
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah.

Semakin bertambah dan berkembangnya perusahaan-perusahaan di era

globalisasi sekarang ini, tetap saja memiliki dampak negatif terhadap beberapa

perusahaan lainnya, baik perusahaan yang sudah berdiri sejak lama ataupun yang

baru berdiri kemungkinan akan mengalami terjadinya penurunan laba, yang

mengakibatkan perusahaan tersebut mengalami financial distress, mungkin juga

disebabkan oleh persaingan yang semakin kuat atau karna terjadinya masalah

keuangan yang berakibat terhadap penurunan laba.

Setiap perusahaan menginginkan suatu tingkat pertumbuhan yang baik.

Pertumbuhan tersebut tercermin dengan pencapaian tingkat laba yang di peroleh

perusahaan. Setiap elemen-elemen yang ada dalam perusahaan akan berusaha

untuk meningkatkan laba yang telah di targetkan atau bahkan melebihi target yang

telah di tetapkan. Pertumbuhan perusahaan tersebut dapat dilihat dari laporan

keuangan yang di susun oleh perusahaan tersebut.

Beberapa rencana yang sudah di bangun oleh perusahaan menjadi berjalan

dengan tidak semestinya karna terjadinya penurunan laba. Jika dalam dua tahun

berturut-turut perusahaan mengalami laba operasi negatif maka perusahaan

tersebut mengalami financial distress. Kesulitan keuangan yang dihadapi oleh

perusahaan  dapat di lihat dan di ukur di dalam laporan keuangan perusahaan
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tersebut, dimana laporan keuangan berisikan posisi keuangan suatu perusahaan

yang akan sangat membantu manajemen dalam membuat keputusan.

Alasan besar dari perusahaan sehingga harus menutup perusahaannya

adalah ketika laba yang di peroleh perusahaan lebih rendah dari pada biaya yang

harus di keluarkan oleh perusahaan sehingga mengakibatkan  perusahaan tidak

sanggup lagi untuk membayar kewajibannya kepada  pihak lain bahkan kewajiban

tersebut sudah mengalami jatuh tempo. Sehingga jika terjadi kondisi demikian

diperlukan pengendalian yang baik dari manajemen perusahaan sebagai upaya

meningkatkan laba perusahaan.

Laba merupakan perbedaan antara pendapatan dengan biaya-biaya dan

pengeluaran untuk periode tertentu. Laba juga dimaknai kelebihan diatas biaya-

biaya (biaya total yang melekat dalam kegiatan produksi dan penyerahan barang

dan jasa). Informasi laba dibutuhkan untuk menyediakan pengukuran perubahan

kekayaan pemengang saham dengan membandingkan antara pendapatan

perusahaaan dengan biaya. Apabila pendapatan lebih besar dari pada biaya maka

dapat dikatakan bahwa perusahaan memperoleh laba dan bila terjadi sebaliknya

maka perusahaan mengalami rugi.

Selain laba, arus kas juga sangat berpengaruh di dalam laporan keuangan

dalam melaporkan kas yang keluar maupun kas yang masuk, Fanny Nailufar dkk

mengatakan :”apabila arus kas yang masuk lebih kecil dari kas yang harus di

keluarkan oleh perusahaan, maka keadaan tersebut dapat dikatakian
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mengalami posisi negative cash flows, atau sebaliknya”.1 Kreditur sangat

memerlukan laporan arus kas sebagai informasi untuk mengetahui kekuatan

perusahaan dalam membayar kewajiban nantinya. Sehingga kreditur bisa

memberikan tingkat pinjaman kredit yang lebih besar terhadap perusahaan.

Laporan arus kas juga menjadi alat pertanggungjawaban arus kas masuk dan arus

kas keluar selama periode pelaporan.Apabila dikaitkan dengan laporan keuangan

lainnya, laporan arus kas memberikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna

laporan dalam mengevaluasi perubahan kekayaan bersih/ekuitas dana suatu entitas

pelaporan dan struktur keuangan.

Laporan Arus Kas membantu pihak perusahaan melihat nilai

sesungguhnya kas/ bank yang ada. Faktanya pengusaha sering tidak mengacuhkan

laporan ini sehingga banyak di antara mereka yang tidak menyadari bahwa

penjualan yang tinggi belum berarti akan segera mengisi kasnya. Kas mereka

kosong atau saldo bank mereka tinggal sedikit. Keadaan ini membuat perusahaan

juga mengalami kesulitan dalam mebayar kewajibanya baik, terhadap debitur,

kreditur, pemegang saham bahkan terhadap pembayaran gaji karyawan

perusahaan tersebut.

Pengelolaan kas yang baik sangat di perlukan oleh suatu perusahaan, agar

perusahaan terhindar dari masalah ketidak seimbangan antara arus kas masuk dan

arus kas keluar. Secara umum segala transaksi yang terjadi pada perusahaan

dalam menjalankan aktivitas perusahaan selalu berhubungan dengan kas. Melihat

pentingnya permasalahan tentang arus kas maka di perlukan suatu laporan yang

1 Fanny Nailufar R et al,Pengaruh Laba dan Arus Kas Terhadap Kondisi Financial
Distress Pada Perusahaan Non Bank Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia, JURNAL
PENELITIAN EKONOMI AKUNTANSI (JENSI), VOL. 2, NO. 2, DESEMBER 2018
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biasa dikenal dengan laporan arus kas. Laporan arus kas menjadi alat pertanggung

jawaban kas masuk dan kas keluar selama periode pelaporan.

Arus kas sangat relevan digunakan untuk mendapatkan informasi tentang

penerimaan dan pengeluaran kas dalam periode tertentu. Sedangan laba akan

sangat bermanfaat dalam menunjukkan tingkan laba yang diperoleh dari aktifitas

penjualan perusahaan sehingga dengan informasi laba dan arus kas tersebut

seorang manajer dapat lebih mudah melihat bagaimana keadaan perusahaan

apakah masih sanggup dalam melakukan aktifitas oprasinya atau bahkan sudah

mengalami tingkat penurunan keuangan yang mungkin akan mengakibatkan

perusahaan mengalami kebangkrutan atau mengalami financial distress.

Finansial distress adalah suatu situasi dimana arus kas oprasi perusahaan

tidak memadai untuk melunasi kewajiban-kewajiban lancar (seperti hutang

dagang atau beban bunga) dan perusahaan terpaksa melakukan tindakan

perbaikan.Fany Nailufar dkkmengatakan :”Financial distress merupakan

kondisi dimana keuangan perusahaan dalam keadaan tidak sehat atau

krisis”.2

Kondisi financial distress terjadi sebelum perusahaan mengalami

kebangkrutan. Kebangkrutan dapat diartikan sebagai suatu keadaan atau situasi

dimana perusahaan gagal atau tidak mampu lagi memenuhi kewajiban-kewajiban

debitur karena perusahaan mengalami kekurangan dan ketidakcukupan dana untuk

menjalankan atau melanjutkan usahanya lagi. Model financial distress perlu

dikembangkan, karena dengan mengetahui kondisi financial distress perusahaan

2 Ibid,hal 3
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sejak dini diharapkan dapat dilakukan tindakan-tindakan untuk mengantisipasi

yang mengarah kepada kebangkrutan.

Apabila ditinjau dari kondisi keuangan ada 3 keadaan yang menyebabkan

financial distress yaitu faktor ketidakcukupan modal, besarnya beban hutang, serta

kondisi perusahaan yang mengalami kerugian yang harus dijaga keseimbangannya

karena ketiga faktor tersebut saling berkaitan sehingga dapat terindar dari

kebangkrutan.

Kesulitan Keuangan  yang terjadi diberbagi perusahaan di Indonesia dapat

menjadi sinyal dari kebangkrutan yang mungkin akan dialami oleh perusahaan.

Sehingga diperlukan berbagai tindakan untuk mengatasi masalah keuangan yang

terjadi dan mencegah terjadinya kebangkrutan di perusahaan tersebut. Jika

perusahaan sudah memasuki fase financial distress, maka manajemen perusahaan

harus berhati-hati karena mungkin saja hal ini akan menjadi petanda bahwa

perusahaan tersebut sudah masuk pada tahap kebangkrutan.  Perusahaan yang

terus menunjukkan kinerja yang menurun dikhawatirkan mengalami kondisi

financial distress yang berujung pada kebangkrutan perusahaan. Kebangkrutan

merupakan hal yang paling diwaspadai karana akan  berakibat sangat fatal bagi

perusahaan.

