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ABSTRAK 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji kemampuan laba dan arus kas, baik 

total arus kas maupun komponen arus kas, dalam memprediksi arus kas di masa 

depan. Secara khusus, penelitian ini mencoba untuk memberikan bukti empiris 

dari kemampuan laba dibandingkan arus kas dalam memprediksi arus kas masa 

depan. Selain itu, penelitian ini juga mencoba untuk memberikan bukti empiris 

bahwa arus kas operasi memiliki kemampuan yang paling baik dibandingkan 

komponen arus kas lain dalam memprediksi arus kas masa depan. 

 Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda, uji-t, dan koefisien 

Beta yang distandardisasi untuk membandingkan kemampuan prediksi laba, total 

arus kas, dan komponen arus kas terhadap arus kas masa depan. Tingkat 

signifikansi dalam penelitian ini adalah sebesar 5 persen. Sampel yang digunakan 

sebanyak 56 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam 

periode 2006-2009. Penelitian ini menggunakan purposive sampling sebagai 

teknik pengambilan sampel. 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa laba memiliki kemampuan lebih 

baik dibandingkan arus kas dalam memprediksi arus kas di masa depan. Selain 

itu, arus kas operasi memiliki kemampuan yang paling baik dibandingkan arus kas 

investasi dan arus kas pendanaan dalam memprediksi arus kas di masa depan.   

 

 

Kata kunci: laba, total arus kas, komponen arus kas, arus kas masa depan, 

kemampuan prediksi. 

 

 

 

 



ix 

 

EARNINGS AND CASH FLOW ABILITY IN PREDICTING  

FUTURE CASH FLOW 

(Study on Manufacture Companies Listed in Indonesia Stock Exchange) 

 

 

By 

Sandi Fera Veronica Bulo 

 

Advisor Lecturer 

Dra. Lilik Purwanti, M.Si., Ak. 

 

 

ABSTRACT 

 

 

 This study aim to examine the ability of earnings and cash flow, total cash 

flow and cash flow components, in predicting future cash flows. Specifically, tries 

to provide the empirical evidence of the ability of earnings compared to cash flow 

in predicting future cash flows. In addition, it tries to give empirical evidence that 

operating cash flow have ability which are the best among other cash flow 

components in predicting future cash flows. 

This study used multiple regression analysis, t-test, and standardized 

coefficients Beta as statistical method to compare the predictive ability of 

earnings, total cash flow, and cash flow components on future cash flows. The 

level of significant is 5 percent. The sample used were 56 manufacturing 

companies in Indonesia Stock Exchange in 2006-2009 period. This research used 

purposive sampling as a sampling technique. 

The results of this study indicate that earnings have ability better than 

cash flow in predicting future cash flows. In addition, operating cash flow have 

ability which are the best among investment and financing cash flow in predicting 

future cash flows. 

 

 

Keywords: earnings, total cash flows, cash flow components, future cash flow, 

predictive ability. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Fungsi laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan sebagai hasil 

dari proses akuntansi adalah untuk memenuhi kebutuhan para pemakainya, 

khususnya adalah pihak luar (eksternal) seperti investor, kreditor dan pihak-pihak 

lain yang mempunyai kepentingan terhadap perusahaan. Laporan Keuangan 

tersebut digunakan sebagai dasar untuk memprediksi dalam pengambilan 

keputusan ekonomi. Disamping itu, informasi keuangan juga memperlihatkan 

tentang kondisi dan kinerja perusahaan. 

Informasi laporan keuangan harus memenuhi persyaratan relevan dan 

dapat dipercaya (reliable) agar informasi tersebut bermanfaat untuk pedoman 

membuat keputusan investasi, kredit, dan keputusan lain yang sejenis. Financial 

Accounting Standard Board (FASB, 2010:par QC7) melalui Statement of 

Financial Accounting Concepts (SFAC) No. 8 menerbitkan pernyataan tentang 

Qualitative Characteristic of Useful Financial Information yang mengindikasikan 

bahwa agar informasi akuntansi relevan maka informasi tersebut harus 

mempunyai nilai prediksi dan kemampuan umpan balik. Dengan demikian maka 

laporan keuangan mempunyai potensi untuk: (1) menurunkan tingkat 

ketidakpastian, dan (2) kemampuan dalam bersaing dengan sumber-sumber 

informasi yang ada.  
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Pelaporan keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban 

manajemen dalam pengelolaan sumberdaya perusahaan terhadap berbagai pihak 

yang terkait dengan perusahaan selama periode tertentu. Dalam SFAC No. 8 

disebutkan bahwa fokus utama dari pelaporan keuangan adalah informasi tentang 

kinerja suatu entitas yang dapat dilihat dari laba komprehensif dan komponennya 

(FASB, 2010:par BC1. 31). 

Beberapa studi yang mengevaluasi pengaruh faktor lingkungan ekonomi 

dan sosial menemukan bahwa perbedaan kultural dan ekonomi menghasilkan 

perbedaan dalam hal bagaimana investor dan pengguna laporan keuangan lainnya 

menilai sejumlah informasi akuntansi yang sama. Dengan kata lain, adalah sangat 

mungkin bahwa tujuan pelaporan yang sama dapat diraih dengan menggunakan 

jenis informasi akuntansi yang berbeda yang disebabkan oleh perbedaan faktor 

ekonomi dan lingkungan. Sejauh ini laporan keuangan, khususnya neraca dan 

laporan laba rugi masih diyakini sebagai alat yang andal bagi para pemakainya 

untuk mengurangi risiko ketidakpastian dalam pengambilan keputusan-keputusan 

ekonomi (Dahler dan Febrianto, 2006). 

Laba merupakan parameter dari kinerja suatu perusahaan yang merupakan 

hasil dari serangkaian proses dengan mengorbankan sumber daya yang ada 

(Parawiyati dan Baridwan, 1998). Informasi tentang kinerja suatu perusahaan 

terutama tentang profitabilitas dibutuhkan untuk mengambil keputusan tentang 

sumber ekonomi yang akan dikelola oleh perusahaan di masa yang akan datang. 

Besarnya laba tercermin dalam laporan laba rugi. 
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Kieso et.al (2010:132) mendefinisikan laporan laba rugi sebagai laporan 

yang mengukur keberhasilan operasi perusahaan selama periode waktu tertentu. 

Komunitas bisnis dan investasi menggunakan laporan ini untuk menentukan 

profitabilitas, nilai investasi, dan kelayakan kredit atau kemampuan perusahaan 

melunasi pinjaman. Laporan laba rugi menyediakan informasi yang diperlukan 

oleh para investor dan kreditor untuk membantu mereka memprediksi jumlah, 

penetapan waktu, dan ketidakpastian dari arus kas masa depan. 

Laporan arus kas dapat digunakan oleh para investor untuk menilai 

kemampuan likuiditas, solvabilitas, dan fleksibilitas keadaan keuangan suatu 

perusahaan. Banyak para analisis keuangan menggunakan informasi arus kas 

dalam membuat rekomendasi tentang investasi. Para investor sering kali 

menghindari perusahaan yang tidak memiliki arus kas bebas (free cash flow). 

Arus kas bebas dapat untuk membeli kembali saham, membayar hutang atau 

untuk investasi dalam sekuritas. Jika arus kas bebas bernilai negatif, maka 

kekurangan tersebut harus ditutupi dengan pembiayaan tambahan dari hutang atau 

ekuitas. Kecenderungan arus kas selama beberapa periode memungkinkan 

dilakukannya penilaian fleksibilitas keuangan yaitu kemampuan menggunakan 

arus kas untuk memenuhi kesempatan dan kebutuhan terduga. Selain itu, 

informasi arus kas membantu para pemakai untuk hubungan antara laba dan arus 

kas serta memprediksi arus kas operasi masa depan. 

Laporan arus kas mulai diwajibkan pelaporannya pada tahun 1987 melalui 

Statement of Financial Accounting Standards (SFAS) No. 95. Di Indonesia 

kewajiban untuk melaporkan arus kas dimulai pada tahun 1994 dengan adanya 
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Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.2 yang menyatakan bahwa 

perusahaan harus menyusun laporan arus kas dan menyajikan laporan tersebut 

sebagai bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan untuk setiap periode 

penyajian laporan keuangan (Dahler dan Febrianto, 2006). 

PSAK No. 2 (IAI, 2009), bertujuan untuk memberikan informasi historis 

mengenai perubahan kas dan setara kas dari suatu perusahaan melalui laporan arus 

kas yang mengklasifikasikannya dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan 

selama suatu periode akuntansi. Informasi tentang arus kas suatu perusahaan 

berguna bagi pemakai laporan keuangan sebagai dasar untuk menilai kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas serta menilai kebutuhan 

perusahaan untuk menggunakan arus kas tersebut. Informasi arus kas juga 

memungkinkan para pemakai laporan keuangan mengembangkan model untuk 

menilai dan membandingkan nilai sekarang dari arus kas masa depan dari 

berbagai perusahaan. 

Penelitian yang menguji komponen arus kas dan laba seringkali 

dihubungkan dengan harga dan return saham. Namun, penelitian yang menguji 

kemampuan prediksi komponen arus kas dan laba terhadap arus kas masa depan 

masih jarang dan hasilnya menunjukkan hasil yang berbeda-beda antara peneliti 

yang satu dengan peneliti yang lain. 

Foster (1977) serta Watts dan Zimmerman (1986) dalam Parawiyati dan 

Baridwan (1998), menyatakan bahwa proses menghasilkan laba akuntansi 

menunjukkan proses menghasilkan arus kas, sehingga hubungan tersebut 

memiliki implikasi terhadap perubahan harga saham dihubungkan dengan 
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unexpected earning. Informasi arus kas historis berguna untuk memprediksi 

dividen. Selain itu, jumlah arus kas dari aktivitas operasi khususnya merupakan 

indikator untuk menentukan apakah arus kas yang dihasilkan cukup untuk 

melunasi pinjaman, memelihara kemampuan operasi, serta melakukan investasi 

baru tanpa mengandalkan pada sumber pendanaan dari luar.  

Parawiyati dan Baridwan (1998) menyatakan bahwa prediktor laba 

memberikan pengaruh yang lebih besar dibandingkan dengan prediktor arus kas 

dalam memprediksi laba dan arus kas di masa mendatang. Barth et al. (2001) serta 

Kim dan Kross (2002) dalam Dahler dan Febrianto (2006) menyatakan bahwa 

laba memiliki kemampuan dalam memprediksi arus kas operasi mendatang 

perusahaan dan memiliki kemampuan yang lebih dibanding arus kas jika laba 

dipecah ke dalam beberapa komponen akrual. Bahkan Kim dan Kross (2002) 

menegaskan kemampuan laba dalam memprediksi arus kas meningkat sepanjang 

waktu. 

Menurut FASB (1978), laba mempunyai kemampuan prediksi lebih baik 

dibanding arus kas dalam memprediksi arus kas masa depan. Beberapa penelitian 

menunjukkan hasil yang tidak konsisten dengan pernyataan FASB. Dahler dan 

Febrianto (2006) menyatakan bahwa arus kas operasi tahun berjalan memiliki 

kemampuan yang lebih baik dibanding laba dalam memprediksi arus kas operasi 

masa depan baik untuk kelompok perusahaan berlaba positif maupun berlaba 

negatif. Hasil penelitian ini senada dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Widodo (2002) yang menyatakan bahwa informasi arus kas mempunyai 
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kemampuan memprediksi arus kas satu tahun ke depan yang lebih baik daripada 

informasi laba. 

Penelitian lain yang hasilnya tidak konsisten dengan pernyataan FASB 

antara lain penelitian yang dilakukan oleh Finger (1994) serta Bandi dan 

Rahmawati (2005). Finger (1994) membuktikan bahwa arus kas lebih baik 

dibandingkan laba dalam memprediksi arus kas masa depan dalam jangka pendek. 

Sedangkan dalam jangka panjang kemampuan data arus kas relatif setara dengan 

laba. Namun keduanya merupakan prediktor yang signifikan terhadap arus kas 

masa depan. Bandi dan Rahmawati (2005) menyatakan bahwa prediktor earnings 

tidak secara mutlak memiliki kemampuan prediksi yang lebih baik daripada 

prediktor komponen arus kas. Hal ini berarti, pada tahun-tahun tertentu prediktor 

komponen arus kas khususnya arus kas operasi justru merupakan prediktor yang 

lebih baik dalam memprediksi arus kas masa depan dibanding prediktor earnings. 

Penelitian-penelitian sebelumnya yang menguji kemampuan laba dan arus 

kas dalam memprediksi arus kas masa depan seperti yang telah diuraikan diatas 

sebagian besar bahkan hampir seluruh penelitian menggunakan arus kas operasi 

sebagai variabel independen ataupun variabel dependen dalam penelitiannya. 

Selain itu, penelitian-penelitian tersebut belum menunjukkan hasil yang konsisten.  

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan Dahler 

dan Febrianto (2006) dengan didukung oleh penelitian lainnya yang relevan 

dengan kemampuan laba dan arus kas sebagai prediktor dalam memprediksi arus 

kas masa depan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Dahler dan Febrianto 

(2006) adalah: 
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1. Obyek penelitian yang digunakan untuk sampel dalam penelitian ini yaitu 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), 

sedangkan penelitian Dahler dan Febrianto (2006) menggunakan 

perusahaan non finansial yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta (sekarang 

berubah nama menjadi BEI). 

2. Periode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tahun 2006-2009, 

sedangkan penelitian Dahler dan Febrianto (2006) menggunakan periode 

tahun 1999-2004. 

3. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu total arus 

kas yang merupakan jumlah arus kas bersih dari aktivitas operasi, investasi 

dan pendanaan. Variabel dependen dalam penelitian Dahler dan Febrianto 

(2006) yaitu arus kas dari aktivitas operasi. Penggunaan total arus kas pada 

penelitian ini dikarenakan arus kas masa depan juga dipengaruhi oleh 

komponen arus kas dari aktivitas investasi dan pendanaan selain 

dipengaruhi oleh arus kas dari aktivitas operasi (IAI, PSAK No. 2, 2009). 

4. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu laba 

sebelum pos luar biasa, total arus kas, arus kas operasi, arus kas investasi, 

dan arus kas pendanaan. Variabel independen dalam penelitian Dahler dan 

Febrianto (2006) yaitu arus kas operasi dan laba bersih sebelum pos-pos 

luar biasa yang kemudian dibedakan menjadi laba positif dan laba negatif. 

Penggunaan arus kas investasi dan arus kas pendanaan pada penelitian ini 

dikarenakan peneliti ingin menguji kembali kemampuan prediksi 

komponen arus kas yang lain selain arus kas operasi, yaitu arus kas 
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investasi dan pendanaan, pada arus kas masa depan dalam penelitian Bandi 

dan Rahmawati (2005). 

Hal-hal diatas yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian yang 

diberi judul “KEMAMPUAN LABA DAN ARUS KAS DALAM 

MEMPREDIKSI ARUS KAS MASA DEPAN (Studi Pada Perusahaan 

Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)” 

1.2 Perumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah disampaikan diatas, maka permasalahan-

permasalahan yang dapat diangkat dari penelitian ini, dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

1. Apakah laba lebih baik dibandingkan dengan arus kas dalam memprediksi 

arus kas di masa depan? 

2. Dari ketiga komponen arus kas (arus kas operasi, arus kas investasi, arus 

kas pendanaan), manakah yang memiliki kemampuan paling baik dalam 

memprediksi arus kas di masa depan? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Dari perumusan masalah yang disampaikan diatas, maka tujuan dari 

penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Menguji kemampuan laba dibandingkan dengan arus kas dalam 

memprediksi arus kas di masa depan. 

2. Menguji kemampuan komponen arus kas (arus kas operasi, arus kas 

investasi, arus kas pendanaan) dalam memprediksi arus kas di masa depan. 
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1.4  Manfaat Penelitian 

1. Bagi Perusahaan  

Penelitian ini merupakan salah satu bentuk masukan untuk melihat 

prospek perusahaan masa datang ditinjau dari kinerja keuangan saat ini. 

2. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman 

mengenai kegunaan informasi laba dan arus kas, khususnya dalam hal 

memprediksi arus kas masa depan. 

3. Pihak Lain 

a) Bagi Investor, hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai salah 

satu pertimbangan dalam melakukan investasi dalam rangka untuk 

mengurangi risiko dari investasi tersebut.  

b) Bagi Kalangan Akademis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 

referensi atau pembanding untuk bahan kajian atau penelitian lebih 

lanjut. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Penulisan skripsi ini secara garis besar terdiri atas 5 (lima) bab dan antara 

bab satu dengan yang lainnya saling berhubungan. Uraian tersebut adalah sebagai 

berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 
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BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Bab ini membahas tentang teori-teori dan hasil-hasil penelitian terdahulu 

yang relevan dengan permasalahan dan tujuan penelitian yang diangkat 

dalam penelitian ini. Bab ini juga berisi tentang perumusan hipotesis 

yang akan diajukan. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini akan membahas mengenai populasi dan sampel penelitian, jenis 

dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan 

pengukuran, analisis data dan pengujian hipotesis. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini membahas tentang hasil-hasil dari analisa data yang telah 

dilakukan beserta interpretasinya dan pengaruhnya terhadap hipotesis 

yang diajukan dalam penelitian. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini membahas tentang kesimpulan yang diperoleh setelah dilakukan 

penelitian dan saran-saran untuk penelitian selanjutnya serta 

keterbatasan-keterbatasan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

2.1 Laporan Keuangan 

2.1.1 Pengertian Laporan Keuangan 

Pengertian laporan keuangan menurut Munawir (1999:2) adalah hasil dari 

proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara 

data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang 

berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut. Sedangkan 

menurut Kieso et.al. (2010:4), laporan keuangan adalah sebuah sarana bagi entitas 

untuk menyampaikan informasi keuangannya kepada pihak eksternal.  

Laporan keuangan merupakan informasi yang diharapkan mampu 

memberikan bantuan kepada pengguna untuk membuat keputusan ekonomi yang 

bersifat finansial. Menurut Statement of Financial Accounting Concepts (SFAC) 

No. 1 (FSAB, 1978), menyatakan bahwa laporan keuangan seharusnya 

menyediakan informasi yang berguna untuk menunjukan kepada investor yang 

potensial, kreditur dan pemakai lainnya dalam menggunakan laporan keuangan 

untuk keputusan investasi. 

