
 

 

 

 

 

BAB II 

 LANDASAN TEORI 

  

 

2.1 Laporan Keuangan  

 

 

 

Laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan dan  

transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan.  

Laporan keuangan ini dibuat oleh manajemen dengan tujuan untuk perusahaan.  

Disamping itu laporan keuangan dapat juga digunakan untuk memenuhi tujuan-

tujuan lain yaitu sebagai laporan kepada pihak-pihak di luar perusahaan 

(Baridwan (2004)). 

 

PSAK No. 1 (2009) menyatakan bahwa laporan keuangan adalah suatu penyajian 

terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas.  Tujuan 

laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, 

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

kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi.  Laporan 

keuangan juga menunjukan hasil pertanggungjawaban manajemen atas pengguna 

sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.  Dalam rangka mencapai tujuan 

tersebut, laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas yang meliputi: 
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a. Aset 

b. Laibilitas 

c. Ekuitas 

d. Pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian  

e. Kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai 

pemilik dan 

f. Arus kas 

 

Informasi tersebut, beserta informasi lainnya yang terdapat dalam catatan atas 

laporan keuangan, membantu pengguna laporan dalam memprediksi arus kas 

masa depan, khususnya dalam hal waktu dan kepastian diperolehnya kas dan 

setara kas. Dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan 

Keuangan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (PSAK) tahun 

(2009) disebutkan bahwa laporan keuangan merupakan bagian dari proses 

pelaporan keuangan.  Pelaporan keuangan diselenggarakan untuk menyediakan 

informasi keuangan sebuah perusahaan sehingga dapat membantu pemakainya 

membuat keputusan-keputusan alokasi modal. 

 

Laporan keuangan yang lengkap menurut PSAK (2009) No. 1 terdiri dari 

komponen-komponen berikut ini: 

a. Laporan posisi keuangan pada akhir periode. 

b. Laporan laba rugi komprehensif selama periode. 

c. Laporan perubahan ekuitas selama periode. 
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d. Catatan atas laporan keuangan berisi ringkasan kebijakan akuntansi penting 

dan informasi penjelasan lainnya; dan 

e. Laporan posisi keuangan pada awal periode komprehensif yang disajikan 

ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau 

membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas 

mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya. 

 

2.2 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan 

 

Agar sebuah laporan keuangan dapat memenuhi tujuan dasarnya yaitu bermanfaat 

dalam pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap 

bisnis perusahaan, maka laporan keuangan harus memiliki karakteristik kualitatif.  

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 2009 karakteristik 

pokok laporan keuangan yaitu : 

a. Dapat dipahami 

Kualitas penting informasi dalam laporan keuangan adalah kemudahan untuk 

segera dapat dipahami oleh pemakai.  Untuk maksud ini, pemakai diasumsikan 

memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, 

akuntansi, serta kemampuan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan 

yang wajar.  Namun demikian, informasi yang kompleks yang seharusnya 

dimasukan dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar 

pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dipahami oleh 

pemakai tertentu. 
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b. Relevan 

Untuk bisa bermanfaat maka informasi harus relevan untuk memenuhi 

kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan.  Informasi  memiliki 

kualitas relevan apabila dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai 

dengan membantu mereka untuk mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini 

atau masa depan, menegaskan, atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa 

lalu.  Informasi posisi keuangan dan posisi kenerja di masa lalu sering kali 

digunakan sebagai dasar untuk memprediksi posisi dan kinerja keuangan di 

masa depan dan hal-hal lain yang langsung menarik perhatian pemakai.  

Kemampuan prediktif laporan keuangan dapat ditingkatkan dengan 

menampilkan informasi mengenai transaksi peristiwa di masa lalu. 

c. Materialitas  

Informasi dipandang materialitas jika kelalaian untuk mencantumkan atau 

kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan 

ekonomi pemakai yang diambil atas dasar laporan keuangan.  Materialitas 

tergantung pada besarnya pos atau kesalahan yang dinilai sesuai dengan situasi 

khusus dari kelalaian dalam mencantumkan atau kesalahan mencatat.  Oleh 

karena itu, materialitas lebih merupakan suatu ambang atau titik pemisah 

daripada suatu karakteristik kualitatif  pokok yang harus dimiliki agar 

informasi dipandang berguna. 

d. Keandalan  

Informasi yang memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang 

menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai 
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penyajian yang jujur dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar 

diharapkan dapat disajikan. 

e. Penyajian Jujur  

Untuk dapat diandalkan, informasi harus menggambarkan dengan jujur 

transaksi serta peristiwa lainnya yang harus disajikan atau secara wajar dapat 

diharapkan untuk dapat disajikan. 

f. Netralitas  

Informasi dalam laporan keuangan harus diarahkan pada kebutuhan umum 

pemakai, dan tidak bergantung pada kebutuhan atau kepentingan pihak 

tertentu.  Tidak boleh ada usaha yang menyajikan informasi yang 

menguntungkan beberapa pihak, sementara hal tersebut akan merugikan pihak 

lain yang mempunyai kepentingan yang berlawanan. 

g. Kelengkapan  

Untuk dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap 

dalam batasan matrealitas dan biaya.  Kesenjangan untuk tidak 

mengungkapkan mengakibatkan informasi menjadi tidak benar atau 

menyesatkan dan karena itu tidak dapat diandalkan dan tidak sempurna ditinjau 

dari segi relevansi. 

h. Dapat dibandingkan  

Pemakai harus dapat membandingkan laporan keuangan perusahaan antar 

periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan.  

