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ABSTRACT 

 

 The main purpose of this study is to analyze about the influence of 

earnings, cash flow from operating, revenue, and company size in predicting 

future earnings. The object of this study is various industries which listed at BEI 

within 2004-2008 periods. The statistic method used to test on the research 

hypothesis is double linear regression. The statistical results with t test show that 

only earning predictor is significant in predicting earning.  The result with F test 

show that earnings, cash flow from operating, revenue, and company size give 

significant effect on predicting earning. Adjusted R2 value is 0,421 which means 

42,1 % dependent variable probability can be explained by independent variable 

earnings, cash flow from operating, revenue, and company size and then 57,9% 

explained by other factors outside the regression models. 

Keywords : earnings, cash flow from operating, revenue, and company size 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang Masalah 

Sesuai perkembangan perekonomian global, informasi berlangsung sangat 

cepat sehingga banyak perubahan yang dihadapi dunia usaha. Informasi sangat 

diperlukan dalam menjalankan kegiatan ekonomi, seperti perencanaan dan 

pengembangan perusahaan. Informasi yang diperlukan berbentuk informasi 

yang diperoleh dari laporan keuangan, yaitu laporan yang terdiri atas neraca, 

laporan laba-rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan modal. Untuk itu, 

diperlukan laporan keuangan yang handal bagi para pemakainya untuk 

mengurangi ketidakpastian dalam mengambil keputusan ekonomi, seperti 

penetapan metode penyusutan bagi perusahaan, atau keputusan untuk 

menanamkan modal bagi investor. Salah satu upaya yang dapat dilakukan 

untuk mengurangi ketidakpastian tersebut adalah dengan melakukan analisis 

terhadap laporan keuangan perusahaan. 

Laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi keuangan dan 

berfungsi sebagai sarana untuk mengkomunikasikan informasi keuangan bagi 

pihak-pihak internal dan eksternal perusahaan yang memiliki kepentingan 

untuk mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tersedia pada laporan 

keuangan. Pihak – pihak tersebut  menggunakan laporan keuangan untuk 

memenuhi kebutuhan informasi yang berbeda. Pihak internal, yakni 

manajemen dan karyawan, membutuhkan informasi laporan keuangan untuk 

 Kemampuan Laba Bersih...,Febryansyah, Ak.-Ibs, 2010



2 

 

 

 

menilai kestabilan dan profitabilitas perusahaan, serta menentukan tindakan 

yang akan dilakukan selanjutnya, untuk mempertahankan ataupun 

mengembangkan kinerja perusahaan. Sementara itu, pihak eksternal, yakni 

investor, kreditor, dan instansi pajak, membutuhkan informasi laporan 

keuangan untuk memperoleh informasi seperti deviden yang akan dibayarkan, 

prospek masa depan perusahaan tersebut (bagi investor), keamanan kredit yang 

diberikan (bagi kreditor), serta informasi yang terkait dengan pajak.    

Suatu organisasi bisnis didirikan dengan tujuan mencari laba yang 

maksimum (profit oriented). Earnings atau laba merupakan komponen 

keuangan yang menjadi pusat perhatian sekaligus dasar pengambilan keputusan 

bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Selain itu, laba juga menggambarkan 

sukses tidaknya manajemen menerapkan keputusan yang ditetapkannya.  Oleh 

karena itu, penting bagi perusahaan untuk memprediksi laba bersih masa 

depan. 

Penelitian tentang prediksi laba bersih masa depan di Indonesia, pernah 

dilakukan oleh beberapa peneliti, yaitu Parawiyati dan Baridwan (1998) yang 

menguji kemampuan laba dan arus kas dalam memprediksi laba dan arus kas 

masa depan. Hasil pengujian menunjukan bahwa laba dan arus kas merupakan 

alat prediksi laba dan arus kas masa depan yang signifikan. Prediktor laba 

memberikan pengaruh yang lebih besar dalam memprediksi laba dan arus kas, 

dibanding prediktor arus kas. 

Cahyadi (2006) melakukan penelitian tentang kemampuan earnings dan 

Arus kas dalam memprediksi earnings dan arus kas di masa yang akan datang. 

Hasil pengujian menunjukan bahwa laba dan arus kas merupakan prediktor 
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laba dan arus kas masa depan yang signifikan pada level 5%. Prediktor laba 

lebih baik dibanding prediktor arus kas dalam memprediksi laba, tapi prediktor 

arus kas lebih baik dibanding prediktor laba dalam memprediksi arus kas masa 

depan. 

Pratiwi (2009) meneliti laporan keuangan tahunan 18 emiten industri 

barang konsumsi periode 2005-2007, menemukan bahwa laba bersih masa 

depan dapat diprediksi dengan laba bersih saat ini, arus kas operasi, dan ukuran 

perusahaan dengan persentase sebesar 75%, sedangkan sisanya 25% 

diterangkan oleh variabel yang lain.  

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini akan membahas 

mengenai perusahaan yang bergerak dalam sektor aneka industri di Indonesia. 

Sektor aneka industri dipilih karena pada sektor ini, terdapat variasi perusahaan 

besar dan kecil, sehingga peneliti ingin mengetahui apakah model penelitian 

dapat digunakan pada industri yang bervariasi tersebut. Selain itu, penjualan 

perusahaan aneka industry semakin meningkat tiap tahunnya. Hal ini dapat 

dilihat pada laporan keuangan perusahaan sektor aneka industri, dari tahun 

2004 sampai 2008. Dari peningkatan penjualan ini, akan menarik untuk 

dianalisa mengenai laba perusahaan saat ini dan prediksi laba di tahun 

selanjutnya. 

Dari uraian-uraian latar belakang di atas, maka penelitian ini dimaksudkan 

untuk mendalami lebih lanjut penelitian dari Pratiwi (2009), sehingga peneliti 

tertarik untuk mengambil judul : “Kemampuan Laba Bersih, Arus Kas 

Operasi, Pendapatan, dan Ukuran Perusahaan dalam Memprediksi Laba 

Bersih pada Perusahaan Aneka Industri di BEI Tahun 2004-2008” 
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1.2.     Masalah Penelitian 

1.2.1. Identifikasi Masalah 

Penelitian ini menguji kemampuan prediksi laba bersih saat ini, arus kas 

operasi, pendapatan, dan ukuran perusahaan sebagai variabel bebas, terhadap 

laba bersih masa depan sebagai variabel terikat, serta menggunakan periode 

yang lebih lama 

Data untuk penelitian ini diambil dari laporan keuangan tahunan 

perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam sektor aneka industri yang 

terdaftar di BEI. Periode penelitian yang digunakan adalah tahun 2004-2008 

dengan pertimbangan penulis dapat memperoleh data laporan keuangan 

tahunan yang telah lengkap. Sektor aneka industri ini dipilih karena adanya 

peningkatan penjualan di bidang otomotif dan tekstil (sumber : laporan 

keuangan 2004-2008), serta persaingan dalam penjualan komponen–komponen 

otomotif (Kurniasih, 2008). Persaingan tersebut dapat kita lihat dari produk – 

produk tekstil dan otomotif baru yang bermunculan. 

 

1.2.2. Pembatasan Masalah 

Oleh karena adanya keterbatasan biaya dan waktu, penulis membatasi 

penelitian dengan hal sebagai berikut: 

1. Data penelitian dibatasi hanya pada perusahaan sektor aneka industri 

periode 2004-2008 

2. Variabel bebas yang diteliti adalah laba bersih, arus kas operasi, 

pendapatan, dan ukuran perusahaan 

3. Laba yang digunakan ialah laba bersih tahunan setelah pajak 
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4. Arus kas yang digunakan ialah arus kas operasi, karena merupakan 

aktivitas penghasil pendapatan utama perusahaan 

 

1.2.3. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti 

merumuskan permasalahan yang akan menjadi topik pembahasan dalam 

penelitian ini, yaitu :   

1. Apakah laba bersih mempunyai pengaruh yang signifikan dalam 

memprediksi laba bersih ? 

2. Apakah arus kas operasi mempunyai pengaruh yang signifikan dalam 

memprediksi laba bersih ? 

3. Apakah pendapatan mempunyai pengaruh yang signifikan dalam 

memprediksi laba bersih ? 

4. Apakah size mempunyai pengaruh yang signifikan dalam memprediksi 

laba bersih ? 

5. Apakah laba bersih, arus kas operasi, pendapatan, dan size secara 

bersama-sama berpengaruh signifikan dalam memprediksi laba bersih? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan 

penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaruh signifikan laba bersih dalam memprediksi 

laba bersih masa depan. 
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2. Untuk mengetahui pengaruh signifikan arus kas operasi dalam 

memprediksi laba bersih masa depan. 

3. Untuk mengetahui pengaruh signifikan pendapatan dalam 

memprediksi laba bersih masa depan. 

4. Untuk mengetahui pengaruh signifikan size dalam memprediksi laba 

bersih masa depan. 

5. Untuk mengetahui pengaruh signifikan laba bersih, arus kas operasi, 

pendapatan, dan size secara simultan dalam memprediksi laba bersih 

masa depan. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

1. Bagi praktisi dan investor maupun calon investor 

 Untuk memberikan masukan dalam memprediksi laba bersih 

perusahaan, serta diharapkan penelitian ini dapat berguna sebagai 

pertimbangan untuk pengambilan keputusan untuk menanamkan atau 

menarik modalnya. 

2. Bagi akademisi 

 Diharapkan penelitian ini berguna sebagai tambahan referensi dan 

dapat memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan, khususnya bagi 

ilmu akuntansi keuangan 

3. Bagi penelitian selanjutnya 

 Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai tambahan pengetahuan, sarana 

pembanding dengan penelitian lain, serta dasar mengembangkan topik 

penelitian ini dan menyempurnakan penelitian sebelumnya. 
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1.5.  Sistematika Penulisan 

 Penulisan penelitian ini memiliki sistematika sebagai berikut : 

BAB I Pendahuluan  

Pada bab 1 ini akan dipaparkan tentang hal-hal yang melatar belakangi 

penelitian, identifikasi masalah, dan ruang lingkup permasalahan. Selain itu juga 

dijelaskan tujuan dari penelitian serta manfaat dari penelitian ini bagi para 

investor, bagi akademik dan bagi penulis sendiri.  

BAB II Landasan Teori 

Pada bagian ini akan diuraikan mengenai teori-teori dan diuraikan penelitian-

penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam 

penelitian ini dan pengembangan permasalahan. 

BAB III Metode Penelitian 

Bab ini akan menguraikan lebih dalam mengenai metode penelitian yang 

digunakan, populasi dan sampel, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, 

variabel yang dikumpulkan dan digunakan serta teknik analisa data. 

BAB IV Hasil Analisis dan Implikasi 

Bab ini berisi pembahasan tentang data-data yang digunakan dan melakukan  

analisa terhadap data-data tersebut yang hasil dari analisa tersebut akan 

diinterpretasikan sehingga perumusan masalah dapat terpecahkan. 

BAB V Kesimpulan dan Saran 

Bab ini berisi kesimpulan yang dihasilkan dan saran-saran peneliti kepada 

pihak yang akan melakukan penelitian pada fenomena yang sama dengan 

penelitian ini 
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BAB II 

LANDASAN PEMIKIRAN TEORITIS 

 

2.1. Landasan Teori 

 Untuk lebih memahami isi dan analisis serta hasil penelitian ini, maka 

diperlukan pengertian dasar berupa teori-teori untuk mendukung penelitian yang 

akan dilakukan. Beberapa hal yang berkaitan dengan penelitian ini akan dijelaskan 

lebih lanjut pada sub bab berikutnya. 

2.1.1 Laporan Keuangan 

2.1.1.1. Pengertian Laporan Keuangan 

 Kusumo (2007) mengatakan bahwa Laporan keuangan adalah laporan 

yang berisi informasi keuangan sebuah organisasi. Laporan keuangan yang 

diterbitkan oleh perusahaan merupakan hasil proses akuntansi yang dimaksudkan 

sebagai sarana mengkomunikasikan informasi keuangan terutama kepada pihak 

eksternal. Laporan keuangan yang sering disajikan adalah (1) neraca, (2) laporan 

laba rugi, (3) laporan arus kas, dan (4) laporan ekuitas pemilik atau pemegang 

saham. Selain itu, catatan atas laporan keuangan atau pengungkapan juga 

merupakan bagian integral dari setiap laporan keuangan. 