2.1.2 Tujuan Laporan Keuangan 

Pada dasarnya profesi akuntansi mempunyai pendapat yang sama tentang 

tujuan laporan keuangan. Secara umum profesi akuntansi mengatakan bahwa 

tujuan laporan keuangan adalah untuk membantu para pengguna laporan 

keuangan dalam membuat keputusan-keputusan ekonomi. PSAK No. 1 (IAI, 
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2009:par 9) mengemukakan bahwa tujuan laporan keuangan adalah untuk 

memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas perusahaan 

yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna dalam rangka membuat 

keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukan pertanggungjawaban manajemen 

(stewardship) atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan 

kepadanya. 

Tujuan laporan keuangan menurut Accounting Principles Board (APB) 

Statement No. 4 dalam Riahi dan Belkaoui (2000:126-127) adalah: 

1. Tujuan khusus laporan keuangan adalah menyajikan secara wajar dan 

sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, posisi keuangan, 

hasil operasi, dan perubahan lain dalam posisi keuangan. 

2. Tujuan umum laporan keuangan adalah sebagai berikut: 

a. Menyediakan informasi yang dapat diandalkan mengenai sumber daya 

ekonomi dan kewajiban dari perusahaan bisnis. 

b. Menyediakan informasi yang dapat diandalkan mengenai perubahan 

dalam sumber daya bersih dari aktivitas perusahaan bisnis yang 

diarahkan untuk memperoleh laba. 

c. Menyediakan informasi keuangan yang dapat digunakan untuk 

mengestimasi potensi penghasilan bagi perusahaan. 

d. Menyediakan informasi lain yang dibutuhkan mengenai perubahan 

dalam sumber daya ekonomi dan kewajiban. 

e. Mengungkapkan informasi lain yang relevan terhadap kebutuhan 

pengguna laporan. 
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3. Tujuan kualitatif dari akuntansi keuangan meliputi relevansi, dapat 

dipahami, dapat diuji kebenarannya, netralitas, ketepatan waktu, dapat 

diperbandingkan, dan kelengkapan. 

Selain IAI dan APB, Komite Trueblood yang merupakan suatu kelompok 

studi yang dibentuk oleh Dewan Direksi dari American Institute of Certified 

Public Accountants juga mengungkapkan tujuan laporan keuangan yang 

dirumuskan dalam Report of the Study Group on the Objectives of Financial 

Statements. Adapun tujuan laporan keuangan yang diungkapkan Komite 

Trueblood dalam Laporan Trueblood adalah sebagai berikut (Riahi dan Belkaoui, 

2000:128-132): 

1. Untuk memberikan informasi yang menjadi dasar dari keputusan ekonomi. 

2. Untuk melayani para pengguna yang memiliki wewenang, kemampuan 

atau sumber yang terbatas untuk memperoleh informasi dan yang 

mengandalkan laporan keuangan sebagai sumber utama informasi mereka 

mengenai aktivitas perusahaan. 

3. Untuk menyajikan informasi yang bermanfaat kepada para investor dan 

kreditor dalam meramalkan, membandingkan, dan mengevaluasi potensi 

arus kas yang mereka terima jika dilihat dari segi jumlah, waktu, dan 

ketidakpastian yang terkait. 

4. Untuk memberikan informasi kepada para pengguna yang dapat digunakan 

untuk meramalkan, membandingkan, dan mengevaluasi kemampuan 

perusahaan memperoleh earnings. 
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5. Untuk menyediakan informasi yang berguna dalam menilai kemampuan 

manajemen dalam menggunakan sumber daya perusahaan secara efektif 

guna mencapai tujuan utama perusahaan. 

6. Untuk memberikan informasi faktual dan interpretatif mengenai transaksi 

dan peristiwa lainnya yang berguna dalam peramalan, pembandingan, dan 

pengevaluasian earnings power perusahaan. 

7. Untuk memberikan laporan posisi keuangan yang berguna dalam 

peramalan, pembandingan, dan pengevaluasian kekuatan menghasilkan 

perusahaan. 

8. Untuk memberikan laporan pendapatan periodik yang berguna bagi 

peramalan, pembandingan, dan pengevaluasian kekuatan menghasilkan 

perusahaan. 

9. Untuk memberikan laporan aktivitas keuangan yang berguna bagi 

peramalan, pembandingan, dan pengevaluasian earnings power 

perusahaan. 

10. Untuk memberikan informasi yang berguna bagi proses peramalan. 

11. Untuk memberikan informasi yang berguna bagi evaluasi efektivitas dari 

manajemen sumber daya dalam mencapai sasaran organisasi pemerintah 

dan nirlaba yang secara umum bersifat nonmoneter. 

12. Untuk melaporkan aktivitas perusahaan yang mempengaruhi masyarakat 

yang dapat ditentukan, diuraikan, dan diukur menjadi suatu hal yang 

penting bagi perusahaan dalam lingkungan sosialnya. 



15 

 

Berdasarkan tujuan tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan 

laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi 

pengguna laporan keuangan dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang 

terkait dengan peramalan, pembandingan, dan pengevaluasian kekuatan 

perusahaan. 

2.1.3 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan 

Laporan keuangan harus memiliki karakteristik kualitatif agar dapat 

memenuhi tujuan dasarnya yaitu bermanfaat dalam pengambilan keputusan bagi 

pihak-pihak yang berkepentingan terhadap bisnis perusahaan. Menurut Kerangka 

Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (IAI, 2009:par 24), 

karakteristik kualitatif merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam 

laporan keuangan berguna bagi pemakai. Terdapat empat karakteristik kualitatif 

pokok, yaitu: 

1. Dapat Dipahami 

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan 

adalah kemudahannya untuk segera dipahami oleh pemakai. 

2. Relevan 

Informasi memiliki kualitas yang relevan kalau dapat mempengaruhi 

keputusan ekonomi pemakai dengan membantu pemakai mengevaluasi 

peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan atau 

mengoreksi hasil evaluasi pemakai di masa lalu. 
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3. Keandalan 

Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang 

menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya 

sebagai penyajian yang tulus dan jujur (faithful representation) dari yang 

seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. 

4. Dapat Dibandingkan 

Pemakai harus dapat memperbandingkan laporan keuangan perusahaan 

antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (trend) posisi kinerja 

keuangan. Pemakai juga harus dapat memperbandingkan laporan keuangan 

antar perusahaan untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta 

perubahan posisi keuangan secara relatif. 

SFAC No.2 dalam Kieso et.al. (2010:35-38) mengidentifikasikan 

karakteristik kualitatif dari informasi akuntansi sebagai berikut: 

1. Kualitas Primer 

a. Relevansi 

Agar relevan, informasi akuntansi harus mampu memiliki nilai prediksi 

dan nilai umpan balik, serta disajikan pada waktu yang tepat. 

b. Reliabilitas 

Informasi akuntansi dianggap handal jika dapat diverifikasi, disajikan 

secara tepat, serta bebas dari kesalahan dan bias. 
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2. Kualitas Sekunder 

a. Komparabilitas 

Informasi dari berbagai perusahaan dipandang memiliki komparabilitas 

jika telah diukur dan dilaporkan dengan cara yang sama. 

b. Konsistensi 

Informasi sebuah perusahaan akan lebih berguna jika bisa dibandingkan 

dengan informasi serupa dengan perusahaan yang sama pada periode 

waktu yang berbeda. 

2.1.4 Pemakai Laporan Keuangan 

Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (IAI, 

2009:par 9) menyatakan bahwa pemakai laporan keuangan meliputi: 

1. Investor 

Penanam modal membutuhkan informasi untuk menentukan apakah harus 

membeli, menahan, atau menjual suatu investasi. Pemegang saham 

membutuhkan informasi untuk menilai kemampuan perusahaan untuk 

membayar dividen. 

2. Karyawan 

Karyawan membutuhkan informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas 

perusahaan dalam memberikan balas jasa, manfaat pensiun, dan 

kesempatan kerja. 

3. Pemberi Pinjaman 

Pemberi pinjaman membutuhkan informasi keuangan untuk memutuskan 

apakah pinjaman serta bunganya dapat dibayar pada saat jatuh tempo. 
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4.  Pemasok dan Kreditur Usaha Lainnya 

Pemasok dan kreditur usaha lainnya membutuhkan informasi keuangan 

untuk memutuskan apakah jumlah yang terutang akan dibayar pada saat 

jatuh tempo. 

5.  Pelanggan 

Pelanggan membutuhkan informasi mengenai kelangsungan hidup 

perusahaan, terutama jika pelanggan terlibat dalam perjanjian jangka 

panjang dengan perusahaan. 

6.  Pemerintah 

Pemerintah membutuhkan informasi untuk mengatur aktivitas perusahaan, 

menetapkan kebijakan pajak, dan sebagai dasar untuk menyusun statistik 

pendapatan nasional dan statistik lainnya. 

7.  Masyarakat 

Laporan keuangan dapat membantu masyarakat dengan menyediakan 

informasi kecenderungan (trend) dan perkembangan terakhir kemakmuran 

perusahaan serta rangkaian aktivitasnya. 

Munawir (1999:2) mengungkapkan pihak yang berkepentingan terhadap 

posisi keuangan maupun perkembangan suatu perusahaan adalah para pemilik 

perusahaan, manajer perusahaan yang bersangkutan, para kreditur, bankers, para 

investor, pemerintah di mana perusahaan tersebut berdomisili, karyawan, dan 

pihak yang berkepentingan lainnya. Manajer atau pimpinan perusahaan, 

membutuhkan informasi posisi keuangan perusahaan yang lalu untuk menyusun 

rencana yang lebih baik, memperbaiki sistem pengawasan, dan menentukan 
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kebijaksanaan yang lebih tepat di masa depan. Selain itu, laporan keuangan oleh 

manajemen juga digunakan sebagai alat untuk mempertanggungjawabkan kepada 

para pemilik perusahaan atas kepercayaan yang telah dipercayakan kepadanya. 

2.1.5 Unsur-unsur Laporan Keuangan 

Unsur-unsur keuangan merupakan bagian-bagian yang terdapat dalam 

laporan keuangan. Unsur-unsur tersebut membentuk suatu persamaan dalam 

setiap penyusunan laporan dalam laporan keuangan. Berdasarkan Kerangka Dasar 

Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (IAI, 2009:par 47), unsur laporan 

keuangan terdiri dari dua, yaitu unsur dari posisi keuangan dan unsur dari kinerja. 

Unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah 

aset, liabilitas, dan ekuitas. Unsur yang berkaitan dengan pengukuran kinerja 

dalam laporan laba rugi adalah pendapatan dan beban. 

FASB mengklasifikasikan unsur-unsur laporan keuangan ke dalam dua 

kelompok. Kelompok pertama menjelaskan jumlah sumber daya aset, liabilitas, 

dan ekuitas pada suatu waktu tertentu (moment in time). Kelompok kedua yang 

terdiri dari investasi oleh pemilik, distribusi kepada pemilik, laba komprehensif, 

pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian yang menjelaskan transaksi, 

kejadian, dan situasi yang mempengaruhi perusahaan selama periode waktu 

tertentu (period of time). 

SFAC No. 6 dalam Kieso et.al. (2010:38-39) menyatakan unsur-unsur 

laporan keuangan meliputi: 
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1. Aset 

Manfaat ekonomi yang mungkin terjadi di masa depan, yang diperoleh 

atau dikendalikan oleh sebuah entitas sebagai hasil dari transaksi-transaksi 

atau kejadian-kejadian masa lalu. 

2. Liabilitas 

Pengorbanan ekonomi yang mungkin terjadi di masa depan, yang timbul 

dari kewajiban berjalan sebuah entitas tertentu. 

3. Ekuitas 

Kepentingan residu dalam aset sebuah entitas, setelah dikurangi dengan 

liabilitas. 

4. Investasi oleh Pemilik 

Kenaikan aset bersih sebuah perusahaan yang ditimbulkan oleh transfer 

sesuatu yang bernilai dari entitas lain kepada perusahaan tersebut untuk 

mendapatkan atau menaikkan kepentingan kepemilikan (ekuitas) di 

dalamnya. 

5. Distribusi kepada Pemilik 

Penurunan aset bersih sebuah perusahaan yang diakibatkan oleh 

pemindahan aset, penyediaan jasa, atau penciptaan liabilitas oleh 

perusahaan kepada pemilik. Distribusi kepada pemilik akan menurunkan 

kepentingan kepemilikan (ekuitas) dalam perusahaan. 
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6. Laba Komprehensif 

Perubahan ekuitas (aset bersih) sebuah entitas selama suatu periode yang 

diakibatkan oleh transaksi dan kejadian lain yang bukan bersumber dari 

pemilik. 

7. Pendapatan 

Arus masuk atau peningkatan lainnya atas aset sebuah entitas atau 

pelunasan liabilitas (kombinasi dari keduanya) selama suatu periode dari 

pengiriman atau produksi barang, penyediaan jasa, atau aktivitas-aktivitas 

lain yang merupakan operasi utama atau operasi sentral perusahaan. 

8. Beban 

Arus keluar atau penggunaan lainnya atas aset sebuah entitas atau 

terjadinya liabilitas (kombinasi dari keduanya) selama suatu periode dari 

pengiriman atau produksi barang, penyedia jasa, atau aktivitas lain yang 

merupakan operasi utama atau operasi sentral perusahaan. 

9. Keuntungan 

Kenaikan ekuitas (aset bersih) sebuah perusahaan yang ditimbulkan oleh 

transaksi peripheral atau insedentil, dan dari semua transaksi serta 

kejadian lainnya yang mempengaruhi perusahaan selama suatu periode 

kecuali yang berasal dari pendapatan atau investasi oleh pemilik. 

10. Kerugian 

Penurunan ekuitas (aset bersih) sebuah perusahaan yang ditimbulkan oleh 

transaksi peripheral atau insedentil, dan dari semua transaksi serta 
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kejadian lainnya yang mempengaruhi perusahaan selama suatu periode 

kecuali yang berasal dari beban atau distribusi kepada pemilik. 

Berdasarkan pengklasifikasian yang dilakukan IAI dan FASB, maka 

unsur-unsur laporan keuangan terdiri dari dua, yaitu unsur posisi keuangan yang 

menunjukkan sumber daya pada waktu tertentu (moment in time) dan tercermin 

dalam neraca, sedangkan unsur kinerja yang menunjukkan hal-hal yang 

mempengaruhi perusahaan dalam periode tertentu (period of time) dan tercermin 

dalam laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. 

2.1.6 Komponen Laporan Keuangan 

Komponen laporan keuangan merupakan jenis-jenis laporan yang terdapat 

dalam laporan keuangan. Setiap komponen laporan keuangan terdiri dari beberapa 

unsur laporan keuangan yang membentuk suatu persamaan. Menurut PSAK No. 1 

(IAI, 2009:par 10), laporan keuangan yang lengkap terdiri dari komponen-

komponen berikut ini: 

1. Laporan posisi keuangan (neraca) pada akhir periode 

Laporan posisi keuangan atau neraca (balance sheet) melaporkan aset, 

liabilitas, dan ekuitas pemegang saham perusahaan bisnis pada suatu tanggal 

tertentu (Kieso et.al, 2010:178). 

2. Laporan laba rugi komprehensif selama periode 

Laporan laba rugi komprehensif terdiri dari komponen "laba rugi" dan 

"pendapatan komprehensif lain". Pendapatan Komprehensif lain berisi pos-pos 

pendapatan dan beban (termasuk penyesuaian reklasifikasi) yang tidak diakui 
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dalam laba rugi dari laporan pendapatan komprehensif sebagaimana 

disyaratkan oleh SAK lainnya (IAI, PSAK No. 1, 2009:par 7). 

3. Laporan perubahan ekuitas selama periode 

Laporan perubahan ekuitas melaporkan perubahan dalam setiap akun ekuitas 

pemegang saham dan total ekuitas pemegang saham selama tahun berjalan 

(Kieso et.al, 2010:153). 

4. Laporan arus kas selama periode 

Laporan yang menyediakan informasi yang relevan mengenai penerimaan kas 

dan pengeluaran kas dari suatu entitas selama periode waktu tertentu (Kieso 

et. al, 2010:197). 

5. Catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan akuntansi penting 

dan informasi penjelasan lainnya 

Catatan atas laporan keuangan berisi informasi tambahan atas apa yang 

disajikan dalam laporan posisi keuangan, laporan pendapatan komprehensif, 

laporan laba rugi terpisah (jika disajikan), laporan perubahan ekuitas dan 

laporan arus kas (IAI, PSAK No. 1, 2009:par 7). 

6. Laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif yang disajikan ketika 

perusahaan menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau 

membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika 

perusahaan mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya. 
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Warren et.al (2006:24) mengungkapkan urutan penyusunan laporan 

keuangan, yaitu sebagai berikut: 

1. Laporan laba rugi 

2. Laporan perubahan ekuitas 

3. Neraca 

4. Laporan arus kas 

5. Catatan atas laporan keuangan 

Berdasarkan pernyataan di atas, komponen laporan keuangan terdiri dari 

lima, yaitu neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, 

dan catatan atas laporan keuangan, yang mana terdapat perbedaan dalam urutan 

penyajian dan penyusunannya. 

2.1.7 Keterbatasan Laporan Keuangan 

Pada dasarnya, laporan keuangan selain memiliki tujuan dan manfaat 

terhadap pemakai, laporan tersebut juga memiliki keterbatasan. Keterbatasan 

laporan keuangan ini akan menyulitkan pemakai yang tidak mempunyai 

pemahaman akuntansi dalam menginterpretasikannya. 

Adapun keterbatasan dari laporan keuangan dengan memperhatikan sifat-

sifatnya, antara lain (Munawir, 1999:9): 

1. Laporan keuangan yang dibuat secara periodik merupakan interim report 

dan bukan merupakan laporan keuangan yang final. 

2. Laporan keuangan menunjukkan angka dalam rupiah yang kelihatannya 

bersifat pasti dan tepat, tetapi sebenarnya dasar penyusunannya dengan 

standar nilai yang mungkin berbeda atau berubah-ubah. 
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3. Laporan keuangan disusun berdasarkan hasil pencatatan transaksi 

keuangan dari berbagai waktu atau tanggal yang lalu, yang mana daya beli 

(purchasing power) uang tersebut semakin menurun dibandingkan dengan 

tahun-tahun sebelumnya. 

4. Laporan keuangan tidak dapat mencerminkan berbagai faktor yang dapat 

mempengaruhi posisi atau keuangan perusahaan karena faktor-faktor 

tersebut tidak dapat dinyatakan dengan satuan uang. 

Berdasarkan pernyataan di atas, keterbatasan dari laporan keuangan yaitu 

bukan sebagai laporan keuangan final, yang disusun berdasarkan standar nilai 

yang berbeda-beda, dipengaruhi nilai waktu uang, serta tidak dapat menunjukkan 

faktor-faktor yang tidak dapat dinyatakan dengan satuan uang. 

