas pemilik, sering disebut sebagai laporan ekuitas pemegangsaham.
a. Laporan ekuitas pemilik disiapkan untuk periode yang sama seperti laporan laba
rugi.
b. Untuk periode tersebut, laporan ini melaporkan perubahan dalamekuitas karena
laba atau rugi serta keuntungan dan kerugian tertentuyang meliputi laba
komprehensif lainnya, dan transaksi lainnya dengan pemilik yang menambah atau
mengurangi ekuitas. Transaksi lainnya tersebut termasuk investasi tambahan oleh
pemilik dalam usaha, pembayaran dividen atau distribusi kepada pemilik, atau
pembelian kembali saham dari pemilik oleh perusahaan.
4. Laporan arus kas
a. Laporan arus kas disiapkan untuk periode yang sama dengan laporan laba rugi
dan laporan ekuitas pemilik disiapkan.
b. Laporan ini merinci penerimaan dan pembayaran kas perusahaan selama periode
tersebut dan memperlihatkan bagaimana semua perubahan-perubahannya secara
bersama-sama menghasilkan perubahan kas di neraca dari awal hingga akhir
periode.
5. Catatan atas laporan keuangan
Karena tujuan dari laporan keuangan yang disiapkan sesuai dengan GAAP adalah
agar pemakai eksternal dapat membuat keputusan ekonomis yang lebih baik
mengenai perusahaan, berbagai pengungkapan (disclosures) diperlukan untuk
menjelaskan aspek-aspek dari empat laporan keuangan utama. Pengungkapan ini

termasuk rincian yang tidak terdapat dalam laporan-laporan tersebut, dan penjelasan
metode-metode yang digunakan untuk transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian.
Catatan atas laporan keuangan perlu dibaca dengan teliti untuk memahami ke empat
laporan keuangan tersebut.
Laporan keuangan menggambarkan dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang
diklasifikasikan dalam beberapa kelompok besar menurut karakteristik ekonominya. Kelompok
besar ini merupakan unsur atau elemen laporan keuangan. Berdasarkan IAI tahun 2004 terdapat
lima elemen laporan keuangan, yaitu :
1. Aktiva, adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa
masa lalu dan dari manfaat ekonomi di masa depan yang diharapkan akan diperoleh
perusahaan.
2. Kewajiban, merupakan hutang perusahaan masa kini yang timbul dariperistiwa masa lalu,
penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus kas keluar dari sumber daya perusahaan
yang mengandung manfaat ekonomi.
3. Ekuitas, adalah hak residual atas aktiva perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban.
4. Penghasilan (income) adalah kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi
dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang
mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidakberasal dari kontribusi penanaman modal.
5. Beban (expenses) adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi
dalam bentuk arus kas keluar atau berkurangnya aktivaatau terjadinya kewajiban yang
mengakibatkan penurunan ekuitas yangtidak menyangkut pembagian kepada penanam
modal.

Menurut IAI tahun 2004 tujuan laporan keuangan secara umum adalah untuk 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 menunjukkan pertanggungjawaban (stewardship) atas penggunaan sumber daya
yangdipercayakan kepada manajemen. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, suatulaporan
keuangan menyajikan informasi mengenai perusahaan yang meliputi, (a) aktiva, (b) kewajiban,
(c) ekuitas, (d) pendapatan dan beban, dan (e) arus kas.Informasi-informasi tersebut beserta
informasi lainnya terdapat dalam kelima bentuk laporan keuangan yang nantinya membantu
pengguna laporan dalam memprediksi arus kas masa depan khususnya dalam hal waktu dan
kepastian diperolehnya kas dan setara kas.
Pelaporan keuangan dan laporan keuangan berbeda dalam hal kegunaan masing-masing.
Beberapa informasi penting akan lebih baik disajikan dalam laporan keuangan, dan beberapa
informasi penting lainnya akan lebih baik bila dilaporkan dalam media laporan lain. Walaupun
demikian, terdapat persamaan dalam tujuan laporan keuangan dan pelaporan keuangan karena
bagaimanapun juga laporan keuangan merupakan bagian utama dalam pelaporan keuangan.
SFAC No.1 dalam Anis Chariri dan Imam (2007), disebutkan bahwa tujuan pelaporan
keuangan tidak terbatas pada isi dari laporan keuangan tetapi juga media pelaporan lainnya.
Dengan kata lain, cakupan pelaporan keuangan adalah lebih luas dibandingkan laporan
keuangan. Lebih lanjut FASB menyebutkan : Pelaporan keuangan mencakup tidak hanya laporan
keuangan tetapi juga media pelaporan informasi lainnya, yang berkaitan langsung atau tidak
langsung, dengan informasi yang disediakan oleh sistem akuntansi, yaitu informasi tentang
sumber-sumber ekonomi, hutang, laba periodik dan lain lain.

