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ABSTRACT 

The purpose of this research is to test the ability of earnings and cash flow 

in predicting future cash flows. Samples of this study consist of manufacturing 

companies from automotive and allied products Industry which is listed in BEI 

from year 2003-2007.  

The sample cover 15 companies which are selected by using purposive 

sampling method for automotive and allied products companies populations. This 

research use average total aset as deflator to eliminate size effect. The hypothesis 

is tested by multiple regression. 

 The result of this research shows that there is a positive correlation and 

significant effect of those independent variabel (earning  and cash flow) to 

dependent variabel (future cash flow). The result of this study supported the 

proposed hypothesis that earnings and cash flow have ability to predict future 

cash flow. 

 

Keywords : Earnings, cash flow, and future cash flow 
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ABSTRAK 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji kemampuan laba dan arus 

kas dalam memprediksi arus kas pada masa yang akan datang. Sampel yang 

digunakan dalam penelitian berupa perusahaan manufaktur yang bergerak di 

bidang otomotif dan komponennya, serta terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

dari tahun 2003-2007. 

Sampel yang digunakan sebanyak 15 perusahaan di mana menggunakan 

metode purposive sampling untuk populasi perusahaan otomotif dan 

komponennya. Penelitian ini menggunakan raa-rata total aset sebagai deflator 

untuk menghilangkan pengaruh ukuran perusahaan. Hipotesis yang digunakan 

adalah regresi berganda. 

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif yang 

signifikan, di mana variabel bebas (laba dan arus kas) memiliki pengaruh terhadap 

variabel terikat (arus kas masa depan). Hasil dari penelitian ini mendukung 

hipotesis yang diajukan bahwa laba dan arus kas memiliki kemampuan dalam 

memprediksi arus kasa masa depan.  

 

Kata Kunci : Laba, arus kas, dan arus kas masa depan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1       Latar Belakang Masalah 

Para investor memiliki kebutuhan tentang informasi yang sangat tinggi, hal 

ini dikarenakan manfaat informasi itu sendiri sebagai dasar pengambilan 

keputusan investasi. Tujuan utama investor melakukan investasi adalah untuk 

memakmurkan dirinya, oleh karena itu keputusan investasi yang diambil oleh 

investor harus tepat. Keputusan yang tepat akan memberikan imbal hasil yang 

baik. Bentuk imbal hasil yang diharapkan berupa kenaikan harga (capital gain) 

dari investasinya dan dividen. Kenaikan harga investasi didapat dari kenaikan 

harga pasar saham di pasar modal, di mana salah satu penyebab kenaikan harga 

saham adalah kinerja keuangan perusahaan yang baik. Dividen didapat dari laba 

yang dihasilkan oleh perusahaan, dividen yang diberikan untuk pemegang saham 

atau investor merupakan hasil arus kas perusahaan selama beroperasi. Oleh karena 

itu, informasi mengenai arus kas yang akan datang akan menjadi sangat penting 

bagi investor di pasar modal.  

Dalam rangka mengambil keputusan yang tepat, tiap-tiap investor 

melakukan analisis berbagai informasi yang dianggap relevan bagi keputusan 

investasinya. Dalam PSAK No.1 (2004) disebutkan bahwa relevansi informasi 

sebagai salah satu karakteristik kualitatif dari laporan keuangan dapat diukur 

dalam kaitannya dengan maksud penggunaan informasi tersebut, artinya suatu 
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informasi dikatakan relevan jika dapat mempengaruhi keputusan ekonomi 

pemakainya dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa 

kini dan masa depan, menegaskan atau mengkoreksi hasil evaluasi mereka di 

masa lalu. Sebaliknya, jika suatu informasi tidak relevan dengan kebutuhan para 

pengguna dalam pengambilan keputusan, maka informasi tersebut tidak ada 

gunanya. Hal ini dikarenakan unsur dari relevansi adalah nilai prediktif (predictive 

value) dan umpan balik (feedback value) yang berarti informasi tersebut dapat 

digunakan untuk mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini dan masa 

mendatang, sehingga dapat membantu investor dalam pengambilan keputusan. 

Informasi yang dibutuhkan oleh investor dapat berasal dari pihak internal 

maupun eksternal perusahaan. Salah satu informasi yang berasal dari internal 

perusahaan adalah laporan keuangan sebagai bagian dari informasi akuntansi. 

Informasi akuntansi memiliki potensi utama sebagai pengurang ketidakpastian 

dan kesalahan dalam pengambilan keputusan. Tujuan utama dari informasi 

akuntansi adalah menyediakan informasi yang berguna dalam menilai jumlah, 

waktu, dan ketidakpastian bakal arus kas perusahaan. 

Laporan keuangan yang dipublikasikan merupakan media komunikasi bagi 

perusahaan dengan pihak eksternal dan diperlukan oleh para pemakainya agar 

dapat membantu mencerminkan aktivitas ekonomi dari suatu perusahaan serta 

membantu dalam pengambilan keputusan, seperti: penilaian kinerja manajemen, 

pemberian dividen kepada pemegang saham, keputusan untuk berinvestasi, 

pemberian kredit dan lain sebagainya. 
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Pada mulanya laporan keuangan hanya terdiri dari neraca, laporan laba  

rugi dan laporan perubahan ekuitas. Pada tahun 1963, Accounting Principal Board 

(APB) mengeluarkan Opinion No. 3 yang merekomendasikan laporan perubahan 

posisi keuangan dalam keuangan tahunan, tetapi sifatnya tidak wajib. Pada tahun 

1971, laporan perubahan posisi keuangan tersebut diwajibkan oleh Security 

exchanges comitee (SEC). Menanggapi sikap SEC, dikeluarkanlah Opinion No. 

19 untuk menggantikan Opinion no.3 yang mewajibkan laporan perubahan posisi 

keuangan. Pada tahun 1987 barulah FASB mewajibkan laporan arus kas sebagai 

pengganti laporan perubahaan posisi keuangan melalui Statement of Financial 

Accounting Standards (SFAC) No. 95 (dikutip dalam Kusuma, 2003). 

Di Indonesia, laporan arus kas mulai diwajibkan pada tahun 1994, dengan 

dikeluarkannya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.2 

menyatakan bahwa perusahaan harus menyusun laporan arus kas dan harus 

menyajikan laporan tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan (integral) dari 

laporan keuangan untuk setiap periode penyajian laporan keuangan. 

Proses diwajibkannya laporan arus kas ini tentunya didasarkan pada 

manfaat yang diharapkan dari laporan tersebut. Kegunaan informasi arus kas 

menurut PSAK No.2 (2004) adalah memberikan informasi yang memungkinkan 

para pemakai untuk mengevaluasi perubahan dalam aktiva bersih perusahaan dan 

struktur keuangan (termasuk likuiditas dan solvabilitas). Informasi arus kas juga 

berguna untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan 

setara kas dan memungkinkan para pemakai mengembangkan model untuk 

menilai dan membandingkan nilai sekarang dari arus kas masa depan (future cash 
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flows) dari berbagai perusahaan. Informasi tersebut juga meningkatkan daya 

banding pelaporan kinerja operasi berbagai perusahaan karena dapat meniadakan 

pengaruh penggunaan perlakuan akuntansi yang berbeda terhadap transaksi dan 

peristiwa yang sama. Kemampuan arus kas untuk meningkatkan daya banding 

pelaporan kinerja operasi ini merupakan salah satu alasan digunakannya arus kas 

sebagai sumber informasi oleh investor, selain informasi laba. 

Manfaat laporan arus kas telah dibuktikan oleh beberapa peneliti, salah 

satunya Bowen, et al (1986) yang dikutip dalam Kusuma (2003). Dalam 

penelitiannya dikatakan bahwa data arus kas mempunyai manfaat dalam beberapa 

konteks keputusan, seperti (1) memprediksi kesulitan keuangan, (2) menilai 

risiko, ukuran, dan waktu keputusan pinjaman, (3) memprediksi peringkat (rating) 

kredit, (4) menilai perusahaan, (5) memberikan informasi tambahan pada pasar 

modal. 

Sejauh ini laporan keuangan, khususnya neraca dan laporan laba rugi 

memang masih diyakini sebagai alat yang andal bagi para pemakainya untuk 

mengurangi risiko ketidakpastian dalam pengambilan keputusan-keputusan 

ekonomi. Namun demikian, khusus laporan laba rugi sampai saat ini kontradiksi 

atas kesimpulan yang dihasilkan berkaitan dengan manfaat isi informasi yang 

dikandungnya (Syafriadi, 2000 dalam Yolanda dan Febrianto, 2006). 