 Sementara itu, pengertian laporan keuangan menurut Pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan (PSAK) tahun 2009 mengenai Kerangka Dasar Penyusunan 

dan Penyajian Laporan Keuangan (KDPPLK) paragraf 7 adalah sebagai berikut : 
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Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. 

Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, 

laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara 

seperti misalnya sebagai laporan arus kas atau laporan arus dana), catatan-

catatan dan bagian integral dari laporan keuangan. Disamping itu juga termasuk 

skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, 

misalnya, informasi keuangan segmen industri dan geografis serta pengungkapan 

pengaruh perubahan harga. 

Tujuan laporan keuangan dalam PSAK No. 00 tahun 2009 adalah 

menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta 

perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar 

pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan yang disusun 

untuk tujuan ini memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai. Namun 

demikian, laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin 

dibutuhkan pemakai dalam pengambilan keputusan 

Posisi keuangan perusahaan dipengaruhi oleh sumber daya yang 

dikendalikan struktur keuangan, likuiditas, solvabilitas, serta kemampuan 

beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Informasi sumber daya ekonomi yang  

dikendalikan, dan kemampuan perusahaan dalam memodifikasi sumber daya guna 

memprediksi perusahaan dalam menghasilkan kas (dan setara kas) di masa depan, 

dan bagaimana penghasilan bersih (laba) dan arus kas dimasa depan akan 

didistribusikan kepada mereka yang memiliki hak didalam perusahaan. informasi 

tersebut juga berguna untuk memprediksi seberapa jauh perusahaan akan berhasil 

meningkatkan lebih lanjut sumber keuangannya. Informasi likuiditas dan 
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solvabilitas berguna untuk memprediksi kemampuan perusahaan dalam 

pemenuhan komitmen keuangannya pada saat jatuh tempo. Likuiditas merupakan 

ketersediaan kas jangka pendek di masa depan setelah memperhitungkan 

komitmen yang ada. Solvabilitas merupakan ketersediaan kas jangka panjang 

untuk memenuhi komitmen pada saat jatuh tempo. (PSAK ; 2009) 

  

2.1.1.2. Pihak – Pihak Pengguna Laporan Keuangan 

 Pengguna laporan keuangan dijelaskan dalam Kerangka Dasar Penyusunan 

dan Penyajian Laporan Keuangan dalam PSAK No. 1 Tahun 2009, yaitu meliputi 

investor sekarang dan investor potensial, karyawan, pemberi pinjaman, pemasok 

dan kreditor usaha lainnya, pelanggan, pemerintah serta lembaga-lembaga 

lainnya, dan masyarakat.  Masing-masing pihak tersebut memiliki kebutuhan yang 

berbeda atas laporan keuangan, yaitu sebagai berikut: 

1. Investor  

Penanam modal berisiko dan penasihat mereka berkepentingan dengan 

risiko yang melekat serta hasil pengembangan dari investasi yang mereka 

lakukan. Mereka membutuhkan informasi untuk membantu menentukan 

apakah harus membeli, manahan, atau menjual investasi tersebut. 

Pemegang saham juga tertarik pada informasi yang memungkinkan 

mereka untuk menilai kemampuan perusahaan untuk membayar dividen. 

2. Karyawan  

Karyawan dan kelompok-kelompok yang mewakili mereka tertarik pada 

informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas perusahaan. Mereka juga 
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tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai 

kemampuan perusahaan dalam memberikan balas jasa, imbalan 

pascakerja, dan kesempatan kerja. 

3. Pemberi pinjaman  

Pemberi pinjaman tertarik dengan informasi keuangan yang 

memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah pinjaman serta 

bunganya dapat dibayar pada saat jatuh tempo. 

4. Pemasok dan kreditor usaha lainnya  

Pemasok dan kreditor usaha lainnya tertarik dengan informasi yang 

memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah jumlah yang terutang 

akan dibayar pada saat jatuh tempo.  Kreditor usaha berkepentingan pada 

perusahaan dalam tenggang waktu yang lebih pendek daripada pemberi 

pinjaman kecuali kalau sebagai pelanggan utama mereka bergantung 

pada kelangsungan hidup perusahaan. 

5. Pelanggan  

Para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai 

kelangsungan hidup perusahaan, terutama kalau mereka terlibat dalam 

perjanjian jangka panjang dengan, atau bergantung pada perusahaan. 

6. Pemerintah  

Pemerintah dan berbagai lembaga yang berada di bawah kekuasaannya 

berkepentingan dengan alokasi sumber daya dan karena itu 

berkepentingan dengan aktivitas perusahaan. Mereka juga membutuhkan 

informasi untuk mengatur aktivitas perusahaan, menetapkan kebijakan 
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pajak, dan sebagai dasar untuk menyusun statistik pendapatan nasional 

dan statistik lainnya. 

7. Masyarakat  

Perusahaan mempengaruhi anggota masyarakat dalam berbagai cara. 

Misalnya, perusahaan dapat memberikan kontribusi berarti pada 

perekonomian nasional, termasuk jumlah orang yang dipekerjakan dan 

perlindungan kepada penanam modal domestik. Laporan keuangan dapat 

membantu masyarakat dengan menyediakan informasi kecenderungan dan 

perkembangan terakhir kemakmuran perusahaan serta rangkaian 

aktivitasnya. 

2.1.2. Laporan Arus Kas 

2.1.2.1. Pengertian Laporan Arus Kas 

 Menurut IAI dalam PSAK No.2 (2009) mengenai laporan arus kas, 

menyatakan arus kas adalah arus masuk dan arus keluar, kas atau setara kas. 

Informasi tentang arus kas suatu perusahaan berguna bagi para pemakai laporan 

keuangan sebagai dasar untuk menilai kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan kas dan setara kas dan menilai kebutuhan perusahaan untuk 

menggunakan arus kas tersebut. Dalam proses pengambilan keputusan ekonomi, 

para pemakai perlu melakukan evaluasi terhadap kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan kas dan setara kas serta kepastian perolehannya . 

Tujuan Pernyataan ini adalah memberi informasi historis mengenai 

perubahan kas dan setara kas dari suatu perusahaan melalui laporan arus kas yang 
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mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi maupun 

pendanaan selama suatu periode akuntansi. 

Kieso dan Weygandt (2007) dalam buku intermediate accounting FASB 

update edisi 12, menyatakan bahwa tujuan utama dari laporan arus kas adalah 

memberikan informasi yang relevan mengenai penerimaan kas dan pengeluaran 

kas dari suatu perusahaan dalam satu periode. Dalam mencapai tujuan ini, laporan 

arus kas melaporkan (1) arus kas dari kegiatan operasi selama satu periode, (2) 

arus kas dari aktivitas investasi, (3) arus kas dari transaksi pembiayaan, dan (4) 

selisih dari peningkatan dan penurunan kas selama periode berjalan. 

 

2.1.2.2. Kegunaan Laporan Arus Kas 

 Informasi dalam laporan arus kas seharusnya dapat membantu investor, 

kreditor, dan pihak lain yang berkepentingan. Menurut Kieso dan Weygandt 

(2007) dalam buku intermediate accounting FASB update edisi 12, kegunaan 

laporan arus kas adalah : 

1. Menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan arus kas masa depan. 

2. Menilai kemampuan entitas untuk membayar deviden dan memenuhi 

kewajibannya 

3. Menilai perbedaan antara laba bersih dengan arus kas bersih dari 

aktivitas operasi 

4. Menilai investasi kas maupun non-kas serta transaksi pembiayaan 

selama periode berjalan 
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2.1.2.3.    Klasifikasi Arus Kas 

2.1.2.3.1. Aktivitas Operasi 

Menurut PSAK No. 2 paragraf 12 tahun 2009, jumlah arus kas yang 

berasal dari aktivitas operasi merupakan indikator yang menentukan apakah 

operasi perusahan dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk melunasi 

pinjaman, memelihara kemampuan operasi perusahaan, membayar dividen dan 

melakukan investasi baru tanpa mengandalkan 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 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. Beberapa contoh arus kas dari aktivitas operasi (PSAK No.2 paragraf 

13 tahun 2009) yaitu : 

1. Penerimaan kas dari penjualan barang dan jasa. 

2. Penerimaan kas dari royalti, komisi dan pendapatan lain. 

3. Pembayaran kas kepada pemasok barang dan jasa. 

4. Pembayaran kas kepada karyawan. 

5. Penerimaan dan pembayaran kas oleh perusahaan asuransi sehubungan 

dengan premi, klaim, anuitas dan manfaat asuransi lainnya. 

6. Pembayaran kas atau penerimaan kembali pajak penghasilan kecuali 

jika dapat diidentifikasikan secara khusus sebagai bagian dari aktivitas 

pendanaan dan investasi. 
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7. Penerimaan dan pembayaran kas dari kontrak yang diadakan untuk 

tujuan transaksi usaha dan perdagangan. 

 

Dalam PSAK No. 2 tahun 2009 mengenai laporan arus kas, perusahaan 

diwajibkan untuk melaporkan arus kas dari aktifitas operasi dengan menggunakan 

salah satu metode, yaitu : 

1. Metode Langsung 

Metode langsung mengungkapkan kelompok utama dari penerimaan kas 

bruto dan pengeluaran kas bruto. Dalam metode ini setiap perkiraan yang berbasis 

akrual pada laporan laba rugi diubah menjadi perkiraan pendapatan dan 

pengeluaran kas sehingga menggambarkan penerimaan dan pembayaran aktual 

dari kas. Jadi, metode langsung memfokuskan pada arus kas daripada laba bersih 

akrual sehingga dianggap lebih informatif dan terperinci. Informasi mengenai 

kelompok utama dan pengeluaran kas bruto dijelaskan oleh IAI dalam PSAK 

No.2, yaitu : 

“Dengan metode langsung, informasi mengenai kelompok utama 

penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto dapat diperoleh dari catatan 

akuntansi perusahaan dan dengan menyesuaikan penjualan, beban pokok 

penjualan, dan pos-pos lain dalam laporan laba rugi untuk perubahan 

persediaan, piutang usaha dan hutang usaha dalam periode berjalan, pos bukan 

kas lainnya, dan pos lain yang berkaitan dengan arus kas investasi dan 

pendanaan”. 
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2. Metode Tidak Langsung 

Pelaporan arus kas dari aktifitas operasi dengan menggunakan metode 

tidak langsung berdasarkan PSAK No. 2 tahun 2009 : 

“Dengan metode ini laba atau rugi bersih disesuaikan dengan mengoreksi 

pengaruh dari transaksi bukan kas, penangguhan atau akrual dari penerimaan 

atau pembayaran kas untuk operasi dari masa lalu dan masa depan, serta unsur 

penghasilan atau beban yang berkaitan dengan arus kas investasi atau 

pendanaan”. 

Jadi pada dasarnya metode tidak langsung ini merupakan rekonsiliasi laba 

bersih yang diperoleh perusahaan. Metode ini memberikan suatu rangkaian 

hubungan antara laporan arus kas dengan laporan laba rugi dan neraca. 

Dalam PSAK No. 2 juga diatur mengenai penentuan arus kas bersih dalam 

aktifitas operasi dalam metode tidak langsung. Dalam metode tidak langsung, arus 

kas bersih diperoleh dari aktifitas operasi ditentukan dengan menyesuaikan laba 

atau rugi bersih dari pengaruh : (1) Perubahan persediaan dan piutang usaha serta 

hutang usaha selama periode berjalan, (2) pos bukan kas seperti penyusutan, 

penyisihan, pajak ditangguhkan, keuntungan dan kerugian, valuta asing yang 

belum direalisasi, laba perusahaan asosiasi yang belum dibagikan dan hak 

minoritas dalam laba/rugi konsolidasi, (3) semua pos lain yang berkaitan dengan 

arus kas investasi dan pendanaan. 

Dalam PSAK No. 2 menganjurkan : 

“Perusahaan untuk menggunakan metode langsung karena metode ini 

menghasilkan informasi yang berguna dalam mengestimasi arus kas masa depan 
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yang tidak dapat dihasilkan dengan metode tidak langsung. Namun penyusunan 

laporan arus kas dengan metode ini lebih sulit dan memerlukan waktu yang lebih 

lama”. 