Tujuan pelaporan keuangan yang terdapat dalam SFAC No. 1 dalam Anis Chariri dan Imam
(2007) adalah sebagai berikut :
1. Pelaporan keuangan memberikan informasi yang bermanfaat bagi investordan kreditor,
dan pemakai lainnya dalam mengambil keputusan investasi,kredit yang serupa secara
rasional. Informasi tersebut harus bersifat komprehensif bagi mereka yang memiliki
pemahaman yang rasional tentang kegiatan bisnis dan memiliki kemampuan untuk
mempelajari informasi dengan cara yang rasional.
2. Pelaporan keuangan memberikan informasi untuk membantu investor, kreditor dan
pemakai lainnya dalam menilai jumlah, pengakuan, dan ketidakpastian tentang
penerimaan kas bersih yang berkaitan dengan perusahaan.
3. Pelaporan keuangan memberikan informasi tentang sumber-sumber ekonomi suatu
perusahaan, klaim terhadap sumber-sumber tersebut (kewajiban suatu perusahaan untuk
menyerahkan sumber-sumber paraentitas lain atau pemilik modal), dan pengaruh
transaksi, peristiwa, dan kondisi yang mengubah sumber-sumber ekonomi dan klaim
terhadap sumber-sumber tersebut.
4. Pelaporan keuangan menyediakan informasi tentang hasil usaha (performa keuangan)
suatu perusahaan selama suatu periode.
5. Pelaporan keuangan menyediakan informasi tentang bagaimana perusahaan memperoleh
dan membelanjakan kas, tentang pinjaman dan pembayaran kembali pinjaman, tentang
transaksi modal, termasuk dividenkas dan distribusi lainnya yang mempengaruhi
likuiditas dan solvensi.

6. Pelaporan keuangan menyediakan informasi tentang bagaimana manajemen perusahaan
mempertanggungjawabkan pengelolaan kepada pemilik (pemegang saham) atas
pemakaian sumber ekonomi yang dipercayakan kepadanya.
7. Pelaporan keuangan menyediakan informasi yang bermanfaat bagi manajer dan direktur
sesuai dengan kepentingan pemilik.
Dalam PSAK No. 1 dijelaskan mengenai tujuan umum dari laporan keuangan adalah untuk
memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai laporan keuangan. Dapat disimpulkan,
bahwa pelaporan keuangan dan laporan keuangan sama-sama bertujuan untuk memenuhi
kebutuhan informasi mengenai kondisi perusahaan dan prospek kelangsungan usahanya di masa
depan, yang digunakan para pemakai laporan keuangan khususnya external users, dalam
membuat keputusan-keputusan strategis.
Secara umum kalangan pemakai laporan keuangan meliputi internal users (pemakai dari
dalam perusahaan) dan exsternal users (pemakai dari luar perusahaan). Internal users terdiri dari
manajemen yang terlibat dalam operasi dan pengambilan keputusan strategis perusahaan.
External users terdiri dari :
1. Kreditor, menggunakan laporan keuangan untuk menilai kemampuan pinjaman untuk
membayar bunga dan membayar kembali pokok pinjaman pada waktunya.
2. Investor dan potensial investor, membutuhkan informasi yang terdapat pada laporan
keuangan dalam rangka pengambilan keputusan untuk mempertahankan, menjual atau
menambah saham yang dimilikinya.
3. Regulatory agencies atau pemerintah termasuk Bursa Efek Indonesia, menggunakan
laporan keuangan untuk melakukan fungsi pengawasan.