2.2 Laporan Laba Rugi 

Pengertian laba yang dianut oleh struktur akuntansi saat ini adalah laba 

akuntansi yang merupakan selisih pengukuran pendapatan dan biaya (Chariri dan 

Ghozali, 2003). Secara operasional laba didefinisikan sebagai perbedaan antara 

pendapatan yang direalisasi yang timbul dari transaksi selama satu periode dan 

biaya yang berkaitan dengan pendapatan tersebut. Informasi yang berkaitan 

dengan laba tidak hanya menyangkut penghasilan dan biaya yang biasa terjadi 

tetapi juga meliputi hal-hal luar biasa dan penyesuaian terhadap catatan tahun lalu. 

Perubahan laba suatu perusahaan akan sangat mempengaruhi secara langsung 

terhadap arus kas. 

Laba merupakan parameter dari kinerja suatu perusahaan yang merupakan 

hasil dari serangkaian proses dengan mengorbankan sumber daya yang ada 
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(Parawiyati dan Baridwan, 1998). Informasi tentang kinerja suatu perusahaan 

terutama tentang profitabilitas dibutuhkan untuk mengambil keputusan tentang 

sumber ekonomi yang akan dikelola oleh perusahaan di masa yang akan datang. 

Besarnya laba tercermin dalam laporan laba rugi. 

Belkoui (2000:127) mengemukakan lima karakteristik laba akuntansi, 

yaitu : 

1. Laba akuntansi didasarkan pada transaksi yang benar-benar terjadi, yaitu 

timbulnya hasil dan biaya untuk mendapatkan hasil tertentu. 

2. Laba akuntansi didasarkan pada postulat periodik laba itu, artinya 

merupakan prestasi perusahaan tersebut pada periode tertentu. 

3. Laba akuntansi didasarkan pada prinsip revenue yang memerlukan batasan 

tersendiri tentang apa yang termasuk hasil. 

4. Laba akuntansi memerlukan perhitungan terhadap biaya historis yang 

dikeluarkan perusahaan untuk mendapatkan hasil tertentu. 

5. Laba akuntansi didasarkan pada prinsip matching, artinya hasil dikurangi 

biaya yang diterima atau dikeluarkan dalam periode yang sama. 

Laba merupakan informasi akuntansi yang penting, sehingga pelaporan 

laba perlu dilakukan. Tujuan pelaporan laba menurut Chariri dan Ghozali (2003) 

adalah menyediakan informasi yang bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan. 

Informasi tentang laba perusahaan dapat digunakan sebagai : 

1. Indikator efisiensi penggunaan dana yang tertanam dalam perusahaan yang 

diwujudkan dalam tingkat kembalian. 

2. Pengukur prestasi manajemen. 
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3. Dasar penentuan besarnya pengenaan pajak. 

4. Alat pengendalian alokasi sumber daya ekonomi suatu Negara. 

5. Dasar kompensasi dan pembagian bonus. 

6. Alat motivasi manajemen dalam pengendalian perusahaan. 

7. Dasar untuk kenaikan kemakmuran. 

8. Dasar pembagian deviden. 

Menurut Chariri dan Ghozali (2003), secara konseptual ada tiga 

pendekatan yang dapat digunakan untuk mengukur laba, pendekatan tersebut 

adalah : 

1. Pendekatan Transaksi 

Pendekatan transaksi menganggap bahwa perubahan aktiva hutang (laba) 

terjadi hanya karena ada transaksi. 

2. Pendekatan Kegiatan 

Laba dianggap timbul bila kegiatan tertentu telah dilaksanakan. 

3. Pendekatan Mempertahankan Kemakmuran 

Atas dasar pendekatan ini laba diukur dan diakui setelah kapital awal dapat 

dipertahankan. Dalam konsep mempertahankan kemakmuran, kapital 

disini dimaksudkan sebagai kapital dalam arti kekayaan bersih dalam 

artian luas dan dalam berbagai bentuknya. 

2.2.1 Pengertian Laporan Laba Rugi 

Kieso et.al (2010:132) mendefinisikan laporan laba rugi sebagai laporan 

yang mengukur keberhasilan operasi perusahaan selama periode waktu tertentu. 

Komunitas bisnis dan investasi menggunakan laporan ini untuk menentukan 
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profitabilitas, nilai investasi, dan kelayakan kredit atau kemampuan perusahaan 

melunasi pinjaman. Laporan laba rugi menyediakan informasi yang diperlukan 

oleh para investor dan kreditor untuk membantu mereka memprediksi jumlah, 

penetapan waktu, dan ketidakpastian dari arus kas masa depan. 

2.2.2 Manfaat Laporan Laba Rugi 

Menurut FASB (1978) manfaat laporan laba rugi adalah untuk : 

1. Menilai kinerja manajemen 

2. Mengestimasi kemampuan laba yang representatif dalam jangka panjang 

3. Memprediksi laba masa depan dan menaksir risiko investasi 

4. Meramalkan arus kas masa yang akan datang 

Menurut Kieso et.al (2010:132), laporan laba rugi membantu para pemakai 

laporan keuangan memprediksi arus kas dengan berbagai cara yaitu: 

1. Mengevaluasi kinerja masa lalu perusahaan. Dengan mengkaji pendapatan 

dan beban, kita dapat mengetahui bagaimana kinerja perusahaan dan 

membandingkannya dengan para pesaing. 

2. Memberikan dasar untuk memprediksi kinerja masa depan. Informasi 

mengenai kinerja masa lalu dapat digunakan untuk menentukan 

kecenderungan penting yang apabila berlanjut dapat menyediakan 

informasi tentang kinerja masa depan. 

3. Membantu menilai resiko atau ketidakpastian pencapaian arus kas masa 

depan. Informasi tentang komponen laba, yaitu pendapatan, beban, 

keuntungan, dan kerugian dapat memperlihatkan hubungan di antara 
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komponen-komponen tersebut yang dapat digunakan untuk menilai risiko 

kegagalan perusahaan meraih tingkat arus kas tertentu di masa depan. 

2.2.3 Unsur-unsur Laporan Laba Rugi 

Berdasarkan PSAK No.1 (IAI, 2009:par 79), laporan laba rugi 

komprehensif, sekurang-kurangnya mencakup penyajian jumlah pos-pos berikut 

selama suatu periode: 

1. Pendapatan 

2. Biaya keuangan 

3. Bagian laba rugi dari entitas asosiasi dan joint ventures yang dicatat 

dengan menggunakan metode ekuitas 

4. Beban pajak 

5. Suatu jumlah tunggal yang mencakup total dari: 

a. Laba rugi setelah pajak dari operasi yang dihentikan 

b. Keuntungan atau kerugian setelah pajak yang diakui dengan 

pengukuran nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual atau dari 

pelepasan aset atau kelompok yang dilepaskan dalam rangka operasi 

yang dihentikan 

6.  Laba rugi 

7. Setiap komponen dari pendapatan komprehensif lain yang diklasifikasikan 

sesuai dengan sifat (selain jumlah dalam angka (8)) 

8. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi dan joint 

ventures yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas 

9. Total laba rugi komprehensif.  
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Pengungkapan unsur-unsur kinerja keuangan perusahaan akan membantu 

dalam memahami hasil yang dicapai dan menilai hasil yang akan diperoleh pada 

masa akan datang. Penambahan pos-pos, perubahan istilah-istilah yang digunakan 

serta perubahan urut-urutan dari pos-pos yang terdapat dalam laporan laba rugi 

dapat dilakukan dalam rangka menyajikan laporan laba rugi secara wajar. 

Materialitas, hakekat dan fungsi dari berbagai komponen pendapatan dan beban 

merupakan beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam melakukan 

penambahan dan perubahan pada laporan laba rugi. 

2.2.4 Format Laporan Laba Rugi 

Kieso et.al (2010:135-136) menyatakan bahwa format laporan laba rugi 

dapat disusun dengan dua bentuk, yaitu: 

1. Laporan Laba Rugi Bentuk Langsung (single-step income statement) 

Format laporan laba rugi bentuk langsung sering digunakan dalam 

melaporkan pendapatan, keuntungan, beban, dan kerugian. Hanya ada dua 

pengelompokkan dalam laporan laba rugi bentuk langsung, yaitu 

pendapatan dan beban. Pendapatan dikurangkan dengan beban untuk 

menghitung laba bersih atau rugi bersih. Istilah langsung muncul karena 

perhitungan laba bersih hanya memerlukan satu pengurangan. 

Keunggulan utama format langsung terletak pada kesederhanaan penyajian 

dan tidak adanya implikasi bahwa satu jenis pos pendapatan atau beban 

lebih diprioritaskan dari yang lainnya. Dengan demikian, format ini 

menghilangkan masalah klasifikasi yang bisa muncul. 
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2. Laporan Laba Rugi Bertahap (multiple-step income statement) 

Pencantuman data pendapatan dan beban penting lainnya membuat laporan 

laba rugi menjadi lebih informatif dan lebih bermanfaat. Laporan laba rugi 

bertahap memisahkan antara aktivitas operasi dan non-operasi perusahaan, 

serta menandingkan biaya dan beban dengan pendapatan yang 

berhubungan. Format ini menampilkan berbagai komponen laba yang 

digunakan untuk menghitung rasio yang akan dipakai dalam menilai 

kinerja perusahaan. 

2.2.5 Keterbatasan Laporan Laba Rugi 

Pengukuran laba masih menghadapi masalah-masalah konseptual maupun 

masalah-masalah praktis yang besar. Para ahli ekonomi banyak yang mengkritik 

akuntan karena definisi atas laba yang dipandang tidak menyertakan banyak pos 

yang menyumbang pada pertumbuhan umum dan kesejahteraan dari suatu 

perusahaan. Pos-pos yang tidak dapat dikuantifikasikan dengan suatu tingkat 

kepastian telah diabaikan dalam penentuan laba. 

Beberapa keterbatasan yang terdapat dalam laporan laba rugi menurut Giri 

(1995:28) antara lain: 

1. Laporan laba rugi tidak memasukkan semua item-item yang 

mengkontribusi pertumbuhan dan perkembangan perusahaan. Misalnya, 

laporan laba rugi hanya mengukur laba dari sesuatu yang dapat diukur 

dengan satuan moneter (monetary income) dengan satuan moneter, tetapi 

tidak mengukur faktor-faktor kualitatif yang mengkontribusi laba 

perusahaan (psychic income). 
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2. Besarnya laba sangat dipengaruhi oleh metode akuntansi yang diterapkan. 

Dengan demikian, kualitas earning (earning quality) yang ditetapkan 

perusahaan merupakan hal yang penting dan menjadi sesuatu yang 

dikendalikan menurut kualitas laba yang ingin dicapai perusahaan. 

Keterbatasan laporan laba rugi menurut Kieso et.al (2010: 132-133) adalah 

sebagai berikut:  

1. Pos-pos yang tidak dapat diukur secara akurat tidak dilaporkan dalam 

laporan laba rugi. Praktek yang berlangsung saat ini melarang pengakuan 

pos-pos tertentu ketika menentukan laba, meskipun pengaruh dari pos-pos 

tersebut cukup mempengaruhi kinerja entitas. 

2. Angka-angka laba dipengaruhi oleh metode akuntansi yang digunakan. 

3. Pengukuran laba yang melibatkan pertimbangan. 

2.3 Laporan Arus Kas 

2.3.1 Pengertian Laporan Arus Kas 

Menurut PSAK No. 2 (IAI, 2009:par 5), arus kas merupakan arus yang 

masuk dan arus yang keluar kas atau setara kas. Kas terdiri dari saldo kas (cash on 

hand) dan rekening giro. Setara kas adalah investasi yang sifatnya liquid, 

berjangka pendek dan yang dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah 

tertentu tanpa menghadapi resiko perubahan nilai yang signifikan. Laporan arus 

kas merupakan suatu ikhtisar penerimaan kas dan pembayaran kas selama periode 

waktu tertentu (Warren et.al, 2006:25). 

Kieso et.al (2010:1244) menyatakan, “laporan arus kas melaporkan 

penerimaan kas, pembayaran kas, dan perubahan bersih kas dari aktivitas operasi, 
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investasi, serta pembiayaan perusahaan selama suatu periode, dalam bentuk yang 

dapat merekonsiliasi saldo kas awal dan akhir”. 

2.3.2 Kegunaan Laporan Arus Kas 

PSAK No.2 (IAI, 2009:par 3) menyatakan: 

Jika digunakan dalam kaitannya dengan laporan keuangan lainnya, maka 

laporan arus kas dapat memberikan informasi yang memungkinkan 

pengguna untuk mengevaluasi perubahan dalam aset neto entitas, struktur 

keuangannya (termasuk likuiditas dan solvabilitas) dan kemampuannya 

mempengaruhi jumlah serta waktu arus kas dalam rangka penyesuaian 

terhadap keadaan dan peluang yang berubah. Informasi arus kas berguna 

untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas 

dan memungkinkan pengguna mengembangkan model untuk menilai dan 

membandingkan nilai kini arus kas masa depan dari berbagai entitas. 

Informasi terse but juga meningkatkan daya banding pelaporan kinerja 

operasi berbagai entitas karena dapat meniadakan pengaruh penggunaan 

perlakuan akuntansi yang berbeda terhadap transaksi dan peristiwa yang 

sama. 

 

Menurut Kieso et. al. (2010:1244), informasi dalam laporan arus kas dapat 

membantu para investor, kreditor, dan pihak lainnya untuk menilai hal-hal 

berikut: 

1. Kemampuan entitas untuk menghasilkan arus kas di masa depan. 

Dengan memeriksa hubungan antara pos-pos dari arus kas, maka 

dimungkinkan untuk membuat prediksi yang lebih baik atas jumlah, waktu 

dan ketidakpastian arus kas di masa depan, dibandingkan dengan jika 

menggunakan data dasar akrual. 

2.  Kemampuan entitas untuk membayar dividen dan memenuhi 

kewajibannya. 
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Jika perusahaan tidak mempunyai kas yang cukup, maka gaji karyawan 

tidak dapat dibayar, hutang tidak dapat dilunasi, dividen tidak dapat 

dibayar, dan peralatan tidak dapat dibeli. Karyawan, kreditur, pemegang 

saham, dan pelanggan memiliki kepentingan dengan laporan ini karena 

menunjukkan arus kas yang terjadi dalam perusahaan. 

3.  Penyebab perbedaan antara laba bersih dan arus kas bersih dari kegiatan 

operasi. 

Laba bersih memberikan informasi tentang keberhasilan atau kegagalan 

sebuah perusahaan bisnis dari suatu periode ke periode lainnya. Akan 

tetapi, reliabilitas laba bersih sering diragukan karena harus membuat 

estimasi untuk mendapatkan angka tersebut, yang mana hal ini tidak akan 

terjadi dengan kas. 

4.  Transaksi investasi dan pembiayaan yang melibatkan kas dan non kas 

selama suatu periode. 

Dengan memeriksa kegiatan investasi dan pembiayaan perusahaan, 

pengguna laporan keuangan dapat memahami dengan lebih baik mengapa 

aktiva dan kewajiban bertambah atau berkurang selama suatu periode. 

Warren et. al. (2006:230) menyatakan bahwa kegunaan laporan arus kas 

adalah sebagai berikut: 

1. Laporan arus kas menyediakan informasi yang berguna mengenai 

kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas dan operasi, 

mempertahankan dan memperluas kapasitas operasinya, memenuhi 

kewajiban keuangannya, dan membayar dividen. 
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2. Laporan arus kas berguna bagi manager dalam mengevaluasi operasi masa 

lalu dan dalam merencanakan aktivitas investasi serta pendanaan di masa 

depan. 

3. Laporan arus kas berguna bagi para investor, kreditur, dan pihak lainnya 

dalam menilai potensi laba perusahaan. 

4. Laporan arus kas menyediakan dasar untuk menilai kemampuan 

perusahaan membayar utangnya yang jatuh tempo. 

2.3.3 Tujuan Laporan Arus Kas 

Kieso et. al. (2010:197) menyatakan bahwa tujuan utama laporan arus kas 

adalah menyediakan informasi yang relevan mengenai penerimaan dan 

pembayaran kas sebuah perusahaan selama suatu periode. Untuk mencapai tujuan 

tersebut, laporan keuangan harus melaporkan: 

1. Kas yang mempengaruhi operasi selama suatu periode. 

2. Transaksi investasi. 

3. Traksaksi pembiayaan. 

4. Kenaikan atau penurunan bersih kas selama satu periode. 

Tujuan lain dari laporan arus kas adalah untuk menyediakan informasi 

tentang kegiatan operasi, investasi, dan pembiayaan entitas tersebut atas dasar kas 

(Kieso et. al., 2010:1244). 
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2.3.4 Klasifikasi Laporan Arus Kas 

PSAK No. 2 (IAI, 2009:par 9-10) menjelaskan bahwa laporan arus kas 

harus melaporkan arus kas selama periode tertentu dan diklasifikasikan menurut 

aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan atau pembiayaan. Perusahaan 

menyajikan arus kas dari aktivitas operasi, investasi dan pendanaan dengan cara 

yang paling sesuai dengan bisnis perusahaan tersebut. Klasifikasi menurut 

aktivitas memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan 

untuk menilai pengaruh aktivitas tersebut terhadap posisi keuangan perusahaan 

serta terhadap jumlah kas dan setara kas. Informasi tersebut dapat juga digunakan 

untuk mengevaluasi hubungan di antara ketiga aktivitas tersebut. 