Jadi kedua metode di atas dapat ditetapkan dan akan memberikan hasil 

yang sama. Pemilihan antara keduanya tergantung kebijaksanaan dari masing-

masing perusahaan. Bentuk laporan dengan metode tidak langsung lebih sering 

digunakan karena dalam penyusunannya lebih mudah dan sederhana dibanding 

dengan metode langsung. 

 

2.1.2.3.2. Aktivitas Investasi 

Dalam PSAK No.2 paragraf 15 tahun 2009, pengungkapan terpisah arus 

kas yang berasal dari aktivitas investasi perlu dilakukan sebab arus kas tersebut 

mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas sehubungan dengan sumber daya 

yang bertujuan menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan. Beberapa 

contoh arus kas yang berasal dari aktivitas investasi yaitu : 

1. Pembayaran kas untuk membeli aktiva tetap, aktiva tidak berwujud dan 

aktiva jangka panjang lain, termasuk biaya pengembangan yang 

dikapitalisasi dan aktiva tetap yang dibangun sendiri 

2. Penerimaan kas dari penjualan tanah, bangunan dan peralatan serta 

aktiva tidak berwujud dan aktiva jangka panjang lain 

3. Perolehan saham atau instrumen keuangan perusahaan lain 

4. Uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain serta 

pelunasannya (kecuali yang dilakukan oleh lembaga keuangan) 
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5. Pembayaran kas sehubungan dengan future contracts, forward 

contracts, option contracts dan swap contracts kecuali apabila kontrak 

tersebut dilakukan untuk tujuan perdagangan atau apabila pembayaran 

tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas pendanaan. 

 

2.1.2.3.3. Aktivitas Pendanaan 

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 (PSAK No.2 paragraf 16 tahun 

2007). Beberapa contoh arus kas yang berasal dari aktivitas pendanaan yaitu : 

1. Penerimaan kas dari emisi saham atau instrumen modal lainnya. 

2. Pembayaran kas kepada para pemegang saham untuk menarik atau 

menebus saham perusahaan. 

3. Penerimaan kas dari emisi obligasi, pinjaman, wesel, hipotek dan 

pinjaman lainnya. 

4. Pelunasan pinjaman. 

5. Pembayaran kas oleh penyewa (lessee) untuk mengurangi saldo 

kewajiban yang berkaitan dengan sewa pembiayaan (finance lease) 

 

2.1.3. Laba 

Menurut Kieso dan Weygandt (2007) dalam buku intermediate accounting 

FASB update edisi 12, Laporan laba rugi merupakan laporan yang 

menggambarkan tingkat kesuksesan perusahaan dalam satu periode. Komunitas 

bisnis dan investasi menggunakan laporan ini untuk menentukan tingkat 
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profitabilitas, nilai investasi, dan kelayakan kredit. Laporan ini juga memberikan 

informasi yang dapat digunakan investor dan kreditor untuk memprediksi jumlah, 

waktu, dan ketidakpastian arus kas masa depan. 

Dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan 

(KDPPLK) paragraf 69 dikatakan bahwa : 

”Penghasilan bersih (laba) sering kali digunakan sebagai ukuran kinerja 

atau sebagai dasar bagi ukuran yang lain seperti imbal hasil investasi (return on 

investment), atau laba per saham (earnings per share). Unsur yang langsung 

berkaitan dengan pengukuran penghasilan bersih (laba) adalah penghasilan dan 

beban” 

Pengertian penghasilan (income) pada KDPPLK paragraf 70 dikatakan 

bahwa : 

”Penghasilan (income) adalah kenaikan manfaat ekonomi selama suatu 

periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau 

penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal 

dari kontribusi penanam modal” 

Informasi laba merupakan komponen dari laporan keuangan perusahaan, 

menurut SFAC no.1 (1992) memiliki manfaat sebagai berikut; menilai kinerja 

manajemen, membantu mengestimasi kemampuan laba yang representatif dalam 

jangka panjang, memprediksi laba dan menaksir risiko dalam investasi atau kredit. 

Tujuan utama pelaporan laba adalah untuk memberikan informasi yang 

berguna bagi mereka yang paling berkepentingan dengan laporan keuangan. 

Tetapi tujuan yang lebih khusus harus lebih diperinci untuk lebih memahami 

pelaporan laba. Tujuan yang lebih khusus meliputi penggunaan laba sebagai 
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pengukuran efisiensi manajemen, penggunaan angka laba historis untuk 

membantu meramalkan keadaan usaha di masa yang akan datang, dan penggunaan 

laba sebagai pengukuran keberhasilan serta sebagai pedoman pengambilan 

keputusan manajerial di masa yang akan datang. 

Wild (2002) yang dikutip oleh Cahyadi (2006), mengungkapkan bahwa 

bagian penting dari analisa laporan keuangan adalah peramalan laba dari berbagai 

perspektif analisis, mengevaluasi tingkat laba dan penilaian akan masa depan 

perusahaan tersebut. Hal lain yang perlu dipertimbangkan dalam peramalan laba 

adalah interaksi diantara komponen dan metode peramalan stastistik serta 

perkiraan kondisi bisnis yang akan datang.   

 

2.1.4. Pendapatan 

 Menurut Pratowo dan Juliaty (2002) dalam Siregar (2006), Pendapatan 

adalah penghasilan yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas yang biasa dan yang 

dikenal dengan sebutan berbeda, seperti misalnya penjualan barang dagang, 

penghasilan jasa (fees), pendapatan bunga, pendapatan deviden, royalties, dan 

sewa. 

 

2.1.5. Ukuran Perusahaan ( Size ) 

Menurut Suwito (2005) dalam Pratiwi (2009), Ukuran perusahaan (size) 

umumnya dinilai dari besarnya aktiva perusahaan. Ukuran perusahaan adalah 

suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecil perusahaan menurut 

berbagai cara, antara lain : total aktiva, log size, kapitalisasi pasar, jumlah tenaga 

kerja, dan sebagainya. Pada dasarnya, ukuran perusahaan hanya terbagi dalam 3 
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kategori yaitu perusahaan besar (large firm), perusahaan menengah (medium firm) 

dan perusahaan kecil (small firm). Penentuan ukuran perusahaan ini didasarkan 

pada total asset perusahaan.  

Watts dan Zimmerman (1978) yang dikutip oleh Damayanthi (2006) 

berpendapat bahwa besaran perusahaan berpengaruh negatif terhadap laba karena 

perusahaan besar cenderung menurunkan laba untuk tujuan mengurangi pembebanan 

pajak yang tinggi. 

 

2.2. Hubungan antara Laba, Arus Kas, Pendapatan dan Ukuran 

Perusahaan dalam Memprediksi Laba 

2.2.1. Kemampuan Laba Memprediksi Laba 

 Laba digunakan untuk memprediksi laba dimasa yang akan datang. Dalam 

penelitian Parawiyati dan Baridwan (1998) disebutkan bahwa laba merupakan 

prediktor yang baik dalam memprediksi laba dan arus kas masa depan. Hal ini 

juga didukung dengan hasil penelitian Cahyadi (2006), yang memperoleh hasil 

yang sama, yakni laba merupakan prediktor laba dan arus kas masa depan. 

 

2.2.2. Kemampuan Arus Kas Memprediksi Laba 

 Priyanto (2006) berpendapat bahwa laba suatu perusahaan mencerminkan 

transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian yang membentuk aktivitas operasi 

perusahaan (operating activities). Penggunaan cash flow sebagai peramal 

mengenai earning hanya memperkuat kelemahan-kelemahan dari net income 

sebagai prediksi kemampuan perusahaan memprediksi earning, yang mana 

kelemahan net income sebagai estimasi earning di masa depan ialah karena dalam 
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beberapa hal terdapat ketidakmampuan untuk melakukan matching (perpaduan) 

yang tepat antara expense (biaya) dengan revenue (penghasilan) 

Meskipun prediksi mengenai earning tergantung dari beberapa faktor 

yang cukup rumit, namun dalam membuat prediksi tentang earning di masa yang 

akan datang pembaca laporan keuangan akan tertolong apabila tersedia informasi 

tentang jenis-jenis arus sebagai berikut:  

a) Arus kas yang berhubungan dengan kegiatan utama perusahaan pada saat 

ini.  

b) Arus kas yang timbul berulang-ulang maupun yang sesekali saja terjadi, 

yang timbul dari kejadian-kejadian yang tidak terduga (bukan yang 

berhubungan dengan kegiatan perusahaan) atau keinginan menciptakan 

lingkungan suasana yang baik bagi perusahaan dikemudian hari.  

c) Arus kas yang akan dipakai untuk memperluas fasilitas produksi dan 

meningkatkan inventory (persediaan), serta arus kas yang diperoleh dari 

penjualan dan tidak diperlukan untuk kegiatan perusahaan dimasa yang 

akan datang  

2.2.3. Kemampuan Pendapatan Memprediksi Laba 

 Siregar (2006) dalam penelitiannya memperoleh hasil bahwa pendapatan 

merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam memprediksi laba bersih 

masa depan. Pendapatan merupakan unsur atau bagian dari laporan laba rugi, 

sehingga besaran pendapatan mempengaruhi jumlah laba yang akan diterima. 

2.2.4 Kemampuan Ukuran Perusahaan  Memprediksi Laba 

 Yulianto (2007) yang dikutip oleh Pratiwi (2009) berpendapat bahwa 

perusahaan yang memiliki aktiva besar umumnya akan mendapatkan lebih banyak 
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perhatian dari berbagai pihak seperti para analis, investor, dan pemerintah 

sehingga perusahaan besar diperkirakan akan menghindari fluktuasi laba yang 

terlalu drastis untuk menghindari kenaikan pajak. 

 

2.3. Penelitian Terdahulu 

Parawiyati dan Baridwan (1998) melakukan penelitian untuk mengetahui 

apakah laba dan arus kas memiliki pengaruh untuk memprediksi laba dan arus kas 

masa depan perusahaan. Variabel independen pada penelitian ini adalah laba dan 

arus kas saat ini, dan variabel dependennya adalah laba dan arus kas tahun 

berikutnya. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur dengan periode 

penelitian 1989-1994. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pengujian 

kemampuan prediktor laba dan arus kas untuk memprediksi laba dan arus kas 

menunjukkan bahwa kedua prediktor tersebut signifikan, tetapi laba memberikan 

nilai koefisien regresi lebih besar dibandingkan arus kas. Pengujian kemampuan 

prediksi incremental laba terhadap arus kas menunjukkan bahwa koefisien 

korelasi prediktor laba lebih besar dibandingkan arus kas dalam memprediksi arus 

kas. 

Siregar (2006) melakukan penelitian pada industri semen yang terdaftar di 

BEJ. Hasil penelitian ini mengatakan bahwa komponen laba, yakni pendapatan, 

laba usaha, dan beban pajak tidak memiliki pengaruh yang signifikan dalam 

memprediksi laba bersih. 

Cahyadi (2006) menguji kemampuan earnings dan arus kas dalam 

memprediksi earnings dan arus kas di masa yang akan datang. Penelitian 

dilakukan pada perusahaan manufaktur dengan periode 2003-2004. Hasil 
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penelitian menyimpulkan bahwa prediktor earnings lebih baik dalam 

memprediksi earnings di masa depan dibandingkan prediktor arus kas dalam 

memprediksi earnings. Namun prediktor arus kas lebih baik dalam memprediksi 

arus kas di masa depan dibandingkan prediktor earnings dalam memprediksi arus 

kas 

 Dahler dan Febrianto (2006) menguji kemampuan prediktif earnings dan 

arus kas dalam memprediksi arus kas di masa depan. Penelitian ini dilakukan 

dengan membandingkan perusahaan yang memiliki laba positif dan yang memiliki 

laba negatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa arus kas operasi tahun berjalan 

memiliki kemampuan yang lebih baik dibandingkan dengan earnings dalam 

memprediksi arus kas operasi masa depan, baik untuk kelompok perusahaan 

berlaba positif maupun berlaba negatif. 

 Pratiwi (2009) melakukan penelitian pada industri barang konsumsi yang 

terdaftar di BEI periode 2005-2007. Variabel independen pada penelitian ini 

adalah log laba bersih, log arus kas operasi, dan log ukuran perusahaan. 