4. Karyawan, menggunakan informasi laporan keuangan untuk menilai kewajaran gaji,
bonus dan kondisi kerja.
5. Pemberi pinjaman dan pemasok, membutuhkan laporan keuangan dalam penentuan
kewajaran kredit pelanggan.
6. Customers, berkepentingan dengan informasi tentang kemampuan perusahaan untuk
melunasi hutang-hutangnya pada saat jatuh tempo.
7. Badan-badan atau pihak-pihak yang peduli lingkungan, akademisi, masyarakat umum
dan kelompok-kelompok khusus yang mencoba untuk mempengaruhi perusahaan yang
berkaitan dengan keuangannya atau kepentingan-kepentingan lain.
Para pemakai laporan keuangan dapat menilai kinerja perusahaan dari informasi yang
disajikan dalam laporan keuangan, terutama bagi investor dan kreditor. Konsep dasar indikator
kinerja adalah suatu ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat
pencapaian suatu sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu, indikator kinerja
merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai
atau melihat tingkat kinerja baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan maupun setelah kegiatan
selesai. Laporan laba rugi dan arus kas adalah indikator yang menjadi perhatian utama bagi
investor dan kreditor.
1. Laporan Laba Rugi dan Kegunaanya
Menurut Kieso (2005) laporan laba rugi (income statement) adalah laporan yang mengukur
keberhasilan operasi perusahaan selama periode waktu tertentu, menyediakan informasi yang
diperlukan oleh para investor dan kreditor untuk memprediksikan jumlah, penetapan waktu, dan
ketidakpastian dari arus kas masa depan. Laporan laba rugi merupakan bagian dari laporan
keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menyajikan unsur

unsur pendapatan dan biaya perusahaan sehingga menghasilkan laba atau rugi bersih. Laporan
laba rugi merupakan laporan utama untuk melaporkan kinerja darisuatu perusahaan selama suatu
periode tertentu.
Informasi tentang kinerja suatu perusahaan terutama tentang profitabilitas, dibutuhkan untuk
mengambil keputusan tentang sumber ekonomi yang akan dikelola oleh suatu perusahaan di
masa yang akan datang. Informasi tersebut juga seringkali digunakan untuk memperkirakan
kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan kas dan aktiva yang disamakan dengan kas
di masa yang akan datang (PSAK No. 25).
Penyusunan laporan laba rugi ada dua bentuk, yaitu :
1. Bentuk single step, atau biasa disebut dengan bentuk langsung.
Dalam bentuk single step, pendapatan dikurangkan dengan biaya untuk menghitung laba
bersih atau rugi bersih. Jadi, hanya ada dua pengelompokkan, yaitu pendapatan dan
biaya. Dalam mempertemukan unsur pendapatan dan biaya hanya dilakukan satu tahap,
dimana seluruh pendapatan dari manapun asalnya dijumlahkan terlebih dahulu untuk
menghasilkan total pendapatan dalam suatu periode. Begitu pula dengan unsur-unsur
biaya, seluruh biaya dijumlahkan tanpa menunjukkan apakah biaya itu terjadi dalam
rangka usaha pokok atau diluar usaha pokok untuk menghasilkan total biaya dalam suatu
periode.
2. Bentuk multiple step, atau biasa disebut dengan bentuk bertahap.
Dalam bentuk multiple step, unsur-unsur pendapatan dan biaya diklasifikasikan menurut
sumbernya, dalam kaitannya dengan kegiatan atau usaha pokok perusahaan. Secara
umum laporan laba rugi bentuk bertahap menunjukkan adanya pemisahan hasil usaha
(laba rugi) menurut sumbernya, misalnya pemisahan dari sumber aktivitas operasi dan

nonoperasi perusahaan. Kemudian biaya juga diklasifikasikan berdasarkan fungsi-fungsi
pokok perusahaan, misalnya fungsi pembelian, penjualan, produksi dan administrasi.
Penyajian dalam bentuk ini, memungkinkan pemakai membandingkan secara langsung
biaya berjalan dengan biaya tahun sebelumnya serta biaya antar kegiatan atau fungsi
dalam tahun yang sama.
Bagi internal perusahaan khususnya manajemen, laporan laba rugi dapat menjadi informasi
untuk menilai sampai seberapa jauh efisiensi biaya dan laba yang dapat dicapai oleh perusahaan
atas kinerja yang telah dilakukan. Oleh karena itu, selanjutnya hal ini dapat dijadikan motivasi
bagi manajerial dan seluruh karyawan untuk terus berkinerja lebih baik lagi.
Laporan laba rugi dapat digunakan untuk membantu pemakai laporan keuangan memprediksi
arus kas masa depan. Seperti yang dijelaskan oleh Kieso (2005), informasi laba rugi dapat
digunakan oleh investor dan kreditor untuk :
a. Mengevaluasi kinerja masa lampau perusahaan. Dengan memeriksa pendapatanpendapatan dan biaya-biaya, maka pemakai laporan laba rugi dapat menilai kinerja
perusahaan dan membandingkannya dengan perusahaan pesaing.
b. Menyediakan basis untuk memprediksi kinerja di masa yang akan datang.Informasi
kinerja masa lampau dapat digunakan dalam menentukan trend penting yang
menyediakan informasi kinerja masa mendatang.
c. Membantu menilai risiko atau ketidakpastian dari arus kas masa mendatang. Komponenkomponen dalam informasi laba, seperti pendapatan, biaya, laba, dan rugi
menggambarkan hubungan diantara komponen tersebut dan dapat digunakan untuk
menilai risiko pada tingkat tertentu suatu arus kas di masa mendatang.