Penilaian tingkat keuangan suatu perusahaan dapat dilakukan dengan

menganalisa laporan keuangan perusahaan, yang mana dengan menganalisa

laporan keuangan tersebut dapat diketahui laporan keuangan suatu perusahaan

telah dalam kondisi yang baik atau tidak dan untuk memprediksi kemungkinan

perusahan akan mengalami kebangkrutan atau tidak.Serta dengan dilakukannya
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analisis tersebut dapat diketahui hasil dari kinerja yang telah dicapai di waktu

yang lalu dan waktu yang sedang berjalan, sehingga dapat diketahui kelemaha-

kelemahan dari perusahaan serta hasil-hasil yang dianggap cukup baik. Hal ini

sangat membantu pihak manajemen dalam menetapkan kebijakan untuk

perusahaan, karena dengan mengetahui kelemahan yang dimiliki, perusahan dapat

membuat rencana di masa yang akan datang untuk memperbaiki kelemahan

tersebut dan hasil yang dianggap cukup baik dapat dipertahankan. Laporan

keuangan yang sangat berpengaruh dalam memprediksi kondisi financial distress

tersebut adalah dari laporan laba perusahaan dan laporan arus kasnya karna berisi

pendapatan dari pada perusahaan serta keseimbangan kas masuk dan kas keluar

dari suatu perusahaan. Jadi dengan memeriksa laba dan arus kas seorang manajer

dapat mengantisipasi kemungkinan terjadinya kondisi financial distress pada

suatu entitas tersebut. .

Dengan penyajian laporan keuangan yang baik dan benar sesuai dengan

Prinsip Akuntansi Berlaku Umum (PABU) agar tidak menyesatkan penggunanya

sebagai alat menganalisis, yaitu laporan laba rugi dan laporan arus kas maka

perusahaan dapat memprediksi kemungkinan terjadinya kondisi finansial distress

dengan benar. Namun ada juga kemungkinan laporan keuangan yg di sajikan tidak

benar sehingga kemungkinan prediksi kondisi financial distress juga tidak

maksimal, atau bahkan salah. Sehingga di perlukan laporan keuangan yang benar

terkhusus laporan laba rugi dan laporan arus kas sebagai alat analisis.
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Dalam penelitian Fanny Nailufar dkk mengatakan bahwa “laba  dan arus

kas berpengaruh signifikan terhadap kondisi financial distress”.3 Sedangkan

menurut penelitian Riska Natariasari dan Miko Indarto, laba lebih signifikan

sedangkan arus kas tidak signifikan di gunakan untuk memprediksi kondisi

finansial distress. Ketidak konsistenan dari beberapa peneliti sebelumnya

membuat penulis ingin membuat penelitian mengenaan penggunaan laba dan arus

kas dalam memprediksi kondisi financial distress. Sampel yang di gunakan oleh

peneliti adalalah perusahaan  bukan bank yang terdaftar di BEI. Alasan peneliti

memilih sampel ini karna perusahaan bukan bank seperti perusahaan manufaktur

merupakan perusahaan yang berperan aktif dalam pasar modal dan memiliki laba

yang lebih tinggi.

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai apakah

laba atau arus kas dapat digunakan oleh kreditur ataupun manajemen untuk

memprediksi kondisi financial distress perusahaan manufaktur di Bursa Efek

Indonesia (BEI).Sehingga penulis ingin meneliti tentang “Pengunaan Laba Dan

Arus Kas Untuk Memprediksi kondisi Financial distress (Studi kasus Pada

Perusahaan Bukan Bank Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia)”

1.2 Rumusan Masalah

Setiap perusahaan dalam melaksanakan kegiatannya pasti akan

menghadapi masalah. Masalah adalah keadaan yang menyimpang dari apa yang di

harapkan, sehingga menjadi hambatan bagi perusahaan dalam mencapai

3Ibid, hal 3
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tujuannya. Maka dalam tahap pembahasan ini penulis mencoba menguraikan

pokok permasalahan berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis

membuat latar belakang sebagai berikur:

1. Apakah laba dapat digunakan untuk memprediksi kondisi financial distress

pada perusahaan bukan bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

2. Apakah arus kas dapat digunakan untuk memprediksi kondisi financial

distress pada perusahaan bukan bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

1.3 Batasan Masalah

Melihat begitu banyaknya perusahaan bukan bank yang terdaftar di Bursa

Efek Indonesia (BEI) maka penelitian ini hanya fokus pada perusahaan bukan

bank yang termasuk kedalam LQ45 tahun 2016-2018. Rian Reinhard Antou dan

Hizkia H.D. Tasik mengatakan bahwa: “LQ45 merupakan kumpulan dari 45

saham yang paling liquid di Bursa Efek Indonesia (BEI)”.4 Permasalahan yang

ditinjau oleh penulis dalam penelitian ini hanya sebatas menentukan apakah laba

dan arus kas dapat digunakan menjadi tolak ukur dalam memprediksi kemampuan

suatu perusahaan untuk mempertahankan assetnya ataukah kondisi suatu

perusahaan pada saat itu mengalami kesulitan keuangan atau dapat  juga disebut

mengalami kondisi financial distress.

4 Rian Reinhard Antou and Hizkia H.D. Tasik,ANALISIS SPILOVER PADA SAHAM
YANG MASUK INDEKS LQ45 DAN NON LQ 45, VOL.5 NO.2 September 2017,Hal.2713-
2720
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1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari diadakannya penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab

permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya yaitu:

1. Untuk memberikan pengetahuan yang lebih jelas tentang pengertian dari laba,

arus kas dan financial distress.

2. Untuk mengetahui apakah ada hubungan antara laba, arus kas dan financial

distress.

3. Sebagai sumber pengetahuan bagi pembaca apakah laba dapat digunakan

untuk memprediksi kondisi financial distress pada perusahaan bukan bank

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), terkusus perusahaan bukan

bank yang termasuk dalam daftar perusahaan LQ45 tahun 2016-2018.

4. Sebagai sumber pengetahuan bagi pembaca apakah Arus kas dapat digunakan

untuk memprediksi kondisi financial distress pada perusahaan bukan bank

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), terkusus perusahaan bukan

bank yang termasuk dalam daftar perusahaan LQ45 tahun 2016-2018.

5. Sebagai pertimbangan bagi pembaca apakah Laba lebih baik dari pada Arus

kas untuk memprediksi kondisi financial distress pada perusahaanbukan bank

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), terkusus perusahaan bukan

bank yang termasuk dalam daftar perusahaan LQ45 tahun 2016-2018
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BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Laba

2.1.1 Pengertian Laba

Hery menyatakan “laporan laba rugi (income statement) adalah laporan

yang menyajikan ukuran keberhasilan oprasi perusahaan selama periode

waktu tertentu”.5Secara umum, pengertian laba adalah keuntungan bersih yang

didapatkan oleh suatu perusahaan atau individu dari kegiatan ekonomi yang

dilakukannya. Dalam hal ini, laba (profit) merupakan alat ukur keberhasilan

manajemen perusahaan dalam menjalankan usahanya dimana indikatornya adalah

pendapatan dan biaya.

Dalam ilmu ekonomi laba dapat di definisikan sebagai suatu peningkatan

kekayaan seorang investor dari kegiatan bisnisnya, yaitu keuntungan atau hasil

penanaman modal setelah di kurangi dengan biaya-biaya dalam menjalankan

bisnisnya. Sedangkan dalam ilmu akuntansi laba adalah selisih positif antar

pendapatan dari penjualan dengan biaya produksi yang di keluarkan dalam

periode tertentu.