Pemakai harus dapat memperbandingkan laporan keuangan antar perusahaan 

untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan 

secara relatif.  Pemakai juga harus mendapat informasi tentang kebijakan 
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akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan dan perubahan 

kebijakan serta pengaruh perubahan tersebut, juga harus memungkinkan 

pemakai untuk mengidentifikasi perbedaan kebijakan akuntansi yang 

diberlakukan untuk transaksi serta peristiwa lain yang sama dalam sebuah 

perusahaan dari satu periode ke periode dan dalam perusahaan yang berbeda. 

i. Tepat waktu 

Untuk menghindari suatu informasi kehilangan relevansinya, maka manajemen 

harus menyeimbangkan manfaat relatif antara pelaporan tepat waktu dan 

ketentuan informasi andal. 

j. Keseimbangan antara biaya dan manfaat 

Manfaat informasi yang disajikan harus lebih dari biaya penyusunannya.  

Namun demikian, evaluasi biaya manfaat merupakan proses pertimbangan 

substantial.  Biaya tersebut juga tidak harus dipikul oleh pemakai informasi 

yang menikmati manfaat.  Manfaat mungkin juga dinikmati oleh pemakai lain 

disamping mereka yang menjadi tujuan informasi. 

k. Penyajian wajar 

Laporan keuangan sering dianggap menggambarkan pandangan yang wajar 

atau menyajikan dengan wajar posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi 

keuangan suatu perusahaan. 
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2.3 Laba 

 

Statement Of Financial Accounting Concept  (SFAC) No. 1 menyatakan bahwa 

sasaran utama pelaporan keuangan adalah informasi tentang prestasi-prestasi 

perusahaan yang disajikan melalui pengukuran laba dan komponen-

komponennya dan bermanfaat dalam menilai kinerja manajemen, membantu 

mengestimasi kemampuan laba yang representative dalam jangka waktu 

panjang, memprediksi laba dan menaksir resiko dalam investasi.  Informasi laba 

dapat digunakan oleh pihak internal maupun eksternal perusahaan untuk 

mengukur tingkat efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan sumber-sumber 

dana yang ada.  Ukuran yang sering kali digunakan untuk menilai sukses 

tidaknya manajemen suatu perusahaan adalah laba yang diperoleh perusahaan. 

 

Laba sebenarnya mengandung makna bersih atau neto yaitu sebagai net income 

atau penghasilan bersih untuk suatu periode.  Laba menunjukan keuntungan 

yang diperoleh oleh perusahaan dan tercantum dalam laporan laba rugi. Laba 

mencerminkan keuntungan bagi pemilik modal dalam satu periode tertentu, 

sementara akun dalam laporan laba rugi memaparkan bagaimana laba tersebut 

ditentukan. Laporan laba rugi adalah laporan yang menunjukan pendapatan-

pendapatan dan biaya-biaya dari suatu unit usaha untuk periode tertentu. Selisih 

antara pendapatan-pendapatan dan biaya-biaya merupakan laba yang diperoleh 

atau rugi yang dialami oleh perusahaan.  Laporan laba rugi kadang-kadang 

disebut laporan penghasilan atau laporan pendapatan dan biaya merupakan 

laporan yang menunjukan kemajuan keuangan perusahaan. Dari uraian tersebut 
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dapat disimpulkan bahwa sangat pentingnya laporan laba rugi bagi perusahaan 

yang dapat digunakan perusahaan sebagai alat untuk mengetahui kemajuan yang 

dicapai perusahaan dan juga mengetahui hasil bersih atau laba yang didapat 

dalam satu periode. 

 

Pernyatan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 2009 dalam Kerangka Dasar 

Penyusunan Penyajian Laporan keuangan menjelaskan mengenai laba.  

Penghasilan laba (laba) sering kali digunakan sebagai ukuran kinerja atau 

sebagai dasar bagi ukuran lain seperti imbalan investasi (return of investment) 

atau penghasilan per saham (earnings per share).  Unsur yang langsung 

berkaitan dengan pengukuran penghasilan bersih (laba) adalah penghasilan dan 

beban.  Penghasilan (income) adalah kenaikan manfaat ekonomi selama suatu 

periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset atau 

penurunan laibilitas yang menyebabkan kanaikan ekuitas yang tidak berasal dari 

kontribusi penanamam modal.  Beban (expenses) adalah penurunan manfaat 

ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus kas keluar atau 

berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan 

ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanaman modal. 