Sementara variabel dependennya adalah  log laba bersih pada periode berikutnya. 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah laba, arus kas operasi, dan 

ukuran perusahaan memiliki pengaruh untuk memprediksi laba bersih. Hasil 

penelitian menunjukan bahwa laba bersih, arus kas operasi dan size mampu 

menjelaskan pengaruhnya terhadap laba bersih masa depan, baik secara parsial, 

maupun secara simultan. 
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2.4. Rerangka Pemikiran 

 Hubungan teoritis antara variabel independen laba bersih, arus kas operasi, 

penjualan, dan ukuran perusahaan terhadap variabel dependen laba bersih masa 

depan, dapat dilihat pada skemakerangka pemikiran berikut : 

 

Gambar 2.1. Rerangka Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. Perumusan Hipotesis Penelitian 

Hipotesis yang diajukan penulis untuk melihat pengaruh laba bersih, arus 

kas operasi, pendapatan, dan size perusahaan, baik secara parsial maupun simultan 

dalam memprediksi laba bersih masa depan, adalah sebagai berikut : 

1. Pengaruh laba bersih dalam memprediksi laba bersih  

Ho1 : Laba bersih tidak berpengaruh dalam memprediksi laba bersih  

Ha1 : Laba bersih berpengaruh dalam memprediksi laba bersih 

 

Laba bersih (t+1) 

perusahaan (Y) 

Pendapatan (t) (X3) 

Arus kas operasi (t) 

perusahan (X2) 

Size (t) (X4) 

Laba bersih (t) 
Perusahaan (X1) 
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2. Pengaruh arus kas operasi dalam memprediksi laba bersih  

Ho2 : arus kas operasi tidak berpengaruh dalam memprediksi laba 

bersih 

Ha2 : arus kas operasi berpengaruh dalam memprediksi laba bersih 

3. Pengaruh pendapatan dalam memprediksi laba bersih  

Ho3 : Pendapatan tidak berpengaruh dalam memprediksi laba bersih 

Ha3 : Pendapatan berpengaruh dalam memprediksi laba bersih 

4. Pengaruh size dalam memprediksi laba bersih  

Ho4 : size tidak berpengaruh dalam memprediksi laba bersih 

Ha4 : size berpengaruh dalam memprediksi laba bersih 

5. Pengaruh laba bersih, arus kas operasi, pendapatan, dan size secara 

simultan dalam memprediksi laba bersih 

Ho5  : laba bersih, arus kas operasi, penjualan, dan size perusahaan 

secara bersama-sama tidak berpengaruh dalam memprediksi 

laba bersih 

Ha5  : laba bersih, arus kas operasi, penjualan, dan size perusahaan 

secara bersama-sama berpengaruh dalam memprediksi laba 

bersih 

 Jika hipotesis nol penelitian tidak dapat ditolak, maka variabel independen 

yang diteliti tidak dapat digunakan untuk memprediksi laba bersih. Sebaliknya, 

jika hipotesis nol ditolak atau hipotesis alternatif penelitian diterima berarti 

variabel independen yang diteliti dapat memprediksi laba bersih.  
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN  

 

3.1. Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan pada tahun 2010 dengan objek penelitian 

perusahaan pada sektor aneka industri di Bursa Efek Indonesia dengan rentang 

waktu 2004-2008. Pada penelitian ini, hubungan yang ingin diteliti adalah 

kemampuan laba bersih, arus kas operasi, pendapatan, dan ukuran perusahaan 

dalam memprediksi laba bersih pada tahun 2004-2008. 

3.2.  Metode Pengumpulan Data 

3.2.1. Data yang Dihimpun 

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan 

perusahaan pada sektor aneka industri yang telah go public dan sudah terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia selama periode 2004-2008, serta telah memenuhi kriteria 

yang ditetapkan. 

3.2.2. Metode Pengambilan Sampel 

 Metode pemilihan sampel ditentukan dengan metode purposive sampling, 

yaitu jenis pemilihan sampel secara acak yang informasinya diperoleh dengan 

menggunakan kriteria tertentu (Sekaran, 2003). Kriteria yang digunakan adalah : 

1. Perusahaan yang terdaftar sebagai perusahaan publik di Indonesia 

Stock Exchange (IDX) dari tahun 2004 hingga 2008. 
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2. Perusahaan yang bergerak pada sektor aneka industri. 

3. Selama periode pengamatan, perusahaan yang bersangkutan secara 

berturut – turut tidak mengalami kerugian, karena tujuan dari 

penelitian ini berkaitan dengan prediksi pertumbuhan laba. 

4. Perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan yang dinyatakan 

dalam satuan mata uang rupiah 

5. Perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan per 31 Desember 

secara berturut-turut dari tahun 2004 hingga 2008. 

3.2.3. Teknik Pengumpulan Data  

 Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data 

sekunder, yaitu data yang tidak secara langsung diambil dari perusahaan 

melainkan melalui sumber kedua, berupa jurnal – jurnal dan buku yang 

bersangkutan dengan judul skripsi, serta laporan laba-rugi, laporan arus kas, dan 

neraca perusahaan selama kurun waktu 4 tahun mulai dari tahun 2004 sampai 

dengan tahun 2008 yang terdaftar di BEI. Data yang dikumpulkan berasal dari 

hasil unduh di website BEI ( www.idx.co.id ). Jenis data yang digunakan adalah 

data panel yaitu menggabungkan data time series dan cross sectional. 

3.3. Variabel Penelitian dan Pengukurannya 

 1. Variabel dependen 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah laba bersih (t+1). Laba 

disini adalah laba bersih tahunan setelah pajak. 
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 2. Variabel independen 

Variabel independen adalah laba bersih (t), arus kas operasi (t) , 

pendapatan (t), dan ukuran perusahaan (size) (t). 

Variabel Pengukuran 

Dependen  

• Laba bersih (t+1) Ln laba pada tahun  2005, 2006, 2007, 2008 

Independen  

• Laba bersih (t) Ln laba pada tahun 2004, 2005, 2006, 2007 

• Arus Kas Operasi (t) Ln arus kas operasi tahun 2004, 2005, 2006, 2007 

• Pendapatan (t) Ln pendapatan tahun 2004, 2005, 2006, 2007 

• Size (t) Ln total aktiva tahun 2004, 2005, 2006, 2007 

 

3.4 Model dan Hipotesis Penelitian 

 Pada penelitian ini menggunakan regresi berganda untuk menguji variabel-

variabel independen terhadap variasi variabel dependen. Persamaan regresi yang 

digunakan adalah : 

 Ln Y = α + β1. ln X1 + β2. ln X2 + β3. ln X3 + β4. ln X4 + ε 

 Dalam hal ini : 

 Ln Y     = Laba bersih t+1 

 α      =   Konstanta 

 β1, β2, β3, β4    =   Koefisien regresi 

 ln X1      = Laba bersih t 

ln X2   = Arus kas operasi t 
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ln X3   = Pendapatan t 

ln X4   = Size t 

 ε      =  Error 

 Sesuai dengan persamaan regresi di atas, maka pengujian hipotesis yang 

dapat diajukan sebagai berikut : 

 H01   :  Laba bersih tidak signifikan dalam memprediksi laba bersih 

Ha1  :  Laba bersih signifikan dalam memprediksi laba bersih 

H02  :  Arus kas operasi tidak signifikan dalam memprediksi laba bersih 

Ha2  :  Arus kas operasi signifikan dalam memprediksi laba bersih 

H03 :  Penjualan tidak signifikan dalam memprediksi laba bersih 

Ha3 :  Penjualan signifikan dalam memprediksi laba bersih 

H04 :  Size tidak signifikan dalam memprediksi laba bersih 

Ha4 :  Size signifikan dalam memprediksi laba bersih 

H05 :  Laba bersih, arus kas operasi, penjualan, dan size secara bersama 

   tidak signifikan dalam memprediksi laba bersih 

 Ha5 :  Laba bersih, arus kas operasi, penjualan, dan size secara bersama   

signifikan dalam memprediksi laba bersih 

3.5 Uji Asumsi Klasik 

      Pengujian model regresi berganda dalam menguji variabel independen 

yang digunakan untuk memprediksi variabel dependen harus menghindari 

kemungkinan penyimpangan asumsi klasik. Dalam penelitian ini, uji asumsi 

klasik yang digunakan yaitu Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, Uji 

Heteroskedastisitas dan Uji Autokorelasi. 
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3.5.1  Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel dependen dan variabel independen, keduanya mempunyai distribusi 

normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi data 

normal atau mendekati normal (Ghozali, 2002). Untuk menguji apakah data 

normal atau tidak, dapat dilakukan dengan melihat grafik histogram, Kolmogorov-

Smirnov,  ataupun dengan grafik plot yang membandingkan antara data observasi 

dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Dasar analisisnya adalah: 

a. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal 

maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. 

b. Jika data menyebar jauh dari diagonal dan tidak mengikuti arah garis 

diagonal atau garis histogramnya tidak menunjukkan pola distribusi 

normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas 

3.5.2 Uji Multikolinearitas 

   Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan 

adanya korelasi antar variabel independen (Ghozali, 2002). Model regresi yang 

baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel-

variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. 

Variabel ortogonal adalah variabel bebas yang nilai korelasi antara sesama 

variabel bebas sama dengan nol.  

Untuk mendeteksi multikolinieritas dengan melihat nilai tolerance dan 

nilai Variance Inflation Factor (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan apakah 
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terdapat variabel independen tertentu yang menjelaskan variabel independen 

lainnya. Dalam pengertian sederhana setiap variabel independen menjadi variabel 

dependen dan diregresi terhadap variabel independen lainnya. Tolerance 

mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan 

oleh variabel independen lainnya. Maka, nilai tolerance yang rendah sama dengan 

nilai VIF yang tinggi. Nilai cut-off  yang umum dipakai untuk menunjukkan 

adanya multikoleniaritas 0,95 atau sama dengan nilai VIF diatas 10. 

3.5.3 Uji Heteroskedastisitas 

  Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan 

kepengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain tetap, maka disebut Homokedastisitas dan jika berbeda disebut 

Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang Homokedastisitas atau 

tidak terjadi Heteroskedastisitas. Kebanyakan data crossection mengandung 

situasi Heteroskedastisitas karena data ini menghimpun data yang mewakili 

berbagai ukuran (kecil, sedang dan besar). Cara untuk mendeteksi ada atau 

tidaknya Heteroskedastisitas yaitu dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi 

variabel dependen yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID (Ghozali, 2002). 

Pengujian dilakukan dengan analisis grafik scatterplot. 

3.5.4 Uji Autokorelasi 

      Uji autokorelasi menurut Ghozali (2002) bertujuan menguji apakah dalam 

model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t 

dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Model regresi yang 
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baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Cara yang dapat digunakan 

untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi yaitu dengan uji Durbin Watson. 

Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi : 

 

Sumber : Ghozali (2002) 

3.6.  Teknik Pengujian Statistik 

3.6.1. Uji Statistik t 

 Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel independen secara inividual dalam menerangkan variasi variabel 

dependen (Ghozali, 2002). Dalam penelitian ini pengujian dilakukan dengan 

significant level 0,05 (α = 5%). 

Jika nilai signifikan > 0,05 maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak 

signifikan). Hal ini berarti secara parsial variabel independen tidak berpengaruh 

signifikan terhadap variabel dependen. 

Jika 

0 < d < dl 

dl ≤ d ≤ du 

4 – dl < d < 4 

4 −−−− du ≤ d ≤4 −−−− dl 

du < d < 4 −−−− du 

Keputusan 

Ada autokorelasi positif 

Tak ada keputusan 

Ada autokorelasi negatif 

Tak ada keputusan 

Tak ada autokorelasi, positif atau negatif 
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Jika nilai signifikan ≤ 0,05 maka hipotesis diterima (koefisien regresi signifikan). 

Hal ini berarti secara parsial variabel independen berpengaruh signifikan terhadap 

variabel dependen. 

3.6.2. Uji Statistik F 

 Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel 

independen yang dimaksudkan dalam model mempunyai pengaruh secara 

bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen (Ghozali, 2002). Dalam 

penelitian ini pengujian dilakukan dengan significant level 0,05 (α = 5%). 

 Jika nilai signifikan > 0,05 maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak 

signifikan). Hal ini berarti secara simultan kedua variabel independen tersebut 

tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 

 Jika nilai signifikan ≤ 0,05 maka hipotesis diterima (koefisien regresi 

signifikan). Hal ini berarti secara simultan kedua variabel independen tersebut 

berpengaruh signifikan terhadap variabel independen. 