Beberapa peneliti melakukan pengujian untuk membandingkan manfaat 

informasi laba dan arus kas. Mereka ingin membuktikan manfaat informasi 

keuangan selain laba. Hal ini disebabkan oleh adanya anggapan bahwa seolah-

olah laba saja tidak cukup memberikan informasi yang bermanfaat bagi investor. 
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Terdapat beberapa hasil penelitian yang mendukung nilai relevansi laba dalam 

memprediksi arus kas masa depan perusahaan. Yolanda dan Febrianto (2006) 

melakukan penelitian manufaktur di Bursa Efek Jakarta. Hasil penelitian 

menyimpulkan bahwa laba dan arus kas saat ini dapat digunakan untuk 

memprediksi arus kas di masa yang akan datang, sehingga peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian mengenai alat prediksi arus kas di masa yang akan datang 

dengan menggunakan laba dan arus kas saat ini. 

Perkembangan Industri otomotif pasca krisis ekonomi mulai meningkat 

terutama pada tahun 2003 dimana pasar mulai kembali meningkat. Peningkatan 

tersebut dapat dilihat melalui penjualan bersih dari beberapa perusahaan yang 

bergerak di industri otomotif. Hal ini dapat dilihat dari tabel 1.1 sebagai berikut : 

Tabel 1.1 

Penjualan Bersih Tahun 2003-2007 

 

No

. 

Nama Perusahaan 

Penjualan Bersih (dalam jutaan rupiah) 

2003 2004 2005 2006 2007 

1 Gajah Tunggal       

5,729,506  

      

6,807,579  

      

4,834,003  

      

5,470,730  

      

6,659,854  

2 Goodyear          

589,194  

         

767,890  

         

875,047  

         

982,428  

      

1,088,862  

3 Indomobil Sukses 

Inter 

   

2,700,902  

      

4,236,963  

      

4,489,965  

      

2,909,094  

      

5,084,057  

4 Indospring          

216,171  

         

304,887  

         

432,282  

         

390,975  

         

564,440  

5 Intraco          

402,682  

         

624,016  

         

716,913  

     

552,057  

         

661,782  

6 Multiprima sejahtera            

28,864  

           

38,762  

           

43,329  

           

29,234  

           

49,153  

7 Nipress          

121,838  

         

168,200  

         

218,827  

         

260,153  

         

405,748  

8 Prima Alloy          

391,433  

         

541,704  

         

688,563  

         

746,120  

         

658,094  

9 Selamat Sempurna          

637,589  

         

730,962  

         

861,531  

         

881,116  

      

1,064,055  

Sumber : www.jsx.co.id 
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Berdasarkan tabel 1.1 di atas dapat dilihat bahwa secara keseluruhan rata-

rata penjualan bersih pada perusahaan yang bergerak di industri otomotif 

mengalami peningkatan. Semaraknya industri otomotif ini memang didukung oleh 

potensi pasar di Indonesia dengan jumlah penduduk sekitar 230 juta orang yang 

merupakan potensial market yang besar. Pesatnya industri otomotif dikarenakan 

banyaknya permintaan kendaraan bermotor, hal ini bisa dilihat dengan 

meningkatnya populasi jumlah kendaraan bermotor baik beroda dua maupun 

beroda empat di Indonesia. Hal ini mengakibatkan posisi keuangan serta kinerja 

perusahaan terutama yang bergerak di bidang industri otomotif semakin membaik. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti bermaksud menguji 

kemampuan laba dan arus kas saat ini dalam memprediksi arus kas masa depan. 

Oleh karena itu, penulis mengambil judul ”Kemampuan Laba dan Arus Kas  

dalam Memprediksi Arus Kas Pada Industri Otomotif dan Komponennya di 

BEI Periode 2003-2007.” 

 

1.2 Indentifikasi Masalah 

Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, 

informasi yang berkaitan dengan investasi diperlukan oleh para investor dalam 

rangka mengambil suatu keputusan investasi. Informasi keuangan adalah salah 

satu informasi yang berguna bagi investor bila informasi akuntansi tersebut 

mampu menjadi alat untuk memprediksi kinerja perusahaan di masa yang akan 

datang. Laba yang terdapat dalam laporan keuangan merupakan hasil akhir dari 

proses akuntansi sering dijadikan sebagai alat untuk menilai kinerja perusahaan. 
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Namun sampai saat ini masih terdapat kontradiksi atas kesimpulan yang 

dihasilkan berkaitan dengan manfaat isi informasi yang dikandungnya (Syafriadi, 

2000 dalam Yolanda dan Febrianto 2006). Selain laba, informasi tentang arus kas 

juga digunakan oleh investor untuk menilai kinerja perusahaan. Informasi tentang 

arus kas di masa depan sangat berguna bagi investor maupun kreditor karena 

untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membayar dividen, melunasi 

pinjaman, memelihara kemampuan perusahaan, melakukan investasi baru tanpa 

mengandalkan sumber pendanaan dari luar serta menilai risiko perusahaan. 

Menurut penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Yolanda dan 

Febrianto (2006), menyimpulkan 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. Namun ada juga peneliti yang menyatakan hal yang berbeda, menurut 

Parawiyati dan Baridwan (1998) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa 

prediktor laba lebih baik dibandingkan prediktor arus kas dalam memprediksi arus 

kas di masa yang akan datang. Berdasarkan dari kedua penelitian yang berlainan 

tersebut, maka peneliti ingin menguji kembali kemampuan laba dan arus kas 

sebagai prediktor dalam memprediksi arus kas di masa mendatang. 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

 Laporan laba rugi memuat beberapa indikator profitabilitas antara lain; 

laba kotor (gross profit), laba operasi (earning from operations), laba dari operasi 

berjalan (earning from continuing operations) yang biasa disebut laba bersih 
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sebelum pos-pos luar biasa dan operasi dalam penghasilan. Laporan arus kas 

diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. 

 Dalam pembahasan ini, masalah penelitian dibatasi hanya pada laba bersih 

sebelum pos-pos luar biasa dan arus kas yang berasal dari aktifitas operasi yang 

digunakan sebagai prediktor dalam memprediksi arus kas operasi di masa yang 

akan datang pada perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang otomotif 

selama periode 2003-2007. 

 

1.4 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian indentifikasi dan pembatasan masalah maka 

perumusan masalah penelitian yang diajukan adalah : 

1. Apakah laba mempunyai pengaruh yang signifikan dalam memprediksi arus 

kas masa depan? 

2. Apakah arus kas mempunyai pengaruh yang signifikan dalam memprediksi 

arus kas masa depan? 

3. Apakah laba dan arus kas secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang 

signifikan dalam memprediksi arus kas masa depan? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaruh signifikan laba dalam memprediksi arus kas 

masa depan. 
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2. Untuk mengetahui pengaruh signifikan arus kas dalam memprediksi arus 

kas masa depan. 

3. Untuk mengetahui pengaruh signifikan laba dan arus kas secara bersama-

sama dalam memprediksi arus kas masa depan. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Memberikan masukan kepada pengguna laporan keuangan, mengenai alat 

prediksi arus kas yang baik. 

2. Memberikan wawasan yang lebih luas tentang fungsi laporan keuangan 

sebagai dasar pengambilan keputusan untuk melakukan investasi di 

perusahaan. 

3. Memberikan kontribusi praktis pada pengembangan teori terutama teori-teori 

yang berkaitan dengan laba dan arus kas. 

 

1.7     Sistematika Penulisan 

Makalah ini terdiri dari lima bab yang akan dijelaskan berikut ini. 

BAB I: PENDAHULUAN. 

Pada bab ini akan dibahas mengenai latar belakang masalah yang 

memaparkan alasan peneliti memilih topik penelitian. Bab ini juga berisi 

mengenai masalah penelitian dan juga pembatasan masalah penelitian. Selain itu 

dalam bab ini akan dibahas mengenai tujuan penelitian dan manfaat penelitian. 
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BAB II : LANDASAN PEMIKIRAN TEORITIS. 

Bab ini berisikan mengenai teori-teori yang relevan dan berkaitan dengan 

topik penelitian. Selain teori-teori yang berkaitan dengan penelitian, pada bab ini 

juga akan berisikan beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian yang akan 

dilakukan. Selain itu, akan disajikan kerangka pemikiran teoritis yang merupakan 

kerangka berfikir penelitian. Pada bagian terakhir dari bab ini akan berisikan 

hipotesa penelitian. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini berisikan mengenai obyek penelitian yaitu variabel apa yang 

digunakan, waktu penelitian, sifat penelitian, tata cara pemilihan sampel, dan 

metode pengujian hipotesa. 