Laba atau rugi sering dimanfaatkan sebagai ukuran untuk menilai prestasi

perusahaan atau sebagai dasar ukuran penilaian yang lain, seperti laba perlembar

saham. Unsur-unsur yang menjadi bagian pembentuk laba adalah pendapatan dan

biaya. Dengan mengelompokkan unsur-unsur pendapatan dan biaya, akan dapat

5 Hery.,SOAL JAWAB AKUNTANSI MENENGAH.:PT Bumi Aksara, Jakarta 2010

10
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diperoleh hasil pengukuran laba yang berbeda antara lain: laba kotor, laba

operasional, laba sebelum pajak, dan laba bersih.

Laba merupakan selisih antara pendapatan dan biaya secara akrual. Dapat

dikatakan juga bahwa laba merupakan alat pengukur kembalian atas investasi

daripada hanya sekedar perubahan kas. Laba atau rugi termasuk beban pajak

penghasilan atas laba atau rugi sebelum pajak. Adapun komponen tersebut adalah

penjualan barang atau jasa, harga pokok penjualan, biaya-biaya operasi,

penghasilan dan biaya diluar operasi, pos-pos luar biasa dan pajak penghasilan.

Komponen laporan laba rugi dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Penjualan

Penjualan adalah pendapatan yang diperoleh dari penyerahan barang atau

jasa kepada langganan dalam periode tertentu. Dalam laporan laba rugi

penjualan dilaporkan baik penjualan kotor maupun penjualan bersih.

b. Harga pokok penjualan

Harga pokok penjualan adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk

memperoleh atau mendapatkan barang yang dijual.

c. Biaya operasi

Biaya operasi adalah biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka untuk

membiayai aktivitas perusahaan, baik administrasi maupun penjualan.

d. Pendapatan dan biaya diluar operasi

Pendapatan dan biaya diluar operasi adalah semua pendapatan yang

diperoleh atau beban yang timbul dari aktivitas-aktivitas di luar usaha utama

perusahaan.
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e. Pos-pos luar biasa

Pos-pos luas biasa adalah laba atau rugi yang timbul di luar usaha utama

yang bersifat insidentil. Hery menyatakan bahwa:“pos-pos luar biasa di

definisikan sebagai pos-pos material yang memiliki sifat tidak biasa dan

dan sangat jarang sekali terjadi, bahkan tidak berulang (harus kedua-

duanya)”.6Ciri-ciri laba rugi luar biasa adalah bersifat tidak normal dan tidak

sering terjadi, misalnya laba dari pembatalan hutang kepada pemegang

saham, kerugian kebakaran, dan sebagainya.

f. Pajak penghasilan

Pajak penghasilan ini dihitung dari laba bersih sesuai dengan peraturan

perpajakan yang berlaku. Dalam laporan laba rugi, pajak penghasilan

diperkurangkan dari laba bersih sebelum pajak.

2.1.2 Karakteristik laba.

Raharjo (2012) menyebutkan bahwa laba akuntansi memiliki lima karakteristik

sebagai berikut :

1. Laba akuntansi didasarkan pada transaksi aktual yang dlakukan oleh

sebuah perusahaan (terutama pendapatan yang timbul dari penjualan

barang atau jasa dikurangi biaya yang diperlukan untuk mencapai

penjualan itu).

6 Ibid, hal 10
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2. Laba akuntansi didasarkan pada postulate periode dan berhubungan

dengan prestasi keuangan perusahaan itu selama periode waktu

tertentu.

3. Laba akuntansi didasarkan pada prinsip pendapatan dan

membutuhkan definisi, pengukuran, dan pengakuan pendapatan.

4. Laba akuntansi membutuhkan pengukuran biaya dalam bentuk biaya

historis bagi perusahaan, yang melahirkan kepatuhan yang ketat

pada prinsip biaya.

5. Laba akuntansi mensyaratkan agar pendapatan yang direalisasikan

pada periode itu dikaitkan pada biaya relevan yang tepat atau

sepadan.7

2.1.3 Faktor – Faktor  Yang  Memperngaruhi Laba

Besar-kecil laba yang diperoleh suatu perusahaan atau individu dipengaruhi

oleh beberapa faktor. Berikut ini beberapa faktor yang mempengaruhi laba yaitu:

1. Biaya, yaitu semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk

mengolah suatu produk atau jasa sehingga mempengaruhi harga jual produk

tersebut.

2. Harga Jual, besar-kecilnya harga jual suatu produk akan berpengaruh pada

jumlah atau volume penjualan produk tersebu.

7Rahmat. 2009. “Laba Akuntansi”. http://blog.re.or.id/laba-akuntansi.htm.(diakses
tanggal 18 september 2011)



14

3. Volume Penjualan dan Produksi, besar-kecilnya volume penjualan suatu

produk akan mempengaruhi jumlah produksi produk tersebut. Pada saat yang

sama, volume produksi juga mempengaruhi besar-kecilnya biaya produksi.

2.1.4 Jenis-Jenis Laba

a. Laba bersih

Lyn M Fanser dan Aileen Ormiston mengemukakan :”Laba bersih (net

earning) atau baris bawah (bottom line) menjelaskan laba perusahaan

setelah pertimbangan semua pendapatan damn beban yang di laporkan

selama periode akuntansi”.8Pengertian laba yang dianut oleh organisasi saat ini

adalah laba akuntansi yang merupakan selisih positif antara pendapatan dan biaya.

Laba merupakan kelebihan total pandapatan dibandingkan total bebannya, disebut

juga pendapatan bersih atau net earning. Laba bersihadalah laba operasi dikurangi

pajak, biaya bunga, biaya riset, dan pengembangan. Laba bersih disajikan dalam

laporan rugi laba dengan menyandingkan antara pendapatan dengan biaya.

b. Laba kotor

Laba kotor atau margin kotor merupakan penjualan bersih dan persentase

beban pokok penjualan.laba kotor merupakan langkah pertama dari pengukuran

laba pada laporan laba rugi banyak tahap (multiple-step) dan merupakan suatu alat

analitik kunci dalam menilai suatu kinerja oprasi perusahaan. Angka laba kotor

menunjukkan berapa banyak laba perusahaan yang di hasilkan setelah dikurangi

8 Lyn M. Franser and Aileen Ormiston, MEMAHAMI LAPORAN KEUANGAN
EDISI KETUJUH.: PT.Macan jaya Cemerlang, 2018
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beban pokok produksi atau jasa yang di jual. Laba kotor dinyatakan sebagai suatu

persentase penjualan  bersih adalah marjin laba kotor.

c. Laba Bersih Sebelum Pajak

Yaitu pendapatan perusahaan sebelum pajak, atau perolehan operasional

dikurangi atau ditambah dengan selisih pendapatan dan biaya-biaya lainnya.Lyn

M Fanser dan Aileen Ormiston juga mengatakan bahwa: ”laba pajak

penghasilan adalah laba yang di akui sebelum pengurangan beban pajak

penghasilan”.9

d. Laba Bersih Setelah Pajak

Yaitu laba yang diperoleh setelah ditambah atau dikurang dengan

pendapatan dan biaya non operasi dan dikurangi dengan pajak.

2.1.5 Pengukuran dan Pengakuan Laba

APB Statemen No.4 (1970) mengemukakan 3 jenis prinsip yang

membentuk suatu hierarki dalam pengukuran laba yaitu:

1) Prinsip pervasive.

2) Prinsip oprasi yang diperoleh dari prinsip pervasive.

3) Prinsip yang terperinci.10

Penentuan laba menurut akuntansi merupakan proses pengindentifikasian,

pengukuran dan pengkaitan pendapatan dengan biaya-biaya perusahaan untuk satu

periode akuntansi umumnya   ditentukan secara bebas dengan menerapkan prinsip

9 Ibid, hal 13
10 Adanan silaban., and Hamonangan sialagan..Teori Akuntansi:universitas HKBP

Nommensen,Medan 2009
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pengakuan biaya atas dasar hubungan antara biaya dengan pendapatan dan biaya

juga merupakan saat pengakuan perubahan  aktiva  bersih.