1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi 

PSAK No. 2 (IAI, 2009:par 5) mendefinisikan aktivitas operasi (operating 

activities) sebagai aktivitas penghasil utama pendapatan perusahaan 

(principal revenue producing activities) dan aktivitas lain yang bukan 

merupakan aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Warren et.al 

(2006:230) mendefinisikan arus kas dari aktivitas operasi (cash flow from 

operating activities) sebagai arus kas dari transaksi yang mempengaruhi laba 

bersih. Kieso et. al (2010:1245) menyatakan bahwa “aktivitas operasi 

melibatkan pengaruh kas dari transaksi yang dilibatkan dalam penentuan laba 

bersih, seperti penerimaan kas dari penjualan barang dan jasa, serta 

pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan untuk memperoleh 

persediaan serta membayar deviden”. 
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Jumlah arus kas yang berasal dari aktivitas operasi merupakan indikator yang 

menentukan apakah dari operasinya perusahaan dapat menghasilkan arus kas 

yang cukup untuk melunasi pinjaman, memelihara kemampuan operasi 

perusahaan, membayar dividen dan melakukan investasi baru tanpa 

mengandalkan pada sumber pendanaan dari luar. Informasi mengenai unsur 

tertentu arus kas historis bersama dengan informasi lain, berguna dalam 

memprediksi arus kas operasi masa depan. (IAI, PSAK No. 2, 2009:par 12) 

Arus kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari aktivitas penghasil 

utama pendapatan perusahaan. Oleh karena itu, arus kas tersebut pada 

umumnya berasal dari transaksi dan peristiwa lain yang mempengaruhi 

penetapan laba atau rugi bersih. (IAI, PSAK No. 2, 2009:par 13) 

2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi 

PSAK No. 2 (IAI, 2009:par 5) mendefinisikan aktivitas investasi (investing 

activities) sebagai perolehan dan pelepasan aktiva jangka panjang, serta 

investasi lain yang tidak termasuk setara kas. Warren et.al (2006:231) 

mendefinisikan arus kas dari aktivitas investasi (cash flow from investing 

activities) sebagai arus kas dari transaksi yang mempengaruhi investasi dalam 

aktiva tidak lancar. Kieso et. al (2010:1245) menyatakan bahwa “aktivitas 

investasi melibatkan aktiva jangka panjang dan mencakup (a) pemberian serta 

penagihan pinjaman, dan (b) perolehan serta pelepasan investasi dan aktiva 

produktif jangka panjang”. 

Pengungkapan terpisah arus kas yang berasal dari aktivitas investasi perlu 

dilakukan karena arus kas tersebut mencerminkan penerimaan dan 
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pengeluaran kas sehubungan dengan sumber daya yang bertujuan untuk 

menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan (IAI, PSAK No. 2, 

2009:par 15).  

Arus kas dari aktivitas investasi dilaporkan pada laporan arus kas dengan cara 

mencantumkan terlebih dahulu arus kas masuk, selanjutnya arus kas keluar. 

Jika arus kas masuk lebih besar dari arus kas keluar, maka arus kas bersih 

yang dihasilkan oleh aktivitas investasi (net cash flow provided by investing 

activities) dilaporkan. Tetapi jika arus kas masuk lebih kecil dari arus kas 

keluar, maka arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi (net 

cash flow used for investing activities) yang dilaporkan. (Warren et.al, 

2006:233) 

Arus kas investasi dikaitkan dengan investasi dan pelepasan (disposisi) aktiva 

pabrik serta sekuritas hutang dan ekuitas tertentu, memberikan dan menagih 

pinjaman, serta kegiatan strategis lainnya. Arus kas masuk dari aktivitas 

investasi berasal dari penjualan aktiva tetap, investasi, dan aktiva tak 

berwujud. Di lain sisi, arus kas keluar meliputi pembayaran untuk 

memperoleh aktiva tetap, investasi, dan aktiva tak berwujud. (Warren et.al, 

2006:233) 

3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan (Pembiayaan) 

PSAK No. 2 (IAI, 2009:par 5) mendefinisikan aktivitas pendanaan (financing 

activities) sebagai aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah 

serta komposisi modal dan pinjaman perusahaan. Warren et.al (2006:231) 

mendefinisikan arus kas dari aktivitas pendanaan (cash flow from financing 
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activities) sebagai arus kas dari transaksi yang mempengaruhi ekuitas dan 

utang perusahaan. Kieso et. al (2010:1245) menyatakan bahwa “aktivitas 

pembiayaan melibatkan pos-pos kewajiban dan ekuitas pemegang saham 

serta mencakup (a) perolehan kas dari kreditor dan pembayaran kembali 

pinjaman, serta (b) perolehan modal dari pemilik dan pemberian tingkat 

pengembalian atas, dan pengembalian dari, investasinya”. Pengungkapan 

terpisah arus kas yang timbul dari aktivitas pendanaan perlu dilakukan karena 

berguna untuk memprediksi klaim terhadap arus kas masa depan oleh para 

pemasok modal perusahaan (IAI, PSAK No. 2, 2009:par 16). 

Arus kas dari aktivitas pendanaan dilaporkan dalam laporan arus kas dengan 

mencantumkan terlebih dahulu arus kas masuk, selanjutnya arus kas keluar. 

Jika arus kas masuk lebih besar dari pada arus kas keluar, maka arus kas 

bersih yang dihasilkan dari aktivitas pendanaan (net cash flow provided by 

financing activities) dilaporkan. Tetapi jika arus kas masuk lebih kecil 

daripada arus kas keluar, maka arus kas bersih yang digunakan untuk 

aktivitas pendanaan (net cash flow used for financing activities) yang 

dilaporkan. (Warren et.al, 2006:234) 

2.3.5 Metode Penyajian Laporan Arus Kas 

Laporan arus kas disusun dengan cara yang berbeda dari ketiga jenis 

laporan keuangan lainnya, yaitu neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan 

ekuitas. Perbedaan antara laporan arus kas dan laporan keuangan yang lain terlihat 

pada laporan arus kas tidak disiapkan berdasarkan neraca saldo disesuaikan. 
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Adapun informasi untuk menyiapkan laporan arus kas berasal dari tiga sumber 

(Kieso et.al, 2010:1247-1248), yaitu: 

1. Neraca Komparatif 

Neraca komparatif menyajikan jumlah perubahan aktiva, kewajiban, dan 

ekuitas dari awal hingga akhir periode. 

2. Laporan laba rugi periode berjalan 

Laporan laba rugi periode berjalan berisi data yang membantu pembaca 

menentukan jumlah kas yang diterima dari atau digunakan oleh operasi selama 

periode berjalan. 

3. Data Transaksi Tertentu 

Data transaksi tertentu dari buku besar umum, yang memberikan informasi 

tambahan terinci yang dibutuhkan untuk menentukan bagaimana kas diterima 

dan digunakan selama periode berjalan. 

Untuk menyiapkan laporan arus kas dari sumber-sumber data tersebut, 

maka dibutuhkan beberapa langkah utama (Kieso et.al, 2010:1248), yaitu: 

1. Menentukan perubahan kas. 

2. Menentukan arus kas bersih dari kegiatan operasi. 

3. Menentukan arus kas bersih dari kegiatan investasi dan pembiaayaan. 

Kieso et. al (2010:1247) menyatakan bahwa penyajian laporan arus kas 

diawali dengan mencantumkan terlebih dahulu kelompok arus kas dari kegiatan 

operasi, disusul oleh kelompok arus kas investasi dan pembiayaan. Masing-

masing arus masuk dan arus keluar dari kegiatan investasi dan pembiayaan 

dilaporkan secara terpisah, yaitu dilaporkan dalam jumlah kotor, bukan sebagai 
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selisih akhir dari berbagai arus masuk dan arus keluar. Sebagai contoh, arus kas 

keluar dari pembelian properti dilaporkan terpisah dari arus kas masuk atas 

penjualan properti. Demikian juga, arus kas masuk dari penerbitan hutang 

dilaporkan terpisah dari arus kas keluar atas pelunasannya. 

Metode penyajian laporan arus kas, pada dasarnya hanya digunakan untuk 

kelompok arus kas dari kegiatan operasi. Dalam PSAK No. 2 (IAI, 2009:par 17-

19) terdapat dua metode untuk menyajikan laporan arus kas, yaitu metode 

langsung dan tidak langsung. Perusahaan dianjurkan untuk melaporkan arus kas 

dari aktivitas operasi dengan menggunakan metode langsung. Metode ini 

menghasilkan informasi yang berguna dalam mengestimasi arus kas masa depan 

yang tidak dapat dihasilkan dengan metode tidak langsung. Metode langsung dan 

metode tidak langsung tersebut mendatangkan jumlah subtotal yang sama untuk 

kegiatan operasi, investasi, dan pendanaan. Akan tetapi, kedua metode tersebut 

berbeda dalam perolehan, analisis, dan pelaporan arus kas dari aktivitas operasi. 

1. Metode Langsung (Direct Method) 

Metode langsung melaporkan sumber kas operasi dan penggunaan kas operasi 

(Warren et.al, 2006:232). Sumber utama kas operasi adalah kas yang diterima 

dari para pelanggan, sedangkan penggunaan utama dari kas operasi meliputi 

kas yang dibayarkan pada pemasok atas barang dagangan dan jasa serta kas 

yang dibayarkan kepada pegawai sebagai gaji atau upah. Selisih antara 

penerimaan kas dan pembayaran kas dalam suatu operasi merupakan arus kas 

bersih aktivitas operasi. Dengan kata lain, metode langsung mengurangi 
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penerimaan kas operasi dengan pengeluaran kas operasi (Kieso et.al, 

2010:1250). 

Metode langsung mengungkapkan kelompok utama dari penerimaan kas bruto 

dan pengeluaran kas bruto (IAI, PSAK No. 2, 2009:par 17). Menurut metode 

langsung (Kieso et.al, 2010:1260), kas bersih yang diterima dari kegiatan 

operasi dihitung dengan menyesuaikan setiap pos dalam laporan laba rugi dari 

dasar akrual menjadi dasar kas. Sehingga kas bersih yang diterima dari 

kegiatan operasi adalah sama dengan laba bersih dasar kas, begitu juga kas 

bersih yang digunakan dalam kegiatan operasi adalah sama dengan rugi bersih 

dasar kas. 

2. Metode Tidak Langsung (Indirect Method) 

Metode tidak langsung melaporkan arus kas operasi yang dimulai dengan laba 

bersih dan kemudian disesuaikan dengan pendapatan serta beban yang tidak 

melibatkan penerimaan atau pembayaran kas (Warren et.al, 2006:232). 

Pernyataan serupa diungkapkan oleh IAI dalam PSAK No. 2 (2009:par 17) 

bahwa dengan metode tidak langsung, laba atau rugi bersih disesuaikan dengan 

mengoreksi pengaruh dari transaksi bukan kas, penangguhan (deferral) atau 

akrual dari penerimaan dan pembayaran kas untuk operasi di masa lalu dan 

masa depan, dan unsur penghasilan atau beban yang berkaitan dengan arus kas 

investasi atau pendanaan. Dengan kata lain, laba bersih akrual disesuaikan 

untuk menentukan jumlah bersih arus kas dari aktivitas operasi (Warren et.al, 

2006:232). 
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2.4 Penelitian Terdahulu dan Perumusan Hipotesis 

2.4.1 Kemampuan Laba dan Arus Kas Dalam Memprediksi Arus Kas Masa 

Depan  

Penelitian tentang kemampuan laba dan arus kas dalam memprediksi arus 

kas masa depan telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Salah satu hasil yang 

cukup signifikan adalah penelitian yang dilakukan oleh Finger pada tahun 1994. 

Penelitian ini merupakan bagian dari disertasi laba untuk memprediksi dua 

manfaat equity investment di masa mendatang, laba dan arus kas operasi. Finger 

menggunakan data mulai tahun 1935-1987 pada 50 perusahaan yang termasuk ke 

dalam Fortune 500 di tahun 1988, Finger menggunakan metode time-series. Hasil 

penelitian ini membuktikan bahwa arus kas lebih baik dibandingkan laba dalam 

memprediksi arus kas masa depan dalam jangka pendek. Sedangkan dalam jangka 

panjang kemampuan data arus kas relatif setara dengan laba. Namun keduanya 

merupakan prediktor yang signifikan terhadap arus kas masa depan. 

Parawiyati dan Baridwan (1998) menguji kemampuan informasi keuangan 

dalam memprediksi keuntungan investasi modal yang terdiri atas laba dan arus 

kas. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa informasi laba dan arus kas yang 

merupakan informasi akuntansi yang dapat bermanfaat sebagai pertimbangan 

dalam keputusan oleh para analisis, investor dan manajer untuk mengetahui 

prospek kinerja suatu perusahaan satu tahun kedepan. Melalui nilai koefisien 

regresi ditunjukkan bahwa prediktor laba memberikan pengaruh yang lebih besar 

dibanding dengan prediktor arus kas. 

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

memprediksi arus kas masa depan saat perusahaan melaporkan laba positif dan 
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laba negatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa arus kas operasi tahun 

berjalan memiliki kemampuan yang lebih baik dibanding laba dalam memprediksi 

arus kas operasi masa depan baik untuk kelompok perusahaan berlaba positif 

maupun berlaba negatif. 

Widodo (2002) menguji hubungan arus kas dan laba dengan informasi arus 

kas satu tahun ke depan dengan menggunakan model autoregressive distributed-

lag. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa informasi arus kas mempunyai 

kemampuan memprediksi arus kas satu tahun ke depan yang lebih baik daripada 

informasi laba.  

Bandi dan Rahmawati (2005) menguji kemampuan komponen arus kas 

dan laba dalam memprediksi arus kas di masa yang akan datang. Hasil penelitian 

ini menunjukkan bahwa prediktor earnings tidak secara mutlak memiliki 

kemampuan prediksi yang lebih baik daripada prediktor komponen arus kas. Hal 

ini berarti, pada tahun-tahun tertentu prediktor komponen arus kas khususnya arus 

kas operasi justru merupakan prediktor yang lebih baik dalam memprediksi arus 

kas masa depan dibanding prediktor earnings. 

 Bukti-bukti empiris yang telah diperoleh dari penelitian diatas belum 

menunjukkan hasil yang konsisten. Berdasarkan pernyataan FASB (1978) yang 

menyatakan bahwa laba mempunyai kemampuan prediksi lebih baik 

dibandingkan arus kas dalam memprediksi arus kas masa depan, maka peneliti 

dapat merumuskan hipotesis alternatif pertama sebagai berikut: 

H1 :  Laba memiliki kemampuan lebih baik dibandingkan arus kas dalam 

memprediksi arus kas di masa depan. 
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2.4.2 Kemampuan Komponen Arus Kas Dalam Memprediksi Arus Kas 

Masa Depan 

Berbeda dengan peneliti lainnya yang menggunakan variabel arus kas 

operasi dalam menguji kemampuan arus kas dalam memprediksi arus kas masa 

depan, penelitian Bandi dan Rahmawati (2005) lebih merinci informasi arus kas 

yang digunakan dalam memprediksi arus kas masa depan dengan 

mengkategorikannya berdasarkan komponen arus kas yaitu: arus kas operasi, 

investasi, dan pendanaan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa komponen 

arus kas khususnya arus kas operasi merupakan prediktor yang lebih baik dalam 

memprediksi arus kas masa depan dibanding prediktor earnings. 

Kemampuan komponen arus kas operasi dalam memprediksi arus kas 

masa depan juga telah dibuktikan oleh beberapa peneliti terdahulu lainnya. 

Wardhani (2008) lebih menegaskan dalam hasil penelitiannya bahwa semua 

variabel utama dan tidak utama dari komponen arus kas operasi dapat digunakan 

dalam memprediksi arus kas masa depan. Penelitian ini senada dengan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Kusuma (2006) yang menyatakan bahwa agregat 

arus kas operasi secara signifikan memiliki kemampuan untuk memprediksi arus 

kas periode berikutnya. Ketika arus kas operasi dibedakan menjadi komponen 

arus kas operasi utama dan bukan utama, komponen-komponen arus kas tersebut 

tetap memiliki kemampuan prediksi. Dengan melihat signifikansinya dapat 

dinyatakan bahwa komponen arus kas operasi utama memiliki kemampuan yang 

lebih kuat dibandingkan komponen arus kas operasi bukan utama. Dengan 

memasukkan komponen akrual, agregat arus kas operasi dan komponen arus kas 

operasi utama dan bukan utama juga mempunyai kemampuan memprediksi arus 
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kas masa datang. Akan tetapi, komponen akrual secara signifikan memiliki 

kemampuan prediksi yang berbeda dibandingkan arus kas operasi. 

Orpurt dan Zang (2009) menguji kemampuan arus kas operasi metode 

langsung dalam meramalkan pencapaian masa depan. Penelitian ini menghasilkan 

kesimpulan bahwa investor lebih baik menggunakan arus kas metode langsung 

daripada arus kas metode tidak langsung dalam meramalkan laba dan arus kas 

masa depan. Hasil penelitian ini senada dengan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Thiono (2006) yang membandingkan keakuratan model arus kas metode 

langsung dan tidak langsung dalam memprediksi arus kas masa depan, dan 

membuktikan bahwa model dengan komponen arus kas metode langsung lebih 

akurat dibandingkan model dengan komponen arus kas metode tidak langsung 

untuk memprediksi arus kas masa depan. 

Berdasarkan informasi-informasi yang telah diperoleh dari penelitian-

penelitian diatas dan landasan teori yang terkait, maka peneliti dapat merumuskan 

hipotesis kedua sebagai berikut: 

H2 :  Arus kas operasi memiliki kemampuan yang paling baik dibandingkan 

arus kas investasi dan arus kas pendanaan dalam memprediksi arus kas di 

masa depan. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1  Populasi dan Sampel 

Populasi (population) yaitu sekelompok orang, kejadian atau segala 

sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu (Indriantoro dan Supomo, 

2002:115). Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2006-

2009. Daftar ini dapat dilihat pada Indonesian Capital Market Directory (ICMD) 

yang diterbitkan oleh BEI setiap tahun. Pemilihan perusahaan manufaktur sebagai 

populasi dengan pertimbangan homogenitas atau kesamaan dalam aktivitas 

penghasilan utama pendapatan perusahaan.  

Sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diduga 

dan dianggap mewakili populasinya. Sampel penelitian dipilih dengan metode 

purposive sampling dengan tipe judgment sampling. Sekaran (1992:235) 

menyatakan bahwa pengambilan sampel dengan menggunakan metode purposive 

sampling yaitu pengambilan sampel yang dilakukan sesuai dengan tujuan 

penelitian yang telah ditetapkan. Selanjutnya Indriantoro dan Supomo (2002:131) 

menyatakan bahwa judgment sampling merupakan tipe pemilihan sampel secara 

tidak acak yang informasinya diperoleh dengan menggunakan pertimbangan 

tertentu sesuai dengan tujuan dan masalah penelitian. Beberapa kriteria atau 

pertimbangan yang digunakan yaitu: 
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1. Perusahaan manufaktur yang secara berturut-turut terdaftar di BEI selama 

periode tahun 2006-2009. 

2. Perusahaan menerbitkan laporan keuangan tahunan auditan per 31 

Desember. 