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini akan dibahas mengenai gambaran umum mengenai obyek 

penelitian, lalu dibahas pula mengenai hasil pengujian hipotesa dan pembahasan  

hasil penelitian. 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

 Bab ini berisikan mengenai kesimpulan hasil penelitian. Pada bab ini akan 

terjawab masalah penelitian, selain itu bab ini juga berisikan saran yang diberikan 

berdasarkan hasil penelitian. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Laporan keuangan 

2.1.1.1 Pengertian dan Tujuan Laporan keuangan 

Perusahaan menerbitkan laporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan 

berbagai pihak, baik internal maupun eksternal, akan informasi keuangan yang 

berhubungan dengan pengelolaan sumber daya perusahaan. Penyedia laporan 

keuangan berharap agar pengguna dapat memperoleh manfaat dari laporan 

tersebut untuk pengambilan keputusan investasi. 

Dalam Baridwan (2004) dinyatakan bahwa laporan keuangan merupakan 

ringkasan dari suatu proses pencatatan dari transaksi-transaksi keuangan selama 

tahun buku yang bersangkutan. Laporan keuangan ini dibuat oleh manajemen 

dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan tugas-tugas yang dibebankan 

kepadanya oleh para pemilik perusahaan atas kinerja yang telah dicapainya serta 

merupakan laporan akuntansi utama yang mengkomunikasikan informasi kepada 

pihak-pihak yang berkepentingan dalam membuat analisa ekonomi dan peramalan 

untuk masa yang akan datang. 

Menurut Harahap (2007), pengertian laporan keuangan adalah output dan 

merupakan hasil akhir dari proses akuntansi. Melalui proses akuntansi, aktivitas 

11 
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ekonomi yang jumlahnya banyak dan kompleks dari suatu perusahaan 

diakumulasikan, dianalisis, dikuantifikasi, dicatat, diikhtisarkan, dan dilaporkan 

sebagai informasi keuangan tentang perusahaan yang sekaligus menggambarkan 

indikator kesuksesan suatu perusahaan dalam mencapai tujuannya. 

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan hanyalah bersifat umum 

sehingga tidak sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan informasi setiap pemakai. 

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1 mengungkapkan tujuan 

laporan keuangan secara umum adalah memberikan informasi tentang posisi 

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

kalangan pengguna laporan keuangan dalam rangka membuat keputusan-

keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban (stewardship) 

manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada 

mereka. 

Menurut Statement of Financial Accounting Concepts (SFAC) No.1, ada 

dua tujuan dari laporan keuangan yaitu : 

1. Memberikan informasi yang bermanfaat bagi investor, investor potensial, 

kreditor dan pemakai lainnya untuk membuat keputusan investasi, kredit, dan 

keputusan serupa lainnya. 

2. Memberikan informasi tentang prospek arus kas untuk membantu investor dan 

kreditor dalam menilai prospek arus kas bersih perusahaan. 

 Untuk mencapai tujuan tersebut di atas maka suatu laporan keuangan 

haruslah menyajikan informasi mengenai perusahaan yang meliputi asset (aktiva), 
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liabilities (kewajiban), equity (ekuitas), revenue (pendapatan), dan expense 

(beban) termasuk keuntungan dan kerugian, serta cash flow (aliran kas). 

 

2.1.1.2 Karakteristik Laporan keuangan 

 Agar informasi laporan keuangan dapat berguna bagi para pemakainya, 

maka informasi tersebut harus memenuhi karakteristik kualitatif seperti yang telah 

ditetapkan oleh PSAK No.1. Terdapat empat karakteristik kualitatif pokok yaitu : 

1. Dapat dipahami 

 Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan 

adalah kemudahannya untuk dapat segera dipahami oleh pemakai. Untuk maksud 

ini, pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas 

ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi 

dengan ketekunan yang wajar. Namun demikian, informasi yang kompleks yang 

seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya 

atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dapat 

dipahami oleh pemakai tertentu. 

2. Relevan 

 Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan 

pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas 

relevan jika dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu 

mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, 

menegaskan, atau mengoreksi, hasil evaluasi mereka di masa lalu. Informasi dapat 

relevan dalam dua cara yaitu memiliki sifat predictive value dan feedback value. 
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Nilai prediksi (predictive value) adalah informasi tersebut dapat langsung 

membantu pembuat keputusan memprediksi hasil di masa depan. Nilai umpan 

balik (feedback value) adalah informasi tersebut dapat membantu pemakai 

menegaskan atau mengubah prediksi. Selain itu, informasi juga dapat dikatakan 

relevan karena memiliki sifat tepat waktu artinya dilaporkan sebelum seluruh 

aspek transaksi atau peristiwa lainnya diketahui. Laporan keuangan interim 

(kuartalan) dibuat untuk memenuhi karakteristik tepat waktu. 

3. Keandalan 

 Agar bermanfaat, informasi juga harus andal (realible). Informasi 

memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan 

material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau 

jujur (faithful representation) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara 

wajar diharapkan dapat disajikan. Untuk menjadi andal, informasi harus dapat 

diverifikasi (veriability) berarti informasi dapat dikonfirmasi dan netral 

(neutrality) berarti informasi itu benar dan tidak bias.  

4. Dapat diperbandingkan 

 Pemakai harus dapat memperbandingkan laporan keuangan perusahaan 

antar periode untuk mengindentifikasi kecenderungan (trend) posisi dan kinerja 

keuangan. Pemakai juga harus dapat memperbandingkan laporan keuangan antar 

perusahaan untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi 

laporan keuangan secara relatif. Oleh karena itu, pengukuran dan penyajian 

dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa harus dilakukan 
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secara konsisten untuk perusahaan tersebut, antar periode perusahaan yang sama 

dan untuk perusahaan yang berbeda. 

 

2.1.1.3 Jenis Laporan Keuangan 

 Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari komponen-komponen menurut 

PSAK No.1 (2004) yaitu: 

1. Neraca yaitu laporan yang menunjukkan keadaan keuangan suatu 

perusahaan pada tanggal tertentu. Neraca menggambarkan posisi harta, 

hutang, dan ekuitas pada tanggal tertentu. 

2. Laporan laba-rugi yaitu laporan yang menunjukkan hasil usaha dan biaya-

biaya selama suatu periode akuntansi. 

3. Laporan perubahan ekuitas yaitu laporan yang menunjukkan sebab-sebab 

perubahan ekuitas dari jumlah pada awal periode menjadi jumlah ekuitas 

pada akhir periode. 

4. Laporan arus kas menunjukkan arus kas masuk dan keluar yang dibedakan 

menjadi arus kas operasi, arus kas investasi dan arus kas pendanaan. 

5. Catatan atas laporan keuangan. 

 

2.1.2 Laba  

2.1.2.1 Pengertian Laba 

 Laba merupakan ringkasan dari hasil aktivitas operasi usaha yang 

dinyatakan dalam istilah keuangan. SFAC No.1 menyatakan bahwa tujuan pokok 

dari pelaporan keuangan adalah menyediakan informasi tentang performansi 
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perusahaan yaitu dengan mengukur earning dan komponennya. SFAC No.2 juga 

menyatakan bahwa pelaporan income (penghasilan) bermanfaat karena merupakan 

tolak ukur arus kas masa mendatang, tolak ukur efisiensi manajemen, dan dapat 

digunakan sebagai pedoman untuk mencapai tujuan manajemen. 

 Menurut Wild,et al (2007) komponen yang sering kali digunakan sebagai 

ukuran kinerja adalah penghasilan bersih (laba). Laba mengindentifikasikan 

profitabilitas suatu perusahaan. Menurut standar akuntansi keuangan unsur yang 

langsung berkaitan dengan laba diidentifikasikan sebagai berikut : 

1. Penghasilan (income) merupakan 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 (dalam PSAK). Penghasilan 

meliputi pandapatan (revenue) maupun keuntungan (gains). Pendapatan 

merupakan hasil yang berasal dari kegiatan operasional perusahaan, 

misalnya : penjualan, penghasilan, jasa, deviden, bunga dan sewa.  

2. Keuntungan (gains) merupakan penghasilan yang berasal dari luar 

kegiatan operasinal, misalnya pendapatan yang diperoleh karena penjualan 

aktiva tetap yang tidak dipakai lagi. 