Para pemakai laporan laba rugi perlu menyadari keterbatasan tertentu dari informasi yang
terdapat dalam laporan laba rugi yang akan mengurangi manfaat dari laporan ini untuk
meramalkan jumlah, penetapan waktu, dan ketidakpastian arus kas masa depan. Beberapa
keterbatasan tersebut diantaranya adalah (Kieso,2005) :
1. Laporan laba rugi tidak memuat banyak pos yang memberi kontribusi terhadap
pertumbuhan dan kesehatan perusahaan secara umum.
2. Angka laba seringkali dipengaruhi oleh metode akuntansi yang digunakan.
3. Ukuran laba merupakan subjek estimasi.
2. Laba Akuntansi
Pengertian laba yang dianut oleh struktur akuntansi sekarang ini adalah laba akuntansi yang
merupakan selisih pengukuran pendapatan dan biaya (Anis Chariri dan Imam, 2007). Besar
kecilnya laba sebagai pengukur kenaikan aktiva sangat tergantung pada ketepatan pengukuran
pendapatan dan biaya. IAI tahun2004 memiliki pengertian lain mengenai income. IAI 2004
justru tidak

menterjemahkan income dengan istilah penghasilan. Dalam konsep dasar

penyusunan dan penyajian laporan keuangan, (IAI, 2004) mengartikan income (penghasilan)
sebagai berikut : Penghasilan (income) adalah kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode
akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva, atau penurunan kewajiban yang
mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.
Tidak adanya persamaan pendapat untuk mendefinisikan laba secara tepat disebabkan oleh
luasnya penggunaan konsep laba. Para akuntan mendefinisikan

laba dari sudut pandang

perusahaan sebagai satu kesatuan. Laba akuntansi(accounting income) secara operasional
didefinisikan sebagai perbedaan antara pendapatan yang direalisasi dari transaksi yang terjadi

selama satu periode dengan

biaya yang berkaitan dengan pendapatan tersebut. Belkoui

menyebutkan bahwalaba akuntansi memiliki lima karakteristik berikut (Belkoui, 1993) :
1. Laba akuntansi gagal mengakui kenaikan aktiva yang belum direalisasi dalam satu
periode karena prinsip cost histories dan prinsip realisasi.
2. Laba akuntansi yang didasarkan pada cost histories mempersulit perbandingan laporan
keuangan karena adanya perbedaan metode perhitungan cost dan metode alokasi.
3. Laba akuntansi yang didasarkan prinsip realisasi, cost histories, dan konservatisme dapat
menghasilkan data yang menyesatkan dan tidak relevan.
Tanpa memperhatikan masalah-masalah yang muncul atas keunggulan dan kelemahan
laba akuntansi, informasi laba sebenarnya dapat digunakan untuk memenuhi berbagai tujuan.
Tujuan pelaporan laba adalah untuk menyediakan informasi yang bermanfaat bagi pihak
yang berkepentingan. Informasi tentang laba perusahaan dapat digunakan untuk (Anis
Chariri dan Imam, 2007) :
1. Sebagai indikator efisiensi penggunaan dana yang tertanam dalamperusahaan yang
diwujudkan dalam tingkat kembalian (rate of return oninvested capital).
2. Sebagai pengukur prestasi manajemen.
3. Sebagai dasar penentu besarnya pengenaan pajak.
4. Sebagai alat pengendalian alokasi sumber daya ekonomi suatu negara.
5. Sebagai dasar kompensasi dan pembagian bonus.
6. Sebagai alat motivasi manajemen dalam pengendalian perusahaan.
7. Sebagai dasar untuk kenaikan kemakmuran.
8. Sebagai dasar pembagian dividen.