3. Laporan keuangan perusahaan menggunakan mata uang rupiah. 

4. Data keuangan harus lengkap. 

5. Perusahaan tidak mengalami kerugian selama periode tahun 2006-2009. 

Sesuai dengan kriteria atau pertimbangan pemilihan sampel di atas, 

susunan proses pemilihan sampel penelitian dapat dilihat pada tabel 3.1 di bawah 

ini: 

Tabel 3.1 

Proses Pemilihan Sampel 

Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) selama tahun 2006-2009 
148 

Perusahaan manufaktur yang tidak berturut-turut 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 

2006-2009 

(22) 

Perusahaan yang tidak menerbitkan laporan keuangan 

auditan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember  
(17) 

Perusahaan yang tidak menggunakan mata uang rupiah 

dalam penyajian laporan keuangannya 
(5) 

Perusahaan yang tidak memiliki data keuangan secara 

lengkap untuk digunakan dalam penelitian 
(3) 

Perusahaan yang mengalami kerugian selama tahun 

2006-2009 
(45) 

Jumlah perusahaan yang menjadi sampel 56 
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Berdasarkan pemilihan sampel yang dilakukan secara purposive, 

perusahaan yang memenuhi kriteria sebagai sampel dalam penelitian ini sebanyak 

56 perusahaan di setiap periode penelitian yaitu 2006-2009. Tahun pengamatan 

masing-masing variabel adalah 3 tahun, tahun 2006-2008 untuk variabel 

independen dan tahun 2007-2009 untuk variabel dependen. Dengan menggunakan 

metode penggabungan data maka diperoleh total pengamatan yang dijadikan 

sampel sebanyak 3 x 56 = 168 pengamatan. 

3.2  Data Penelitian 

3.2.1 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data 

sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung 

melalui media perantara, atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain (Indriantoro 

dan Supomo, 2002:147). Pada umumnya, data sekunder berupa bukti catatan atau 

laporan historis yang telah tersusun dalam arsip baik yang dipublikasikan maupun 

yang tidak. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan 

keuangan auditan tahunan yang berisi laporan arus kas dan laporan laba rugi 

selama periode tahun 2006-2009. 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari : 

1. Database dan dokumen-dokumen perusahaan yang tersedia di pojok BEI 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. 

2. ICMD 

3. Database BEI yang tersedia secara online pada situs www.idx.co.id. 
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3.2.2 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dokumentasi. Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan cara mengamati, 

mencatat, dan memfotokopi dokumen-dokumen perusahaan yang relevan dengan 

masalah yang diteliti. Pengumpulan data berupa data keuangan perusahaan 

manufaktur periode tahun 2006-2009 yang terdaftar di BEI berbentuk laporan 

keuangan auditan tahunan. 

3.3 Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel 

Variabel independen adalah tipe variabel yang menjelaskan atau 

mempengaruhi variabel lain. Variabel dependen merupakan tipe variabel yang 

dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen. Kedua tipe variabel ini 

merupakan kategori variabel penelitian yang paling sering digunakan dalam 

penelitian karena mempunyai kemampuan aplikasi yang luas. (Indriantoro dan 

Supomo, 2002:63) 

Penelitian ini mempunyai dua jenis variabel yaitu variabel independen 

(variabel bebas) dan variabel dependen (variabel terikat). Variabel independen 

dalam penelitian ini adalah laba, total arus kas, arus kas operasi, arus kas 

investasi, dan arus kas pendanaan tahun sebelumnya (t-1), sedangkan variabel 

dependennya adalah arus kas masa depan (t). 
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Definisi operasional variabel penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

1. Laba yaitu laba sebelum pos luar biasa per 31 Desember 2006-2008 yang 

dinyatakan dalam satuan rupiah. 

2. Total Arus Kas yaitu jumlah arus kas bersih dari aktivitas operasi, investasi dan 

pendanaan per 31 Desember 2006-2008 yang dinyatakan dalam satuan rupiah. 

3. Arus Kas Operasi yaitu arus kas dari aktivitas penghasil utama pendapatan 

perusahaan (principal revenue producing activities) dan aktivitas lain yang 

bukan merupakan aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan (PSAK No. 2, 

IAI, 2009:par 5) per 31 Desember 2006-2008 yang dinyatakan dalam satuan 

rupiah. 

4. Arus Kas Investasi yaitu arus kas yang berasal dari perolehan dan pelepasan 

aktiva jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas 

(PSAK No. 2, IAI, 2009:par 5) per 31 Desember 2006-2008 yang dinyatakan 

dalam satuan rupiah. 

5. Arus Kas Pendanaan yaitu arus kas yang berasal dari aktivitas yang 

mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi modal dan pinjaman 

perusahaan (PSAK No. 2, IAI, 2009:par 5) per 31 Desember 2006-2008 yang 

dinyatakan dalam satuan rupiah. 

6. Arus Kas Masa Depan yaitu total arus kas yang merupakan jumlah arus kas 

bersih dari aktivitas operasi, investasi dan pendanaan per 31 Desember 2007-

2009 yang dinyatakan dalam satuan rupiah. 
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3.4  Metode Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif dalam penelitian pada dasarnya merupakan proses 

transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi sehingga mudah dipahami 

dan diinterpretasikan. Tabulasi menyajikan ringkasan, pengaturan dan 

penyusunan data dalam bentuk tabel numerik dan grafik (Indriantoro dan 

Supomo, 2002:170). Dalam penelitian ini, statistik deskriptif digunakan untuk 

memberikan informasi mengenai karakteristik variabel penelitian yaitu arus kas 

masa depan sebagai variabel dependen dan laba, total arus kas, serta 

komponen-komponen arus kas historis metode langsung sebagai variabel 

independen. 

2. Uji Asumsi Klasik 

Untuk melakukan analisis regresi linier harus memperhatikan asumsi-asumsi 

yang mendasari model regresi. Asumsi tersebut adalah apabila terjadi gejala 

multikolinieritas, autokorelasi, heterokedastisitas, dan normalitas diantara 

variabel bebas dalam regresi tersebut. Setelah model yang akan diuji 

memenuhi asumsi klasik regresi dan normalitas, maka tahap selanjutnya 

dilakukan uji statistik, yaitu uji F dan uji t. Terdapat 4 asumsi penting yang 

mendasari model regresi linier klasik, yaitu variabel-variabel tersebut 

mempunyai distribusi normal, varians bersyarat adalah konstan atau 

homoskedastik, tidak ada autokorelasi dan tidak ada multikolinieritas diantara 

variabel-variabel yang menjelaskan.  
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a. Uji Multikolinieritas 

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Ghozali, 2006:95). Jika 

terdapat korelasi akan menyebabkan problem Multikolinieritas. Model 

regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel 

independen. Identifikasi secara statistik untuk menunjukkan ada tidaknya 

gejala Multikolinieritas dapat dilihat dengan melihat nilai VIF (Variance 

Inflation Factor), yaitu apabila (Ghozali, 2006:96): 

VIF ≥ 10 : terjadi Multikolinieritas 

VIF < 10 : tidak terjadi Multikolinieritas 

b. Uji Autokorelasi 

Asumsi autokorelasi didefinisikan sebagai terjadinya korelasi diantara data 

sebelumnya. Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model 

regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t 

dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (Ghozali, 2006:99). Jika 

terjadi autokorelasi maka dapat dikatakan koefisien korelasi yang 

diperoleh kurang akurat. Identifikasi secara statistik ada tidaknya gejala 

autokorelasi dapat dilakukan dengan menghitung nilai Durbin-Watson. 

Pengujian terhadap statistik Durbin-Watson (dw) dilakukan dengan 

membandingkan Durbin-Watson (dw) dengan nilai batas bawah (du) dan 

batas atas (dl). Keputusan yang diambil adalah (Ghozali, 2006:100): 

0 < dw < dl   : menolak 

dl ≤ dw ≤ du   : tidak ada keputusan 
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4-dl < dw < 4   : menolak 

4-du ≤ dw ≤ 4-dl : tidak ada keputusan 

du < dw < 4-du : menerima 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas, dan jika 

berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang 

homokedostisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 

2006:125). Identifikasi secara statistik untuk menunjukkan ada tidaknya 

gejala heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat penyebaran 

nilai-nilai residual terhadap nilai-nilai prediksi. Jika penyebarannya tidak 

membentuk suatu pola tertentu seperti meningkat atau menurun maka 

keadaan homoskedastisitas terpenuhi.  

Untuk mengetahui atau mendeteksi adanya korelasi dapat menggunakan 

uji Glejser. Glejser mengusulkan untuk meregresi nilai absolut residual 

terhadap variabel bebas dengan rumus sebagai berikut (Gurajati, 2003) 

dalam Ghozali (2006:129): 

|Ut| = α + β Xt + vt 

Keterangan: 

|Ut| = Nilai absolute residual 

α = konstanta 
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Xt  = variabel bebas 

vt  = standar error 

Jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel 

dependen, maka ada indikasi terjadi heteroskedastisitas, yaitu jika 

probabilitas signifikansi dibawah tingkat kepercayaan 5%, namun jika 

probabilitas signifikansi diatas 5% maka dikatakan homoskodestisitas 

(Ghozali, 2006:129). Kriteria pengujian lain yang dapat dilakukan adalah: 

thitung > ttabel atau Sig t < 0,05  : terjadi heteroskedastisitas 

thitung < ttabel atau Sig t > 0,05 : tidak terjadi heteroskedastisitas 

d. Uji Normalitas 

Distribusi normal merupakan distribusi teoritis dari variabel random yang 

kontinyu (Gurajati, 1995:66). Uji normalitas digunakan untuk menguji 

apakah dalam model regresi variabel independen dan variabel dependen 

mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah 

distribusi data normal atau mendekati normal. Salah satu cara menguji 

normalitas adalah dengan uji Kolmogorov-Smirnov (KS). Jika Sig.(p) > 

0,05 maka data berdistribusi normal, namun jika Sig.(p) < 0,05 maka data 

tidak berdistribusi normal (Ghozali, 2006:32).  

3. Analisis Regresi Linear Berganda 

Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi linear 

berganda. Analisis ini dimaksudkan untuk mengetahui adanya pengaruh dari 

variabel independen terhadap variabel dependen. Model persamaan regresi 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1) CFt = α + β1 Et-1 + β2 CFt-1 + e  

2) CFt = α + β1 CFOt-1 + β2 CFIt-1 + β3 CFFt-1 + e  

Definisi:  

CFt = Total arus kas periode pengamatan (t) 

α = Konstanta 

Et-1 = Laba sebelum pos luar biasa tahun sebelumnya (t-1) 

CFt-1 = Total arus kas tahun sebelumnya (t-1) 

CFOt-1 =  Arus kas dari aktivitas operasi tahun sebelumnya (t-1) 

CFIt-1  =  Arus kas dari aktivitas investasi tahun sebelumnya (t-1)  

CFFt-1 =  Arus kas dari aktivitas pendanaan tahun sebelumnya (t-1)  

β1 – β3 =  Koefisien regresi  

e =  error (variabel gangguan) 

Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dari 

Goodness of fit. Secara statistik, Goodness of fit dapat diukur dari nilai 

koefisien determinasi, nilai statistik F, dan nilai statistik t. Perhitungan statistik 

disebut signifikan secara statistik apabila nilai uji statistiknya berada dalam 

daerah dimana Ho ditolak (daerah kritis). Sebaliknya disebut tidak signifikan 

bila nilai uji statistiknya berada dalam daerah dimana Ho diterima. (Ghozali, 

2006:87) 

a. Koefisien Determinasi (R²) 

Koefisien determinasi (R²) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai 

koefisien determinan adalah antara 0 dan 1. Nilai R² yang mendekati 0 
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berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan 

variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai R² yang mendekati 1 berarti 

variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang 

dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Secara umum, 

koefisien determinasi untuk data silang (crossection) relatif rendah karena 

adanya variasi yang besar antara masing-masing pengamatan, sedangkan 

untuk data runtun waktu (time series) biasanya mempunyai nilai koefisien 

determinasi yang tinggi. (Ghozali, 2006:87) 

b. Uji F (F-test) 

Uji F menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan 

dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel 

dependen. Apabila nilai signifikansi kurang dari 5% maka semua variabel 

independen secara serentak dan signifikan mempengaruhi variabel 

dependen. (Ghozali, 2006:88) 

c. Uji t (t-test) 

Uji t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen 

secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Apabila 

nilai signifikansi kurang dari 5% maka Ho dapat ditolak. Dengan kata lain, 

hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa variabel independen secara 

individual mempengaruhi variabel dependen dapat diterima. (Ghozali, 

2006:88-89) 
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3.5  Pengujian Hipotesis  

Pengujian hipotesis pertama dan kedua dilakukan dengan uji t pada derajat 

kepercayaan 5% dan koefisien Beta yang telah distandardisasi untuk menguji 

kekuatan prediksi masing-masing variabel independen terhadap variabel 

dependen. Pengujian ini dapat membuktikan apakah variabel independen secara 

individu mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen dan 

membuktikan variabel manakah yang paling dominan. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1  Statistik Deskriptif 

Berdasarkan pemilihan sampel yang dilakukan secara purposive, 

perusahaan yang memenuhi syarat dalam penelitian ini sebanyak 56 perusahaan. 

Perusahaan-perusahaan tersebut menjadi obyek penelitian selama tahun 2006-

2009. Keseluruhan jumlah data pengamatan dalam penelitian ini sebanyak 168 

data yang berasal dari perkalian antara tahun pengamatan (3 tahun) dengan jumlah 

perusahaan sampel (56 perusahaan). Tabel 4.1 di bawah merupakan ringkasan dari 

analisa statistik deskriptif dengan menggunakan program Statistical Package for 

Social Science (SPSS) 15 dari variabel-variabel yang akan digunakan dalam 

penelitian ini. 

Tabel 4.1 

Statistik Deskriptif 
  
 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

CFt 168 -579,288,000,000 2,263,718,000,000 48,584,545,185.89 251,591,446,802.443 

Et-1 168 363,501,549 3,448,405,000,000 235,731,605,136.44 544,089,691,774.982 

CFt-1 168 -579,288,000,000 2,263,718,000,000 44,004,074,943.79 211,296,446,823.227 

CFOt-1 168 -552,085,102,941 2,785,785,000,000 208,345,013,173.26 513,965,749,869.612 

CFIt-1 168 -7,575,214,000,000 260,113,241,140 -187,588,409,696.45 781,798,658,263.299 

CFFt-1 168 -1,994,516,000,000 6,028,714,000,000 23,247,471,466.98 673,244,323,102.459 

Valid N 

(listwise) 
168         

Sumber: Data sekunder yang diolah 
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Nilai rata-rata untuk masing-masing komponen arus kas tahun 2006-2008 

bernilai positif untuk komponen arus kas operasi (CFOt-1) dan arus kas pendanaan 

(CFFt-1), sedangkan arus kas investasi (CFIt-1) bernilai rata-rata negatif. Hal ini 

menunjukkan bahwa secara umum perusahaan sampel mampu menghasilkan arus 

kas dari aktivitas operasi dan aktivitas pendanaan yang positif, serta arus kas 

investasi yang negatif. Arus kas investasi yang negatif mengindikasikan bahwa 

arus kas keluar (pembayaran) lebih besar dari pada arus kas masuk (penerimaan) 

pada aktivitas investasi perusahaan. Nilai rata-rata arus kas operasi, merupakan 

hasil dari aktivitas penghasilan utama pendapatan perusahaan, menunjukkan nilai 

yang paling besar dibandingkan arus kas investasi dan arus kas pendanaan. Arus 

kas operasi perusahaan yang positif dan lebih besar mengindikasikan perusahaan 

mampu membiayai aktivitasnya dari sumber internal perusahaan. 

Variasi yang ada di lima variabel yang diteliti memungkinkan adanya 

hubungan antara CF dengan E serta CFO, CFI, dan CFF. Hubungan ini akan 

dijelaskan atau dibuktikan dengan analisis regresi berikut yang diawali dengan 

pengujian asumsi klasik. 

4.2 Hasil Pengujian Asumsi Klasik 

Syarat untuk bisa menggunakan model regresi linear berganda adalah 

terpenuhinya asumsi klasik agar hasil kesimpulan yang diperoleh tidak 

menimbulkan nilai bias. Uji asumsi klasik dalam penelitian ini meliputi Uji 

Multikolinieritas, Uji Autokorelasi, Uji Heteroskedastisitas dan Uji Normalitas. 
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4.2.1 Pengujian Asumsi Klasik Awal 

1. Uji Multikolinieritas 

Multikolinieritas diuji dengan menghitung nilai VIF (Variance Inflation 

Factor). Apabila nilai VIF < 10, maka tidak terjadi multikolinieritas antar 

variabel independen. Hasil uji multikolinieritas dengan menggunakan 

program SPSS 15 dapat dilihat pada tabel 4.2 dan 4.3. 

Tabel 4.2 

Hasil Uji Multikolinieritas Model 1 

 

Variabel bebas VIF Keterangan 

Et-1 1,112 Tidak terjadi multikolinieritas 

CFt-1 1,112 Tidak terjadi multikolinieritas 

Sumber: Data sekunder yang diolah (Lampiran 6) 

 

Tabel 4.2 di atas menunjukkan bahwa untuk kedua variabel bebas 

memiliki nilai VIF < 10. Hal ini mengindikasikan bahwa asumsi tidak 

terjadinya multikolinieritas terpenuhi pada model regresi 1. 

Tabel 4.3 

Hasil Uji Multikolinieritas Model 2 

 

Variabel bebas VIF Keterangan 

CFOt-1 7,624 Tidak terjadi multikolinieritas 

CFIt-1 21,303 Multikolinieritas 

CFFt-1 12,825 Multikolinieritas 

Sumber: Data sekunder yang diolah (Lampiran 6) 

 

Tabel 4.3 di atas menunjukkan bahwa untuk variabel bebas CFO memiliki 

nilai VIF < 10, sedangkan untuk variabel bebas CFI dan CFF memiliki 
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nilai VIF > 10. Hal ini mengindikasikan bahwa asumsi tidak terjadinya 

multikolinieritas belum terpenuhi pada model regresi 2. 

2. Uji Autokorelasi 

Metode yang digunakan untuk menguji autokorelasi adalah Uji Durbin-

Watson. Asumsi tidak terjadinya autokorelasi terpenuhi jika nilai durbin-

watson (dw) statistik berada di antara du dan 4-du. Hasil uji autokorelasi 

terhadap kedua persamaan dalam regresi dengan menggunakan program 

SPSS 15 disajikan dalam tabel 4.4 berikut ini: 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Autokorelasi 

 

Model dw du 4-du Keterangan 

Regresi Model 1 1,856 1,772 2,228 Tidak terjadi autokorelasi 

Regresi Model 2 1,822 1,784 2,216 Tidak terjadi autokorelasi 

Sumber: Data sekunder yang diolah (Lampiran 6) 

Nilai du di atas diperoleh dari tabel statistik Durbin-Watson untuk tingkat 

signifikansi 5% dengan n=168, k=2 untuk model 1 dan k=3 untuk model 2. 

Tabel 4.4 di atas menunjukkan bahwa dw terletak di antara du dan 4-du. 