3. Beban (expense) adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode 

akuntansi dalam bentuk arus kas keluar atau berkurangnya aktiva atau 

terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak 

menyangkut pembagian kepada penanam modal (dalam PSAK). Beban 

meliputi kerugian (loss) dan beban yang timbul dari kegiatan operasional. 
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Beban yang timbul dari kegiatan operasional, misalnya: beban pokok 

penjualan, gaji, sewa, bunga dan penyusutan.  

4. Kerugian (loss) merupakan beban yang berasal dari luar kegiatan 

operasional, misalnya: penjualan aktiva tetap yang tidak dipakai lagi. 

Keempat komponen tersebut di atas yang merupakan unsur pembentukan 

laba. 

Laba secara umum ditentukan menggunakan dasar akrual. Dalam 

akuntansi akrual pendapatan diakui ketika perusahaan menjual barang atau 

memberikan jasa tanpa memperhatikan uang kas yang diterima. Biaya menurut 

konsep akrual juga diakui sebagai biaya ketika perusahaan melakukan 

pencadangan biaya tanpa memperhatikan uang kas yang dikeluarkan. Hal tersebut 

disebut dengan matching concept atau dikenal sebagai laba akrual. 

Alasan digunakannya basis akrual adalah untuk memberikan informasi 

kepada para penggunanya bahwa tidak hanya transaksi masa lalu yang melakukan 

penerimaan atau pembayaran kas tetapi juga transaksi (seperti kewajiban 

pembayaran kas) di masa depan. Laba yang dilaporkan dengan menggunakan 

basis akrual menggambarkan kinerja operasi perusahaan saat ini yang tidak hanya 

berpatokan pada arus kas periode kini saja, tetapi juga pada hal-hal lain yang 

masih mungkin untuk direalisasikan di masa depan. 

SFAC No.1 menyatakan bahwa “informasi mengenai laba perusahaan 

berdasarkan akuntansi akrual biasanya memberikan indikasi kemampuan 

perusahaan untuk menghasilkan arus kas saat ini dan masa depan yang lebih baik 
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dibandingkan dengan informasi yang dibatasi oleh aspek keuangan berupa 

penerimaan dan pembayaran kas”. 

Menurut Wild, et al (2007) pendekatan akrual lebih baik dari pendekatan 

arus kas dalam meyajikan informasi yang relevan mengenai kondisi dan kinerja 

keuangan, dan untuk memprediksi arus kas di masa depan dijelaskan sebagai 

berikut: 

a) Kinerja keuangan. 

Pendekatan akrual lebih baik dari pendekatan arus kas dalam mengevaluasi 

kinerja keuangan karena adanya konsep pengakuan pendapatan dan beban 

matching. Pengakuan pendapatan memastikan bahwa hanya seluruh 

pendapatan yang dihasilkan dalam periode tersebut yang diakui dan konsep 

matching beban memastikan bahwa hanya beban yang berhubungan dengan 

pendapatan tersebut yang boleh diakui.  

b) Kondisi keuangan. 

Pendekatan akuntansi akrual menghasilkan neraca yang lebih akurat 

merefleksikan sumber-sumber daya yang tersedia bagi perusahaan dalam 

menghasilkan arus kas di masa yang akan datang. 

c) Memprediksi arus kas di masa yang akan datang. 

Pendekatan akrual lebih baik daripada pendekatan arus kas dalam 

memprediksi arus kas di masa yang akan datang dikarenakan dua alasan, 

yakni: 

1. Prinsip pengakuan pendapatan merefleksikan arus kas di masa 

mendatang. Sebagai contoh penjualan secara kredit yang dilakukan 
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sekarang dapat memprediksi arus kas yang akan diterima perusahaan di 

masa yang akan datang. 

2. Pendekatan akrual lebih baik dalam menstabilkan arus kas masuk dan 

keluar dari waktu ke waktu dengan proses matching sehingga laba lebih 

stabil dan merupakan prediktor yang dapat dipercaya terhadap arus kas. 

Laba sering disebut laba bersih. Laba bersih berarti adalah angka yang 

menunjukkan selisih antara seluruh pendapatan (operasi maupun tidak) dan 

seluruh biaya (operasi maupun tidak). Oleh karena itu, sesungguhnya laba bersih 

ini adalah laba yang menunjukkan bagian laba yang akan ditahan didalam 

perusahaan dan akan dibagikan sebagai dividen. (Yolanda dan Febrianto, 2006). 

Laba bersih juga sering dikenal dengan laba sesudah pajak. Jadi, angka 

laba bersih sudah menunjukkan laba yang diperoleh pada periode pelaporan 

tersebut setelah dikurangi pajak yang harus dibayar kepada pemerintah. Laba 

bersih adalah ukuran kinerja untuk suatu periode, karenanya tidak termasuk butir-

butir yang bersifat luar biasa pada periode tersebut atau butir-butir yang pada 

dasarnya berpengaruh pada periode lain. Informasi laba bersih sangat menjadi 

perhatian pihak-pihak yang bermaksud untuk menilai prospek arus masuk kas 

bersih suatu perusahaan. Informasi tersebut dapat dilihat pada laporan keuangan 

yang disebut laporan laba rugi (Naimah, 2000 dalam Ditya, 2008). 

Wild, et al (2007) mengklasifikasikan komponen laba menjadi 2 (dua), 

yaitu: 

1. Recurring income merupakan laba yang nilainya akan berulang pada periode 

berikutnya. Laba ini dihasilkan dari kegiatan operasi perusahaan yang terjadi 
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secara terus-menerus. Laba yang termasuk komponen ini adalah operating 

income (laba operasi) dan laba sebelum pos-pos luar biasa, pemberhentian 

operasi dan perubahan kebijakan akuntansi. 

2. Nonrecurring income merupakan laba yang nilainya tidak akan berubah pada 

periode berikutnya dikarenakan peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan 

laba tersebut tidak terjadi secara terus-menerus. Komponen-komponen 

nonrecurring ini antara lain : 

a. Extraordinary item merupakan peristiwa-peristiwa yang tidak normal dan 

tidak berkaitan dengan aktivitas perusahaan serta tidak diekspektasikan 

untuk terjadi di masa yang akan datang (unsual nature dan infrequency 

occurance). Contohnya seperti : bencana alam, kebakaran, dan gugatan 

pengadilan. 

b. Pemberhentian suatu divisi atau product line dikarenakan bagi 

perusahaan kurang menguntungkan (discontinued operation), dan 

c. Penggantian kebijakan akuntansi. Contohnya: perubahan metode 

depresiasi dari metode Double Declining Balance (DDB) ke metode garis 

lurus (straight-line method). 

 

2.1.2.2 Manfaat Pelaporan Laba 

Schoroeder dan Clark (2005) menyatakan bahwa tujuan utama pelaporan 

laba adalah tidak hanya untuk menilai kinerja masa lalu tetapi juga membantu 

investor untuk memprediksi arus kas masa depan. Para investor, kreditor, dan 

pihak lain yang berkepentingan dengan laporan keuangan ingin menilai prospek 
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arus masuk kas bersih perusahaan, tetapi mereka sering menggunakan laba untuk 

membantu mereka mengevaluasi daya laba (earning power), meramal laba yang 

akan datang (future earning) atau menaksir risiko berinvestasi atau memberi 

pinjaman kepada perusahaan (Hendriksen dan Van Breda, 2000) 

FASB (1986) dalam SFAC No.1 menyatakan bahwa fokus utama laporan 

keuangan adalah informasi laba rugi dan komponennya. Alasan utama mengapa 

informasi laba rugi begitu penting adalah karena informasi tersebut membantu 

pengguna laporan keuangan meramalkan jumlah, waktu, dan ketidakpastian dari 

arus kas masa depan. FASB juga mengatakan laba akuntansi berdasarkan konsep 

akrual lebih baik daripada arus kas dalam kemampuan untuk memprediksi arus 

kas periode mendatang.  

Laba merupakan informasi penting dalam laporan keuangan, dimana 

manfaat laba menurut Harahap (2007) adalah : 

1. Perhitungan pajak, berfungsi sebagai dasar pengenaan pajak yang akan 

diterima negara. 

2. Menghitung dividen yang akan dibagikan kepada pemilik dan yang akan 

ditahan oleh perusahaan. 

3. Menjadi pedoman dalam menentukan kebijaksanaan investasi dan 

pengambilan keputusan. 