Dengan dasar tersebut di atas APB (Accounting Principle Board)

Statement No.4 menyatakan:

biaya adalah penurunan kotor aktiva atau kenaikan kotor hutang

yang diakui dan diukur sesuai dengan prinsip akuntansi  yang lazim

diterima di akibatkan oleh jenis aktivitas yang menjurus ke arah

perolehan laba suatu perusahaan bisnis merubah modalnya sendiri.11

2.2 Laporan Arus kas

2.2.1 Definisi arus kas

Setiap perusahaan memerlukan kas dalam menjalankan aktivitas usahanya

baik sebagai alat tukar dalam memperoleh barang atau jasa maupun sebagai

investasi dalam perusahaan tersebut. Kas merupakan alat pertukaran dan alat

pembayaran yang diterima untuk pelunasan hutang, dan dapat diterima sebagai

setoran dengan jumlah sebesar nilai nominalnya, juga simpanan bank atau tempat

lain yang dapat diambil sewaktu-waktu.

Laporan keuangan merupakan suatu catatan keuangan suatu perusahaan

yang memberikan informasi  kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap

laporan keuangan tersebut.salah satu unsur-unsur dari laporan keuangan adalah

laporan Arus kas. Laporan arus kas adalah sumber informasi penerimaan dan

pengeluaran kas dari semuan aktivitas yang di lakukian entitas selama suatu

11 Loc.cit
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periode baik aktivitas oprasi,investasi maupun pendanaan.kemampuan ini sangat

penting untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas serta

mengetahui bagaimana kebijakan entitas dalam mengelola atau menggunakan

dana kasnya.

Penyusunan laporan arus kas dilakukan untuk menunjukkan perubahan kas

dan memberikan alasan perubahan kas tersebut dengan menunjukkan dari man

sumber kas dan pengeluaran kas, sehingga dapat di gunakan serbagai dasar untuk

mengestimasi kebutuhan kas di masa mendatang dari berbagai kemungkinan

sumber-sumber yang ada.

2.2.2 Tujuan laporan arus kas

Informasi laporan keuangan sangat penting untuk mengetahui sampai

sejauh mana realisasi dari perencanaan dan kebijakan-kebijakan apa yang harus di

sesuaikan dimasa mendatang sesuai dengan kemampuan keuangan

perusahaan.tujuanlaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai

penerimaan dan pengeluaran kas suatu perusahaan selama satu periode.laporan ini

juga bertujuan memberikan informasi mengenai aktivitas oprasi,investasi dan

pendanaan.selain itu tujuan dari laporan arus kas juga penting untuk mengetahui

keadaan kas perusahaan apakah dalam keadaan defisit atau surplus.

Jadongan Sijabat mengatakan :

Tujuan utama laporan arus kas adalah untuk menyajikan informasi

tentang perubahan arus kas dan setara kas entitas selama satu
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periode yang di klasifikasikan berdasarkan aktifitas oprasi,aktivitas

investasi dan aktivitas pendanaan.12

Tujuan laporan arus kas bagi para investor,kreditur, dan pihak lainnya yang

menggunakanya yaitu:

a) Menilai kemampuan perusahaan untuk memasukkan kas di masa yang

akan datang.

b) Menilai kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya

membayar dividend an keperluan dana untuk kegiatan eksternal.

c) Menilai alasan-alasan perbedaan antar laba bersih dan di kaitkan dengan

penerimaan dan pengeluaran kas.

d) Menilai pengaruh investasi baik kas maupun bukan kas dan transaksi

keuangan perusahaan selama satu periode tertentu.

Sedangkan menurut Ikatan Akuntansi Indonesia:

Tujuan laporan arus kas adalah menyatakan ketentuan atas informasi

mengenai perubahan historis dalam kas dan setara kas suatu entitas

melalui laporan arus kas yang mengklasifikasikan arus kas

berdasarkan aktivitas oprasi, investasi dan pendanaan selama satu

periode.13

12 Jadongan Sijabat., AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH 1  BERBASIS
PSAK.:Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen Medan, 2016

13 Ikatan Akuntansi Indonesia,2020, ”Standar Akuntansi Peuangan/pernyataan PSAK
2 Laporan Arus Kas”, http://iaiglobal.or.id,. diakses 2020
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2.2.3 Manfaat laporan arus kas

Laporan arus kas tentunya sangat bermanfaat bagi pihak internal dan pihak

eksternal, karena dengan adanya informasi yang di peroleh dari laporan arus kas

maka manajer perusahaan dapat mengetahui sampai sejauh mana kemampuan

perusahaan dalam menghasilkan kasnya.penganalisaan juga dapat dilakukan oleh

pimpinan perusahaan dengan membandingkan perubahan kas pada laporan

keuangan dalam dua periode atau lebih.

Dalam proses pengambilan keputusan para pemakai laporan arus kas

tentunya sangat perlu melakukan evaluasi terhadap apa saja yang menjadi sumber

dari penerimaan kas perusahaan tersebut dan apa saja yang menjadi pengeluaran

kegiatan oprasi  investasi dan pendanaan untuk setiap periode pelaporan arus

kas.laporan sumber-sumber dan penggunaan kas merupakan cara mengetahui

perubahan netto dari aliran dana kas antara dua titik waktu, yaitu berupa tanggal

penyususan laporan keuangan pada awal dan akhir periode yang akan di analisa

oleh manejer perusahaan.

Menurut PSAK Nomor 2  Informasi arus kas berguna untuk menilai

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas dan

memungkinkan para pemakai mengembangkan modal untuk menilai

dan membandingkan nilai sekarang dari arus kas mas depan dari

berbagai perusahaan.14

14 Septy Indra Santoso,et all.,Pengaruh Laba, Arus Kas Dan Corporate Governance
Terhadap Financial Distress (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa
Efek Indonesia Periode 2011-2015), Jurnal Al-Buhuts  Volume. 13, Nomor 1, Juni 2017 Hal. 01
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Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa manfaat laporan arus kas

bagi pihak internal dan eksternal perusahaan yaitu:

a. Pihak internal membutuhkan laoran arus kas untuk dapat mengetahui

tuingkat likuiditas perusahaan dan mampu memprediksi kas masa depan dan

juga untuk menentukan kebijakan yang di perlukan untuk meningkatkan

arus kas.

b. Pihak eksternal membutuhkan laporan arus kas untuk menjadi dasar

pertimbangan dalam mengambil keputusan. Dari laporan arus kas pihak

eksternal dapat melihat kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi

kewajibannya, baik dalam hal membayar kewajiban maupun untuk

membayar dividen dan bunga.

2.2.4 Klasifikasi laporan arus kas

Di dalam SAK ETAP No.7 disebutkan dalam laporan arus kas adalah

laporan yang menyajikan informas perubahaan historis atas kas dan

setara kas perubahaan selama satu periode dari aktivitas oprasi

investasi dan pendanaan.15

Berikut akan di jelaskan sumber penerimaan dan pengeluaran kas dari

ketiga aktivitas perusahaan tersebut yaitu aktivitas oprasi, investasi dan

pendanaan.

15 Ibid ,hal 18
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Dalam penyajian laporan arus kas ini memisahkan antara transaksi arus

kas dalam tiga kategori yaitu:

1. Kas yang berasal dari atau digunakan untuk kegiatan operasional.

2. Kas yang berasal dari atau digunakan untuk kegiatan invetasi.

3. Kas yang berasal dari atau digunakan untuk kegiatan pendanaan.

Untuk menentukan arus kas apa saja yang masuk dalam golongan operasional,

investasi, dan pendanaan dapat dijelaskan sebagai berikut:

2.2.4.1 Kegiatan Operasional

Aktivitas oprasi merupakan aktivitas penghasil utama pendapatan entitas

dan aktivitas lain yang tidak termasuk dalam aktivitas investasi dan pendanaan.

Kegiatan operasional untuk perusahaan dagang terdiri dari membeli barang

dagangan, menjual barang dagangan tersebut serta kegiatan lain yang terkait

dengan pembelian dan penjualan barang. Untuk perusahaan jasa, kegiatan

operasional antara lain adalah menjual jasa kepada pelanggannya.