 

Tujuan pelaporan laba adalah untuk menyediakan informasi yang bermanfaat 

bagi pihak yang berkepentingan. Informasi tantang laba perusahaan dapat 

digunakan untuk  
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a) Sebagai indikator efisiensi penggunaan dana yang tertanam dalam perusahaan 

yang diwujudkan dalam tingkat kembalian (rate of return on invested 

capital). 

b) Sebagai pengukuran prestasi manajemen. 

c) Sebagai dasar penentu besarnya pengenaan pajak. 

d) Sebagai alat pengendalian alokasi sumber daya ekonomi suatu Negara. 

e) Sebagai dasar kompensasi dan pembagian bonus. 

f) Sebagai alat motivasi manajemen dalam pengendalian perusahaan.  

g) Sebagai dasar untuk kenaikan kemakmuran. 

h) Sebagai dasar pembagian dividen (Chariri dan Ghozali, 2001). 

 

2.4 Arus Kas 

 

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 2 menyatakan bahwa 

laporan arus kas merupakan suatu laporan yang dapat memberikan informasi 

tentang penerimaan dan pengeluaran kas dalam periode tertentu yang berisi 

informasi mengenai kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan kas atau 

setara kas selama satu periode tertentu.  Di dalam PSAK No. 2, perusahaan 

diwajibkan menyusun laporan arus kas dan menjadikan laporan tersebut sebagai 

bagian yang tak terpisahkan (integral) dari laporan keuangan untuk setiap periode 

penyajian laporan keuangan. Arus kas adalah arus kas masuk, arus kas keluar, kas 

dan setara kas. Perusahaan membutuhkan kas untuk melaksanakan usaha, untuk 

melunasi kewajiban, dan untuk membagikan dividen kepada para investor.  Kas 

meliputi uang tunai (cash on hand) dan rekening giro, sedangkan setara kas (cash 
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equivalent) adalah investasi yang sifatnya sangat likuid, berjangka pendek, dan 

yang dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi 

risiko perubahan nilai yang signifikan. 

  

Tujuan utama laporan arus kas adalah untuk menyajikan informasi relevan tentang 

penerimaan dan pengeluaran kas suatu perusahaan selama satu periode.  Untuk 

mencapai tujuan itu, aliran kas diklasifikasikan dalam tiga kelompok yang 

berbeda yaitu : 

1. Aktivitas operasi 

Aktivitas operasi adalah aktivitas penghasil utama pendapatan perusahaan 

(principal revenue-producing activities) dan aktivitas lain yang bukan 

merupakan aktivitas investasi dan pendanaan.  Arus kas dari operasi meliputi 

seluruh aktivitas perusahaan yang berkaitan dengan laba.  Pengukuran ini tidak 

hanya meliputi pendapatan dan beban, namun juga kebutuhan kas aktivitas 

operasi.  Arus kas operasi meliputi investasi dalam bentuk piutang pelanggan 

dan persediaan serta pendanaan oleh pemasok barang dan jasa.  Arus kas 

masuk dari aktivitas operasi antara lain berasal dari penjualan barang dan jasa, 

royalty,  fees, komisi, dll.  Arus kas keluar dari aktivitas operasi antara lain 

berasal dari pembayaran kas kepada pemasok barang dan jasa, pembayaran kas 

kepada karyawan, pembayaran pajak, dll.  

2. Aktivitas investasi 

Aktivitas investasi adalah perolehan dan pelepasan aktiva jangka panjang serta 

investasi lain yang tidak termasuk setara kas.  Arus kas masuk dari aktivitas 

investasi meliputi penerimaan kas dari penjualan tanah, bangunan dan 
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peralatan, aktiva tidak berwujud dan aktiva jangka panjang lain.  Arus kas 

keluar dari aktivitas investasi meliputi pembayaran kas untuk membeli aktiva 

tetap, aktiva tak berwujud, aktiva jangka panjang lain.  

3. Aktivitas pendanaan 

Aktivitas pendanaan (financing) adalah aktivitas yang mengakibatkan 

perubahan dalam jumlah serta komposisi modal dan pinjaman perusahaan.  

Penerimaan kas dari aktivitas pendanaan antara lain berasal dari obligasi, 

pinjaman, dan saham.  Arus kas keluar dari aktivitas pendanaan antara lain 

berasal dari pembagian dividen dan pelunasan pinjaman. 

 

Laporan arus kas sangat bermanfaat bagi pihak internal dan pihak eksternal.  

Manajemen memakai laporan arus kas untuk menilai likuiditas, menentukan 

kebijakan dividen, dan mengevaluasi keputusan-keputusan kebijakan pokok yang 

menyangkut investasi dan pendanaan. Laporan arus kas dapat memberikan 

informasi yang berguna dalam mengevaluasi fleksibilitas keuangan perusahaan.  

Fleksibilitas keuangan (financial flexibility) merupakan kemampuan perusahaan 

untuk menghasilkan jumlah kas yang memadai dalam upaya menjawab kebutuhan 

dan kesempatan bisnis yang tidak terduga.  Informasi arus kas di masa lalu 

terutama arus kas operasi, akan membantu dalam menilai fleksibilitas keuangan. 