4. Menjadi dasar dalam peramalan laba maupun kejadian ekonomi perusahaan 

lainnya di masa yang akan datang. 

5. Menjadi dasar dalam perhitungan dan penilaian efisiensi. 

6. Menilai prestasi atau kinerja perusahaan/ segmen perusahaan/ divisi. 
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7. Perhitungan zakat sebagai kewajiban manusia sebagai hamba kepada 

Tuhannya melalui pembayaran zakat kepada masyarakat. 

 

2.1.3 Arus Kas 

2.1.3.1 Pengertian Arus Kas 

Menurut Dyckman (2001) Laporan Arus Kas (LAK) atau Statement of 

Cash Flows (SCF) adalah laporan yang menguraikan arus kas masuk dan arus kas 

keluar menurut kategorinya. Laporan ini menjelaskan perubahan kas selama suatu 

periode. Arus kas dari suatu perusahaan dapat kita lihat dari laporan arus kas 

operasinya. 

Sumber-sumber kas meliputi arus masuk dari aktivitas operasi inti (utama) 

sebuah perusahaan, dari aktivitas sampingan, seperti investasi sekuritas (surat 

berharga), dari pembiayaan melalui hutang dan ekuitas. Penggunaan kas 

mencakup arus keluar guna mempertahankan aktivitas inti, untuk melakukan 

investasi, termasuk pabrik dan peralatan, dan untuk memenuhi kewajiban terhadap 

pembiayaan melalui hutang dan ekuitas termasuk pelunasan utang, pembayaran 

dividen, dan pembelian kembali saham. 

Menurut PSAK (2004) 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 
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terhadap kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas serta 

kepastian perolehannya. 

  

2.1.3.2 Klasifikasi Arus Kas 

Laporan arus kas harus melaporkan arus kas selama periode tertentu dan 

diklasifikasi menurut aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.  

1. Aktivitas Operasi 

Aktivitas operasi (cash flows from operation) adalah aktivitas penghasil 

utama pendapatan perusahaan dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas 

investasi dan aktivitas pendanaan. 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 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 adalah: 

a. Penerimaan kas dari penjualan barang dan jasa. 

b. Penerimaan kas dari royalti, fees, komisi dan pendapatan lain. 

c. Pembayaran kas kepada pemasok barang dan jasa. 
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d. Pembayaran kas kepada karyawan. 

e. Penerimaan dan pembayaran kas oleh perusahaan asuransi sehubungan 

dengan premi, klaim, anuitas dan manfaat asuransi lainnya. 

f. Pembayaran kas atau penerimaan kembali (restitusi) pajak penghasilan 

kecuali jika dapat diidentifikasikan secara khusus sebagai bagian dari 

aktivitas pendanaan dan investasi. 

g. Penerimaan dan pembayaran kas dari kontrak yang diadakan untuk tujuan 

transaksi usaha dan perdagangan. 

Beberapa transaksi, seperti penjualan peralatan pabrik, dapat menimbulkan 

keuntungan atau kerugian yang dimasukkan dalam perhitungan laba atau rugi 

bersih. Arus kas yang menyangkut transaksi semacam itu merupakan arus kas dari 

aktivitas investasi.  

2. Aktivitas Investasi 

Aktivitas investasi adalah perolehan dan pelepasan aktiva jangka panjang 

serta investasi lain yang tidak temasuk setara kas. 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 untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan. 

Beberapa contoh arus kas yang berasal dari aktivitas investasi adalah: 

a. Pembayaran kas untuk membeli aktiva tetap, aktiva tak berwujud, dan 

aktiva jangka panjang lain, termasuk biaya pengembangan yang 

dikapitalisasi dan aktiva tetap yang dibangun sendiri. 
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b. Penerimaan kas dari penjualan tanah, bangunan dan peralatan, aktiva tak 

berwujud dan aktiva jangka panjang lain. 

c. Perolehan saham atau instrumen keuangan perusahaan lain.uang muka dan 

pinjaman yang diberikan kepada pihak lain serta pelunasannya (kecuali 

yang dilakukan oleh lembaga keuangan). 

d. Pembayaran kas sehubungan dengan futures contracts, forward contracts, 

option contracts dan swap contracts kecuali apabila kontrak tersebut 

dilakukan untuk tujuan perdagangan (dealing or trading), atau apabila 

pembayaran tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas pendanaan. 

3. Aktivitas Pendanaan 

 Aktivitas pendanaan (financing) adalah aktivitas yang mengakibatkan 

perubahaan dalam jumlah serta komposisi modal dan pinjaman perusahaan. 

Pengungkapan terpisah arus kas yang timbul dari aktivitas pendanaan perlu 

dilakukan sebab berguna untuk memprediksi klaim terhadap arus kas masa depan 

oleh para pemasok modal perusahaan. Beberapa contoh arus kas yang berasal dari 

aktivitas pendanaan adalah:  

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

b. Pembayaran kas kepada para pemegang saham untuk menarik atau 

menebus saham perusahaan. 

c. Penerimaan kas dari emisi obligasi, pinjaman, wesel, hipotik dan pinjaman 

lainnya. 

d. Pelunasan pinjaman. 
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e. Pembayaran kas oleh penyewa guna usaha (lessee) untuk mengurangi 

saldo kewajiban yang berkaitan dengan sewa guna usaha pembiayaan 

(finance lease). 

 

2.1.3.3 Kegunaan Informasi Arus Kas 

Menurut PSAK No.2 (2004) jika digunakan dalam kaitannya dengan 

laporan keuangan yang lain, laporan arus kas dapat memberikan informasi yang 

memungkinkan para pemakai untuk mengevaluasi perubahan dalam aktiva bersih 

perusahaan, struktur keuangan (termasuk likuiditas dan solvabilitas) dan 

kemampuan untuk mempengaruhi jumlah serta waktu arus kas dalam rangka 

adaptasi dengan perubahan keadaan dan peluang. Informasi arus kas berguna 

untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas dan 

memungkinkan para pemakai mengembangkan model untuk menilai dan 

membandingkan nilai sekarang dari arus kas masa depan (future cash flows) dari 

berbagai perusahaan. Informasi tersebut juga meningkatkan daya banding 

pelaporan kinerja operasi berbagai perusahaan karena dapat meniadakan pengaruh 

penggunaan perlakuan akuntansi yang berbeda terhadap transaksi dan peristiwa 

yang sama. 

Informasi arus kas historis sering digunakan sebagai indikator dari jumlah, 

waktu dan ketidakpastian arus kas masa depan. Di samping itu, informasi arus kas 

juga berguna untuk meneliti kecermatan dari taksiran arus kas masa depan yang 

telah dibuat sebelumnya dan dalam menentukan hubungan antara profitabilitas 

dan arus kas bersih serta dampak perubahaan harga. 
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Perusahaan membutuhkan kas untuk melaksanakan usaha, untuk melunasi 

kewajiban, dan untuk membagikan dividen kepada para investor. Pernyataan ini 

mewajibkan semua perusahaan menyajikan laporan arus kas. Schroeder dan 

Clarck (2005) menyebutkan bahwa laporan arus kas memungkinkan penyajian 

informasi lebih bermanfaat kepada investor dan kreditor karena bisa melakukan 

prediksi return masa depan dan mengevaluasi risiko investasi mereka. 

Beberapa literatur menganggap bahwa data arus kas lebih baik 

dibandingkan dengan laba akuntansi karena laporan arus kas relatif lebih mudah 

diinterpretasikan dan relatif lebih sulit dimanipulasi (Kusuma, 2003). 

Menurut Kieso (2005) terdapat empat kegunaan arus kas yakni untuk 

mengetahui : 

1. Kemampuan perusahaan untuk memprediksi arus kas di masa depan. 

2. Kemampuan perusahaan untuk membayar dividen dan memenuhi 

kewajiban. 

3. Alasan perbedaan laba bersih dan kas bersih yang disediakan (dipakai) 

dalam aktivitas operasi, dan 

4. Transaksi tunai dan non tunai untuk investasi dan pendanaan. 

Salah satu tujuan yang utama dari penyajian laporan arus kas untuk 

menyediakan informasi tentang penerimaan kas dan pengeluaran kas dari sebuah 

perusahaan dalam suatu periode tertentu atau untuk menyediakan informasi 

tentang aktifitas operasi, investasi, dan pendanaan dalam suatu perusahaan 

tertentu Pelaporan perubahan arus kas sangat dibutuhkan untuk mengetahui apa 

yang terjadi pada sumber modal perusahaan yang paling likuid ini. 
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Menurut Harahap (2007) tujuan menyajikan laporan arus kas adalah 

memberikan informasi yang revelan tentang penerimaan dan pengeluaran kas atau 

setara kas dari suatu perusahaan pada suatu periode tertentu. Laporan ini akan 

membantu para investor, kreditor dan pemakai lainnya untuk : 

a. Menilai kemampuan perusahaan menghasilkan arus kas bersih masa 

depan. 

b. Menilai kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya 

membayar dividen dan keperluan dana untuk kegiatan ekstern. 

c. Menilai aturan perbedaan antara laba bersih dan penerimaan serta 

pembayaran kas yang berkaitan. 

