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Yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah: 
Apakah terdapat perbedaan keputusan antara sebelum dan sesu
dah adanya Iaporan ar-us kas? 

Penelitian ini ber-tujuan untuk mengidentifikasikan 
apakah laporan ar-us kas ber-manfaat bagi para pemakai laperan 
keuangan. 

Sesuai dengan masalah yang dikemukakan dan tujuan yang 
~ngin dicapai, maka hipotesis yang dikemukakan di sini adalah 
sebagai ber-H:.ut: 
Tidak ada per-bedaan keputusan antara sebeluffi dan sesudah 
adanya lapor-an ar-us kas. 

Yang menjadi populasi penelitian ini adalah pemakai 
lapor-an keuangan yang akan mengambil keputusan ekonemi. Agar 
seluruh populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk ter-pi
lih sebagai sampel, maka teknik sampel yang digunakan adalah 
simpel r-andom sampling dengan teknik undian. Yang menjadi 
sampel dalam penelitian ini adalah Bank-Bank di Sur-abaya, 
jumlah bank yang ter-pilih sebagai sampel ditentukan seb_nyak 
25 bank. 

Pengujian hipotesis yang akan dilakukan yaitu dengan 
membandingkan per-bedaan keputusan antara sebelum dan sesudah 
adanya laporan ar-us kas. Untuk menguji hipotesis d~gunakan 
Tee U Mann-Whitney. 
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Dengan tingkat signifikansi sebesar 0,05 hasil uji 
statistik Mann Whitney menghasilkan ZH <: 0, yaitu sebesar 
-4~75. Karena ZH < -1,96 maka dapat disimpulkan terdapat 
perbedaan keputusan antar~ sebelum dan sesudah adanya laperan 
arus kas. Hal ini berarti ~pabila laperan arus kas digunakan 
seeara bersama-sama deng~n laporan keuangan konvensional 
yaitu neraea dan rugi l~ba, maka para pemakai laporan ke
uangan, khususnya pihak-~ihak yang akan mengambil kep~tusan 
akan lebih dapat' memahami keacl"~':3,n fin<::\I'1c:ial pel"'Lls.:.,\haan, 
terutama dalam hal likuiditas, rentabilitas~ profitabilitas, 
dan solvabilitas. 

Berdasarkan kesimpul<::ln tersebut mak.a disal"'ai'lkan - ag a 1'" 

perusahaan yang menyusun l~poran keuangan hendaknya disamping 
laperan keuangan konvensional juga dilengkapi dangan laporan 
ar-'u!:"" ka~3. 
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