Menurut Febrianto dan Widiastuty (2005), ketiga angka laba akuntansi yakni laba kotor, laba
operasi dan laba bersih bermanfaat untuk pengukuran efisiensi manajer dalam mengelola
perusahaan. Investor dan kreditor yakin bahwa ukuran kinerja yang diutamakan dalam penilaian
kinerja perusahaan adalah ukuran kinerja yang mampu menggambarkan kondisi dan prospek
perusahaan di masa mendatang dengan lebih baik. Penilaian kinerja perusahaanini didasarkan
melalui informasi pada laporan laba rugi yang menyajikan informasi laba kotor, laba operasi dan
laba bersih.
Laba kotor adalah selisih dari pendapatan perusahaan dikurangi dengan cost barang terjual.
Cost barang terjual adalah semua biaya yang dikorbankan, untuk perusahaan pemanufakturan
perhitungan dimulai dari tahap ketika bahan baku masuk ke pabrik, diolah, hingga dijual. Semua
biaya-biaya langsung yang berhubungan dengan penciptaan produk tersebut dikelompokkan
sebagai cost barang terjual.
Angka laba operasi adalah selisih laba kotor dengan biaya-biaya operasi. Biaya-biaya operasi
adalah biaya-biaya yang berhubungan dengan operasi perusahaan atau biaya-biaya yang sering
terjadi di dalam perusahaan dan bersifat operatif. Selain itu, biaya-biaya ini diasumsikan
memiliki hubungan dengan penciptaan pendapatan. Diantara biaya-biaya operasi tersebut adalah
: biaya gaji karyawan, biaya administrasi, biaya perjalanan dinas, biaya iklan dan promosi, biaya
penyusutan dan lain-lain. Angka laba bersih adalah angka yang menunjukkan selisih antara
seluruh pendapatan dari kegiatan operasi perusahaan maupun non operasi perusahaan. Dengan
demikian, sesungguhnya laba bersih ini adalah laba yang menunjukkan bagian laba yang akan
ditahan di dalam perusahaan dan yang akan dibagikan sebagai dividen.

Masing-masing dari hasil laba tersebut, memiliki kandungan informasi tersendiri yang dapat
digunakan untuk memprediksi laba dan juga aliran kas masa depan. Martin H.L Tobing (2007),
menyimpulkan bahwa laba yang dihasilkan perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan
terhadap harga saham. Selain itu, Ika Kusumaningtyas (2003) menyatakan bahwa laba yang
diklasifikasikan menjadi laba operasi dan laba non operasi memiliki daya prediksi untuk
memprediksi arus kas di masa mendatang serta menunjukkan hubungan positif dengan arus kas
masa mendatang. Akan tetapi, hasil penelitian ini tidak menspesifikan kandungan informasi dari
laba manakah yang lebih mampu memprediksi arus kas di masa mendatang.
3. Laporan Arus Kas dan Kegunaanya
Pada awalnya laporan keuangan hanya terdiri dari neraca dan laporan labarugi. Laporan arus
kas pertama kali ditetapkan sebagai bagian dari laporankeuangan pada tahun 1987 melalui SFAS
No. 95 yang menghendaki laporan aruskas sebagai pengganti laporan perubahan posisi keuangan
dan sebagai bagian dari laporan keuangan. Alasan utama keputusan FASB yang mengharuskan
perusahaan menyediakan laporan arus kas adalah keinginan untuk membantu para investor dan
kreditor agar dapat memprediksi arus kas masa depan dengan lebih baik.
Laporan arus kas wajib untuk dilaporkan di Indonesia pada tahun 1994 melalui Pernyataan
Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 2 paragraf 1, disebutkan bahwa perusahaan harus
menyusun laporan arus kas dan harus menyajikan laporan tersebut sebagai bagian yang tidak
terpisahkan dari laporan keuangan untuk setiap periode penyajian laporan keuangan. Kebijakan
ini tentu saja berkaitan dengan manfaat yang dapat diambil para pemakai laporan keuangan
khususnya investor dan kreditor.
Laporan arus kas merupakan laporan keuangan yang menginformasikan jumlah arus kas
masuk dan arus kas keluar atau sumber dan pemakaian kas dalam suatu perusahaan. Investor dan