 

2.5 Dividen  

Dividen adalah pembagian kepada pemegang saham perusahaan yang sebanding 

dengan jumlah lembar yang dimiliki. Biasanya dividen dibagikan dengan interval 

waktu yang tetap, tetapi kadang-kadang diadakan pembagian dividen tambahan 
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pada waktu yang bukan biasanya. Dividen yang dibagikan oleh perusahaan bisa 

mempunyai beberapa bentuk sebagai berikut :  

1. Dividen Kas (Cash Dividends) 

Dividen yang paling umum dibagikan oleh perusahaan adalah dividen kas. 

Yang perlu diperhatikan oleh pimpinan perusahaan sebelum membuat 

pengumuman adanya dividen kas adalah apakah jumlah uang yang ada 

mencukupi untuk pembagian dividen tersebut.  

2. Dividen Aktiva Selain Kas ( Property Dividends )  

Aktiva yang dibagikan bisa berbentuk surat-surat berharga perusahaan lain 

yang dimiliki oleh perusahaan, barang dagangan atau aktiva-aktiva lain. 

Pemegang saham akan mencatat dividen yang diterimanya ini sebesar harga 

pasar aset tersebut. 

3. Dividen Utang ( Scrip Dividends )  

Dividen utang timbul ketika saldo laba mencukupi untuk pembagian dividen, 

tetapi saldo kas yang ada tidak cukup. Sehingga pimpinan perusahaan akan 

mengeluarkan scrip dividens yaitu janji tertulis untuk membayar jumlah 

tertentu di waktu yang akan datang.  

4. Dividen Likuidasi  

Dividen likuidasi adalah dividen yang sebagian merupakan pembagian modal. 

Apabila perusahaan membagi dividen likuidasi, maka para pemegang saham 

harus diberitahu mengenai berapa jumlah pembagian laba dan berapa yang 

merupakan pengembalian modal, sehingga para pemegang saham bisa 

mengurangi rekening investasinya.  
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5. Dividen Saham  

Dividen saham adalah pembagian tambahan saham, tanpa dipungut 

pembayaran kepada para pemegang saham, sebanding dengan saham-saham 

yang dimilikinya.  

 

2.6 Prediksi Laba, Arus Kas dan Dividen Kas  

 

Salah satu tujuan umum akuntansi adalah untuk memberikan informasi yang 

dapat digunakan untuk memprediksi kejadian-kejadian bisnis.  Kecenderungan 

untuk meramalkan suatu peristiwa secara lebih tepat khususnya dalam bidang 

ekonomi akan memberi dasar lebih baik untuk perencanaan.  

 

Peramalan dilakukan atas dasar data yang diperoleh dari periode lampau.  

Ramalan laba menjadi begitu populer dan penting karena berhubungan dengan 

fungsi efisiensi pasar modal, sehingga ramalan ini dianggap menjadi berguna 

bagi pemakai informasi akuntansi.  Peramalan laba yang relevan melibatkan 

analisis komponen laba dan penilaian akan masa depan perusahaan tersebut.  

Informasi laba dapat digunakan oleh pihak internal maupun eksternal perusahaan 

untuk mengukur tingkat efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan sumber-

sumber dana yang ada.  Ukuran yang sering kali dipakai untuk menilai sukses 

tidaknya manajemen suatu perusahaan adalah laba yang diperoleh perusahaan. 

 

Peramalan harus menggunakan seluruh informasi yang tersedia secara efektif, 

termasuk laba periode sebelumnya.  Pemisahan melibatkan penggunaan laba 
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berdasarkan lini produk atau segmen dan terutama berguna jika segmen tersebut 

memiliki perbedaan risiko, profitabilitas atau pertumbuhan.  Dalam meramalkan 

laba kita harus menambahkan harapan masa depan pada pemahaman masa lalu. 

 

Prediksi arus kas masa depan merupakan informasi penting yang membantu 

pengambilan keputusan bagi pengguna laporan keuangan.  Dalam praktik bisnis, 

peralaman akan kondisi masa depan sering dilakukan.  Hal ini diperlukan untuk 

memberikan arah operasi usaha dalam kondisi ketidakpastian yang dihadapi 

perusahaan.  Tidak dapat dimungkiri bahwa orientasi laporan keuangan menekan 

pada kinerja keuangan dan posisi keuangan masa lalu. Dipihak lain kebutuhan 

informasi akuntansi para pemakai untuk membuat keputusan investasi 

berorientasi ke masa yang akan datang. Lee (1986) dalam Yaniartha (2010) 