Hal ini mengindikasikan bahwa asumsi tidak terjadinya autokorelasi 

terpenuhi pada kedua model regresi. 

3. Uji Heteroskedastisitas 

Hasil pengujian heteroskedastisitas menggunakan uji Glejser. Asumsi 

tidak terjadi heteroskedastisitas atau homoskedastisitas terpenuhi jika nilai 

Sig t > 0,05. Hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan program 

SPSS 15 dapat dilihat pada tabel 4.5 dan 4.6. 
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Tabel 4.5 

Hasil Uji Heteroskedastisitas Model 1 

 

Variabel bebas Sig t Keterangan 

Et-1 0,000 Heteroskedastisitas 

CFt-1 0,000 Heteroskedastisitas 

Sumber: Data sekunder yang diolah (Lampiran 6) 

Dari tabel 4.5 di atas, terlihat bahwa semua variabel bebas memiliki nilai 

Sig t < 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa asumsi tidak terjadinya 

heteroskedastisitas atau homoskedastisitas belum terpenuhi pada model 

regresi 1. 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Heteroskedastisitas Model 2 

 

Variabel bebas Sig t Keterangan 

CFOt-1 0,000 Heteroskedastisitas 

CFIt-1 0,000 Heteroskedastisitas 

CFFt-1 0,000 Heteroskedastisitas 

Sumber: Data sekunder yang diolah (Lampiran 6) 

Dari tabel 4.6 di atas, terlihat bahwa semua variabel bebas memiliki nilai 

Sig t < 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa asumsi tidak terjadinya 

heteroskedastisitas atau homoskedastisitas belum terpenuhi pada model 

regresi 2. 

4. Uji Normalitas 

Metode yang digunakan untuk menguji normalitas adalah uji Kolmogorov-

Smirnov terhadap nilai residual hasil persamaan regresi. Jika nilai 

signifikansi (sig. Z) > 0,05 maka asumsi normalitas terpenuhi, sebaliknya 
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jika nilai signifikansi (sig. Z) < 0,05 maka asumsi normalitas tidak 

terpenuhi. Hasil uji normalitas terhadap kedua persamaan dalam regresi 

dengan menggunakan program SPSS 15 disajikan dalam tabel 4.7 berikut 

ini: 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Normalitas 

 

Model Sig. Z Keterangan 

Regresi Model 1 0,000 Tidak normal 

Regresi Model 2 0,000 Tidak normal 

Sumber: Data sekunder yang diolah (Lampiran 6) 

Tabel 4.7 di atas menunjukkan kedua nilai signifikansi (sig. Z) < 0,05. Hal 

ini mengindikasikan bahwa asumsi normalitas belum terpenuhi pada kedua 

model regresi. 

Persamaan regresi yang akan dibuat berjumlah 2 persamaan. Model 

persamaan regresi pertama tentang pengaruh Et-1 dan CFt-1 terhadap CFt. 

Persamaan pertama ini terdapat masalah pada asumsi heteroskedastisitas 

dan normalitas. Model persamaan regresi kedua tentang pengaruh CFOt-1, 

CFIt-1, CFFt-1 terhadap CFt. Persamaan kedua ini terdapat masalah 

multikolinieritas, heteroskedastisitas, dan normalitas. Oleh karena itu, pada 

setiap persamaan regresi ada pengujian asumsi klasik awal dan pengujian 

asumsi klasik setelah transformasi data. Dari keempat asumsi klasik awal, 

hanya asumsi autokorelasi yang terpenuhi. Tiga asumsi klasik lainnya, 

yaitu multikolinieritas, heteroskedastisitas, dan normalitas tidak terpenuhi 

sehingga interpretasi terhadap pengujian regresi linear berganda tidak 
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dapat digunakan. Menurut Ghozali (2009:132), salah satu cara pengobatan 

jika asumsi normalitas dan heteroskedastisitas tidak terpenuhi adalah 

melakukan transformasi data, yaitu logaritma natural (Ln). Model Regresi 

diubah dalam bentuk semi-log yaitu sebelah kiri persamaan (variabel 

dependen) diubah menjadi bentuk logaritma natural (Ln) dan sebelah 

kanan persamaan (variabel independen) tetap. Oleh karena itu, data arus 

kas masa depan (CFt) pada penelitian ini perlu dilakukan transformasi 

logaritma natural. Konsekuensi dilakukannya transformasi dalam bentuk 

logaritma natural adalah jumlah data pengamatan dalam penelitian ini 

berkurang menjadi 109 data. Hal ini disebabkan data negatif pada variabel 

yang ditransformasi (CFt) tidak terhitung nilai logaritma naturalnya. 

4.2.2 Pengujian Asumsi Klasik Setelah Transformasi Data 

1. Uji Multikolinieritas 

Multikolinieritas diuji dengan menghitung nilai VIF (Variance Inflation 

Factor). Apabila nilai VIF < 10, maka tidak terjadi multikolinieritas antar 

variabel independen. Hasil uji multikolinieritas dengan menggunakan 

program SPSS 15 dapat dilihat pada tabel 4.8 dan 4.9. 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Multikolinieritas Data Transformasi Logaritma 

Model 1 

 

Variabel bebas VIF Keterangan 

Et-1 1,012 Tidak terjadi multikolinieritas 

CFt-1 1,012 Tidak terjadi multikolinieritas 

Sumber: Data sekunder yang diolah (Lampiran 7) 
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Tabel 4.8 di atas menunjukkan bahwa untuk kedua variabel bebas 

memiliki nilai VIF < 10. Hal ini mengindikasikan bahwa asumsi tidak 

terjadinya multikolinieritas terpenuhi pada model regresi 1. 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Multikolinieritas Data Transformasi Logaritma 

Model 2 

 

Variabel bebas VIF Keterangan 

CFOt-1 16,002 Multikolinieritas 

CFIt-1 33,722 Multikolinieritas 

CFFt-1 21,589 Multikolinieritas 

Sumber: Data sekunder yang diolah (Lampiran 7) 

 

Tabel 4.9 di atas menunjukkan bahwa semua variabel bebas memiliki nilai 

VIF > 10. Hal ini mengindikasikan bahwa asumsi tidak terjadinya 

multikolinieritas masih belum terpenuhi pada model regresi 2 meskipun 

telah dilakukan transformasi data. Menurut Ghozali (2006:99), ada 

beberapa cara untuk mengobati multikolinieritas, antara lain: 

a. Menggabungkan data crossection dan time series (pooling data). 

b. Mengeluarkan satu atau lebih variabel independen yang mempunyai 

korelasi tinggi dari model regresi dan mengidentifikasi variabel 

independen lainnya untuk membantu prediksi. 

c. Transformasi variabel untuk mengurangi hubungan linear diantara 

variabel independen yang dapat dilakukan dalam bentuk logaritma 

natural. 

d. Menggunakan model dengan variabel independen yang mempunyai 

korelasi tinggi hanya semata-mata untuk prediksi. 
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Cara a dan c sudah dilakukan pada model regresi 2 sebelumnya, sehingga 

cara b dan d yang mungkin bisa dilakukan pada tahap berikutnya. Cara 

untuk mengeluarkan satu variabel independen (dropping a variable) dan 

memilih kombinasi dua variabel independen lainnya adalah dengan 

melihat adjusted R². Kombinasi dua variabel independen dengan adjusted 

R² tertinggi yang paling baik digunakan pada model regresi baru. 

Ringkasan hasil uji statistik proses dropping a variable pada model 2 

dapat dilihat pada tabel 4.10. 

Tabel 4.10 

Hasil Uji Statistik Proses Dropping a Variable 

 

Pilihan Variabel Adjusted R² Tolerance VIF 

1 
CFOt-1 

CFIt-1 
0,134 

0,636 

0,636 

1,572 

1,572 

2 
CFOt-1 

CFFt-1 
0,128 

0,993 

0,993 

1,007 

1,007 

3 
CFIt-1 

CFFt-1 
0,085 

0,471 

0,471 

2,121 

2,121 

Sumber: Data sekunder yang diolah (Lampiran 7) 

Dari tabel 4.10 di atas, terlihat bahwa semua pilihan kombinasi variabel 

independen menunjukkan nilai VIF < 10, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa proses dropping a variable dapat mengobati terjadinya pelanggaran 

asumsi multikolinieritas pada model 2. Tabel 4.10 di atas juga 

menunjukkan bahwa pilihan 1 memiliki adjusted R² tertinggi 

dibandingkan pilihan 2 dan 3. Hal ini mengindikasikan bahwa kombinasi 

variabel CFOt-1 dan CFIt-1 paling baik digunakan untuk model regresi baru. 
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Hasil uji statistik (lampiran 7) juga menunjukkan bahwa korelasi antara 

CFIt-1 dengan CFFt-1 sebesar -0,727 lebih tinggi dibandingkan korelasi 

antara CFOt-1 dengan CFFt-1 sebesar -0,081, sehingga kemampuan prediksi 

variabel CFFt-1 dapat diwakili oleh variabel CFIt-1. Tanda negatif tersebut 

menunjukkan hubungan yang berbanding terbalik. Semakin tinggi CFIt-1 

maka semakin rendah CFFt-1. 

2. Uji Autokorelasi 

Metode yang digunakan untuk menguji autokorelasi adalah Uji Durbin-

Watson. Asumsi tidak terjadinya autokorelasi terpenuhi jika nilai durbin-

watson (dw) statistik berada di antara du dan 4-du. Uji autokorelasi pada 

persamaan model 2 dilakukan setelah proses dropping a variable, sehingga 

hanya ada dua variabel independen pada model regresi 2 yang dianalisis. 

Hasil uji autokorelasi terhadap kedua persamaan dalam regresi dengan 

menggunakan program SPSS 15 disajikan dalam tabel 4.11 berikut ini: 

Tabel 4.11 

Hasil Uji Autokorelasi Data Transformasi Logaritma 

 

Model dw du 4-du Keterangan 

Regresi Model 1 2,216 1,725 2,275 Tidak terjadi autokorelasi 

Regresi Model 2 2,233 1,725 2,275 Tidak terjadi autokorelasi 

Sumber: Data sekunder yang diolah (Lampiran 7) 

Nilai du di atas diperoleh dari tabel statistik Durbin-Watson untuk tingkat 

signifikansi 5% dengan n=109, k=2 untuk kedua model. Tabel 4.11 di atas 

menunjukkan bahwa dw terletak di antara du dan 4-du. Hal ini 



69 

 

mengindikasikan bahwa asumsi tidak terjadinya autokorelasi terpenuhi 

pada kedua model regresi. 

3. Uji Heteroskedastisitas 

Hasil pengujian heteroskedastisitas menggunakan uji Glejser. Asumsi 

tidak terjadi heteroskedastisitas atau homoskedastisitas terpenuhi jika nilai 

Sig t > 0,05. Hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan program 

SPSS 15, dimana persamaan model 2 terdiri dari dua variabel independen 

setelah proses dropping a variable, dapat dilihat pada tabel 4.12 dan 4.13. 

Tabel 4.12 

Hasil Uji Heteroskedastisitas Data Transformasi Logaritma 

Model 1 

 

Variabel bebas Sig t Keterangan 

Et-1 0,701 Tidak terjadi heteroskedastisitas 

CFt-1 0,633 Tidak terjadi heteroskedastisitas 

Sumber: Data sekunder yang diolah (Lampiran 7) 

Dari tabel 4.12 di atas, terlihat bahwa semua variabel bebas memiliki nilai 

Sig t > 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa asumsi tidak terjadinya 

heteroskedastisitas atau homoskedastisitas telah terpenuhi pada model 

regresi 1. 

Tabel 4.13 

Hasil Uji Heteroskedastisitas Data Transformasi Logaritma 

Model 2 

 

Variabel bebas Sig t Keterangan 

CFOt-1 0,092 Tidak terjadi heteroskedastisitas 

CFIt-1 0,157 Tidak terjadi heteroskedastisitas 

Sumber: Data sekunder yang diolah (Lampiran 7) 



70 

 

Dari tabel 4.13 di atas, terlihat bahwa semua variabel bebas memiliki nilai 

Sig t > 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa asumsi tidak terjadinya 

heteroskedastisitas atau homoskedastisitas telah terpenuhi pada model 

regresi 2. 

4. Uji Normalitas 

Metode yang digunakan untuk menguji normalitas adalah uji Kolmogorov-

Smirnov terhadap nilai residual hasil persamaan regresi. Jika nilai 

signifikansi (sig. Z) > 0,05 maka asumsi normalitas terpenuhi, sebaliknya 

jika nilai signifikansi (sig. Z) < 0,05 maka asumsi normalitas tidak 

terpenuhi. Hasil uji normalitas terhadap kedua persamaan dalam regresi 

dengan menggunakan program SPSS 15, dimana persamaan model 2 

terdiri dari dua variabel independen setelah proses dropping a variable, 

disajikan dalam tabel 4.14 berikut ini: 

Tabel 4.14 

Hasil Uji Normalitas Data Transformasi Logaritma 

 

Model Sig. Z Keterangan 

Regresi Model 1 0,195 Normal 

Regresi Model 2 0,118 Normal 

Sumber: Data sekunder yang diolah (Lampiran 7) 

Tabel 4.14 di atas menunjukkan kedua nilai signifikansi (sig. Z) > 0,05. 

Hal ini mengindikasikan bahwa asumsi normalitas telah terpenuhi pada 

kedua model regresi. 
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4.3 Analisis Regresi Linear Berganda 

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menguji pengaruh 

variabel independen terhadap variabel dependen. Data variabel dependen yang 

digunakan dalam analisis regresi linear berganda ini menggunakan data 

transformasi logaritma natural yang telah memenuhi uji asumsi klasik.  

4.3.1 Model 1 

Hasil pengolahan data untuk analisis regresi linier berganda model 1 

dengan menggunakan program SPSS 15 dapat dilihat pada tabel 4.15 di bawah 

ini: 

Tabel 4.15 

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda Model 1 

 

Variabel Koef Std. Error t hitung Sig t Keterangan 

Et-1 1,38E-012 0,000 4,931 0,000 Signifikan 

CFt-1 3,37E-012 0,000 2,809 0,006 Signifikan 

Konstanta  =  23,408                                       Adjusted R²  =
    

0,238
                        

 

R                =  0,502                                         F hitung       =  17,830 

Sumber: Data sekunder yang diolah (Lampiran 7) 

Dari tabel 4.15 di atas, maka dapat disusun persamaan regresi linier 

berganda untuk model 1 sebagai berikut: 

LnCFt = 23,408 + 1,38E-012 Et-1 + 3,37E-012 CFt-1 + e 

Berdasarkan persamaan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut: 
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1. Konstanta bernilai positif sebesar 23,408. Hal ini menunjukkan bahwa apabila 

variabel laba dan total arus kas konstan, maka Ln arus kas masa depan 

meningkat sebesar 23,408. 

2. Koefisien regresi laba (Et-1) bernilai positif sebesar 1,38E-012. Hal ini 

menunjukkan apabila laba meningkat, maka arus kas masa depan akan 

meningkat dengan asumsi total arus kas konstan. 

3. Koefisien regresi total arus kas (CFt-1) bernilai positif sebesar 3,37E-012. Hal 

ini menunjukkan apabila total arus kas meningkat, maka arus kas masa depan 

akan meningkat dengan asumsi laba konstan. 

Tabel 4.15 di atas juga menunjukkan nilai koefisien determinasi (R²), nilai 

statistik F, dan nilai statistik t. 

1. Koefisien Determinasi (R²) 

Hasil perhitungan untuk nilai R² dengan bantuan program SPSS 15, dalam 

analisis regresi berganda diperoleh angka koefisien determinasi yang 

disesuaikan atau adjusted R² sebesar 0,238. Hal ini berarti peran atau 

konstribusi variabel laba dan total arus kas mampu menjelaskan variabel 

arus kas masa depan sebesar 23,8%, sedangkan sisanya sebesar 76,2% 

dijelaskan oleh faktor lain diluar penelitian. 

2. Uji Simultan (uji F) 

Uji F adalah untuk mengetahui apakah variabel laba dan total arus kas 

secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap arus 

kas masa depan. Hasil uji statistik menunjukkan nilai F hitung sebesar 

17,830 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Oleh karena nilai 
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signifikansi kurang dari 0,05, hasil ini membuktikan bahwa ada pengaruh 

yang signifikan dari laba dan total arus kas secara bersama-sama terhadap 

arus kas masa depan. 

3. Uji Parsial (uji t) 

Uji t digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-masing 

variabel laba dan total arus kas secara individu terhadap arus kas masa 

depan.  

a. Hasil uji statistik untuk laba (Et-1) menunjukkan nilai t hitung sebesar 

4,931 dengan nilai signifikansi kurang dari 0,05 yaitu sebesar 0,000, 

sehingga secara parsial laba berpengaruh signifikan terhadap arus kas 

masa depan. 

b. Hasil uji statistik untuk total arus kas (CFt-1) menunjukkan nilai t 

hitung sebesar 2,809 dengan nilai signifikansi kurang dari 0,05 yaitu 

sebesar 0,006, sehingga secara parsial total arus kas berpengaruh 

signifikan terhadap arus kas masa depan. 

4.3.2 Model 2 

Salah satu variabel independen pada model 2 dikeluarkan (removed), 

sehingga hanya dua dari tiga variabel independen yang dimasukkan dalam analisis 

regresi linear model 2 yaitu variabel CFOt-1 dan CFIt-1. Hasil pengolahan data 

untuk analisis regresi linier berganda model 2 dengan menggunakan program 

SPSS 15 dapat dilihat pada tabel 4.16 di bawah ini:  
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Tabel 4.16 

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda Model 2 

 

Variabel Koef Std. Error t hitung Sig t Keterangan 

CFOt-1 1,62E-012 0,000 3,962 0,000 Signifikan 

CFIt-1 2,86E-013 0,000 0,995 0,322 Tidak Signifikan 

Konstanta  =  23,530                                       Adjusted R²  =
    

0,134
                        

 

R                =  0,388                                         F hitung       =  9,378 

Sumber: Data sekunder yang diolah (Lampiran 7) 

Dari tabel 4.16 di atas, maka dapat disusun persamaan regresi linier 

berganda untuk model 2 sebagai berikut: 

LnCFt = 23,530 + 1,62E-012 CFOt-1 + 2,86E-013 CFIt-1 + e 

Berdasarkan persamaan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Konstanta bernilai positif sebesar 23,530. Hal ini menunjukkan bahwa apabila 

variabel arus kas operasi dan arus kas investasi konstan, maka Ln arus kas 

masa depan meningkat sebesar 23,530. 