kreditor dapat memanfaatkan informasi arus kas untuk mengetahui mengenai pengelolaan dan
penggunaan kas dalam perusahaan tersebut, seperti yang dinyatakan dalam PSAK No. 2 paragraf
2.
Kieso (2005) menyatakan bahwa, informasi dalam laporan arus kas dapat membantu para
investor, kreditor, dan pihak lainnya menilai hal-hal berikut :
a. Kemampuan entitas untuk menghasilkan arus kas di masa depan.
b. Kemampuan entitas untuk membayar dividen dan memenuhikewajibannya.
c. Penyebab perbedaan antara laba bersih dan arus kas bersih dari kegiatan operasi.
d. Transaksi investasi dan pembiayaan yang melibatkan kas dan non kas selama suatu
periode.
Laporan arus kas dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu :
1. Arus kas dari kegiatan operasi
Arus kas operasi merupakan arus kas yang berasal dari kegiatan operasi yang dihasilkan
akibat transaksi dan kejadian yang mempengaruhi laba operasional baik dari produksi
dan penjualan barang maupun persediaan.
Contoh: mencakup pembelian dan penjualan barang dagang oleh pengecer.
2. Arus kas dari kegiatan investasi
Merupakan arus kas dari kegiatan seperti pembelian dan penjualan surat-surat berharga,
pembelian dan penghentian berbagai aset seperti peralatan, tanah dan aset lain. Contoh:
penjualan dan pembelian aktiva tetap, seperti: peralatan dan bangunan.
3. Arus kas dari kegiatan pendanaan

Arus kas pendanaan merupakan arus kas yang dihasilkan dari penerbitan saham atau
obligasi baru, pembayaran dividen, pembelian kembali saham perusahaan, peminjaman
utang maupun pelunasan utang. Contoh: penerbitan atau penarikan ekuitas dan hutang.
Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia, laporan arus kas melaporkan selama periode tertentu
dan diklasifikasikan menurut 3 (tiga) jenis aktivitas, yaitu:
1. Aktivitas Operasi.
2. Aktivitas Investasi.
3. Aktivitas Pendanaan.
Berikut ini dijelaskan mengenai Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi dan Aktivitas Pendanaan
1. Aktivitas Operasi
Jumlah aliran arus kas yang berasal dari aktivitas operasi merupakan indikator yang
menentukan apakah dari operasi perusahaan dapat menghasilkan aliran kas yang cukup
untuk melunasi pinjaman, pemeliharaan kemampuannya tersebut membayar deviden dan
melakukan investasi baru tanpa mengandalkan para sumber pendanaan dari luar.
Arus kas masuk yang berasal dari Aktivitas Operasi, misalnya:
a. Kas yang diperoleh dari penjualan barang dan jasa secara tunai.
b. Kas yang diterima dari penagihan piutang dagang dan piutang lainnya.
c. Kas yang diterima dari kontrak yang diadakan untuk tujuan transaksi usaha.
Arus kas keluar yang berasal dari Aktivitas Operasi, misalnya:
a. Kas yang dikeluarkan untuk pajak dan biaya administrasi lainnya.
b. Pembayaran hutang-hutang jangka pendek, yang meliputi: hutang dagang, gaji,
bunga dan sebagainya.

c. Pembayaran untuk pembelian barang dan jasa.
d. Pengeluaran kas untuk kegiatan operasi termasuk juga untuk pembayaran biaya
gaji, upah, sewa dan biaya operasi lainnya.
2. Aktivitas Investasi
Transaksi kas yang berhubungan dengan perolehan fasilitas investasi dan non kas
lainnya yang digunakan oleh perusahaan. Arus kas masuk terjadi jika kas yang diterima
dari hasil atau pengembalian investasi yang dilakukan sebelumnya, misalnya: dari hasil
atau penjualan.
Arus kas masuk yang berasal dari Aktivitas Investasi, misalnya:
a. Penjualan aktiva tetap.
b. Penjualan surat berharga yang berupa investasi.
c. Penagihan pinjaman jangka panjang (tidak termasuk bunga jika ini merupakan
kegiatan investasi).
Arus kas keluar yang berasal dari aktivitas, misalnya:
a. Pembayaran kas untuk membeli aktiva tetap
b. Pembelian investasi jangka panjang.
c. Pemberian pinjaman ke pihak lain.
3. Aktivitas Pendanaan
Kegiatan pendapatan sumber dana dari pemilik dengan memberikan prospek
penghasilan dari sumber dana tersebut, meminjam dan membayar hutang kembali, atau
melakukan pinjaman jangka panjang untuk membayar hutang tersebut.
Arus kas yang berasal dari Aktivitas Pendanaan, misalnya:
a. Penerimaan kas dan surat berharga dalam bentuk equity (sewajarnya).