menyatakan bahwa dari sudut pandang pengambilan keputusan, memasukan data 

baik data historis maupun data yang diproyeksikan dalam laporan akan memberi 

manfaat yang sangat baik.  Sementara ini dugaan investor terhadap masa yang 

akan datang sebagian didasarkan pada informasi masa lalu dan sebagian pada 

spekulasi tentang apa yang telah terjadi sebelumnya.  Peramalan yang efektif 

menurut Hanke (1998) dalam Yaniartha (2010) adalah peramalan yang dapat 

mengkombinasikan data kuantitatif, kualitatif,  judgment  yang baik, dan 

menghilangkan kondisi-kondisi yang ekstrem.  Finger (1994) dalam Dahler dan 

Febrianto (2006) menguji mengenai relevansi laba untuk kemampuannya 

memprediksi laba dan arus kas masa depan, dan dapat menyimpulkan bahwa laba 

adalah signifikan sebagai prediktor laba di masa depan sampai dengan periode 8 

tahun di muka dan laba baik digunakan secara parsial maupun bersama-sama 
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dengan arus kas merupakan prediktor yang signifikan juga bagi arus kas.  Arus 

kas dalam periode jangka pendek adalah prediktor arus kas yang lebih baik 

dibandingkan laba atas arus kas.  

 

Penelitian di Indonesia yang dilakukan oleh Parawiyati dan Baridwan (1998) 

dalam Yaniartha (2010) dalam menguji kemampuan prediktor laba dibandingkan 

dengan prediktor arus kas dalam memprediksi laba satu tahun ke depan 

menyimpulkan bahwa kedua prediktor tersebut adalah signifikan sebagai alat 

pengubah.  Melalui nilai koefisien regresi ditunjukan bahwa prediktor laba 

memberikan pengaruh yang lebih besar dibandingkan dengan prediktor arus kas.  

 

Beaver (1998) dalam Wolk, Dodd dan Tearney (2003) menyatakan bahwa laba 

akuntansi berperan dalam menentukan nilai perusahaan dengan model penilaian 

dividen.  Dividen merupakan pendapatan yang diharapkan di masa depan.  

Menurut Beaver (1968) dalam Wolk, Dodd dan Tearney (2003) laba akuntansi 

saat ini dapat digunakan dalam memprediksi laba masa depan. Laba masa depan 

inilah yang pada akhirnya menilai dividen masa depan.  Sehingga laba akuntansi 

secara tidak langsung mampu memprediksi dividen di masa depan. Hal ini 

merupakan pembuktian adanya relevansi informasi akuntansi. 

 

Penelitian tentang kebermanfaatan informasi laba yang menghubungkan dengan 

dividen  yang dikembangkan oleh Beaver (1998) dalam Bandi (2009) adalah 

1. Laba periode sekarang memberikan informasi untuk memprediksi laba 

periode mendatang. 
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2. Laba periode mendatang memberikan informasi untuk membangun 

ekspektasi tentang dividen mendatang dan  

3. Dividen mendatang memberikan informasi untuk nilai saham, yang 

menunjukan nilai sekarang dividen mandatang.   

 

2.7 Pendekatan Prediktif 

 

pendekatan prediktif muncul dari kebutuhan untuk menyelesaikan masalah 

sulit dalam menilai metode alternative dari alternative pengukuran 

akuntansi. Pendekatan prediktif untuk formulasi sebuah teori akuntansi 

menggunakan kriterium kemampuan prediktif, dimana pilihan opsi 

akuntansi yang berbeda tergantung pada kemampuan metode tertentu untuk 

memprediksi peristiwa yang menjadi perhatian pengguna. Secara lebih 

spesifik, ukuran dengan daya prediktif paling besar berkaitan dengan 

peristiwa tertentu dipandang metoda terbaik untuk tujuan tersebut. 

 

Kriterium kemampuan prediktif digunakan karena penekanan terhadap 

relevansi sebagaikriterium utama pelaporan keuangan. Relevansi  sebgai 

sebuah perhatian berkonotasi sebagai sebuah perhatian terhadap informasi 

tentang peristiwa masa depan. Dengan demikian, data relevan dicirikan 

oleh sebuah kemampuan untuk memprediksi pristiwa masa depan. 

 

Kemampuan prediktif juga merupakan sebuah kriterium yang dapat dengan 

mudah dikaitkan dengan tujuan pengumpulan data akuntansi dan fasilitas 
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pembuatan keputusan. Literatur akuntansi selalu memegang teguh prinsip 

bahwa data akuntansi harus memfasilitasi pembuatan keputusan dan 

kriterium kemampuan prediktif memungkinkan kita untuk menentukan 

ukuran akuntansi yang menghasilkan keputusan yang paling baik. 

Ada dua aliran pendekatan prediktif yang dapat diidentifikasikan yaitu : 

Yang pertama aliran yang berkaitan dengan kemampuan data akuntansi 

untuk menjelaskan dan memprediksi peristiwa ekonomi dan yang kedua 

Aliran yang berkaitan dengan kemampuan data akuntansi untuk 

menjelaskan dan memprediksi reaksi pasar terhadap ungkapan. 

 

2.8 Teori Kegunaan Keputusan (Decision Usefulness Theory) 

 

Teori kegunaan keputusan informasi akuntansi telah dikenal sejak tahun 1954 

dan menjadi referensi dari penyusunan kerangka konseptual Financial 

Accounting Standard Boards (FASB) yaitu Statement of Financial Accounting 

Concepts (SFAC) yang berlaku di Amerika Serikat. Kegunaan Keputusan 

informasi akuntansi mengandung komponen-komponen yang perlu 

dipertimbangkan oleh para penyaji informasi informasi akuntansi agar cakupan 

yang ada dapat memenuhi kebutuhan para penggambil keputusan yang akan 

menggunakannya. Tingkat kebutuhan para pengguna laporan keuanagan itu perlu 

dipertimbangkan dalam penyajian informasi akuntansi. 