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

keuangan lainnya terhadap posisi keuangan suatu perusahaan selama satu 

periode tertentu. 

 

2.1.3.4 Penyajian informasi arus kas 

Menurut PSAK (2004) perusahaan harus melaporkan arus kas operasi 

dengan salah satu metode berikut ini: 

1. Metode langsung (direct method) 

Yaitu dengan mengungkapkan kelompok utama dari penerimaan kas bruto dan 

pengeluaran kas bruto. 
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2. Metode tidak langsung (indirect method) 

Yaitu dengan menyesuaikan laba atau rugi bersih dengan cara mengoreksi 

pengaruh dari transaksi bukan kas, unsur penghasilan atau beban yang 

berhubungan dengan aktivitas investasi dan pembiayaan. 

PSAK No.2 menganjurkan kepada perusahaan untuk melaporkan arus kas 

dari aktifitas operasi dengan menggunakan metode langsung dikarenakan metode 

tersebut menghasilkan informasi yang lebih berguna dalam mengestimasi arus kas 

di masa datang dibandingkan metode tidak langsung. 

 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Terdapat beberapa penelitian yang dijadikan acuan dalam penelitian ini, 

yaitu diantaranya: 

1. Yolanda Dahler dan Rahmat Febrianto (2006) 

 Judul penelitiannya adalah “Kemampuan Prediktif Earnings dan Arus Kas 

dalam Memprediksi Arus Kas Masa Depan”. Populasi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah seluruh perusahaan non finansial mempublik yang terdaftar 

di Bursa Efek Jakarta dari tahun 1999 sampai tahun 2004. Hasil penelitiannya 

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. 

2. Robby Cahyadi (2006) 

 Judul penelitiannya adalah “Kemampuan Earnings dan Arus Kas dalam 

Memprediksi Earnings dan Arus Kas di Masa yang Akan Datang”. Populasi yang 
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digunakan adalah 40 perusahaan manufaktur yang go public selama periode 2003-

2004. Hasil pengujiannya menyatakan earnings memiliki pengaruh yang lebih 

besar dibandingkan arus kas dalam memprediksi earnings masa depan. 

Selanjutnya, earnings tidak signifikan dibandingkan arus kas dalam memprediksi 

arus kas masa depan, sedangkan earnings tidak memiliki kemampuan prediksi 

inkremental terhadap arus kas masa depan. 

3. Rahmad Priyanto (2006) 

 Judul penelitiannya adalah “Kemampuan Earnings dan Arus Kas dalam 

Memprediksi Earnings dan Arus Kas di Masa Depan”. Penelitian ini menganalisis 

pengaruh Earning dan arus kas terhadap earning dan arus kas masa depan pada 

perusahaan manufaktur di Bursa Efek Jakarta. Sampel yang digunakan adalah 

perusahaan manufaktur yang aktif di perdagangan Bursa Efek Jakarta dari tahun 

2001-2003. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa baik earnings maupun arus 

kas berpengaruh positif terhadap earnings dan arus kas masa depan, namun 

earnings mempunyai pengaruh yang lebih kuat dalam memprediksi earnings dan 

arus kas masa depan.  

4. Parawiyati dan Zaki Baridwan (1998) 

 Judul penelitiannya adalah “Kemampuan Laba dan Arus Kas dalam 

Memprediksi Laba dan Arus Kas Perusahaan Go Publik di Indonesia”. Populasi 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur  yang 

terdaftar di Bursa Efek Jakarta dari tahun 1989 sampai 1994. Dalam penelitiannya 

membahas mengenai kemampuan prediktor laba dibanding prediktor arus kas 

dalam memprediksi laba dan arus kas satu tahun kedepan. Hasilnya menunjukkan 
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bahwa kedua prediktor tersebut adalah signifikan sebagai alat pengubah, namun 

prediktor laba memberikan pengaruh yang lebih besar dibanding dengan prediktor 

arus kas, serta pengujian prediksi inkrimental laba terhadap arus kas menunjukkan 

bahwa melalui koefesien korelasi diketahui prediktor laba lebih besar korelasinya 

dibanding prediktor arus kas dalam memprediksi arus kas. 

5. Poppy Dian Kusuma (2003) 

Dalam penelitiannya menguji nilai tambah kandungan informasi laba dan 

arus kas khususnya arus kas pada saat laba bersifat permanen. Hasil penelitiannya 

menunjukkan bahwa laba tidak mempunyai nilai tambah kandungan informasi 

diluar informasi yang diberikan oleh arus kas operasi. Arus kas operasi 

mempunyai nilai tambah kandungan informasi diluar informasi yang diberikan 

oleh laba, serta memiliki nilai tambah kandungan informasi pada saat laba 

mengandung komponen transitori. 

6. Supriyadi (1999) 

Judul penelitiannya adalah “The Predictive Ability Of Earnings Versus 

Cash Flow Data To Predict Future Cash Flows: A Firm-Specific Analysis”. 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 61 perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di BEJ selama tahun 1990-1997. Jenis laporan keuangan yang 

digunakan adalah semi-annual. Model yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

cash flow model, earnings model, dan earnings-cash flow model. Hasilnya 

menyatakan bahwa data arus kas memberikan informasi yang lebih baik untuk 

meramalkan arus kas masa depan dibandingkan laba. 

7. Finger (1994) 
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Penelitian ini berjudul “The Ability of Earnings to Predict Future Earnings 

and Cash Flow”. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 50 

perusahaan Fortune 500 selama tahun 1935-1987. Jenis laporan keuangan yang  

digunakan adalah annual. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa laba adalah 

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

muka dan laba baik digunakan sendiri maupun bersama-sama arus kas merupakan 

prediktor yang signifikan juga bagi arus kas. Arus kas dalam periode jangka 

pendek adalah prediktor arus kas yang lebih baik dibanding laba. 

 

2.3 Kerangka Pemikiran 

 Pertimbangan untuk apa mengetahui prediksi arus kas dapat diamati 

bahwa tujuan penyajian informasi arus kas dapat dalam PSAK No.2 digunakan 

sebagai dasar untuk menilai kemampuan perusahaan  dalam menghasilkan kas dan 

setara kas serta untuk menilai kebutuhan perusahaan dalam menggunakan kas. 

Informasi arus kas berguna untuk untuk mengevaluasi perubahan struktur 

keuangan seperti likuiditas dan solvabilitas serta hubungannya dengan 

profitabilitas. Watts dan Zimmerman (1986) menyatakan bahwa laba akuntansi 

mempunyai hubungan dengan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan arus 

kas (yang dikutip dalam Fikri 2008). 

  Informasi tentang arus kas historis juga dapat digunakan untuk 

meramalkan arus kas masa depan. Di samping itu jumlah arus kas yang berasal 

dari aktivitas operasi merupakan indikator untuk menentukan apakah arus kas 

yang dihasilkan oleh perusahaan cukup untuk melunasi pinjaman, memberikan 
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pengembalian dalam bentuk deviden, memelihara kemampuan perusahaan serta 

melakukan investasi baru tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Laba 

dan arus kas merupakan keuntungan investasi modal (benefit of equity investment) 

menjadi informasi yang penting bagi investor untuk mengetahui perkembangan 

arus kas masa depan.   

 Adapun hubungan antara laba dan arus kas dengan arus kas masa depan 

adalah seperti gambar 2.1 di bawah ini: 

 

Gambar 2.1 

Hubungan Antara Laba dan Arus Kas Masa Depan 
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2.4 Hipotesa 

Berdasarkan landasan teori di atas, maka peneliti mengajukan hipotesa 

sebagai berikut : 

Hipotesa 1 : 

Ho1 : Laba(t) tidak berpengaruh signifikan terhadap Arus kas(t+1).  

Ha1 : Laba(t) berpengaruh signifikan terhadap Arus kas(t+1). 