Riska Natariasari dan Miko Indarto mengemukakan:

Jika kas bersih yang disediakan aktivitas operasi tinggi, maka ini

mengindikasikan bahwa perusahaan mampu menghasilkan kas yang

mencukupi secara internal dari operasi untuk membayar

kewajibannya tanpa harus meminjam dari luar.16

16Riska Natariasari and Miko Indarto.,MANFAAT LABA DAN ARUS KAS UNTUK
MEMPREDIKSI KONDISI FINANCIAL DISTRESS  (Studi pada Perusahaan Manufaktur
di Bursa Efek Indonesia)., JURNAL SOSIAL EKONOMI PEMBANGUNAN, Tahun IV  No.11,
Maret 2014 : 152-173



22

Adanan silaban., dan Hamonangan Sialagan mengemukakan:

Arus kas dari oprasi semakin penting sebagai alat analitik untuk

kesehatan keuangan suatu perusahaan bisnis. Pada masa tingkat

bunga tinggi dan inflasi mengharuskan investor dan kreditor

memberikan perhatian yang lebih besar terhadap harus kas yang

dihasilkan.17

Semua transaksi yang berkaitan dengan laba yang dilaporkan dalam

laporan laba rugi dikelompokkan dalam golongan ini. Demikian juga arus kas

masuk lainnya yang berasal dari kegiatan operasional, misalnya:

a. Penerimaan dari langganan.

b. Penerimaan deviden.

c. Penerimaan dari piutang bunga.

d. Penerimaan refund dari supplier.

Arus kas keluar misalnya berasal dari :

a. Kas yang dibayarkan untuk pembelian barang dan jasa yang akan dijual.

b. Bunga yang dibayar atas utang perusahaan.

c. Pembayaran pajak penghasilan.

d. Pembayaran gaji.

Beberapa transaksi seperti penjualan peralatan pabrik, dapan menimbulkan

keuntungan atau kerugian yang di akui dalam laporan laba rugi. Arus kas yang

terkait dengan transaksi tersebut  merupakan arus kas dari aktivitas investasi.

17Op.cit, hal 15
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Akan tertapi, pembayaran kas untuk pabrikasi atau memperoleh aset yang dimiliki

untuk dijual masalah aruskas dari aktivitas operasi. Penerimaan kas dari rental dan

penjualan aset tersebut diakui sebagai arus kas dari aktivitas operasi.

2.2.4.2 Kegiatan Investasi

Penerimaan dan pengeluaran yang di golongkan menjadi aktivitas investasi

yaitu yang merupakan sumberdaya yang menghasilkan pendapatan dan arus kas

masa depan.Kegiatan investasi merupakan kegiatan membeli atau menjual

kembali investasi pada surat berharga jangka panjang dan aktiva tetap. Jika

perusahaan membeli investasi/aktiva tetap akan mengakibatkan arus keluar dan

jika menjual investas/aktiva tetap akan mengakibatkan adanya arus kas masuk ke

perusahaan. Transaksi ini berhubungan dengan perolehan fasilitas investasi atau

non kas lainnya yang digunakan oleh perusahaan. Arus kas masuk terjadi jika kas

diterima dari hasil atau pengembalian investasi yang dilakukan sebelumnya,

misalnya dari hasil penjualan.

Arus kas yang diterima misalnya berasal dari:

a. Penjualan aktiva tetap.

b. Penjualan surat berharga yang berupa investasi.

c. Penagihan pinjaman jangka panjang.

d. Penjualan aktiva lainnya yang digunakan dalam kegiatan produksi.

Arus kas keluar dari kegiatan ini misalnya berasal dari:

a. Pembayaran untuk mendapatkan aktiva tetap.

b. Pembelian investasi jangka panjang.
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c. Pemberian pinjaman kepada pihak lain.

d. Pembayaran untuk aktiva yang digunakan dalam kegiatan produktif,

seperti hak paten.

2.2.4.3 Kegiatan Pendanaan

Kegiatan pendanaan adalah kegiatan menarik uang dari kreditor jangka

panjang dan dari pemilik serta pengembalian uang kepada mereka. Arus kas

dalam kelompok ini terkait dengan bagaimana kegiatan kas diperoleh untuk

membiayai perusahaan termasuk operasinya. Dalam kategori ini, arus kas masuk

merupakan perolehan dari kegiatan mendapatkan dana untuk kepentingan

perusahaan. Sedangkan arus kas keluar adalah pembayaran kembali kepada

pemilik dan kreditor atas dana yang diberikan sebelumnya.

Penerimaan kas yang bersumber dari aktivitas pendanaan meliputi penyetoran

modal dari pemilik, penjualan obligasi atau surat utang, pinjaman dari kreditur

dan lain-lain.pengeluaran kas yang digolongkan dalam aktivitas pendanaan

meliputi pembayaran kembali modal pemilik, pembayaran hutang,pembayaran

bunga pinjaman dan pembayaran dividen tunai.

2.2.5 Komponen Kas dan Setara Kas

kas merupakan uang tunai yang paling likuid sehingga pos ini biasanya di

tempatkan pada urutan teratas dalam asset pada laporan neraca. Setara kas adalah

investasi yang sifatnya likuid, berjangka pendek dan yang dengan cepat dapat di

jadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang
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signifikan. Pada umumya hanya investasi dengan jatuh tempo asli tiga bulan atau

kurang yang memenuhi syarat sebagai setar kas.

Gede Adi Yuniarta mengemukakan:

Oleh karana keaneka ragaman praktik pengelolaan kas dan peraturan

perbankan dan agar sesuai PSAK 1 (revisi 2009): penyajian laporan

keuangan, entitas mengungkapkan kewajiban dan menentukan

komponen kas dan setara kas. Pengaruh setiap perubahan dalam

kebijakan dalam menentukan kas dan setara kas, misalakn tentang

perubahan dalam klasifikasi instrument keuangan yang sebelumnya di

perlakukan sebagai bagian dari portofolio investasi entitas, dilaporkan

sesuai dengan PSAK 25 (revisi 2009): kebijakan akuntansi, perubahan

estimasi,akumulasi dan kesalahan.18

2.3 Financial distress

2.3.1 pengertian Financial distress

Financial distress adalah suatu konsep luas yang terdiri dari beberapa situasi di

mana suatu perusahaan menghadapi masalah kesulitan keuangan. Istilah umum

untuk menggambarkan situasi tersebut adalah kebangkrutan, kegagalan, ketidak

mampuan melunasi hutang dan default. Ketidak mampuan melunasi utang

menunjukkan adanya masalah likuiditas, sedangkan default berarti suatu

perusahaan melanggar perjanjian dengan reditur dan dapat menyebabkan tindakan

hukum.

18 Gede Adi Yuniarta.,Manajemen Keuangan Sebagai Dasar Pengambilan
Keputusan.Rajawali Pers.2017
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Muhammad Arif Hidayat dan  Wahyu Meiranto mengemukakan:

kesulitan keuangan terjadi atas serangkaian kesalahan, pengambilan

keputusan yang kurang tepat dan kelemahan-kelemahan yang saling

berhubungan yang dapat menyumbang secara langsung maupun tidak

langsung kepada manajemen serta kurangnya upaya pengawasan kondisi

keuangan perusahaan sehingga dalam penggunaannya kurang sesuai

dengan apa yang dibutuhkan.19

2.3.2 Faktor-faktor Penyebab Kesulitan Keuangan (Financial Distress)

Sri Rahmayanti and  Ulil Hadromi mengatakan:

Kesulitan keuangan dapat disebabkan oleh faktor internal dan eksternal

perusahaan. Faktor-faktor penyebab kesulitan keuangan perusahaan,

yaitu:

1. Faktor internal kesulitan keuangan Merupakan faktor dan kondisi

yang timbul dari dalam perusahaan yang bersifat mikro ekonomi.

Faktor internal dapat berupa: a) Kesulitan aruskas; b) Besarnya

jumlah utang; c) Kerugian dalam kegiatan operasional perusahaan

selama beberapa tahun.