Teori kegunaan keputusan berkaitan dengan : 

1) Aktivitas manusia 

2) Teori akuntansi menyangkut : 
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a. Perilaku manusia mengacu pada informasi akuntansi 

b. Kebutuhan manusia akan informasi akuntansi 

c. Mengapa manusia dalam suatu organisasi itu memilih informasi yang 

disajikan. 

Teori kegunaan keputusan mencakup mengenai syarat dan kualitas informasi 

akuntansi yang berguna dalam keputusan yang diambil oleh pengguna. Fitur 

kegunaan keputusan nampak dalam ringkasan diagramis mengacu pada criteria 

pilihan akuntansi dan pendekatan pembuktian dalam pengukuran asset dan 

laibilitas.  

 

Premis dari teori kegunaan keputusan adalah 

1.Tujuan akuntansi adalah menyediakan informasi financial mengenai 

perusahaan guna pengambilan keputusan. 

2.Tujuan akuntansi dikaitkan dengan investor adalah menyediakan informasi 

financial mengenai suatu perusahaan yang akan digunakan dalam pembuatan 

keputusan investasi 

3.Investor mencakup pengertian pemilik dan kreditor. 

 

Teori kegunaan keutusan ini mencakup informasi yang relevan. Relevan 

dimaksudkan mengacu pada prediksi tingkat kembalian di masa depan bagi 

investor. Suatu property financial adalah relevan bagi suatu keputusan bila 

memberikan materialitas yang cukup. Hal itu berarti memiliki kemampuan untuk 

mempengaruhi keputusan.  
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2.9 Teori Pensinyalan (Signalling Theory) 

 

Pengumuman pembagian dividen oleh suatu perusahaan merupakan signal bagi 

pemegang saham. Pada dasarnya antara manajer dengan pemegang saham 

memiliki informasi yang berbeda, dimana manajer lebih memiliki informasi yang 

lengkap daripada pemegang saham. Pemegang saham akan menginterprestasikan 

peningkatan pembayaran dividen oleh perusahaan, sebagai signal bahwa pihak 

manajemen memiliki prediksi laba yang tinggi di masa yang akan datang. 

Sebaliknya laba pun dapat mensinyalkan seberapa besarkah deviden akan 

dibagikan kepada investor. Laba merupakan signal  bagi pemegang saham untuk 

pengambilan keputusan apakah investor akan menginvestasikan dananya di masa 

yang akan datang atau tidak. Teori pensinyalan mengasumsikan bahwa 

perusahaan berkualitas tinggi (informasi baik) akan mengkomunikasikan secara 

kredibel pada pasar.  Laba dan dividen merupakan angka akuntansi yang 

diharapkan memenuhi kebutuhan pemakai informasi akuntansi untuk pengambilan 

keputusan ekonomi. Sutopo (2005) dalam Bandi (2009) berargumen bahwa laba 

yang relatif bermanfaat bagi pengambilan keputusan ekonomi terkait (yakni 

investor) adalah laba yang berkualitas, ooleh karena itu salah satu ukuran kualitas 

laba adalah persistensi, maka laba yang persistensi relative lebih bermanfaat 

dalam pengambilan keputusan daripada laba yang tidak persisten. 
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2.10 Studi Penelitian Terdahulu 

 

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kemampuan 

laba dalam memprediksi laba, arus kas dan dividen kas  masa depan dapat 

disajikan dalam tabel di bawah ini : 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu: 

No 
Peneliti Judul 

Metodologi 

Penelitian 
Hasil 

1.  Yolanda Dahler 

dan  
Rahmat 

Febrianto 
(2006) 

Kemampuan 

prediktif 

Earnings dan 

Arus Kas 

Dalam 

Memprediksi 

Arus Kas Masa 

Depan. 

Analisis regresi 

berganda, uji F, 

uji t 

Hasil penelitian ini 

menunjukaan bahwa 

kemampuan arus kas 

operasi tahun berjalan 

yang lebih baik 

dibandingkan laba 

dalam memprediksi 

arus kas masa depan. 

2.  Handri Thiono 
(2006) 

Perbandingan 

Keakuratan 

Model Arus 

Kas Metode 

Langsung Dan 

Tidak 

Langsung  
Dalam 

Memprediksi 

Arus Kas Dan 

Dividen Masa 

Depan 

4 metode regresi 

data panel dan uji  

APE. 

Komponen arus kas 

metode langsung lebih 

akurat dibandingkan 

dengan komponen arus 

kas metode tidak 

langsung untuk 

memprediksi arus kas 

masa depan. Penelitian 

ini juga menunjukan 

bahwa tidak terdapat 

perbedaan keakuratan 

model dengan 

komponen arus kas 

metode langsung 

dibandingksn model 

dengan komponen arus 

kas metode tidak 

langsung untuk 

memprediksi dividen 

masa depan. 