Hipotesa 2 : 

Ho2 : Arus kas(t) tidak berpengaruh signifikan terhadap arus kas(t+1). 

Ha2 : Arus kas(t) berpengaruh signifikan terhadap arus kas(t+1). 

Hipotesa 3 : 

Ho3 : Laba(t) dan arus kas(t) secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap arus 

kas(t+1). 

Ha3 :  Laba(t) dan arus kas(t) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap 

arus kas(t+1). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Obyek Penelitian 

Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdapat di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) sampai dengan periode 2003-2007. Penelitian ini 

hanya mengambil sampel dari satu sektor industri, yaitu industri otomotif dan 

komponennya karena untuk menghindari pengaruh perbedaan karakteristik 

industri. 

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian yang 

bersifat eksploratif atau deskriptif yang bertujuan untuk menguji hipotesis. 

Penelitian ini memiliki sifat pengujian hipotesa yang artinya penulis menjelaskan 

sifat hubungan tertentu, di mana variabel bebas (independent variable) 

dihubungkan dengan variabel terikat (dependent variable). 

 

3.2  Operasionalisasi Variabel 

Berdasarkan pokok permasalahan dan hipotesis yang telah dijelaskan 

sebelumnya, maka variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Variabel Terikat (Y) 

Penelitian ini menggunakan arus kas operasi sebagai variabel terikat. Arus 

kas operasi merupakan ikhtisar penerimaan dan pembayaran kas yang 

menyangkut operasi perusahaan. Jumlah arus kas yang berasal dari aktivitas 
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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 operasi dari luar. Arus kas operasi yang digunakan sebagai 

variabel terikat adalah arus kas operasi satu tahun mendatang. 

2. Variabel Bebas (X) 

a. Laba bersih sebelum pos-pos luar biasa 

Laba bersih sebelum pos-pos luar biasa merupakan pendapatan operasi 

yang telah dikurangi dengan beban operasi dan pajak. Definisi ini digunakan 

mengingat non-recurring items seperti extraordinary items, discontinued 

operation special item dan non-operating income harus dikeluarkan agar tidak 

terjadi keraguan dalam melihat arus kas masa depan. 

b. Arus kas operasi 

 Arus kas operasi yang dimaksud yaitu arus kas operasi pada tahun 

berjalan. 

 

3.3  Metode Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan gabungan data cross section dan time series 

atau disebut pooling data dalam bentuk data sekunder yaitu berupa laporan 

keuangan tahunan yang telah diaudit selama 2002-2007. Dalam penelitian ini data 

laporan keuangan diperoleh dari Indonesian Capital Market Directory (ICMD) 

serta situs Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id). Data laporan keuangan yang 

diperlukan dalam penelitian ini adalah total aset, laba bersih sebelum pos-pos luar 
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biasa, dan arus kas yang berasal dari kegiatan operasi. Tahun 2002 digunakan 

sebagai data tambahan berupa total aset. Penggunaan total aset sebagai faktor 

deflator dalam penelitian ini yaitu untuk menghilangkan perbedaan dari setiap 

ukuran perusahaan (size effect). 

Pemilihan tahun 2003 sampai 2007 sebagai periode penelitian 

dimaksudkan agar dapat memberikan gambaran perusahaan pada saat ini. Untuk 

metode pengambilan sampel pada penelitian ini adalah purposive sampling. 

Teknik ini memilih kelompok target tertentu untuk memperoleh informasi. 

Sampel ditetapkan untuk tipe-tipe kelompok tertentu yang dapat memberikan 

informasi yang dibutuhkan, karena kelompok tersebut merupakan satu-satunya 

pihak yang memiliki informasi, atau karena kelompok tersebut sesuai dengan 

kriteria-kriteria yang telah ditetapkan peneliti. 

Kriteria-kriteria yang digunakan untuk penentuan sampel adalah sebagai 

berikut: 

1. Perusahaan manufaktur yang bergerak di sektor industri otomotif dan 

komponennya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia secara berturut-turut 

dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2007. 

2. Perusahaan manufaktur yang bergerak di sektor industri otomotif yang 

menerbitkan laporan keuangan tahunan selama periode 2003-2007 dalam 

mata uang rupiah bukan mata uang asing dan komponen laporan keuangan 

lain yang diperlukan dalam penelitian ini telah tersedia. 
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Setelah ditentukan berdasarkan kriteria tersebut di atas maka dari populasi 

yang ada, didapat 15 sampel perusahaan manufaktur yang digunakan dalam 

penelitian ini. 

 

3.4  Teknik Pengolahan Data 

Setelah diperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini maka 

dilakukan langkah-langkah berikut ini: 

1. Menghitung average total aset. Caranya dengan merata-ratakan total aset 

awal tahun dengan total aset akhir tahun. 

2. Membagi laba bersih sebelum pos-pos luar biasa dan arus kas operasi dengan 

average total aset. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan size effect. Cara 

penghitungannya sebagai berikut: 

Pendapatan setelah pajak sebelum pos-pos luar biasa
Laba

Rata-rata total aset
=  ...........(3.1) 

 

Arus Kas dari aktivitas operasi
Arus Kas

Rata-rata total aset
= ........................................(3.2) 

 

3. Langkah selanjutnya yang dilakukan setelah menghitung laba, arus kas, dan 

akrual yaitu melakukan regresi terhadap ketiga variabel tersebut dengan 

menggunakan program SPSS 12 dan Eviews 5.1 serta dilakukan analisis 

terhadap hasilnya. 

 

3.5  Model Penelitian 

Model penelitian yang digunakan dalam penilitian ini adalah model regresi 

linear berganda dengan menggunakan gabungan data cross section dan time series 
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selama periode 2003-2007. Model dalam penelitian ini mengikuti model 

penelitian terdahulu yaitu Yolanda dan Febrianto adalah sebagai berikut : 

Y(t+1)  = ββββ0 + ββββ1 X1(t) + ββββ2 X2(t)  + εεεε ........................................................... (3.3) 

Keterangan : 

Y(t+1) = Arus kas operasi pada tahun t+1 

β0 = Koefisien konstanta 

β1, β2 = Koefisien variabel independen 

X1 =  Laba setelah pajak sebelum pos-pos luar biasa  pada tahun t 

X2 = Arus kas operasi pada tahun t 

ε             = Variabel gangguan 

 

3.6  Metode Analisis dan Pengujian 

 Metode analisis yang digunakan adalah regresion analysis dengan 

menggunakan teknik Ordinary Least Square (OLS) yaitu pooling data untuk 

menguji masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Analisis 

ini menggunakan alat bantu berupa software SPSS 15 dan eviews 5.1 

1. Uji Asumsi Klasik 

a. Normalitas 

Uji normalitas merupakan langkah awal yang harus dilakukan untuk 

setiap analisis bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel 

pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Untuk mendeteksi 

normalitas data peneliti menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Data 

terdistribusi normal apabila tingkat signifikansi lebih besar dari 5% 
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Selain itu, uji normalitas bisa dilihat dari grafik plot dan histogram. 

Grafik histogram menunjukkan pola yang mendekati bentuk bel, sedangkan 

plot linear menunjukkan data yang bergerak mengikuti garis linear diagonal 

sehingga dapat disimpulkan data bahwa data tersebut tedistribusi normal. 

b. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi  

terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

yang lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain 

tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut 

heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas atau 

tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2006). 

Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat diagram pencar yaitu 

ada atau tidaknya pola tertentu pada grafik, apabila tidak ada pola yang jelas 

atau terpencar (titik menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y), 

maka tidak terjadi heteroskedastisitas.  

Selain itu uji heteroskedastisitas dalam suatu model dapat pula 

menggunakan uji white yaitu menggunakan residual kuadrat sebagai variabel 

terikat, dan variabel bebasnya terdiri atas variabel bebas yang sudah ada, 

ditambah dengan kuadrat variabel bebas, ditambah lagi dengan perkalian dua 

variabel bebas. Apabila nilai probabilitas Chi-Square lebih besar daripada α = 

5% (Probability > α = 0,05), maka tidak terdapat masalah heteroskedastisitas 

pada model regresi. 
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c. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah ada korelasi 

(hubungan) yang erat satu sama lain antar variabel bebas dalam model 

regresi. Dasar pengambilan keputusannya adalah apabila nilai VIF (Variance 

Inflation Factor) di sekitar 1 dan kurang dari 10 dan TOL (tolerance) 

mendekati angka 1, maka dalam model regresi tidak terdapat masalah 

multikolinearitas. 

d. Uji Otokorelasi 

Uji otokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada 

korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka 

dinamakan ada problem autokorelasi. Otokorelasi muncul karena observasi 

yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini 

timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu 

observasi ke observasi lainnya. Hal ini sering ditemukan pada data runtun 

waktu karena “gangguan” pada seorang individu/kelompok cenderung 

mempengaruhi “gangguan” pada individu/kelompok yang sama pada periode 

berikutnya. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari 

otokorelasi (Ghozali, 2006). 