b. Penerimaan dari penerbitan hutang obligasi dan hutang jangka panjang lainnya
Arus kas keluar yang berasal dari Aktivitas Pendanaan, misalnya:
a. Pembayaran kas kepada pemegang saham untuk menarik atau menebus saham
perusahaan.
b. Pembayaran deviden dan pembagian lainnya yang diberikan kepada pemilik.
c. Pembayaran kas oleh penyewa guna usaha (lease) untuk mengurangi saldo
kewajiban yang berkaitan dengan sewa guna pembiayaan.
Tidak seperti laporan keuangan utama lainnya, laporan arus kas tidakdisiapkan dari neraca
saldo yang telah disesuaikan. Informasi untuk menyiapkan laporan ini biasanya berasal dari tiga
sumber :
a. Neraca komparatif, menyajikan jumlah perubahan aktiva, kewajiban, dan ekuitas dari
awal hingga akhir periode.
b. Laporan laba rugi periode berjalan, berisi data yang membantu penentuan jumlah kas
yang diterima atau digunakan oleh operasi selama periode berjalan.
c. Data transaksi tertentu, memberikan informasi tambahan terinci yang dibutuhkan untuk
menentukan bagaimana kas diterima dan digunakan selama periode berjalan.
Informasi tentang arus kas suatu perusahaan berguna bagi para pemakai laporan keuangan
sebagai dasar untuk menilai kebutuhan perusahaan dalam menggunakan kas dan setara kas. Oleh
karena itu, dalam proses pengambilan keputusan ekonomi suatu perusahaan perlu dilakukan
evaluasi terhadap kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas serta kepastian
yang diperolehnya.
F. 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.
Kim dan Kross (2005) dalam penelitiannya mengenai hubungan antara earnings dan arus kas
operasi, menyatakan bahwa kemampuan laba untuk memprediksi arus kas operasi masa depan
terus meningkat dan peningkatan kemampuan prediksi ini bertahan sepanjang waktu untuk
beberapa horizon peramalan.
Banyak penelitian-penelitian mengenai pengaruh laba dengan arus kas yang dilakukan
dengan menggunakan variabel laba operasi, atau laba bersih. Ditemukan beberapa penelitian
yang menggunakan laba kotor sebagai variable dalam menguji kandungan nilai informasi laba
tersebut. Febrianto dan Widiastuty (2005) meneliti ketiga angka laba akuntansi yakni, laba kotor,
laba operasi dan laba bersih untuk mengetahui mana yang lebih bermakna bagi investor. Alasan
dari penelitian yang dilakukan Febrianto dan Widiastuty (2005) ini berawal dari pertanyaan
mengapa di dalam penelitian-penelitian yang menggunakan angka laba, peneliti selalu
memprioritaskan penggunaan angka laba operasi dan laba bersih, tidak ada (setidaknya belum
ditemukan) yang menggunakan angka laba kotor. Karena alasan inilah, kemudian dilakukan
penelitian atas kualitas laba kotor, laba operasi dan laba bersih yang dilihat dari kekuatan reaksi
pasar dengan proxy cumulative abnormal return. Pada penelitian ini ditemukan bahwa laba kotor
direaksi paling kuat dan lebih mampu memberikan gambaran lebih baik tentang hubungan antara
laba dengan harga saham.