3.6.3. Koefisien Determinasi 

 Koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Adjusted R2 

digunakan mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan 

variasi variabel dependen. Jika R dan Adjusted R2 memiliki nilai yang mendekati 

angka satu, berarti variabel-variabel independen memiliki hubungan yang sangat 

kuat dan memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2002). 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian 

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan 

yang bergerak dalam sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

untuk periode 2004 – 2008. Berdasarkan data yang diperoleh dari BEI diketahui 

bahwa jumlah perusahaan aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

sampai tahun 2008 adalah 46 perusahaan, yaitu : 

1. Subsektor otomotif dan komponennya terdiri dari 12 perusahaan, yaitu  

No. Kode Nama Perusahaan 

1 AUTO Astra Otoparts Tbk 

2 BRAM Indo Kordsa Tbk 

3 GDYR Goodyear Indonesia Tbk 

4 IMAS Indomobil Sukses Int. I Tbk 

5 INDS Indospring Tbk 

6 LPIN Multi Prima Sejahtera Tbk 

7 MASA Multistrada Arah Sarana Tbk 

8 NIPS Nipress Tbk 

9 PRAS Prima Alloy Steel Tbk 

10 SMSM Selamat Sempurna Tbk 

11 SQMI Allbond Makmur Usaha Tbk 

12 SUGI Sugi Samapersada Tbk 
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2. Subsektor tekstil dan garmen terdiri dari 21 perusahaan, yaitu 

No Kode Perusahaan 

1 ARGO Argo Pantes Tbk 

2 CNTB Saham Seri B ( Centex Tbk ) 

3 CNTX Centex ( Saham Preferen) Tbk 

4 DOID Delta Dunia Petroindo Tbk 

5 ERTX Eratex Djaja Tbk 

6 ESTI Ever Shine Textile Inds Tbk 

7 HDTX Panasia Indosyntec Tbk 

8 INDR Indorama Syntetics Tbk 

9 KARW Karwell Indonesia Tbk 

10 MYRX Hanson International Tbk 

11 MYRXP Saham Seri B Hanson International 

12 MYTX Apac Citra Centertex Tbk 

13 PAFI Panasia Filament Inti Tbk 

14 PBRX Pan Brothers Tex Tbk 

15 POLY Polysindo Eka Perkasa Tbk 

16 RDTX Roda Vivatex Tbk 

17 RICY Ricky Putra Globalindo Tbk 

18 SSTM Sunson Textile Manufacture Tbk 

19 TFCO Teijin Indonesia Fiber Tbk 

20 UNIT Nusantara Inti Corpora Tbk 

21 UNTX Unitex Tbk 
  

3. Subsektor alas kaki terdiri dari 3 perusahaan, yaitu 

No Kode Perusahaan 

1 BATA  Sepatu Bata Tbk 

2 BIMA Primarindo Asia Infrastr Tbk 

3 SIMM Surya Intrindo Makmur Tbk 
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4. Subsektor kabel terdiri dari 6 perusahaan, yaitu  

No Kode Perusahaan 

1 IKBI Sumi Indo Kabel Tbk 

2 JECC Jembo Cable Company Tbk 

3 KBLI KMI Wire and Cable Tbk 

4 KBLM Kabelindo Murni Tbk 

5 SCCO Supreme Cable Manufacturing 

6 VOKS Voksel Electric Tbk. 

 

5. Subsektor elektronika terdiri dari 4 perusahaan, yaitu  

No Kode Perusahaan 

1 PTSN Sat Nusapersada Tbk 

2 ASIA Asia Natural Resources Tbk 

3 KBLV First Media Tbk 

4 MYOH Myoh Technology Tbk 

        Sumber : Data yang diiolah 

Berdasar kriteria dalam penelitian ini, terdapat 19 perusahaan yang 

menjadi sampel penelitian. Dari populasi awal sebanyak 46 perusahaan, terdapat 

18 perusahaan yang tidak memiliki kelengkapan laporan keuangan, 8 perusahaan 

memiliki laba bersih yang negatif selama 2 tahun atau lebih secara berturut – turut 

dan 1 perusahaan yang menggunakan mata uang selain rupiah dalam laporan 

keuangannya. Berikut adalah rincian pemilihan sampel penelitian : 
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Tabel 4.1 

Pemilihan Sampel Penelitian 

 

Deskripsi Karakteristik Sampel Penelitian Jumlah Perusahaan 

Perusahaan aneka industri yang listed di BEI sampai 

tahun 2008 
46 

Perusahaan aneka industri yang tidak memiliki 

kelengkapan data laporan keuangan selama periode 

2004-2008 

18 

Perusahaan listed sampai tahun 2008 dan memiliki 

laporan keuangan tahun 2003 – 2008 
28 

Perusahaan aneka industri yang memiliki laba bersih 

negatif 2 tahun berturut atau lebih 
8 

Perusahaan aneka industri yang menyatakan laporan 

keuangannya dalam mata uang selain rupiah 
1 

Perusahaan aneka industri yang memenuhi kriteria 

untuk menjadi sampel penelitian 
19 

Sumber : Data yang diolah 

 

 

 Kemampuan Laba Bersih...,Febryansyah, Ak.-Ibs, 2010



39 

 

Tabel 4.2 

Sampel Perusahaan Sektor Aneka Industri Tahun 2004-2008 

 

No. Kode Nama Perusahaan 

1 AUTO Astra Otoparts Tbk 

2 GDYR Goodyear Indonesia Tbk. 

3 INDS Indospring Tbk. 

4 MASA Multistrada Arah Sarana Tbk. 

5 NIPS Nipress Tbk. 

6 PRAS Prima Alloy Steel Tbk. 

7 SMSM Selamat Sempurna Tbk. 

8 SUGI Sugi Samapersada Tbk. 

9 DOID Delta Dunia Petroindo Tbk. 

10 HDTX Panasia Indosyntec Tbk. 

11 KARW Karwell Indonesia Tbk. 

12 PBRX Pan Brothers Tex Tbk. 

13 RDTX Roda Vivatex Tbk. 

14 RICY Ricky Putra Globalindo Tbk. 

15 BATA Sepatu Bata Tbk. 

16 IKBI Sumi Indo Kabel Tbk. 

17 JECC Jembo Cable Company Tbk. 

18 KBLM Kabelindo Murni Tbk. 

19 VOKS Voksel Electric Tbk. 

Sumber : Data yang diolah  

Dari 19 perusahaan sampel diperoleh 76 sampel penelitian yang 

selanjutnya dilakukan pengujian awal menggunakan program khusus olah data 

statistik. Namun, dari output diketahui bahwa grafik plot menunjukkan adanya 

gangguan normalitas data dan terdapat heteroskedastisitas.  
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Oleh karena adanya gangguan normalitas dan heterokedastisitas tersebut, 

dilakukan upaya untuk dapat memenuhi seluruh uji asumsi klasik. Cara yang 

dilakukan adalah melakukan transformasi terhadap seluruh variabel dependen (Ln 

Y) dan variabel independen (Ln X1, Ln X2, Ln X3, Ln X4). Dengan 

menggunakan cara ini, mengakibatkan sebanyak 35 sampel penelitian akan hilang 

secara otomatis, karena memiliki nilai variabel dependen dan atau salah satu 

variabel independen yang bernilai negatif, sehingga menyisakan 41 sampel 

penelitian. Dengan menggunakan cara ini, dapat diperoleh hasil yang memenuhi 

seluruh uji asumsi klasik. Hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut : 

4.2. Analisis Statistik Deskriptif 

 Statistik deskriptif berkaitan dengan pengumpulan dan pemeringkatan 

data, yang menggambarkan karakteristik sampel yang digunakan dalam penelitian 

ini. Analisis ini dimaksudkan untuk menjelaskan karakteristik sampel terutama 

mencakup nilai rata-rata dan standar deviasi. 

Tabel 4.3. 

Descriptive Statistics 
 
 
 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
NIt 76 -74429552818 2015564935695 57993337409.6185 239156663842.74760 
CFO 76 -146820500963 409058716002 31679414793.3684 80213800864.08880 
REV 76 37109974676 4184279000000 756940050966.3810 787993962298.17200 
SIZE 76 49728950082 3454254000000 664928673125.9210 643709102223.78700 
NIt+1 76 -113699480903 566025000000 37609636420.7106 96787072833.14410 

 
Sumber : Data yang diolah 
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 Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui jumlah sampel yang telah diteliti 

sebanyak 41 sampel. Variabel yang digunakan adalah (ln NIfuture) laba bersih 

masa depan, (ln NIt) laba bersih sekarang, (ln CFO) arus kas operasi, (ln REV) 

pendapatan, dan (ln SIZE) ukuran perusahaan. Variabel penelitian diambil dari 19 

perusahaan sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2004-2008. 

     Variabel laba bersih masa depan dalam tabel statistik deskriptif tersebut 

menunjukkan nilai mean sebesar 37609636420.7106 dengan standar deviasi 

sebesar 96787072833.1441. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat penyimpangan 

dalam variabel laba bersih masa depan sebesar 96787072833.1441. 

 Variabel laba bersih sekarang dalam tabel statistik deskriptif tersebut 

menunjukkan nilai mean sebesar 57993337409.6185 dengan standar deviasi 

sebesar 239156663842.7476. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat penyimpangan 

dalam variabel laba bersih sekarang sebesar 239156663842.7476. 

 Variabel arus kas operasi dalam tabel statistik deskriptif tersebut 

menunjukkan nilai mean sebesar 31679414793.3684 dengan standar deviasi 

sebesar 80213800864.0888. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat penyimpangan 

dalam variabel arus kas operasi sebesar 80213800864.0888. 

 Variabel pendapatan dalam tabel statistik deskriptif tersebut menunjukkan 

nilai mean sebesar 756940050966.381 dengan standar deviasi sebesar 

787993962298.172. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat penyimpangan dalam 

variabel penjualan sebesar 787993962298.172. 
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 Variabel ukuran perusahaan dalam tabel statistik deskriptif tersebut 

menunjukkan nilai mean sebesar 664928673125.921 dengan standar deviasi 

sebesar 643709102223.787. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat penyimpangan 

dalam variabel ukuran perusahaan sebesar 643709102223.787. 

4.3.  Uji Asumsi Klasik 

4.3.1. Uji Normalitas Data 

 Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel dependen dan variabel independen, keduanya mempunyai distribusi 

normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang baik adalah memiliki 

distribusi data normal atau mendekati normal (Ghozali, 2002). Pendekatan yang 

dapat digunakan adalah dengan melakukan Kolmogorov-Smirnov test dan 

menggunakan grafik plot yang membandingkan antara data observasi dengan 

distribusi yang mendekati distribusi normal.  

Tabel 4.4 

Uji Normalitas 

 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

  LnNit LnCFO LnREV LnSIZE LnNIfuture 
N 66 56 76 76 65 

Normal Parameters(a,b) Mean 23.3376 24.1747 26.9470 26.9011 23.3043 
  Std. 

Deviation 
1.76682 1.18085 .94684 .82064 1.81730 

Most Extreme 
Differences 

Absolute .102 .116 .074 .107 .115 

  Positive .072 .060 .073 .106 .059 
  Negative -.102 -.116 -.074 -.107 -.115 
Kolmogorov-Smirnov Z .832 .869 .642 .936 .927 
Asymp. Sig. (2-tailed) .494 .436 .804 .346 .356 

a  Test distribution is Normal. 
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 Berdasarkan tabel 4.4, hasil uji Kolmogorov-Smirnov dengan signifikansi 

5 %, menunjukan bahwa data terdistribusi normal. Hal ini terlihat dari nilai 

signifikansi seluruh variabel yang memiliki tingkat signifikan > 5%. Ln NIfuture 

sebesar 0.356, ln NIt sebesar 0.494, ln CFO sebesar 0.436, ln REV sebesar 0.804, 

dan ln SIZE sebesar 0.346. 

Gambar 4.1 

Uji Normalitas 
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 Berdasarkan grafik 4.1, dapat dilihat bahwa data menyebar di sekitar garis 

diagonal dan mengikuti arah dari garis diagonal. Hal tersebut menunjukkan pola 

distribusi normal, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi 

asumsi normalitas. 

4.3.2. Uji Multikolinearitas 

 Multikolinearitas merupakan uji yang bertujuan untuk melihat apakah 

variabel-variabel independen dalam persamaan regresi linear berganda 

mempunyai korelasi yang erat satu sama lainnya. Penelitian yang mengandung 

multikolinearitas akan berpengaruh terhadap hasil penelitian tersebut menjadi 

tidak berfungsi. Cara yang digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya 

multikolinearitas adalah dengan mendasarkan pada nilai tolerance dan VIF.  