2. Faktor eksternal kesulitan keuangan Faktor eksternal kesulitan

keuangan merupakan faktor-faktor diluar perusahaan yang bersifat

19Muhammad Arif Hidayat,and  Wahyu Meiranto.,PREDIKSI FINANCIAL
DISTRESS PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI INDONESIA.: DIPONEGORO JOURNAL
OF ACCOUNTING, Volume 3,  Nomor 3, Tahun 2014, Halaman 1-11
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makro ekonomi yang mempengaruhi baik secara langsung maupun

tidak langsung terhadap kesulitan keuangan perusahaan.20

Suatu perusahaan bisa dikatakan mengalami kesulitan keuangan (financial

distress) bila terdapat indikasi seperti berikut:

a) Menurunnya deviden, bukan karena membesarkan laba ditahan. Tetapi karena

penjualan yang menurun.

b) Penutupan usaha, karena meningkatnya biaya operasi dan menurunnya

penjualan.

c) Rugi yang terus menerus untuk beberapa periode yang berurutan.

d) Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) besar-besaran.

e) Mundurnya para eksekutif perusahaan.

f) Merosotnya harga saham di pasar modal.

g) Modal perusahaan (equity) mendekati nol atau bahkan negatif.

Fanny Nailufar dkk mengatakan:

financial distress ini dapat diatasi dengan melakukan restrukturisasi

assets dan kembali konsentrasi pada bisnis utamanya, sehingga selamat

dari kebangkrutan. Oleh karena itu, maka untuk perusahaan yang

cerdas begitu ada gejala dan kondisi financial distress ini dengan cepat

melakukan restrukturisasi usaha, sehingga selamat dari kebangkrutan.21

20 Sri Rahmayanti and  Ulil Hadromi.,Analisis Financial Distress Pada Perusahaan
Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia,jurnal Akuntansi Dan Ekonomika,Vol
7,No 1,Juni 2017

21 Op.cit,hal 3
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2.4 Hubungan Antara Laba, Arus Kas dan Financial Distress

Laba adalah selisih lebih antara pendapatan dan beban.jika pendapatan

lebih besar dari beban, maka perusahaan akan mendapatkan laba demikian juga

sebaliknya jika pendapatan lebih kecil dari pada biaya maka perusahaan akan

mengalami kerugian. Perusahaan mengalami kondisi financial distress jika

mengalami kondisi kerugian. Sehingga laba akan sangat berpengaruh untuk

mengetahui kemampuan atau keadaan suatu perusahaan apakah perusahaan

tersebut mengalami kondisi keuangan yang baik atau bahkan tidah mendapatkan

laba yang akan memaksimalkan jumlah keuangan perusahaan guna menghindari

kondisi financiall distress.

Sedangkan arus kas dapat digunakan untuk membantu penggunanya untuk

melihat keadaan kas yang ada dalam suatu perusahaan ataupun saldo setara kas

perusahaan tersebut untuk melihat keadaan kas suatu entitas dapat dilihat pada

laporan neraca entitas tersebut dalam periode tertentu. Laporan arus kas juga

digunakan oleh pengguna untuk melihat arus kas masuk maupun arus kas keluar

suatu perusahan. Jika arus kas masuk lebih besar dari pada arus kas keluar dengan

kondisi tertentu maka kondisi keuangan perusahaan adalah baik, namun jika

sebaliknya arus kas keluar lebih besar dari pada arus kas masuk maka kondisi

keuanagan perusahaan tidaklah dalam kondisi yang baik atau bahkan akan

mengalami kondisi financial distress.
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2.5 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang dapat ditelaah adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

Daftar penelitian terdahulu tentang penggunaan laba dan arus kas dalam

memprediksi kondisi finansial distress pada perusahaan manufaktur yang

terdaftar di Bursa Efek Indonesia

No Peneliti Judul Penelitian Variabel
Penelitian

Hasil penelitian

1 Fanny
Nailufa
r,2018

Pengaruh Laba dan
Arus Kas Terhadap
Kondisi Financial
Distress Pada
Perusahaan Non
Bank Yang
Terdaftar Di Bursa
Efek Indonesia

Variable
independen:Lab
a, Arus kas,

Variable
dependen:
Financial
distress

Dengan hasil penelitian
tersebut maka :

1.Pengujian pengaruh
variabel rasio laba
terhadap Financial
Distress didasarkan
pada nilai wald
diperoleh sebesar 0,270
dengan signifikansi
sebesar 0,604 dan nilai
chi square sebesar
41.401 . Ho diterima
apabila Wald hitung <
ChiSquare Tabel, dan
nilai Asymptotic
Signifinance > tingkat
signifikansinya (α). Hal
ini berarti rasio laba
berpengaruh terhadap
financial distress.

2. Pengujian pengaruh
variabel rasio arus kas
terhadap financial
distress didasarkan pada
nilai Wald. Dalam hal
ini diperoleh nilai Wald
sebesar 7.976 dengan
signifikansi sebesar



30

0,005. dan nilai chi
square sebesar 41.401.
Ho diterima apabila
Wald hitung < Chi-
Square Tabel, dan nilai
Asymptotic
Signifinance > tingkat
signifikansinya (α). Hal
ini berarti rasio arus kas
berpengaruh terhadap
financial distress.

2 Riska
Nataria
sari,
2014

MANFAAT LABA
DAN ARUS KAS
UNTUK
MEMPREDIKSI
KONDISI
FINANCIAL
DISTRESS  (Studi
pada Perusahaan
Manufaktur di
Bursa Efek
Indonesia)

Variable
independen:
Ukuran
perusahaan,
Current
ratio,status
perusahaan, dan
TR Variabel
dependen : laba
dan arus kas

hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa:

1. 1. model laba lebih
signifikan dalam
memprediksi kondisi
financial distress

2. 2. arus kas tidak
signifikan sehingga
model arus kas tidak
kuat digunakan sebagai
model untuk prediksi
kondisi financial
distress perusahaan.

3 Septy
Indra
Santoso
et all

Pengaruh Laba,
Arus Kas Dan
Corporate
Governance
Terhadap Financial
Distress (Studi
pada Perusahaan
Manufaktur yang
Terdaftar di Bursa
Efek Indonesia
Periode 2011-
2015)

Variable
independen:
financial distress

Variable
dependen:arus
kas,laba, dan
corporate
Governance
(kepemilikan
manejerial,kepe
milikan
institusional.uku
ran dewan

sehingga pada
penelitian ini dapat
ditarik kesimpulan
bahwa:

1. 1. Variabel laba
memiliki nilai koefisien
sebesar 2,123 dengan
tingkat signifikansi
0,302 > 0,05 sehingga
laba tidak berpengaruh
terhadap financial
distress secara
signifikan. Dengan
demikian, dapat
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direksi) disimpulkan bahwa H1
ditolak.

2. 2. Untuk variabel arus
kas menunjukkan nilai
koefisien sebesar 0,054
dengan tingkat
signifikansi 0,486 >
0,05 sehingga arus kas
tidak berpengaruh
terhadap financial
distress secara
signifikan. Dengan
demikian, dapat
disimpulkan bahwa H2
ditolak.

3. 3. Variabel kepemilikan
manajerial memiliki
nilai koefisien sebesar
3,580 dengan tingkat
signifikansi 0,028<
0,05. Artinya bahwa
variabel kepemilikan
manajerial memiliki
pengaruh terhadap
financial distress
dengan arah yang
positif sehingga H3
diterima.

4. 4. Variabel kepemilikan
institusional
menunjukkan nilai
koefisien -0,423 dengan
tingkat signifikansi
sebesar 0,643 > 0,05.
Tingkat signifikansi
yang lebih besar dari
0,05 menunjukan tidak
adanya pengaruh yang
signifikan dari variabel
kepemilikan
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institusional terhadap
kondisi financial
distress perusahaan
sehingga H4 ditolak.

5. 5. Variabel ukuran
dewan direksi memiliki
nilai koefisien sebesar -
0,265 dengan tingkat
signifikansi 0,048
<0,05. Artinya bahwa
variabel ukuran dewan
direksi menunjukan
adanya pengaruh yang
signifikan terhadap
kondisi financial
distress dengan arah
negatif perusahaan
sehingga H5 diterima.