2. Koefisien regresi arus kas operasi (CFOt-1) bernilai positif sebesar 1,62E-012. 

Hal ini menunjukkan apabila arus kas operasi meningkat, maka arus kas masa 

depan akan meningkat dengan asumsi arus kas investasi konstan. 

3. Koefisien regresi arus kas investasi (CFIt-1) bernilai positif sebesar 2,86E-013. 

Hal ini menunjukkan apabila arus kas investasi meningkat, maka arus kas 

masa depan akan meningkat asumsi arus kas operasi konstan. 

Tabel 4.16 di atas juga menunjukkan nilai koefisien determinasi (R²), nilai 

statistik F, dan nilai statistik t. 
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1. Koefisien Determinasi (R²) 

Hasil perhitungan untuk nilai R² dengan bantuan program SPSS 15, dalam 

analisis regresi berganda diperoleh angka koefisien determinasi yang 

disesuaikan atau adjusted R² sebesar 0,134. Hal ini berarti peran atau 

konstribusi variabel arus kas operasi dan arus kas investasi mampu 

menjelaskan variabel arus kas masa depan sebesar 13,4%, sedangkan 

sisanya sebesar 86,6% dijelaskan oleh faktor lain diluar penelitian. 

2. Uji Simultan (uji F) 

Uji F adalah untuk mengetahui apakah variabel arus kas operasi dan arus 

kas investasi secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap arus kas masa depan. Hasil uji statistik menunjukkan nilai F 

hitung sebesar 9,378 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Oleh karena 

nilai signifikansi kurang dari 0,05, hasil ini membuktikan bahwa ada 

pengaruh yang signifikan dari arus kas operasi dan arus kas investasi 

secara bersama-sama terhadap arus kas masa depan. 

3. Uji Parsial (uji t) 

Uji t digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-masing 

variabel arus kas operasi dan arus kas investasi secara individu terhadap 

arus kas masa depan.  

a. Hasil uji statistik untuk arus kas operasi (CFOt-1) menunjukkan nilai t 

hitung sebesar 3,962 dengan nilai signifikansi kurang dari 0,05 yaitu 

sebesar 0,000, sehingga secara parsial arus kas operasi berpengaruh 

signifikan terhadap arus kas masa depan. 
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b. Hasil uji statistik untuk arus kas investasi (CFIt-1) menunjukkan nilai t 

hitung sebesar 0,995 dengan nilai signifikansi lebih dari 0,05 yaitu 

sebesar 0,322, sehingga secara parsial arus kas investasi tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap arus kas masa depan. 

4.4 Hasil Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis penelitian ini menggunakan uji t pada derajat 

kepercayaan 5% dan koefisien Beta yang telah distandardisasi untuk menguji 

apakah variabel independen secara individu mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap variabel dependen dan menguji kekuatan prediksi masing-masing 

variabel independen terhadap variabel dependen. 

4.4.1 Pengujian Hipotesis Pertama 

Hipotesis pertama menyatakan bahwa laba memiliki kemampuan lebih 

baik dibandingkan arus kas dalam memprediksi arus kas di masa depan. Hasil dari 

pengujian hipotesis pertama dapat dilihat pada tabel 4.17 di bawah ini: 

Tabel 4.17 

Hasil Uji t Hipotesis Pertama 

 

Variabel 
Standardized 

Beta 
t hitung Sig t Keterangan 

Et-1 0,417 4,931 0,000 Signifikan 

CFt-1 0,237 2,809 0,006 Signifikan 

Sumber: Data sekunder yang diolah (Lampiran 7) 

  

Berdasarkan uji t, laba (Et-1) dan total arus kas (CFt-1) memiliki nilai 

signifikan kurang dari 5%, sehingga secara parsial laba dan total arus kas 
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berpengaruh signifikan terhadap arus kas masa depan. Untuk membuktikan 

kebenaran hipotesis yang menyatakan bahwa laba memiliki kemampuan lebih 

baik dibandingkan arus kas dalam memprediksi arus kas di masa depan dapat 

dilihat dari koefisien Beta yang telah distandardisasi. Laba menghasilkan nilai 

koefisien Beta sebesar 0,417 dan arus kas menghasilkan nilai koefisien Beta 

sebesar 0,237. Koefisien Beta laba lebih besar daripada koefisien Beta arus kas, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa laba memiliki kemampuan lebih baik 

dibandingkan arus kas dalam memprediksi arus kas di masa depan. Oleh karena 

itu, hipotesis pertama pada penelitian ini diterima. 

4.4.2 Pengujian Hipotesis Kedua 

Hipotesis kedua menyatakan bahwa arus kas operasi memiliki kemampuan 

yang paling baik dibandingkan arus kas investasi dan arus kas pendanaan dalam 

memprediksi arus kas di masa depan. Hasil dari pengujian hipotesis kedua dapat 

dilihat pada tabel 4.18 di bawah ini: 

Tabel 4.18 

Hasil Uji t Hipotesis Kedua 

 

Variabel 
Standardized 

Beta 
t hitung Sig t Keterangan 

CFOt-1 0,445 3,962 0,000 Signifikan 

CFIt-1 0,112 0,995 0,322 Tidak Signifikan 

Sumber: Data sekunder yang diolah (Lampiran 7) 

  

Berdasarkan uji t, arus kas operasi (CFOt-1) memiliki nilai signifikan 

kurang dari 5%, sehingga secara parsial arus kas operasi berpengaruh signifikan 
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terhadap arus kas masa depan. Arus kas investasi (CFIt-1) memiliki nilai signifikan 

lebih dari 5%, sehingga secara parsial arus kas investasi tidak berpengaruh 

signifikan terhadap arus kas masa depan. Hanya arus kas operasi yang signifikan 

terhadap arus kas masa depan, sehingga untuk membuktikan kebenaran hipotesis 

yang menyatakan bahwa arus kas operasi memiliki kandungan informasi yang 

paling baik dibandingkan arus kas investasi dan arus kas pendanaan dalam 

memprediksi arus kas di masa depan tidak perlu dilihat dari koefisien Beta yang 

telah distandardisasi. Oleh karena itu, hipotesis kedua pada penelitian ini diterima. 

4.5 Pembahasan Hasil Penelitian 

4.5.1 Kemampuan Laba Dibandingkan Arus Kas Dalam Memprediksi Arus 

Kas di Masa Depan     

Hasil analisis secara keseluruhan menyimpulkan bahwa baik arus kas dan 

laba berpeluang sebagai prediktor atas arus kas masa depan karena hasil 

menunjukkan pengaruh yang signifikan. Namun, jika dilihat dari nilai koefisien 

Beta yang distandardisasi dan nilai t hitungnya, nilai laba lebih besar 

dibandingkan arus kas. Hal ini berarti laba lebih besar pengaruhnya dibandingkan 

arus kas dalam memprediksi arus kas di masa depan.  

Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Dahler dan Febrianto (2006), Finger (1994), Widodo (2002), serta 

Bandi dan Rahmawati (2005) yang menyatakan bahwa arus kas memiliki 

kemampuan lebih baik dibandingkan laba dalam memprediksi arus kas di masa 

depan. Perbedaan hasil dari penelitian ini dengan penelitian-penelitian 

sebelumnya kemungkinan bisa dikarenakan perbedaan data dan pemakaian uji 
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asumsi klasik yang menyebabkan perbedaan nilai signifikan. Namun, hasil 

penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Parawiyati dan 

Baridwan (1998) yang menyatakan bahwa prediktor laba memberikan pengaruh 

yang lebih besar dibandingkan dengan prediktor arus kas dalam memprediksi laba 

dan arus kas di masa mendatang. Hasil penelitian ini juga konsisten dengan 

pernyataan FASB (1978) yang menyatakan bahwa laba mempunyai kemampuan 

prediksi lebih baik dibandingkan arus kas dalam memprediksi arus kas masa 

depan. 

4.5.2 Kemampuan Arus Kas Operasi Dibandingkan Arus Kas Investasi dan 

Arus Kas Pendanaan Dalam Memprediksi Arus Kas di Masa Depan 

Hasil analisis menunjukkan bahwa apabila ketiga komponen arus kas 

secara bersama-sama digunakan dalam satu model persamaan regresi linear dalam 

memprediksi arus kas masa depan, maka akan terjadi pelanggaran asumsi 

multikolinieritas yang tinggi. Hal ini dikarenakan adanya korelasi yang tinggi 

diantara ketiga komponen arus kas. Kemampuan prediksi atau kandungan 

informasi yang diberikan oleh satu atau lebih komponen arus kas dapat 

diwakilkan oleh komponen arus kas yang lain. Untuk mendapatkan model regresi 

yang baik, maka dilakukan dropping a variable arus kas pendanaan. Kemampuan 

arus kas pendanaan dalam memprediksi arus kas masa depan dapat diwakili oleh 

kemampuan informasi arus kas investasi. 

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa arus kas operasi memiliki 

kemampuan paling baik dibandingkan arus kas investasi dan arus kas pendanaan 

dalam memprediksi arus kas masa depan. Berdasarkan uji t, komponen arus kas 
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yang secara parsial berpengaruh signifikan terhadap arus kas masa depan adalah 

arus kas operasi. Arus kas investasi secara parsial tidak berpengaruh signifikan 

terhadap arus kas masa depan karena memiliki nilai signifikan lebih dari 5%. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Bandi 

dan Rahmawati (2005) yang membuktikan bahwa arus kas operasi merupakan 

prediktor paling baik dalam memprediksi arus kas masa depan dibandingkan 

prediktor arus kas investasi, arus kas pendanaan, dan earnings. Selain itu, hasil 

penelitian ini sekaligus menjawab permasalahan yang muncul karena penelitian-

penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Parawiyati dan Baridwan (1998), 

Widodo (2002), serta Dahler dan Febrianto (2006) tidak menggunakan variabel 

total arus kas tetapi menggunakan variabel arus kas operasi dalam menguji 

kemampuan arus kas dan laba memprediksi arus kas masa depan. 

PSAK No. 2 (2009:par 12) menyatakan bahwa jumlah arus kas yang 

berasal dari aktivitas operasi merupakan indikator yang menentukan apakah dari 

operasinya perusahaan dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk melunasi 

pinjaman, memelihara kemampuan operasi perusahaan, membayar dividen dan 

melakukan investasi baru tanpa mengandalkan pada sumber pendanaan dari luar. 

Informasi mengenai unsur tertentu arus kas historis bersama dengan informasi 

lain, berguna dalam memprediksi arus kas operasi masa depan. Arus kas dari 

aktivitas operasi juga menjadi perhatian penting karena kelangsungan bisnis suatu 

perusahaan untuk jangka panjang harus menghasilkan arus kas bersih yang 

nilainya positif dari aktivitas utama perusahaan. Hal ini yang diduga menjadi 
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penyebab mengapa arus kas dari operasi dapat berpengaruh signifikan terhadap 

arus kas masa depan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1  Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji kemampuan laba dan arus kas, baik 

total arus kas maupun komponen arus kas, dalam memprediksi arus kas di masa 

depan. Variabel dependen yang digunakan adalah total arus kas tahun 2007-2009. 

Sedangkan variabel independen yang digunakan adalah laba tahun 2006-2008, 

total arus kas tahun 2006-2008, dan komponen arus kas tahun 2006-2008 yang 

meliputi arus kas operasi, arus kas investasi, dan arus kas pendanaan. Analisis 

dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linear berganda dengan program 

Statistical Package for Social Sciences (SPSS) 15. Data sampel perusahaan 

sebanyak 56 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

pada tahun 2006-2009. 

Berdasarkan hasil pengujian statistik yang telah dilakukan, peneliti dapat 

mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Laba memiliki kemampuan lebih baik dibandingkan arus kas dalam 

memprediksi arus kas di masa depan dengan nilai adjusted R² adalah sebesar 

0,238. Hal ini berarti peran atau konstribusi variabel laba dan total arus kas 

mampu menjelaskan variabel arus kas masa depan sebesar 23,8%, sedangkan 

sisanya sebesar 76,2% dijelaskan oleh faktor lain diluar penelitian. 

2. Arus kas operasi memiliki kemampuan yang paling baik dibandingkan arus 

kas investasi dan arus kas pendanaan dalam memprediksi arus kas di masa 
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depan. Nilai adjusted R² sebesar 0,134 setelah peneliti melakukan dropping a 

variable arus kas pendanaan pada persamaan regresi. Hal ini berarti peran 

atau konstribusi variabel arus kas operasi dan arus kas investasi mampu 

menjelaskan variabel arus kas masa depan sebesar 13,4%, sedangkan sisanya 

sebesar 86,6% dijelaskan oleh faktor lain diluar penelitian. 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki keterbatasan-keterbatasan sebagai berikut: 

1. Populasi dalam penelitian ini hanya terbatas pada satu jenis perusahaan yaitu 

perusahaan manufaktur. Hal ini mengakibatkan penelitian ini tidak bisa 

digeneralisasi untuk semua jenis perusahaan. 

2. Periode pengamatan yang relatif pendek, yaitu tiga tahun sehingga tidak 

mampu untuk mengimbangi fluktuasi data penelitian. 

3. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini hanya terdiri atas 

laba positif dan arus kas tanpa memasukkan variabel lain yang mungkin 

berpengaruh signifikan dalam memprediksi arus kas masa depan. 

5.3 Saran 

Apabila penelitian-penelitian sejenis masih dianggap perlu untuk 

dilanjutkan dalam kerangka penyempurnaan penelitian tentang kemampuan arus 

kas dan laba dalam memprediksi arus kas di masa depan, maka beberapa saran 

penelitian ini yang didasarkan pada kesimpulan dan keterbatasan sebagaimana 

telah disebutkan sebelumnya adalah sebagai berikut: 
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1. Penelitian selanjutnya dapat memperluas objek penelitian, sehingga hasil 

penelitian dapat digeneralisasi untuk semua jenis perusahaan. Misalnya, 

penelitian menggunakan populasi seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI). 

2. Penelitian selanjutnya dapat memperpanjang periode pengamatan, sehingga 

memperkuat hasil pengujian. 

3. Penelitian selanjutnya dapat menambah jumlah variabel independen yang 

digunakan dalam memprediksi arus kas di masa depan, sehingga hasil 

penelitian menunjukkan kontribusi kemampuan variabel independen yang 

lebih tinggi dalam menjelaskan variabel arus kas masa depan. Misalnya, 

penelitian menggunakan variabel piutang dan biaya operasi sebagai variabel 

independen. 
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Lampiran 1 

Daftar Perusahaan Manufaktur Yang Dijadikan Sampel 

No Kode Nama Perusahaan 

1 AISA PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk 

2 AKPI PT Argha Karya Prima Industries Tbk 

3 AQUA PT Aqua Golden Mississippi Tbk 

4 ARNA PT Arwana Citramulia Tbk 

5 AUTO PT Astra Otoparts Tbk 

6 BATA PT Sepatu Bata Tbk 

7 BRAM PT Indo Kordsa Tbk 

8 BUDI PT Budi Acid Jaya Tbk 

9 CEKA PT Cahaya Kalbar Tbk 

10 CITA PT Cita Mineral Investindo Tbk 

11 DLTA PT Delta Djakarta Tbk 

12 DVLA PT Darya-Varia Laboratoria Tbk 

13 DYNA PT Dynaplast Tbk 

14 EKAD PT Ekadharma International Tbk 

15 ETWA PT Eterindo Wahanatama Tbk 

16 FASW PT Fajar Surya Wisesa Tbk 

17 GDYR PT Goodyear Indonesia Tbk 

18 IGAR PT Kageo Igar Jaya Tbk 

19 IKBI PT Sumi Indo Kabel Tbk 

20 INAF PT Indofarma Tbk 

21 INDF PT Indofood Sukses Makmur Tbk 

22 INDS PT Indospring Tbk 

23 INTP PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk 

24 KAEF PT Kimia Farma (Persero) Tbk 

25 KDSI PT Kedawung Setia Industrial Tbk 

26 KLBF PT Kalbe Farma Tbk 

27 LION PT Lion Metal Works Tbk 

28 LMPI PT Langgeng Makmur Industri Tbk 

29 LMSH PT Lion Mesh Prima Tbk 

30 MAIN PT Malindo Feedmill Tbk 

31 MASA PT Multistrada Arah Sarana Tbk 

32 MDRN PT Modern Internasional Tbk 

33 MERK PT Merck Tbk 

34 MLBI PT Multi Bintang Indonesia Tbk 

35 MRAT PT Mustika Ratu Tbk 

 



Lanjutan Lampiran 1 

Daftar Perusahaan Manufaktur Yang dijadikan Sampel 

No Kode Nama Perusahaan 

36 MYOR PT Mayora Indah Tbk 

37 NIPS PT Nipress Tbk 

38 PICO PT Pelangi Indah Canindo Tbk 

39 PSDN PT Prasidha Aneka Niaga Tbk 

40 PYFA PT Pyridam Farma Tbk 

41 RDTX PT Roda Vivatex Tbk 

42 RMBA PT Bentoel International Investama Tbk 

43 SIPD PT Sierad Produce Tbk 

44 SKLT PT Sekar Laut Tbk 

45 SMAR PT SMART Tbk 

46 SMCB PT Holcim Indonesia Tbk 

47 SMSM PT Selamat Sempurna Tbk 

48 SQBI PT Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk 

49 SRSN PT Indo Acidatama Tbk 

50 STTP PT Siantar TOP Tbk 

51 TCID PT Mandom Indonesia Tbk 

52 TOTO PT Surya Toto Indonesia Tbk 

53 TRST PT Trias Sentosa Tbk 

54 TSPC PT Tempo Scan Pacific Tbk 

55 ULTJ PT Ultra Jaya Milk Tbk 

56 UNVR PT Unilever Indonesia Tbk 



Lampiran 2 

Data Penelitian 

Variabel Independen Model 1 

 

 



 

Lanjutan Lampiran 2 

Data Penelitian 

Variabel Independen Model 1 

 

 



Lampiran 3 

Data Penelitian 

Variabel Independen Model 2 

 

 



Lanjutan Lampiran 3 

Data Penelitian 

Variabel Independen Model 2 

 

 



Lampiran 4 

Data Penelitian 

Variabel Dependen Model 1 dan Model 2 

 

 
 



Lampiran 5 

Output Statistik Deskriptif 

 

 

 
 Descriptive Statistics 
 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

CFt 168 -579,288,000,000 2,263,718,000,000 48,584,545,185.89 251,591,446,802.443 

Et-1 168 363,501,549 3,448,405,000,000 235,731,605,136.44 544,089,691,774.982 

CFt-1 168 -579,288,000,000 2,263,718,000,000 44,004,074,943.79 211,296,446,823.227 

CFOt-1 168 -552,085,102,941 2,785,785,000,000 208,345,013,173.26 513,965,749,869.612 

CFIt-1 168 -7,575,214,000,000 260,113,241,140 -187,588,409,696.45 781,798,658,263.299 

CFFt-1 168 -1,994,516,000,000 6,028,714,000,000 23,247,471,466.98 673,244,323,102.459 

Valid N 
(listwise) 

168         

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lampiran 6 

Output Uji Regresi Awal 

 

Model 1 

 

Uji Multikolinieritas 

 

Variables Entered/Removedb

Et-1, CFt-1a . Enter

Model

1

Variables

Entered

Variables

Removed Method

All requested v ariables entered.a. 