Tolerance mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang 

tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai tolerance yang 

rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena VIF = 1/Tolerance). Nilai cut off 

yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai 

tolerance > 0,10 atau sama dengan nilai VIF < 10. 

Tabel 4.5 

Uji Multikolinearitas 

Coefficients(a) 
 

Model 
  

  
  

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 
1 (Constant)     
  LnNit .567 1.765 
  LnCFO .517 1.934 
  LnREV .289 3.462 
  LnSIZE .302 3.311 

        a  Dependent Variable: LnNIfuture 
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Berdasarkan tabel 4.5 maka dapat diketahui bahwa antara variabel-variabel 

independen tidak terdapat gangguan multikolinearitas. Ini ditunjukan oleh nilai 

tolerance dari variabel bebas ln NIt (laba bersih sekarang), ln CFO (arus kas 

operasi, ln REV (pendapatan), dan ln SIZE (ukuran perusahaan) yang > 0,1 serta 

nilai VIF dari masing – masing variabel bebas tersebut yang < 10. 

 

4.3.3. Uji Heteroskedastisitas 

 Uji heterokedastisitas dapat dilihat dengan melakukan pengujian terhadap 

semua sampel yang ada dengan uji glejser,  

Tabel 4.6 

Uji Heteroskedastisitas 

 

Coefficients(a) 

 
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Sig. B Std. Error 
1 (Constant) -3.168 4.775 .511 
  lnNIt .098 .120 .423 
  lnCFO -.149 .180 .413 
  lnREV -.123 .269 .651 
  lnSIZE .319 .316 .320 

    a  Dependent Variable: abs_res 
  

Dari hasil tabel 4.6 di atas, menunjukkan nilai masing-masing variabel 

bebas memiliki nilai signifikan > 0,05 yang berarti tidak terdapat menunjukkan 

gejala heterokedastisitas. 

Uji heterokedastisitas juga dapat dilakukan dengan uji grafik scatterplot. 

Pengujian ini dilakukan dengan tujuan untuk melihat jarak kuadrat titik-titik 

sebaran terhadap garis regresi. Untuk mendeteksi gejala heteroskedastisitas dalam 

persamaan regresi digunakan metode grafik dengan menggunakan plot pada 
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regresi. Metode grafik dengan menggunakan nilai prediksi variabel dependen 

(Zpred) dengan residualnya (Sresid) untuk melihat ada tidaknya pola tertentu pada 

grafik scatterplot antara sresid dengan zpred jika ada pola tertentu seperti titik-

titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, 

melebar, kemudian menyempit) maka telah terjadi heteroskedastisitas, jika tidak 

ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka nol pada 

sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

Gambar 4.2 

Uji Heterokedastisitas 

           

 

Dari hasil uji di atas tampak data yang akan diuji terhindar dari gangguan 

heterskedastisitas, dapat dilihat dari grafik di atas titik yang berada di dalamnya 

menyebar. Dengan menggunakan uji tersebut, maka perubahan tahun 2004, 2005, 

2006, 2007 dan 2008 tidak terjadi gejala heteroskedastisitas pada model regresi. 
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4.3.4. Uji Autokorelasi 

 Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada 

korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Model regresi yang baik adalah 

regresi yang bebas dari autokorelasi. Cara yang dapat digunakan untuk 

mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi yaitu dengan uji Durbin Watson. 

Tabel 4.7 

Uji Autokorelasi  

 
Model Summary(b) 

 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate Durbin-Watson 

1 .692(a) .479 .421 1.32922 2.113 

a  Predictors: (Constant), lnSIZE, lnNIt, lnCFO, lnREV 

b  Dependent Variable: lnNIfuture 

 
 

Untuk melihat apakah pada penelitian ini terdapat autokorelasi atau tidak, 

maka hasil uji statistik di atas dapat diketahui dengan melihat gambar The Durbin-

Watson t statistics di bawah ini : 

 

Korelasi 
positif 

 

 

Tidak ada 
keputusan 

 

 

Tidak ada 
autokorelasi 

 

Tidak ada 
keputusan 

 

Korelasi 
negatif 

0              1,285    1,721       2,113       2,279            2,715             4 

Nilai Durbin Watson sebesar 2,113. Nilai ini akan kita bandingkan dengan 

nilai tabel dengan menggunakan nilai signifikansi 5%, jumlah sampel 41 (n) dan 

jumlah variabel independen 4 (k = 4). Oleh karena nilai Durbin Watson 2,113 

lebih besar dari batas atas (du) 1,721 dan kurang dari 4 – 1,721 (4 – du) = 2,279. 

 Kemampuan Laba Bersih...,Febryansyah, Ak.-Ibs, 2010



48 

 

Sehingga menurut kriteria yang terdapat pada tabel maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa tidak terdapat autokorelasi. Hal ini juga menunjukkan bahwa tidak ada 

autokorelasi serial antara data pertama berkorelasi dengan data kedua, data kedua 

dengan data ketiga, dan selanjutnya. 

 

4.4. Pengujian Signifikansi dan Koefisien Determinasi (R2) 

4.4.1.  Uji Signifikansi 

4.4.1.1. Uji Signifikansi Individual ( Uji Statistik t ) 

 Uji t dilakukan untuk menentukan signifikan tidaknya (berarti atau 

tidaknya) suatu variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen. 

Tabel 4.8 

Uji Statistik t 

Coefficients(a) 
 
 
 

Model 
 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients T Sig. 

B Std. Error Beta 
1 (Constant) 1.893 6.551   .289 .774 
  lnNIt .505 .165 .489 3.057 .004 
  lnCFO .336 .246 .228 1.363 .181 
  lnREV .222 .369 .135 .601 .552 
  lnSIZE -.157 .434 -.079 -.362 .719 

a  Dependent Variable: lnNIfuture 
 
 

      Hasil dari Uji t di atas maka dapat disusun suatu persamaan regresi 

berganda sebagai berikut : Ln NI t+1 = 0.822 + 0.505 Ln NIt + 0.336 Ln CFO + 

0.222 Ln REV – 0.157 Ln SIZE 
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Hasil olah data uji t pada tabel 4.6 di atas menggambarkan pengaruh laba 

bersih sekarang terhadap laba bersih masa depan dimana diperoleh nilai 

koefisiensi 0.505 dengan nilai signifikansi 0.004 yang menunjukkan berada pada 

daerah penolakan Ho atau Ha tidak dapat ditolak. Dengan tingkat kepercayaan 

95%, dapat disimpulkan bahwa laba bersih sekarang memiliki pengaruh positif 

signifikan terhadap laba bersih masa depan. 

 Variabel independen yang kedua, yaitu arus kas operasi, memiliki nilai 

koefisiensi 0.336 dengan nilai signifikansi 0.181 yang menunjukkan berada pada 

daerah penolakan Ha atau Ho tidak dapat ditolak. Dengan tingkat kepercayaan 

95%, dapat disimpulkan bahwa arus kas operasi memiliki hubungan yang positif 

terhadap laba bersih masa depan, namun tidak berpengaruh secara signifikan. 

 Variabel independen yang ketiga, yaitu pendapatan, memiliki nilai 

koefisiensi 0.222 dengan nilai signifikansi 0.552 yang menunjukkan berada pada 

daerah penolakan Ha atau Ho tidak dapat ditolak. Dengan tingkat kepercayaan 

95%, dapat disimpulkan bahwa pendapatan memiliki hubungan yang positif 

terhadap laba bersih masa depan, namun tidak berpengaruh secara signifikan. 

 Variabel independen yang keempat, yaitu ukuran perusahaan, memiliki 

nilai koefisiensi – 0.157 dengan nilai signifikansi 0.719 yang menunjukkan berada 

pada daerah penolakan Ha atau Ho tidak dapat ditolak. Dengan tingkat 

kepercayaan 95%, dapat disimpulkan bahwa pendapatan memiliki hubungan yang 

negatif terhadap laba bersih masa depan, dan tidak berpengaruh secara signifikan. 
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4.4.1.2. Uji Signifikansi Simultan ( Uji Statistik F ) 

 Uji F dilakukan dengan cara pengujian variabel-variabel independen 

secara serempak. Tujuan dari pengujian variabel-variabel secara serempak adalah 

untuk menentukan apakah variabel-variabel independen secara keseluruhan 

mempengaruhi variabel dependen secara statistik 

Tabel 4.9 

Uji Statistik F 

 ANOVA(b) 
 

Model   
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 58.469 4 14.617 8.264 .000(a) 

Residual 63.673 36 1.769     
Total 122.142 40       

a  Predictors: (Constant), lnSIZE, lnNIt, lnCFO, lnREV 
b  Dependent Variable: lnNIfuture 
 

 

Dari uji ANOVA atau F-Test didapat F Hitung sebesar 8.264 dengan 

tingkat probabilitas 0,000 (signifikan). Nilai signifikansi yang di bawah 0,05 

menggambarkan bahwa model regresi tersebut dapat digunakan untuk 

memprediksi laba bersih masa depan atau dapat dikatakan bahwa laba bersih t, 

arus kas operasi, pendapatan, dan size tahun t secara bersama-sama berpengaruh 

terhadap laba bersih tahun t+1. 

 

4.4.2. Koefisien Determinasi (R2) 

 Nilai R2 menunjukkan seberapa besar proporsi dari total variasi variabel 

dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen-nya. Jika R 

dan Adjusted R2 memiliki nilai yang mendekati angka satu, berarti variabel-

variabel independen memiliki hubungan yang sangat kuat dan memberikan 
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hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel 

dependen (Ghozali, 2002). 

Tabel 4.10 

Koefisien Determinasi 

Model Summary(b) 
 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate Durbin-Watson 

1 .692(a) .479 .421 1.32922 2.113 

   a  Predictors: (Constant), lnSIZE, lnNIt, lnCFO, lnREV 

   b  Dependent Variable: lnNIfuture 

 

Koefisien determinasi adjusted R2 sebesar 0.421 menunjukkan bahwa 

42,1% dari total variasi dependen dapat dijelaskan oleh model yang disajikan. 

Laba bersih sekarang, arus kas operasi, penjualan, dan ukuran perusahaan mampu 

menjelaskan laba bersih masa depan sebesar 42,1% sedangkan sisanya 57,9% 

dijelaskan oleh faktor lain yang tidak masuk dalam model penelitian, misalnya 

dari earnings sebelum pajak dan total arus kas, karena berdasarkan hasil 

penelitian Cahyadi (2006) dan Prijanto (2006), total arus kas mempunyai 

pengaruh signifikan terhadap prediksi laba bersih. Pada penelitian Cahyadi, 

variabel independen earnings dan total arus kas dapat menjelaskan variabel 

dependennya sebesar 84%, sementara penelitian Prijanto variabel independennya 

dapat menjelaskan variabel dependennya sebesar 70%. 

 

4.5. Hasil Pengujian Hipotesis 

Ln NIt+ 1 = 0.822 + 0.505 Ln NIt + 0.336 Ln CFO + 0.222 Ln REV – 

0.157 Ln SIZE 
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Hasil analisis regresi digunakan untuk membuktikan pengujian hipotesis 

dalam penelitian ini. Regresi ini menunjukkan hasil persamaan regresi antara 

variabel dependen yaitu laba bersih masa depan dengan variabel independen yaitu 

laba bersih sekarang, arus kas operasi, pendapatan, dan ukuran perusahaan. 

Konstanta sebesar 0.822, artinya tanpa variabel laba bersih sekarang, arus 

kas operasi, pendapatan, dan ukuran perusahaan, maka laba bersih masa depan 

perusahaan sebesar 0.822. 

4.5.1.  Pembahasan Hipotesis Pertama 

Dari persamaan di atas, maka dapat diperoleh laba bersih sekarang 

mempunyai pengaruh signifikan positif dalam memprediksi laba bersih tahun 

berikutnya. Hal ini terlihat dari uji statistik t dari laba bersih sekarang yang 

memiliki signifikansi sebesar 0,004 ( < 5% ). Dengan demikian, Ho1 ditolak. 

Nilai koefisien laba bersih sekarang (β1) sebesar 0.505 menunjukkan apabila laba 

bersih perusahaan periode t naik sebesar 1 satuan akan mengakibatkan laba bersih 

perusahaan pada periode t+1 bertambah sebesar  50.5%.  

Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Pratiwi (2009), Baridwan dan Parawiyati (1998), Cahyadi (2006), dan Prijanto 

(2006). Dalam penelitiannya, Pratiwi (2009), Baridwan dan Parawiyati (1998), 

Cahyadi (2006), dan Prijanto (2006) menemukan bukti empiris bahwa laba bersih 

memiliki pengaruh signifikan terhadap prediksi laba bersih. 

4.5.2. Pembahasan Hipotesis Kedua 

 Dari persamaan di atas, maka dapat diperoleh bahwa arus kas operasi 

mempunyai hubungan positif dalam memprediksi laba bersih, namun tidak 

berpengaruh signifikan. Hal ini terlihat dari uji statistik t dari arus kas operasi 
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yang memiliki signifikansi sebesar 0,181 ( > 5% ), sehingga Ho2 tidak dapat 

ditolak . Nilai koefisiensi arus kas operasi (β2) sebesar 0.336 menunjukan apabila 

arus kas operasi periode t naik sebesar 1 satuan akan mengakibatkan laba bersih 

perusahaan pada periode t+1 bertambah sebesar 33.6%.  

Pada penelitian ini, arus kas operasi tidak berpengaruh signifikan, 

disebabkan mayoritas perusahaan aneka industri memiliki nilai arus kas operasi 

yang tidak begitu besar. Hasil penelitian ini kontradiktif dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Pratiwi (2009) yang menemukan bukti empiris bahwa arus kas 

operasi memiliki pengaruh signifikan terhadap prediksi laba bersih. 

4.5.3. Pembahasan Hipotesis Ketiga 

 Dari persamaan di atas, maka dapat diperoleh bahwa pendapatan 

mempunyai hubungan positif dalam memprediksi laba bersih, namun tidak 

berpengaruh signifikan. Hal ini terlihat dari uji statistik t dari pendapatan yang 

memiliki signifikansi sebesar 0,552 ( > 5% ), sehingga Ho3 tidak dapat ditolak. 

Nilai koefisiensi pendapatan (β3) sebesar 0.222 menunjukan apabila pendapatan 

periode t naik sebesar 1 satuan akan mengakibatkan laba bersih perusahaan pada 

periode t+1 bertambah sebesar 22.2%.  

 Pada penelitian ini, pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap 

prediksi laba bersih, karena dalam menghitung laba, juga diperhitungkan beban 

usaha perusahaan dan tarif pajak yang berlaku. Dan pada periode penelitian, 

dilihat dari laporan keuangannya, beban usaha dari perusahan yang menjadi 

sampel penelitian sangat fluktuatif dan sulit diprediksi. 
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4.5.4. Pembahasan Hipotesis Keempat 

Dari persamaan di atas, maka dapat diperoleh bahwa ukuran perusahaan 

mempunyai hubungan negatif dalam memprediksi laba bersih, dan tidak 

berpengaruh signifikan. Hal ini terlihat dari uji statistik t dari ukuran perusahaan 

yang memiliki signifikansi sebesar 0,719 ( > 5% ), sehingga Ho4 tidak dapat 

ditolak . Nilai koefisiensi ukuran perusahaan (β4) sebesar - 0.157 menunjukan 

apabila ukuran perusahaan periode t naik sebesar 1 satuan akan mengakibatkan 

laba bersih perusahaan pada periode t+1 berkurang sebesar 15.7%.  

Ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif dalam memprediksi laba, 

karena, pada perusahaan sektor aneka industri, terdapat banyak perusahaan yang 

memiliki perbedaan ukuran perusahaan yang cukup besar, dilihat dari perbedaan 

total asset yang sangat beragam. Hasil penelitian ini kontradiktif dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Pratiwi (2009). Dalam penelitiannya, Pratiwi (2009) 

menemukan bukti empiris bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh 

signifikan terhadap prediksi laba bersih. Namun hasil penelitian ini sesuai dengan 

hasil penelitian Watts dan Zimmerman (1978). 

4.5.5. Pembahasan Hipotesis Kelima 

 Dilihat dari nilai F test diatas,maka terbukti bahwa laba bersih (t), arus kas 

operasi (t), pendapatan (t) dan ukuran perusahaan (t) secara bersama-sama dapat 

mempengaruhi laba bersih (t+1). Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansinya 

0.000 atau kurang dari 5%. Dengan demikian Ho5 ditolak.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan pada 19 sampel perusahaan 

yang dipilih dari perusahaan sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2004-2008, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Laba bersih memiliki pengaruh positif signifikan dalam memprediksi 

laba bersih masa depan, pada perusahaan sektor aneka industry. Hal ini 

menunjukkan bahwa pada perusahaan sektor aneka industri tahun 

2004-2008, laba bersih dapat digunakan untuk memprediksi laba 

bersih pada tahun berikutnya. 

2. Arus kas operasi memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan 

dalam memprediksi laba bersih, pada perusahaan sektor aneka 

industry. Hal ini kemungkinan disebabkan perusahaan aneka industri 

lebih banyak mengalirkan kas untuk investasi atau pendanaan. 

3. Pendapatan memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan dalam 

memprediksi laba bersih, pada perusahaan sektor aneka industri. Hal 

ini kemungkinan dikarenakan perusahaan besar ingin mengurangi 

pembebanan pajak, dengan menurunkan laba-nya. 

4. Ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif namun tidak signifikan 

dalam memprediksi laba bersih, pada perusahaan sektor aneka industri. 
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Hal ini dikarenakan perusahaan besar cenderung menurunkan laba untuk 

tujuan mengurangi pembebanan pajak yang tinggi. 

5. Faktor laba bersih, arus kas operasi, pendapatan, dan ukuran 

perusahaan berpengaruh secara simultan dalam memprediksi laba  

bersih pada perusahaan sektor aneka industri. 

 

5.2. Saran 

5.2.1. Saran bagi Penelitian Selanjutnya 

 Penelitian ini memiliki keterbatasan, sehingga penulis memberikan 

beberapa saran yang ditujukan untuk penelitian selanjutnya. Adapun saran yang 

diberikan antara lain : 

1. Masih terdapat faktor lain yang berpengaruh terhadap prediksi laba 

bersih, maka untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat 

memasukkan faktor – faktor lain untuk diteliti, seperti tingkat pajak, 

arus kas investasi dan pendanaan, dll. 

5.2.2. Saran bagi Perusahaan 

 Bagi perusahaan, untuk memprediksi laba bersih tahun berikutnya, 

dapat menggunakan laba bersih tahun berjalan. Berdasarkan hasil 

penelitian, laba bersih merupakan faktor yang paling berpengaruh dalam 

memprediksi laba bersih pada perusahaan sektor aneka industi periode 

2004-2008. 

 Kemampuan Laba Bersih...,Febryansyah, Ak.-Ibs, 2010



57 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Baridwan, Zaki dan Parawiyati. 1998. Kemampuan Laba dan Arus Kas dalam 

Memprediksi Laba dan Arus Kas. Perusahaan Go Publik di Indonesia. Jurnal 

Riset Akuntansi Indonesia Vol. 1 No. 1 

Cahyadi, Robby. 2006. Kemampuan Earnings dan Arus Kas dalam Memprediksi 

Earnings dan Arus Kas di Masa Yang Akan Datang. Skripsi Universitas 

Islam Indonesia 

Dahler, Yolanda dan Rahmat Febrianto. 2006. Kemampuan prediktif earnings dan 

arus kas dalam memprediksi arus kas masa depan. SNA 9 Padang 

Ghozali, Imam. 2002. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. 

Badan Penerbit Universitas Diponegoro 

Kieso dan Weygandt. 2007. Intermediate accounting fasb update twelve edition 

Kusumo, Broto Sendy. 2007. Analisis Kemampuan Laba Per Lembar Saham dan 

Ukuran Perusahaan Dalam Memprediksi Komponen Arus Kas Masa Depan 

Studi Pada Perusahaan di Bursa Efek Jakarta. Skripsi Universitas Islam 

Indonesia 

Kurniasih, Augustina. 2008. Industri Otomotif Indonesia. Jurnal Universitas Islam 

Indonesia 

Pratiwi, Candra Argyn. 2009. Kemampuan Laba Bersih, Arus Kas Operasi dan 

Ukuran Perusahaan dalam Memprediksi Laba Bersih pada Industri Barang 

 Kemampuan Laba Bersih...,Febryansyah, Ak.-Ibs, 2010



58 

 

Konsumsi yang Terdaftar di BEI periode 2005-2007. Skripsi STIE Indonesia 

Banking School. 

Priyanto, Rahmad. 2006. Kemampuan Earnings dan Arus Kas dalam 

Memprediksi Earnings dan Arus Kas Masa Depan. Skripsi Universitas Islam 

Indonesia 

Siregar, Leli Danora. 2006. Pengaruh klasifikasi komponen laba terhadap 

kemampuan memprediksi laba bersih. Skripsi universitas widyatama 

Standar Akuntansi Keuangan. 2009. PSAK No 00 mengenai Kerangka Dasar 

Penyusunan Penyajian Laporan Keuangan. Penerbit : Salemba empat 

Standar Akuntansi Keuangan. 2009. PSAK No 02 mengenai Laporan Arus Kas. 

Penerbit : Salemba empat. 

www.idx.com 

 

 

 

 

 

  

 Kemampuan Laba Bersih...,Febryansyah, Ak.-Ibs, 2010



LAMPIRAN 1 

 

Sampel Perusahaan Sektor Aneka Industri Tahun 2004-2008 

No. Kode Nama Perusahaan 

1 AUTO Astra Otoparts Tbk 

2 GDYR Goodyear Indonesia Tbk. 

3 INDS Indospring Tbk. 

4 MASA Multistrada Arah Sarana Tbk. 

5 NIPS Nipress Tbk. 

6 PRAS Prima Alloy Steel Tbk. 

7 SMSM Selamat Sempurna Tbk. 

8 SUGI Sugi Samapersada Tbk. 

9 DOID Delta Dunia Petroindo Tbk. 

10 HDTX Panasia Indosyntec Tbk. 

11 KARW Karwell Indonesia Tbk. 

12 PBRX Pan Brothers Tex Tbk. 

13 RDTX Roda Vivatex Tbk. 

14 RICY Ricky Putra Globalindo Tbk. 

15 BATA Sepatu Bata Tbk. 

16 IKBI Sumi Indo Kabel Tbk. 

17 JECC Jembo Cable Company Tbk. 

18 KBLM Kabelindo Murni Tbk. 

19 VOKS Voksel Electric Tbk. 
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Data sampel penelitian yang digunakan 

 

No Laba bersih (t) 
Arus kas operasi 

(t) 
Pendapatan 

Ukuran 

perusahaan 

Laba bersih 

(t+1) 

1 223158000000 122953000000 2924581000000 2438481000000 279027000000 

2 279027000000 189883000000 3852998000000 3028465000000 282058000000 

3 282058000000 272801000000 3371898000000 3028160000000 454907000000 

4 454907000000 241784000000 4184279000000 3454254000000 566025000000 

5 24990997000 32814128000 767890855000 440841057000 -7249294000 

6 -7249294000 42331593000 875047306000 452102650000 25396749000 

7 25396749000 61168900000 982428331000 454850867000 42399174000 

8 42399174000 90984858000 1088862056000 579661339000 812053000 

9 -18668243812 -475272211 304887375475 350971265652 -5836886305 

10 -5836886305 6407378329 432282485831 459703456907 2171591250 

11 2171591250 -64566964967 390975793831 490604325073 9887928336 

12 9887928336 8827010549 564440846044 599273413629 31827215353 

13 2015564935695 -6751691600 222405205677 794257026122 59719910583 

14 59719910583 23894471013 327152707578 1083290507039 2846677845 

15 2846677845 78656353116 568031938696 1433688362871 29204495783 

16 29204495783 -43769781207 898334865525 1799172358609 2973530928 

17 2872791622 15987037583 168200747211 189086635430 3069003450 

18 3069003450 17508950419 218827682017 190224877780 8038546349 

19 8038546349 -543779388 260153168468 220228504723 5084512970 

20 5084512970 -41195139502 405748680778 290245843880 1550888421 

21 11986262283 51029383228 541704923866 438200793235 4600058545 

22 4600058545 34061824423 688563010572 561115028226 -2761453528 

23 -2761453528 57252571683 746120875043 593160244451 2773564587 

24 2773564587 76974710907 658094216269 542959754143 -14813293705 

25 57371201049 409058716002 730962293866 650930144026 60135250713 

26 60135250713 153723622176 861531261202 663138307944 66174829417 

27 66174829417 72242454642 881116458927 716685940960 80324965210 

28 80324965210 105956006338 1064055094611 830049538892 91471918506 

29 1390986607 -741440433 58955311552 65214502827 -8499051745 

30 -8499051745 1236740267 42772802312 49728950082 343783158 

31 343783158 7944022011 37109974676 50328320380 3689898512 

32 3689898512 2939474887 54739686921 56033737745 1783225437 

33 896925306 -134600151905 311638219690 830457436668 3426762818 

34 3426762818 -146820500963 514070034453 924453879663 2230996948 

35 2230996948 16331478635 606552505033 824158263105 5561203411 

36 5561203411 -114584909883 1002925815535 1208960319593 4069401904 
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37 -16566369435 52488750847 773729910653 1113478491441 87003084913 