3.  Bandi dan 

Rahmawati 

(2005) 

Relevansi 

Kandungan 

Informasi 

Komponen 

Arus Kas dan 

Laba dalam 

Memprediksi 

Arus Kas Masa 

Depan. 

Regresi berganda 

, model APE dan 

MAPE. 

Laba tidak memiliki 

kemampuan lebih baik 

dari pada prediktor 

komponen arus kas 

dalam memprediksi 

arus kas  
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4.  P.D’yan 

yaniartha S 
(2010). 

Kemampuan 

prediksi laba 

dan arus kas 

dalam 

memprediksi 

laba dan arus 

kas pada masa 

mendatang 

Metode pooled 

regression. 
Kemampuan prediktor 

laba dalam 

memprediksi arus kas 

lebih baik 

dibandingkan dengan 

kemampuan prediktor 

laba dalam 

memprediksi laba 

untuk periode 1 tahun 

ke depan, kemampuan 

prediktor arus kas 

dalam memprediksi 

arus kas lebih baik 

dibandingkan dengan 

kemampuan prediktor 

arus kas dalam 

memprediksi laba,  
laba tidak memberikan 

kemampuan prediksi 

inkremental terhadap 

arus kas. 

 

2.11 Kerangka Penelitian 

Kerangka penelitian yang menunjukkan hubungan antara variabel penelitian 

dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut: 

 

Gambar 2.1. Model Penelitian laba operasi (t) dalam memprediksi laba operasi 

(t+1), arus kas operasi (t+1) dan dividen kas (t+1). 

 

 

 H1 

      

         H2 

 

                                        H3ipotesis Penelitian 

 

 

 

 

 

        H1 

 

           H2 

 

             H3 

Laba operasi (t) 

Dividen kas (t+1) 

Arus kas operasi (t+1) 

Laba operasi (t+1) 
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2.12  Hipotesis Penelitian  

2.12.1 Kemampuan Laba Operasi Saat ini dalam Memprediksi  Laba 

Operasi Masa Depan 

 

SFAC No. 1 menyatakan bahwa investor, kreditor, dan yang lain dapat 

menggunakan laporan laba rugi dan informasi tentang elemen-elemen keuangan 

dalam berbagai cara untuk menilai prestasi manajemen, meramalkan laba untuk 

masa yang akan datang, menilai risiko, serta mengubah atau melihat ramalan atau 

penilaian sebelumnya. 

 

Beaver (1998) dalam dalam Wolk, Dodd dan Tearney (2003) menyatakan bahwa 

laba akuntansi berperan dalam menentukan nilai perusahaan dengan model 

penilaian dividen.  Dividen merupakan pendapatan yang diharapkan di masa 

depan.  Menurut Beaver (1998) dalam Wolk, Dodd dan Tearney (2003) laba 

akuntansi saat ini dapat digunakan dalam memprediksi laba masa depan. Laba 

masa depan inilah yang pada akhirnya menilai dividen masa depan.  Sehingga 

laba akuntansi secara tidak langsung mampu memprediksi dividen di masa depan. 

Hal ini merupakan pembuktian adanya relevansi informasi akuntansi. 

 

Febriyanti (2004) meneliti mengenai keakuratan model laba permanen, transitori, 

dan agregat dalam memprediksi laba masa depan.  Hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa laba permanen lebih akurat dalam memprediksi laba masa 

depan dibandingkan laba transitori dan laba agregat.  Akan tetapi, bila laba 

agregat dibandingkan dengan laba transitori, maka laba agregat lebih akurat dalam 
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memprediksi laba masa depan dibandingkan laba transitori. Parawiyati dan 

Baridwan (1998) dalam Dwiati (2008) meneliti kemampuan laba dan arus kas 

dalam memprediksi laba dan arus kas perusahaan manufaktur  go public di 

Indonesia.  Hasil penelitian tersebut menunjukan bahwa prediktor laba signifikan 

dalam memprediksi laba satu tahun ke depan.  Prediktor laba juga memberikan 

pengaruh yang lebih besar dalam memprediksi laba untuk periode satu tahun 

kedepan dibandingkan prediktor arus kas. 

 

Syafriadi (2000) dalam Dahler dan Febrianto (2006) menyatakan bahwa laba dan 

arus kas dapat memprediksi laba masa depan, akan tetapi laba memiliki pengaruh 

yang lebih erat dalam memprediksi laba masa depan dibandingkan arus kas. 

 

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, maka hipotesis pertama penelitian ini 

adalah : 

H1: Laba operasi saat ini mampu memprediksi laba operasi masa depan. 

 

2.12.2 Kemampuan Laba Operasi Saat ini dalam Memprediksi Arus Kas 

Operasi Masa Depan 

 

Menurut PSAK No. 25, laporan laba rugi merupakan laporan utama untuk 

melaporkan kinerja dari suatu perusahaan selama suatu periode tertentu.  