2.6 Karangka Berfikir

Ketepatan pencatatan laporan keuangan yaitu laporan laba rugi dan

laporan arus kas merupakan hal yang sangat penting bagi investor sebagai sumber

informasi tentang laba dan dan kas suatu perusahaan. Dengan adanya pencatatan

laporan keuangan yang tepat dan relevan maka seorang investor maupun manajer

dapat lebih mudah bahkan lebih cepat memprediksi kemampuan suatu perusahaan

dan juga dapat mengetahui kemungkinan perusahaan mengalami kondisi financial

distress atau bahkan kebangkrutan. Semakin tepatnya pencatatan laporan

keuangan yang dibuat maka prediksi yang akan ditujukan kepada suatu

perusahaan juga akan semakin tepat.
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Dengan pernyataan di atas maka dapat di tarik karangka konseptual seperti

pada gambar 2.2.

H1

H2

H0

Gambar 2.2 Karangka Berfikir

2.7 Hipotesis Penelitian

Hipotesis berasal dari kata hipo yang berarti ragu dan tesis yang berarti

benar. Jadi dapat disimpulkan bahwa hipotesis merupakan suatu kebenaran yang

masih di ragukan. Hipotesis termasuk kedalam suatu proposisi. Proposisi dapat

didedukasi dari proposisi lainya yang tingkat keberlakuannya lebih universal.

Berdasarkan rumusan masalah, tinjuan teoritis dan karangka berfikir maka

hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut.

2.7.1 Hubungan laba, arus kas dan Kondisi financial diatress

Dengan adanya laba yang tinggi dan arus kas yang masuk kedalam kas

perusahaan lebih tinggi dari arus kas keluarnya memungkinkan akan membuat

perusahaan terhindar dari kondisi financial distress, atau bahkan seballikya laba

Financial Distress

Laba (X1)

Arus kas (X2)
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yang tinggi dan arus kas yang tinggi pula tidak berpengaruh sedikitpun terhadap

kondisi suatu perusahaan.

H0: Laba dan arus kas tidak berpengaruh signifikan terhadap kondisi financial

distress.

2.7.2 Hubungan laba dan kondisi financial distress.

Salah satu kegunaan dari informasi laba yaitu untuk mengetahui

kemampuan perusahaan dalam pembagian deviden kepada para investor. Laba

bersih suatu perusahaan digunakan sebagai dasar pembagian deviden kepada

investornya. Jika laba bersih yang diperoleh perusahaan sedikit atau bahkan

mengalami rugi maka Laba Arus Kas Financial Distress pihak investor tidak akan

mendapatkan deviden. Hal ini jika terjadi berturut-turut akan mengakibatkan para

investor menarik investasinya karena mereka menganggap perusahaan tersebut

mengalami kondisi permasalahan keuangan atau financial distress. Kondisi ini

ditakutkan akan terus menerus terjadi yang nantinya akan berakhir pada kondisi

kebangkrutan.

H1: laba berpengaruh signifikan terhadap kondisi  finansial distress

2.7.3 hubungan arus kas dan financial distress

Karena laporan arus kas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan

laporan keuangan lainnya, maka penggunaannya secara bersama-sama akan

memberikan hasil yang lebih tepat untuk mengevaluasi sumber dan penggunaaan

kas perusahaan dalam seluruh kegiatan perusahaan. Dengan demikian dapat

membantu para pemakai laporan keuangan untuk mengevaluasi struktur dan

kinerja keuangan suatu perusahaan.

H2: arus kas berpengaruh signifikan terhadap kondisi  finansial distress
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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Sumber Data

Berdasarkan sumbernya,data penelitian dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu data

primer dan data skunder. Sumber data yang di gunakan penulis dalam penelitian ini yaitu data

skunder. Soeratno dan Lincolin Arsyad mengemukakan: “Data skunder adalah data yang di

terbitkan atau di gunakan oleh organisasi yang bukan pengolahnya”.22 Jadi dalam penelitian

ini sumber data tersebut diperoleh dari laporan tahunan perusahaan bukan bank yang terdaftar di

Bursa Efek Indonesia (BEI), yang termasuk dalam perusahaan LQ 45.

3.2 Jenis Data

Jenis data yang diambil oleh penulis adalah data  kuantitatif yaitu merupakan data yang

berbentuk angka atau bilangan, data kuantitatif dapat diolah atau dianalisis menggunakan teknik

matimatika atau teknik statistika. Yaitu data yang dapat dilihat melalui nilai laba atau arus kas

yang dapat di gunakan dalam memprediksi kondisi finansial distress.

3.3 Populasi dan Sempel Penelitian

22 Soeratno., and Lincolin Arsyad..Metode Penelitian Untuk  Ekonomi dan Bisnis.:UPP STIM
YKPN,Yogyakarta 2008
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3.3.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas  subjek atau objek yang memiliki

karakter dan kualitas tertentu yang di tetapkan oleh peneliti untuk mempelajari kesimpulan nanti.

Berdasarkan penegertian tersebut bahwa populasi bukan hanya orang, tetapi juga objek dan

benda-benda lainnya.

Populasi yang digunakan untuk penelitian ini yaitu dalam memprediksi kondisi financial

distress adalah seluruh perusahaan yang termasuk kedalam daftar perusahaan LQ 45 tahun 2016-

2018.

3.3.2 Sampel

Secara umum sampel atau contoh merupakan bagian dari populasi yang dipelajari dalam

sebuah penelitian yang kemudian hasilnya akan dianggap menjadi gambaran bagi populasi

asalnya, namun bukan populasi itu sendiri.

Adapun sampel yang akan diambil dalam penelitian ini adalah perusahaan bukan bank

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia  (BEI), yang termasuk kedalam perusahaan LQ45 pada

tahun 2016-2018. sampel tersebut terdapat dalam daftar tabel berikut ini:

Tabel 3.1

Daftar sampel perusahaan bukan Bank yang termasuk kedalam perusahaan LQ 45  yang

terdaftar di bursa Efek Indonesia (BEI)
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No Kode

Saham

Nama Perusahaan Tercatat Keterangan

1 ADHI ADHI KARYA (PERSERO),TBK Tetap

2 ADRO ADARO ENERGY Tetap

3 AKRA AKR CORPORINDO TBK Tetap

4 ANTM ANEKA TAMBANG (PERSERO) TBK Tetap

5 ASII ASTRA INTERNATIONAL TBK Tetap

6 BKSL SENTUL CITY TBK Baru

7 BRPT BARITO PACIFIC TBK Tetap

8 ELSA ELNUSA TBK Baru

9 EXCL XL AXIATA TBK Tetap

10 GGRM GUDANG GARAM TBK Tetap

11 HMSP H.M. SAMPOERNA TBK Tetap

12 ICBP INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR

TBK

Tetap

13 INCO VALE INDONESIA TBK Tetap

14 INDF INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK Tetap

15 INDY INDIKA ENERGY TBK Tetap

16 INKP INDAH KIAT PULP & PAPER TBK Baru

17 JSMR JASA MARGA (PERSERO) TBK Tetap

18 KLBF KALBE FARMA TBK Tetap

19 LPKR LIPPO KARAWACI TBK Tetap

20 LPPF MATAHARI DEPARTMENT STORE

TBK

Tetap

21 MEDC MEDCO ENERGI INTERNASIONAL

TBK

Baru

22, MNCN MEDIA NUSANTARA CITRA TBK Tetap

23 PGAS PERUSAHAAN GAS NEGARA

(PERSERO) TBK

Tetap
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24 PTBA TAMBANG BATU BARA BUKIT

ASAM (PERSERO) TBK

Tetap

25 PTPP PP (PERSERO) TBK Tetap

26 SCMA SURYA CITRA MEDIA TBK Tetap

27 SMGR SEMEN INDONESIA (PERSERO)

TBK

Tetap

28 SRIL SRI REJEKI ISMAN TBK Tetap

29 SSMS SAWIT SUMBERMAS SARANA TBK Tetap

30 TLKM TELEKOMUNIKASI INDONESIA

(PERSERO) TBK

Tetap

31 TPIA CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL

TBK

Tetap

32 UNTR UNITED TRACTORS TBK Tetap

33 UNVR UNILEVER INDONESIA TBK Tetap

34 WSBP WASKITA BETON PRECAST TBK Tetap

Sumber :www.sinarmassekuritas.co.id

Pengambilan sample diperlukan dengan alasan antara lain karna tidak mungkin

mengamati seluruh objek yang akan diselidiki sehingga penulis hanya memilih perusahaan LQ

45 sebagai objek sample yaitu perusahaan bukan bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

dan yang menerbitkan laporan keuangannya selama tiga tahun berturut-turut yakni tahun 2016-

2018, karna penulis melihat perusahaan LQ 45 merupakan perusahaan yang kompetitif yang

terus memiliki pertumbuhan laba yang baik, sampel tersebut juga merupakan perusahaan dengan

saham yang tinggi.