Pilihan metode akuntansi banyak ditemukan di dalam penyusunan laporan keuangan,
termasuk di dalam penyusunan laporan laba-rugi. Laba kotor dilaporkan lebih awal daripada laba
operasi. Laba operasi dilaporkan lebih awal dibandingkan dengan laba bersih. Menurut Scott
(dalam Febrianto dan Widiastuty, 2005), perhitungan angka laba kotor akan menyertakan lebih
sedikit komponen pendapatan dan biaya dibandingkan dengan perhitungan laba operasi.
Sedangkan untuk perhitungan komponen laba operasi, komponen pendapatan dan biaya lebih
sedikit disertakan bila dibandingkan dengan perhitungan komponen laba bersih.
Semakin detail perhitungan suatu angka laba maka semakin banyak alternatif penggunaan
metode akuntansi yang akan digunakan oleh manajer. Adanya kebebasan untuk memilih
prosedur yang tersedia, akan menyebabkan manajer melakukan tindakan yang dinamakan oleh
teori akuntansi positif sebagai tindakan oportunis (Scott, 1997). Tindakan oportunis tersebut
antara lain dengan memilih kebijkan akuntansi yang menguntungkan pihak manajer sehingga
mengakibatkan kualitas laba semakin rendah. Berdasarkan alasan tersebut laba kotor dipandang
lebih relevan digunakan sebagai alat prediksi arus kas di masa mendatang karena pada laporan
laba rugi perhitungan laba kotor dilaporkan terlebih dahulu daripada perhitungan laba lainnya.
Laba kotor kembali dijadikan variabel dalam penelitian Daniati dan Suhairi (2006) dalam
menguji perubahan laba kotor terhadap expected return saham. Penelitian tersebut menggunakan
sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI, dan ditemukan bahwa laba kotor memiliki
pengaruh yang signifikan.
Kedua penelitian tersebut membuktikan bahwa kandungan informasi pada laba, khususnya
angka laba kotor memiliki pengaruh bagi para investor ataupun kreditor dalam membuat
keputusan ekonomi. Hal ini mengindikasikan bahwa, angka laba kotor mampu memberikan nilai

informasi yang dapat digunakan dalam memprediksi arus kas masa depan serta untuk memenuhi
kebutuhan informasi bagi pemakai laporan keuangan, khususnya investor dan kreditor.
Pada uraian laba akuntansi di atas, telah dijelaskan bahwa masing-masing laba memiliki
informasi tersendiri. Dari hasil laba kotor dapat dilihat hasil perhitungan pendapatan dikurangi
cost barang terjual atau biaya-biaya yang berkaitan dengan operasi utama perusahaan yaitu
penjualan. Pada laba kotor, keterlibatan kendali manajemen lebih besar dan memiliki hubungan
yang lebih erat dengan penciptaan pendapatan. Manajemen mengendalikan rekening cost barang
terjual sepenuhnya untuk menentukan daya saing produk agar barang atau jasa dapat dijual
dengan harga yang kompetitif, hal ini menunjukkan adanya hubungan langsung antara
manajemen dengan penciptaan pendapatan. Dari hasil laba operasi dapat dilihat perhitungan
pendapatan yang dikurangi dengan biayabiaya yang berkaitan dengan operasi perusahaan, seperti
biaya iklan, biaya gaji, biaya administrasi, penyusutan dan lain-lain. Biaya-biaya ini sebenarnya
tidak berhubungan langsung dalam menciptakan pendapatan, atau tidak sepenuhnya
berhubungan dengan operasi perusahaan dan juga masih dipengaruhi oleh kebijakan perusahaan.
Kendali manajemen pada laba operasi lebih kecil dibandingkan pada laba kotor, sebagai contoh
adalah pada item biaya dari laba operasi yaitu biaya penyisihan piutang tidak tertagih. Biaya ini
terjadi karena adanya kebijakan perusahaan, bukan karena hubungannya dengan penciptaan
pendapatan. Kemudian biaya iklan, walaupun ditujukan untuk mendorong penjualan, tetapi tidak
berkaitan langsung dengan penciptaan pendapatan. Sedangkan pada laba bersih, pendapatan
dikurangi biaya-biaya yang tidak sepenuhnya dapat dikendalikan oleh manajer.
G. Kerangka Konseptual

LABA KOTOR

LABA OPERASI
LABA BERSIH

ARUS KAS DI MASA
MENDATANG

GAMBAR 2.1
KERANGKA KONSEPTUAL PENGARUH LABA KOTOR, LABA OPERASI DAN
LABA BERSIH TERHADAP ARUS KAS DI MASA MENDATANG

H. Pengembangan Hipotesis
Beberapa hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian terdahulu
adalah :
Ha1 : Apakah laba kotor berpengaruh terhadap arus kas di masa mendatang?
Ha2 : Apakah laba operasi berpengaruh terhadap arus kas di masa mendatang?
Ha3 : Apakah laba bersih berpengaruh terhadap arus kas di masa mendatang?
Ha4 : Apakah laba kotor, laba operasi atau laba bersih berpengaruh secara bersama-sama
terhadap arus kas di masa mendatang?