38 87003084913 30539714955 846946258114 1036533198305 344923255 

39 344923255 12397961767 769762181876 1108895851891 1374076531 

40 1374076531 22843730595 897134687586 1242648026517 -113699480903 

41 448365146 44229412939 583340388249 514619003555 1360761696 

42 1360761696 -20052678178 720095689760 492062656268 -74429552818 

43 -74429552818 29082072002 273123348602 321196248752 6019817597 

44 6019817597 -21336767422 340051251868 302516741069 -60392214994 

45 7733604991 -715571498 307709212705 127784580133 10301492141 

46 10301492141 -21795386155 1101502721654 390215826546 9747882077 

47 9747882077 -76537985501 1426609341813 553846048245 24637653757 

48 24637653757 -94554708018 1623450726248 833092974381 -41258450843 

49 12191338603 46790254862 178585037719 321769477678 21134214479 

50 21134214479 62687941160 158359839971 364827629328 34577577436 

51 34577577436 60017768759 140672152228 533788378185 34821603229 

52 34821603229 44123703688 142015377967 583454291860 57109982058 

53 27309604658 5589267025 222256430074 297376681891 37460647273 

54 37460647273 10305568501 313398159860 417333266403 38255888121 

55 38255888121 10946089684 417809599048 516487883250 41395873587 

56 41395873587 49562519098 425583534669 574676517444 -9374805387 

57 35308731000 52662356000 440924927000 260734675000 25086055000 

58 25086055000 52278029000 434915742000 305778892000 20160771000 

59 20160771000 86643507000 428629637000 271460708000 34577678000 

60 34577678000 75428460000 493717353000 332080232000 157562668000 

61 7338894854 13400985299 976069704546 445145483805 23749261703 

62 23749261703 15097211638 1423928752400 548244926925 44373633211 

63 44373633211 50034248262 1914344810073 590295976330 77466616243 

64 77466616243 86784626833 1590454911243 589322195547 97686561431 

65 928986000 17112708000 360915650000 302022257000 -2044077000 

66 -2044077000 24035455000 428123327000 322661922000 592901000 

67 592901000 -2409289000 448020924000 362647601000 22921580000 

68 22921580000 -13578928000 735588653000 470474609000 78504000 

69 -25318734539 7181306683 125615587322 233535160464 14126886066 

70 14126886066 11599365299 280513510845 259790650418 10507630038 

71 10507630038 3286286011 179868841715 277384262353 5314388899 

72 5314388899 15912853503 319611055890 432681409048 3987761239 

73 -37138553071 7774834136 592258238479 409269687925 26831069637 

74 26831069637 45480022116 803282867817 414293045440 35597140795 

75 35597140795 -25372675915 919536800179 471940067904 53701224001 

76 53701224001 -3030549828 1358648199613 805073969614 5237984355 
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Ln data sampel penelitian 

 

No 
Laba bersih 

(t) 

Arus kas operasi 

(t) 

Pendapatan 

(t) 

Ukuran perusahaan 

(t) 

Laba bersih 

(t+1) 

1 26.13 25.54 28.70 28.52 26.35 

2 26.35 25.97 28.98 28.74 26.37 

3 26.37 26.33 28.85 28.74 26.84 

4 26.84 26.21 29.06 28.87 27.06 

5 23.94 24.21 27.37 26.81 . 

6 . 24.47 27.50 26.84 23.96 

7 23.96 24.84 27.61 26.84 24.47 

8 24.47 25.23 27.72 27.09 20.52 

9 . . 26.44 26.58 . 

10 . 22.58 26.79 26.85 21.50 

11 21.50 . 26.69 26.92 23.01 

12 23.01 22.90 27.06 27.12 24.18 

13 28.33 . 26.13 27.40 24.81 

14 24.81 23.90 26.51 27.71 21.77 

15 21.77 25.09 27.07 27.99 24.10 

16 24.10 . 27.52 28.22 21.81 

17 21.78 23.50 25.85 25.97 21.84 

18 21.84 23.59 26.11 25.97 22.81 

19 22.81 . 26.28 26.12 22.35 

20 22.35 . 26.73 26.39 21.16 

21 23.21 24.66 27.02 26.81 22.25 

22 22.25 24.25 27.26 27.05 . 

23 . 24.77 27.34 27.11 21.74 

24 21.74 25.07 27.21 27.02 . 

25 24.77 26.74 27.32 27.20 24.82 

26 24.82 25.76 27.48 27.22 24.92 

27 24.92 25.00 27.50 27.30 25.11 

28 25.11 25.39 27.69 27.44 25.24 

29 21.05 . 24.80 24.90 . 

30 . 20.94 24.48 24.63 19.66 

31 19.66 22.80 24.34 24.64 22.03 

32 22.03 21.80 24.73 24.75 21.30 

33 20.61 . 26.47 27.45 21.95 

34 21.95 . 26.97 27.55 21.53 

35 21.53 23.52 27.13 27.44 22.44 

36 22.44 . 27.63 27.82 22.13 

37 . 24.68 27.37 27.74 25.19 
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38 25.19 24.14 27.46 27.67 19.66 

39 19.66 23.24 27.37 27.73 21.04 

40 21.04 23.85 27.52 27.85 . 

41 19.92 24.51 27.09 26.97 21.03 

42 21.03 . 27.30 26.92 . 

43 . 24.09 26.33 26.50 22.52 

44 22.52 . 26.55 26.44 . 

45 22.77 . 26.45 25.57 23.06 

46 23.06 . 27.73 26.69 23.00 

47 23.00 . 27.99 27.04 23.93 

48 23.93 . 28.12 27.45 . 

49 23.22 24.57 25.91 26.50 23.77 

50 23.77 24.86 25.79 26.62 24.27 

51 24.27 24.82 25.67 27.00 24.27 

52 24.27 24.51 25.68 27.09 24.77 

53 24.03 22.44 26.13 26.42 24.35 

54 24.35 23.06 26.47 26.76 24.37 

55 24.37 23.12 26.76 26.97 24.45 

56 24.45 24.63 26.78 27.08 . 

57 24.29 24.69 26.81 26.29 23.95 

58 23.95 24.68 26.80 26.45 23.73 

59 23.73 25.19 26.78 26.33 24.27 

60 24.27 25.05 26.93 26.53 25.78 

61 22.72 23.32 27.61 26.82 23.89 

62 23.89 23.44 27.98 27.03 24.52 

63 24.52 24.64 28.28 27.10 25.07 

64 25.07 25.19 28.10 27.10 25.31 

65 20.65 23.56 26.61 26.43 . 

66 . 23.90 26.78 26.50 20.20 

67 20.20 . 26.83 26.62 23.86 

68 23.86 . 27.32 26.88 18.18 

69 . 22.69 25.56 26.18 23.37 

70 23.37 23.17 26.36 26.28 23.08 

71 23.08 21.91 25.92 26.35 22.39 

72 22.39 23.49 26.49 26.79 22.11 

73 . 22.77 27.11 26.74 24.01 

74 24.01 24.54 27.41 26.75 24.30 

75 24.30 . 27.55 26.88 24.71 

76 24.71 . 27.94 27.41 22.38 
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LAMPIRAN 2 

Tabel 1 : Statistik deskriptif 

Descriptive Statistics 
 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
NIt 76 -74429552818 2015564935695 57993337409.6185 239156663842.74760 
CFO 76 -146820500963 409058716002 31679414793.3684 80213800864.08880 
REV 76 37109974676 4184279000000 756940050966.3810 787993962298.17200 
SIZE 76 49728950082 3454254000000 664928673125.9210 643709102223.78700 
NIt+1 76 -113699480903 566025000000 37609636420.7106 96787072833.14410 

 
 

 

Tabel 2 : Uji Normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov test 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 LnNit LnCFO LnREV LnSIZE LnNIfuture 
N 66 56 76 76 65 

Normal Parameters(a,b) Mean 23.3376 24.1747 26.9470 26.9011 23.3043 
  Std. 

Deviation 1.76682 1.18085 .94684 .82064 1.81730 

Most Extreme 
Differences 

Absolute .102 .116 .074 .107 .115 

  Positive .072 .060 .073 .106 .059 
  Negative -.102 -.116 -.074 -.107 -.115 
Kolmogorov-Smirnov Z .832 .869 .642 .936 .927 
Asymp. Sig. (2-tailed) .494 .436 .804 .346 .356 
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Gambar 1 : Uji Normalitas dengan Normal Probability Plot 
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Tabel 3 : Uji Multikolinearitas dengan Coefficient Correlations 

 Coefficient Correlations(a) 
 

Model     lnSIZE lnNIt lnCFO lnREV 
1 Correlations lnSIZE 1.000 -.122 -.161 -.679 

lnNInow -.122 1.000 -.327 -.166 
lnCFO -.161 -.327 1.000 -.202 
lnREV -.679 -.166 -.202 1.000 

Covariances lnSIZE .188 -.009 -.017 -.109 
lnNInow -.009 .027 -.013 -.010 
lnCFO -.017 -.013 .061 -.018 
lnREV -.109 -.010 -.018 .136 

a  Dependent Variable: lnNIfuture 
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Tabel 4 : Uji Multikolinearitas dengan Collinearity Statistics 

        Coefficients (a) 

Model 
  

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 
(Constant)     
LnNit .567 1.765 
LnCFO .517 1.934 
LnREV .289 3.462 
LnSIZE .302 3.311 
 

Gambar 2 : Uji Heteroskedastisitas dengan Scatterplot 
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Tabel 5 : Uji Heteroskedastisitas dengan Uji Glejser 

                                                 Coefficients(a) 
 

Model 
  

  
  

Unstandardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error 
1 (Constant) -3.168 4.775 -.664 .511 
  LnNit .098 .120 .810 .423 
  LnCFO -.149 .180 -.828 .413 
  LnREV -.123 .269 -.456 .651 
  LnSIZE .319 .316 1.009 .320 

a  Dependent Variable: AbsUt 
 

Tabel 6 : Uji Autokorelasi dengan Durbin-Watson 

                               Model Summary(b) 
 

Model 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate Durbin-Watson 

1 .421 .57758 2.113 

a  Predictors: (Constant), lnSIZE, lnNIt, lnCFO, lnREV 

b  Dependent Variable: lnNIfuture 

 
 
 
Tabel 7 : Untuk Uji t 
 
 
                                                         Coefficients(a) 
 
Model 

 
 
 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t 
 

Sig 
 B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.893 6.551   .289 .774 
  logNInow .505 .165 .489 3.057 .004 
  logCFO .336 .246 .228 1.363 .181 
  logREV .222 .369 .135 .601 .552 
  logSIZE -.157 .434 -.079 -.362 .719 

a  Dependent Variable: lnNIfuture 
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Tabel 8 : Tabel ANOVA untuk Uji F 

 ANOVA(b) 
 

Model   
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 58.469 4 14.617 8.264 .000(a) 

Residual 63.673 36 1.769     
Total 122.142 40       

a  Predictors: (Constant), lnSIZE, lnNIt, lnCFO, lnREV 
b  Dependent Variable: lnNIfuture 
 

Tabel 9 : Koefisien Determinasi 

 Model Summary(b) 
 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 .692(a) .479 .421 1.32992 

a  Predictors: (Constant), lnSIZE, lnNIt, lnCFO, lnREV 

b  Dependent Variable: lnNIfuture 
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