3.4 Variabel Penelitian

Variabel berarti sesuatu yang akan diperhatikan dalam suatu penelitian. Ada dua jenis

variable yaitu variable dependen (variabel terikat) dan variabel independen (variabel bebas).
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Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain. Sedangkan variabel

independen merupakan variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel lainnya.variabel

dependen biasa disebut dengan symbol  Y sedangkan variabel independen dengan symbol X.

Dalam penelitian ini penulis memuat satu variabel dependen dan dua variabel

independen.Variabel dependen (Y) adalah Finansial distress, sedangkan Variable independen

(X) yaitu X1 =laba dan X2=arus kas.

3.4.1 Definisi Operasional Variabel

1. Laba

Laba merupakan selisih lebih antara pendapatan dengan beban. Laba yang digunakan dalam

penelitian ini adalah laba sebelum pajak/earning before tax (EBT) pada seluruh perusahaan LQ

45 bukan bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) terlebih terhadap sampel yang sudah

di tentukan. Dalam perhitungannya menggunakan rasio laba terhadap total aset yaitu laba

sebelum pajak dibagi dengan total aset.

2. Arus kas

Arus kas merupakan laporan yang berisikan penerimaan dan pengeluaran kas dalam periode

waktu tertentu. Arus kas diambil dari angka arus kas yang disajikan dalam laporan keuangan

pada seluruh perusahaan LQ 45 bukan bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)

terlebih terhadap sampel yang sudah di tentukan. Dalam perhitungannya menggunakan rasio arus

kas terhadap total aset yaitu arus kas dibagi dengan total aset

3. Financial Distress

Financial distress merupakan kondisi dimana perusahaan mengalami kesulitas
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Keuangan. Perusahaan yang berada dalam kesulitan keuangan yaitu perusahaan yang memiliki

interest coverage ratio (rasio laba usaha terhadap biaya bunga) kurang dari 1 (satu). Nilai 1 (satu)

untuk perusahaan yang mengalami kondisi financial distress dan nilai 0 (nol) untuk perusahaan

yang tidak mengalami kondisi financial distress. Dalam perhitungannya menggunakan kondisi

financial distress pada tahun 2016-2018.

3.5 Metode pengumpulan data

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokukumen-

dokumen yang ada. Data tersebut diperoleh dari pihak lain tidak langsung diperoleh dari subjek

yang akan diteliti, data skunder biasanya berbentuk dokumentasi atau data laporan yang telah

tersedia. Sehingga metode yang diambil dalam penelitian ini adalah study dokumentasi yaitu

dengan cara menggumpulkan data-data perusahaan LQ45 bukan bank yang terdaftar di Bursa

Efek Indonesia (BEI)  yaitu dengan cara mengumpulkan data yang akan diteliti serta mencatat

dan mengkajinya, serta memperhatikan laporan keuangan yang ada. Data tersebut diambil

berdasarkan data internet yang diunduh dalam situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu

www.idx.co.id.

3.6 Metode Analisis data

Metode analisis data merupakan suatu proses pemeriksaan, pembersihan, transformasi,

yang bertujuan untuk memberikan informasi yang berguna, memberitahu kesimpulan dan

mendukung pengambilan keputusan menggunakan alat bantu berupa software computer berupa

SPSS. Menurut Widodo (2017) “metode analisis data adalah cara-cara yang digunakan
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untuk menganalisis data penelitian”.23 Adapun metode analisis datang di lakukan oleh penulis

adalah sebagai berikut:

3.6.1 Metode Deskriptif

Metode deskriptif merupakan suatu metode dalam penelitian suatu kelompok manusia,

objek atau suatu kondisi suatu sistem pemilihan ataupun suatu kelas pristiwa pada masa

sekarang. Dalam penelitian ini penulis menerapkan metode deskriptif  yaitu dimana data

dikumpulkan, disusun dan diinterprestasikan dan dianalisa sehingga memberi ketengan yang

lengkap bagi masalah yang dihadapi yaitu sejauh mana penggunaan laba dan arus kas dapat

memprediksi kondisi finansial distress. Menurut Esti yuandari: “statistik deskriptif adalah

statistik yang tingkat pekerjaannya mencangkup cara-cara menghimpu, menyusus atau

mengatur, mengolah, menyajikan dan menganalisi data”.24

3.6.2 Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis adalah suatu perumusan sementara mengenai suatu hal yang dibuat

untuk menjelaskan hal itu dan juga dapat menuntun atau mengarahkan  penyelidikan selanjutnya.

Secara statistik hipotesis diartikan sebagai pernyataan mengenai keadaan populasi (parameter)

yang akan diuji kebenarannya berdasarkan data yang di peroleh dari sampel penelitian (statistik).

1. Uji Regresi Secara Persial

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah masing-masing variable independen

yang terdiri dari laba dan arus kas berpengaruh terhadap variable dependen yaitu financial

distress. Pengujian hipotesis dilakukan dengan cara membandingkan antara nilai laba dengan

23 Dr.Widodo.,METODOLOGI PENELITIAN POPULER DANPRAKTIS.:Raja Wali Pers,
Jakarta,2017.

24Esti Yuandari., and R Topan Aditya Rahman .METODOLOGI PENELITIAN DAN STATISTIK.:IN
MEDIA,Bojongkuru, Gunung putri,Bogor ,2014
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tingkat signifikan (α)untuk menentukan penerimaan atau penolakan H0 didasarkan pada tingkat

signifikan (α) 5% dengan kriteria:

1. H0 tidak akan ditolak apabila statistic wald dihitung ≤ chi-square tabel. Dan nilai laba

(sig)≥signifikasi (α). Ini berarti H alternative di tolak atau hipotesis menyatakan

variable bebas berpengaruh terhadap valiabel variable terikat ditolak.

2. H0 ditolak apabila statistika wald dihitung≥chi-square tabel dan nilai laba (sig)≤

tingkat (α). Hal ini berarti H alternative di terima atau hipotesis yang menyatakan

variable bebas berpengaruh terhadap variable terikat diterima.

2. Uji Regresi Secara Simultan

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan semua apakah variable independen atau bebas

yang di masukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variable

dependen.kriteria pengujian antara lain.

1. Tingkat kepercayaan yang digunakan adalah 95% atau taraf signifikasi 5% (α=0.05).

2. Kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis di dasarkan pada signifikasi p-value yaitu:

a) Jika p-value dalam hal ini adalah sig-2tailed ≥0.05 maka H0 diterima dan H1

ditolak, berarti variable independen secara bersama-sama tidak berpengaruh

terhadap variable dependen.

b) Jika p-value dalam hal ini adalah sig-2tailed ≤0.05 maka H0ditolak  dan H1

diterima, berarti variable independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap

variable dependen.

3. Regresi Logistik

Regresi logistik merupakan salah satu bagian dari analisis regresi, yang digunakan untuk

memprediksi probabilitas kejadian. Dengan mencocokkan data pada fungsi logit logistik. Dalam
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model regresi kesesuaian model (Goodness of fit) dapat dilihat dari R² ataupun F-Test. Untuk

menilai Model Fit ditunjukan dengan Log Likelihood Value (nilai – 2LL), yaitu dengan cara

membandingkan antara nilai –2LL pada awal (block number = 0), dimana model hanya

memasukkan konstanta dengan nilai –2LL. Sedangkan, pada saat block number = 1, dimana

model memasukkan konstanta dan variabel bebas. Apabila nilai –2LL block number = 0 lebih

besar dari nilai –2LL block number = 1, maka menunjukkan model regresi yang baik sehingga

penurunan Log Likelihood menunjukkan model regresi semakin baik.