Informasi kinerja suatu perusahaan itu terutama tentang profitabilitas, dibutuhkan 

untuk mengambil keputusan tentang sumber ekonomi yang akan dikelola oleh 

suatu perusahaan dimasa yang akan datang.  Informasi tersebut juga sering kali 
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digunakan untuk memperkirakan kemampuan suatu perusahaan untuk 

menghasilkan kas dan aktiva yang disamakan dengan kas di masa yang akan 

datang. 

 

SFAC No. 1 menyatakan bahwa laba akuntansi adalah alat ukur yang baik untuk 

mengatur kinerja perusahaan dan bahwa laba akuntansi bisa digunakan untuk 

meramalkan aliran kas perusahaan. Beaver(1998), Brown dan Ball (1968) dalam 

Wolk, Dodd dan Tearney (2003) menyatakan bahwa laba berguna untuk 

pengambilan keputusan investasi karena laba merupakan proksi arus kas masa 

depan perusahaan. 

 

Beaver (1998) dalam Wolk, Dodd dan Tearney (2003) menyatakan bahwa 

perubahan laba akuntansi yang dilaporkan dapat mempengaruhi penilaian 

perusahaan melalui perubahan harga saham. Dan jika perubahan ini terjadi secara 

permanen atau bertahan di masa depan maka arus kas di masa depan pun akan 

terpengaruh. Sehingga secara tidak langsung laba akuntansi mampu memprediksi 

arus kas masa depan. 

 

Barth et al. (2001) serta Kim dan Kross (2002) dalam Dahler dan Febrianto 

(2006) menyatakan bahwa laba memiliki kemampuan dalam memprediksi arus 

kas operasi di masa yang akan datang dan memiliki kemampuan yang lebih 

dibandingkan arus kas jika laba dipecah ke dalam beberapa komponen akrual.  

Parawiyati dan Baridwan (1998) dalam Dwiati (2008) meneliti kemampuan laba 

dan arus kas dalam memprediksi laba dan arus kas perusahaan manufaktur go 
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public di Indonesia.  Hasil penelitian ini menujukan bahwa prediktor laba 

signifikan dalam memprediksi arus kas satu tahun ke depan.  Prediktor laba juga 

memberikan pengaruh yang lebih besar dalam memprediksi arus kas untuk satu 

periode satu tahun ke depan dibandingkan prediktor arus kas. 

 

Dahler dan Febrianto (2006) meneliti kemampuan laba dan arus kas dalam 

memprediksi arus kas masa depan pada perusahaan yang melaporkan laba positif 

dan laba negatif.  Hasil penelitian ini menunjukan bahwa laba memiliki 

kemampuan dalam memprediksi arus kas operasi masa depan. 

 

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, maka hipotesis kedua penelitian ini 

adalah : 

H2  : Laba operasi saat ini mampu memprediksi arus kas operasi masa depan. 

 

2.12.3 Kemampuan Laba Operasi Saat ini dalam Memprediksi Dividen Kas 

Masa Depan 

 

Ball dan Brown (1968) dalam Wolk, Dodd dan Tearney (2003) menyatakan 

bahwa laba yang diharapkan di masa yang akan datang mampu menjadi salah 

satu informasi yang digunakan oleh investor untuk menilai resiko dan tingkat 

pengembalian. Manfaat laba adalah sebagai salah satu dasar untuk pembagian 

dividen kepada pemegang saham di perusahaan. Sehingga laba memiliki 

pengaruh terhadap pembagian dividen. Informasi yang diberikan dari laba dapat 
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berguna bagi investor untuk pengambilan keputusan dalam menginvestasikan 

dananya. 

 

Beaver (1998) dalam dalam Wolk, Dodd dan Tearney (2003) menyatakan bahwa 

laba akuntansi berperan dalam menentukan nilai perusahaan dengan model 

penilaian dividen.  Dividen merupakan pendapatan yang diharapkan di masa 

depan.  Menurut Beaver (1998) dalam Wolk, Dodd dan Tearney (2003) laba 

akuntansi saat ini dapat digunakan dalam memprediksi laba masa depan. Laba 

masa depan inilah yang pada akhirnya menilai dividen masa depan.  Sehingga 

laba akuntansi secara tidak langsung mampu memprediksi dividen di masa 

depan. Hal ini merupakan pembuktian adanya relevansi informasi akuntansi. 

 

Penelitian tentang kebermanfaatan informasi laba yang menghubungkan dengan 

dividen  yang dikembangkan oleh Beaver (1998) dalam Bandi (2009) adalah 

1. Laba periode sekarang memberikan informasi untuk memprediksi laba 

periode mendatang 

2. Laba periode mendatang memberikan informasi untuk membangun 

ekspektasi tentang dividen mendatang dan  

3. Dividen mendatang memberikan informasi untuk nilai saham, yang 

menunjukan nilai sekarang dividen mandatang.   

 

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, maka hipotesis ketiga penelitian ini 

adalah : 

H3 : Laba operasi saat ini mampu memprediksi dividen kas masa depan. 