Dependent  Variable: CFtb. 

 
 
                                         Model Summary(b) 
 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 
,314(a) ,099 ,088 

240,303,692,
922.362 

a  Predictors: (Constant), Et-1, CFt-1 
b  Dependent Variable: CFt 

 
 

ANOVAb

1,0E+024 2 5,214E+023 9,029 ,000a

9,5E+024 165 5,775E+022

1,1E+025 167

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors:  (Constant), Et-1, CFt-1a. 

Dependent Variable: CFtb. 

 
 

Coefficientsa

1E+010 2E+010 ,685 ,494

,049 ,093 ,041 ,528 ,598 ,899 1,112

,138 ,036 ,299 3,831 ,000 ,899 1,112

(Constant)

CFt-1

Et-1

Model

1

B Std.  Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity  Statistics

Dependent Variable:  CFta. 

 
 
 



Lanjutan Lampiran 6 

Output Uji Regresi Awal 

 

 
 Coefficient Correlations(a) 
 

Model     Et-1 CFt-1 

1 Correlations Et-1 1,000 -,317 

    CFt-1 -,317 1,000 

  Covariances Et-1 ,001 -,001 

    CFt-1 -,001 ,009 

a  Dependent Variable: CFt 
 

Collinearity Diagnosticsa

1,653 1,000 ,16 ,15 ,19

,797 1,441 ,46 ,60 ,00

,550 1,733 ,38 ,25 ,81

Dimension

1

2

3

Model

1

Eigenvalue

Condition

Index (Constant) CFt-1 Et-1

Variance Proportions

Dependent Variable:  CFta. 

 
 

Uji Autokorelasi 

 

Model Summaryb

,314a ,099 ,088 2.403E+011 1,856

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std.  Error of

the Estimate

Durbin-

Watson

Predictors:  (Constant), Et-1, CFt-1a. 

Dependent  Variable: CFtb. 

 
 

Uji Heteroskedastisitas 

 

Coefficientsa

3E+010 1E+010 1,990 ,048

,415 ,065 ,394 6,359 ,000

,169 ,025 ,414 6,684 ,000

(Constant)

CFt-1

Et-1

Model

1

B Std.  Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig.

Dependent Variable: AbsUta. 

 
 

 



Lanjutan Lampiran 6 

Output Uji Regresi Awal 

 

Uji Normalitas 
 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

168

-,0000062

2,3886E+011

,282

,282

-,269

3,653

,000

N

Mean

Std.  Dev iat ion

Normal Parametersa,b

Absolute

Positive

Negativ e

Most Extreme

Dif f erences

Kolmogorov-Smirnov Z

Asy mp. Sig. (2-tailed)

Unstandardiz

ed Residual

Test distribution is Normal.a. 

Calculated f rom data.b. 

 
 

 

Model 2 

 

Uji Multikolinieritas 

 

Variables Entered/Removedb

CFFt-1,

CFOt-1,

CFIt-1
a

. Enter

Model

1

Variables

Entered

Variables

Removed Method

All requested v ariables entered.a. 

Dependent Variable: CFtb. 

 
 
                                        Model Summary(b) 
 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 
,350(a) ,123 ,107 

237,811,497,
156.481 

a  Predictors: (Constant), CFFt-1, CFOt-1, CFIt-1 
b  Dependent Variable: CFt 
 

 
 
 



Lanjutan Lampiran 6 

Output Uji Regresi Awal 

 

ANOVAb

1,3E+024 3 4,320E+023 7,638 ,000a

9,3E+024 164 5,655E+022

1,1E+025 167

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors:  (Constant), CFFt-1, CFOt-1,  CFIt-1a. 

Dependent Variable: CFtb. 

 

Coefficientsa

2E+010 2E+010 ,887 ,376

,289 ,099 ,590 2,923 ,004 ,131 7,624

,166 ,109 ,514 1,524 ,129 ,047 21,303

,080 ,098 ,213 ,813 ,417 ,078 12,825

(Constant)

CFOt-1

CFIt-1

CFFt-1

Model

1

B Std.  Error

Unstandardized

Coef f icients

Beta

Standardized

Coef f icients

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity  Statistics

Dependent Variable:  CFta. 

 
 
 Coefficient Correlations(a) 
 

Model     CFFt-1 CFOt-1 CFIt-1 

1 Correlations CFFt-1 1,000 ,883 ,960 

    CFOt-1 ,883 1,000 ,931 

    CFIt-1 ,960 ,931 1,000 

  Covariances CFFt-1 ,010 ,009 ,010 

    CFOt-1 ,009 ,010 ,010 

    CFIt-1 ,010 ,010 ,012 

  a  Dependent Variable: CFt 

Collinearity Diagnosticsa

2,198 1,000 ,03 ,01 ,01 ,01

1,140 1,389 ,33 ,02 ,00 ,02

,638 1,856 ,63 ,07 ,00 ,02

,024 9,669 ,01 ,90 ,99 ,95

Dimension

1

2

3

4

Model

1

Eigenvalue

Condition

Index (Constant) CFOt-1 CFIt-1 CFFt-1

Variance Proportions

Dependent Variable:  CFta. 

 
 

 

 

 



Lanjutan Lampiran 6 

Output Uji Regresi Awal 

 

Uji Autokorelasi 

 

Model Summaryb

,350a ,123 ,107 2.378E+011 1,822

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std.  Error of

the Estimate

Durbin-

Watson

Predictors:  (Constant), CFFt-1, CFOt-1, CFIt-1a. 

Dependent  Variable: CFtb. 

 
 

Uji Heteroskedastisitas 

 

Coefficientsa

3E+010 1E+010 2,470 ,015

,580 ,069 1,367 8,413 ,000

,391 ,076 1,400 5,157 ,000

,311 ,068 ,960 4,559 ,000

(Constant)

CFOt-1

CFIt-1

CFFt-1

Model

1

B Std.  Error

Unstandardized

Coef f icients

Beta

Standardized

Coef f icients

t Sig.

Dependent  Variable: AbsUta. 

 
 

Uji Normalitas 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

168

-,0000044

2,3567E+011

,279

,279

-,274

3,613

,000

N

Mean

Std.  Dev iat ion

Normal Parametersa,b

Absolute

Positive

Negativ e

Most Extreme

Dif f erences

Kolmogorov-Smirnov Z

Asy mp. Sig. (2-tailed)

Unstandardiz

ed Residual

Test distribution is Normal.a. 

Calculated f rom data.b. 

 
 
 

 



Lampiran 7 

Output Uji Regresi Setelah Transformasi Data 

 

Model 1 

 

Uji Multikolinieritas 

 

Variables Entered/Removedb

Et-1, CFt-1a . Enter

Model

1

Variables

Entered

Variables

Removed Method

All requested v ariables entered.a. 

Dependent  Variable: LnCFtb. 

 
 
                                        Model Summary(b) 
 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 ,502(a) ,252 ,238 1,71353 

a  Predictors: (Constant), Et-1, CFt-1 
b  Dependent Variable: LnCFt 

 

ANOVAb

104,707 2 52,353 17,830 ,000a

311,237 106 2,936

415,943 108

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors:  (Constant), Et-1, CFt-1a. 

Dependent Variable: LnCFtb. 

 
 

Coefficientsa

23,408 ,182 128,429 ,000

3,37E-012 ,000 ,237 2,809 ,006 ,988 1,012

1,38E-012 ,000 ,417 4,931 ,000 ,988 1,012

(Constant)

CFt-1

Et-1

Model

1

B Std.  Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity  Statistics

Dependent Variable:  LnCFta. 
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Output Uji Regresi Setelah Transformasi Data 

 
 
 Coefficient Correlations(a) 
 

Model     Et-1 CFt-1 

1 Correlations Et-1 1,000 -,109 

CFt-1 -,109 1,000 

Covariances Et-1 7,81E-026 -3,67E-026 

CFt-1 -3,67E-026 1,44E-024 

a  Dependent Variable: LnCFt 
 

Collinearity Diagnosticsa

1,538 1,000 ,22 ,11 ,22

,884 1,319 ,08 ,89 ,09

,579 1,630 ,71 ,00 ,70

Dimension

1

2

3

Model

1

Eigenvalue

Condition

Index (Constant) CFt-1 Et-1

Variance Proportions

Dependent Variable:  LnCFta. 

 
 

Uji Autokorelasi 

 

Model Summaryb

,502a ,252 ,238 1,71353 2,216

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std.  Error of

the Estimate

Durbin-

Watson

Predictors:  (Constant), Et-1, CFt-1a. 

Dependent  Variable: LnCFtb. 

 
 

Uji Heteroskedastisitas 

 

Coefficientsa

1,376 ,109 12,568 ,000

-3,5E-013 ,000 -,047 -,479 ,633

-6,5E-014 ,000 -,038 -,385 ,701

(Constant)

CFt-1

Et-1

Model

1

B Std.  Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig.

Dependent Variable: AbsUt_Lna. 
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Output Uji Regresi Setelah Transformasi Data 

 

Uji Normalitas 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

109

,0000000

1,69759245

,103

,060

-,103

1,078

,195

N

Mean

Std.  Dev iat ion

Normal Parametersa,b

Absolute

Positive

Negativ e

Most Extreme

Dif f erences

Kolmogorov-Smirnov Z

Asy mp. Sig. (2-tailed)

Unstandardiz

ed Residual

Test distribution is Normal.a. 

Calculated f rom data.b. 

 
 

 

Model 2 

 

Uji Multikolinieritas 

 

Variables Entered/Removedb

CFFt-1,

CFOt-1,

CFIt-1
a

. Enter

Model

1

Variables

Entered

Variables

Removed Method

All requested v ariables entered.a. 

Dependent Variable: LnCFtb. 

 
 
                                       Model Summary(b) 
 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 ,431(a) ,186 ,162 1,79619 

a  Predictors: (Constant), CFFt-1, CFOt-1, CFIt-1 
b  Dependent Variable: LnCFt 
 

 
 
 
 



Lanjutan Lampiran 7 

Output Uji Regresi Setelah Transformasi Data 
 

ANOVAb

77,183 3 25,728 7,974 ,000a

338,761 105 3,226

415,943 108

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors:  (Constant), CFFt-1, CFOt-1,  CFIt-1a. 

Dependent Variable: LnCFtb. 

 

Coefficientsa

23,498 ,190 123,733 ,000

4,22E-012 ,000 1,158 3,286 ,001 ,062 16,002

3,01E-012 ,000 1,176 2,299 ,023 ,030 33,722

3,01E-012 ,000 ,872 2,131 ,035 ,046 21,589

(Constant)

CFOt-1

CFIt-1

CFFt-1

Model

1

B Std.  Error

Unstandardized

Coef f icients

Beta

Standardized

Coef f icients

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity  Statistics

Dependent Variable:  LnCFta. 

 
 
 Coefficient Correlations(a) 
 

Model     CFFt-1 CFOt-1 CFIt-1 

1 Correlations CFFt-1 1,000 ,950 ,976 

CFOt-1 ,950 1,000 ,968 

CFIt-1 ,976 ,968 1,000 

Covariances CFFt-1 1,99E-024 1,72E-024 1,81E-024 

CFOt-1 1,72E-024 1,65E-024 1,63E-024 

CFIt-1 1,81E-024 1,63E-024 1,72E-024 

a  Dependent Variable: LnCFt 
 

Collinearity Diagnosticsa

2,038 1,000 ,05 ,01 ,01 ,00

1,302 1,251 ,17 ,01 ,00 ,02

,647 1,776 ,77 ,02 ,00 ,01

,013 12,401 ,01 ,96 ,99 ,97

Dimension

1

2

3

4

Model

1

Eigenvalue

Condition

Index (Constant) CFOt-1 CFIt-1 CFFt-1

Variance Proportions

Dependent Variable:  LnCFta. 
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Output Uji Regresi Setelah Transformasi Data 

 

Uji Statistik Proses Dropping a Variable 

 

1. CFFt-1 

 

 

Model Summary

,388a ,150 ,134 1,82594

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std.  Error of

the Estimate

Predictors:  (Constant), CFIt-1, CFOt-1a. 

 

ANOVAb

62,535 2 31,267 9,378 ,000a

353,409 106 3,334

415,943 108

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors:  (Constant), CFIt -1, CFOt-1a. 

Dependent Variable: LnCFtb. 

 
 

Coefficientsa

23,530 ,192 122,288 ,000

1,62E-012 ,000 ,445 3,962 ,000 ,636 1,572

2,86E-013 ,000 ,112 ,995 ,322 ,636 1,572

(Constant)

CFOt-1

CFIt-1

Model

1

B Std.  Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity  Statistics

Dependent Variable:  LnCFta. 
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Output Uji Regresi Setelah Transformasi Data 

 

Uji Statistik Proses Dropping a Variable 

 

2. CFIt-1 

 

 

Model Summary

,380a ,145 ,128 1,83214

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std.  Error of

the Estimate

Predictors:  (Constant), CFFt-1, CFOt-1a. 

 

ANOVAb

60,131 2 30,065 8,957 ,000a

355,813 106 3,357

415,943 108

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors:  (Constant), CFFt-1, CFOt-1a. 

Dependent Variable: LnCFtb. 

 
 

Coefficientsa

23,534 ,193 121,905 ,000

1,36E-012 ,000 ,374 4,145 ,000 ,993 1,007

-1,6E-013 ,000 -,047 -,517 ,606 ,993 1,007

(Constant)

CFOt-1

CFFt-1

Model

1

B Std.  Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity  Statistics

Dependent Variable:  LnCFta. 
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Output Uji Regresi Setelah Transformasi Data 

 

Uji Statistik Proses Dropping a Variable 

 

3. CFOt-1 

 

Model Summary

,319a ,102 ,085 1,87736

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std.  Error of

the Estimate

Predictors:  (Constant), CFIt-1, CFFt-1a. 

 
 

ANOVAb

42,349 2 21,175 6,008 ,003a

373,594 106 3,524

415,943 108

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors:  (Constant), CFIt -1, CFFt-1a. 

Dependent Variable: LnCFtb. 

 
 

Coefficientsa

23,612 ,195 121,018 ,000

-1,4E-012 ,000 -,405 -3,020 ,003 ,471 2,121

-1,2E-012 ,000 -,451 -3,364 ,001 ,471 2,121

(Constant)

CFFt-1

CFIt-1

Model

1

B Std.  Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity  Statistics

Dependent Variable:  LnCFta. 
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Output Uji Regresi Setelah Transformasi Data 

 

Uji Statistik Korelasi Variabel Model 2 

 

 
 Correlations 
 

    LnCF CFOt-1 CFIt-1 CFFt-1 

Pearson Correlation LnCF 1.000 .377 -.157 -.077 

CFOt-1 .377 1.000 -.603 -.081 

CFIt-1 -.157 -.603 1.000 -.727 

CFFt-1 -.077 -.081 -.727 1.000 

Sig. (1-tailed) LnCF . .000 .052 .213 

CFOt-1 .000 . .000 .200 

CFIt-1 .052 .000 . .000 

CFFt-1 .213 .200 .000 . 

N LnCF 109 109 109 109 

CFOt-1 109 109 109 109 

CFIt-1 109 109 109 109 

CFFt-1 109 109 109 109 

 

 

Uji Autokorelasi Setelah Dropping a Variable 

 

 

Model Summaryb

,388a ,150 ,134 1,82594 2,233

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std.  Error of

the Estimate

Durbin-

Watson

Predictors:  (Constant), CFI t-1, CFOt-1a. 

Dependent  Variable: LnCFtb. 

 
 

Uji Heteroskedastisitas Setelah Dropping a Variable 

 

Coefficientsa

1,397 ,113 12,413 ,000

4,07E-013 ,000 ,204 1,698 ,092

2,40E-013 ,000 ,171 1,425 ,157

(Constant)

CFOt-1

CFIt-1

Model

1

B Std.  Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig.

Dependent Variable: AbsUt_Ln_Dropa. 

 
 



Lanjutan Lampiran 7 

Output Uji Regresi Setelah Transformasi Data 

 

Uji Normalitas Setelah Dropping a Variable 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

109

,0000000

1,80895053

,114

,065

-,114

1,189

,118

N

Mean

Std.  Dev iat ion

Normal Parametersa,b

Absolute

Positive

Negativ e

Most Extreme

Dif f erences

Kolmogorov-Smirnov Z

Asy mp. Sig. (2-tailed)

Unstandardiz

ed Residual

Test distribution is Normal.a. 

Calculated f rom data.b. 

 
 
 
Analisis Regresi Linear Model 1 

 

Model Summary

,502a ,252 ,238 1,71353

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std.  Error of

the Estimate

Predictors:  (Constant), Et-1, CFt-1a. 

 
 

ANOVAb

104,707 2 52,353 17,830 ,000a

311,237 106 2,936

415,943 108

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors:  (Constant), Et-1, CFt-1a. 

Dependent Variable: LnCFtb. 
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Output Uji Regresi Setelah Transformasi Data 

 

Coefficientsa

23,408 ,182 128,429 ,000

3,37E-012 ,000 ,237 2,809 ,006

1,38E-012 ,000 ,417 4,931 ,000

(Constant)

CFt-1

Et-1

Model

1

B Std.  Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig.

Dependent Variable: LnCFta. 

 
 
 

Analisis Regresi Linear Model 2 
 
 
 Model Summary 
 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 ,388(a) ,150 ,134 1,82594 

a  Predictors: (Constant), CFIt-1, CFOt-1 
 
 ANOVA(b) 
 

Model   
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 62,535 2 31,267 9,378 ,000(a) 

Residual 353,409 106 3,334     

Total 415,943 108       

a  Predictors: (Constant), CFIt-1, CFOt-1 
b  Dependent Variable: LnCFt 
 
 
 Coefficients(a) 
 

Model   

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta B Std. Error 

1 (Constant) 23,530 ,192   122,288 ,000 

CFOt-1 1,62E-012 ,000 ,445 3,962 ,000 

CFIt-1 2,86E-013 ,000 ,112 ,995 ,322 

a  Dependent Variable: LnCFt 
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