Uji Durbin-Watson merupakan salah satu alat yang digunakan untuk 

mengetahui ada atau tidaknya otokorelasi. Hasil pengujian ada atau tidaknya 

otokorelasi menggunakan uji Durbin-Watson dapat dilihat gambar 3.1. 
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Gambar 3.1 

Uji Otokorelasi 
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2. Uji hipotesa 

Uji hipotesa ini berguna untuk memeriksa atau menguji apakah koefisien 

regresi yang didapat signifikan (berbeda nyata). Maksud dari signifikan ini adalah 

suatu koefisien regresi yang secara statistik tidak sama dengan nol. Jika koefisien 

slope sama dengan nol, berarti dapat dikatakan bahwa tidak cukup bukti untuk 

menyatakan variabel bebas mempunyai pengaruh variabel terikat. Dalam 

penelitian ini, teknik pengujian hipotesis dilakukan dengan pengujian t untuk 

mengetahui pengaruh masing – masing variabel bebas terhadap variabel terikat 

dan pengujian F untuk mengetahui signifikansi pengaruh variabel bebas secara 

bersama – sama terhadap variabel terikat. 

a. Pengujian parsial (Uji t) 

Pengujian parsial dengan uji t dimaksudkan untuk menguji kuat tidaknya 

pengaruh masing – masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Pengujian 

dilakukan pada tingkat keyakinan 90% atau tingkat signifikansi (α) sebesar 10%, 

dengan kriteria sebagai berikut: 

H0 diterima dan Ha ditolak jika prob. t > α 

H0 ditolak dan Ha diterima jika prob. t ≤ α 
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b. Pengujian model F (Uji F) 

Uji F (ANOVA) dimaksudkan untuk menguji kuat tidaknya pengaruh 

simultan antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Hasil hitung dengan uji F 

dilakukan pada tingkat keyakinan 90% atau tingkat signifikansi (α) sebesar 10% 

dengan kriteria sebagai berikut: 

H0 diterima dan Ha ditolak jika jika prob. F > α 

H0 ditolak dan Ha diterima jika jika prob. F ≤ α 

c. Koefesien Determinasi (R
2
) 

Nilai Koefisien Determinasi (R
2
) ini mencerminkan seberapa besar variasi 

dari variabel terikat Y dapat diterangkan oleh variabel bebas X. Bila nilai koefisien 

determinasi sama dengan 0 (R
2 

= 0), menandakan variasi dari Y tidak dapat 

diterangkan oleh X sama sekali. Sementara bila R
2
 = 1, menandakan variasi dari Y 

secara keseluruhan dapat diterangkan oleh X. Dengan kata lain R
2
 = 1, maka 

semua titik pengamatan berada tepat pada garis regresi. Dengan demikian baik 

atau buruknya suatu persamaan regresi ditentukan oleh R
2
-nya yang mempunyai 

nilai antara nol dan satu (Nachrowi, 2006). 
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Adapun tahap-tahap penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

 

 

Pengumpulan data time series: 

1. Laba bersih pada tahun berjalan (t), 

2. Arus kas operasi pada tahun 

berjalan (t),  

3. Arus kas opersi pada tahun (t+1) 

4. Total aset 

Data 

Pengolahan data 

dengan 

Program Ms. Excel 

SPSS 12 dan Eviews 5.1 

Pengujian Asumsi Klasik: 

1. Uji Normalitas 

2. Uji Autokorelasi 

3. Uji Heteroskedastisitas 

4. Uji Multikolinearitas 

Pengujian Model 

dengan Regresi 

Linear Berganda 

Kesimpulan & Saran 

Selesai 

Mulai 

Interpretasi Model dan 

Pembahasan  
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran umum obyek penelitian 

Obyek penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah perusahaan 

manufaktur yang bergerak di industri otomotif dan komponennya yang terdapat di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) secara berturut-turut selama periode tahun 2003 

sampai dengan tahun 2007. Jumlah perusahaan manufaktur di Indonesia yang 

listed di BEI secara berturut-turut dari tahun 2003 sampai 2007 adalah sebanyak 

125 perusahaan. Dari 125 perusahaan manufaktur tersebut, setelah dilakukan 

pemilihan sampel yang sesuai dengan penjelasan pada bab III, maka didapatkan 

sampel akhir dalam penelitian ini sebanyak 15 perusahaan manufaktur yang 

bergerak di bidang otomotif dan komponennya. 

Berikut adalah nama-nama perusahaan manufaktur yang bergerak di 

bidang otomotif dan komponennya : 

1. PT Astra International Tbk. 

2. PT Astra Otoparts Tbk. 

3. PT Gajah Tunggal Tbk. 

4. PT Goodyear Ind Tbk. 

5. PT Hexindo Adiperkasa Tbk. 

6. PT Indomobil Sukses Int Tbk. 

7. PT Indospring Tbk. 

45 
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8. PT Intraco Penta Tbk. 

9. PT Multi Prima Sejahtera Tbk. 

10. PT Nipress Tbk. 

11. PT Prima Alloy Steel Tbk. 

12. PT Selamat Sempurna Tbk. 

13. PT Sugi Samapersada Tbk. 

14. PT Tunas Ridean Tbk. 

15. PT United Tractor Tbk. 

 

4.2 Uji Asumsi Klasik 

Pada saat mengolah data yang telah ditetapkan, ternyata terdapat outlier 

sehingga data outlier tersebut harus dikeluarkan dari sampel karena dapat 

mengganggu estimasi koefisien regresi yang berakibat tidak tepatnya model yang 

dibuat. Teknik pencarian outlier dilakukan dengan memilih perintah Casewise 

Diagnostics pada analisis SPSS 12 kemudian pilih outlier outside. Outlier tersebut 

adalah observasi no.20  PT. Hexindo Adiperkasa yaitu arus kas operasi 2005. 

Tabel 4.1 

Outlier Berdasarkan Casewise Diagnostics 

 

Casewise Diagnosticsa

-4.009 -.2876 .122695 -.4102947

Case Number
20

Std. Residual CFOt1

Predicted

Value Residual

Dependent Variable: CFOt1a. 

 
Sumber : hasil olah data spss 
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4.2.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah ada gangguan atau 

error (ut) antara selisih data variabel terikat yang teramati dengan variabel terikat 

yang terprediksi oleh persamaan regresi. Uji normalitas yang dipakai dalam 

penelitian ini adalah uji Kolmogorov-Smirnov Test. 

Tabel 4.2 

Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov 

 

 
Arus Kas  

(t+1) 

Laba 

(t) 

Arus kas 

(t) 

Unstandardized 

Residual 

Kolmogorov-Smirnov Z 0,609 0,679 0,990 0,973 

Asymp. Sig. (2-tiled) 0,852 0,746 0,281 0,301 

Sumber : Data diolah 

Berdasarkan tabel 4.2 di atas, diperoleh nilai probabilitas untuk arus kas 

masa depan(t+1), laba(t) dan arus kas(t) secara berturut-turut adalah 0.852, 0.746, 

0.281. Hal ini menunjukkan bahwa probabilitas tersebut lebih besar dari α = 0.05, 

sehingga dapat dikatakan data telah terdistribusi normal. Begitu pula dengan 

menggunakan gambar plot linear. Gambar 4.1 menunjukkan data bergerak 

mengikuti garis linear diagonal sehingga menandakan bahwa data telah 

terdistribusi normal. 
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Gambar 4.1 

Plot Linear Distribusi Data Normal 
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Sumber : Data diolah 

 

4.2.2 Uji Heteroskedastisitas 

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi 

terdapat kesamaan atau perbedaan varians dari satu pengamatan ke pengamatan 

lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka 

disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model 

regresi yang baik adalah homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. 

Uji ini dapat dilakukan dengan melihat diagram pencar yaitu ada atau 

tidaknya pola tertentu pada grafik, apabila diagram pencar tersebut membentuk 

pola tidak teratur atau terpencar, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 
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Gambar 4.2 

Diagram Pencar Heteroskedastisitas 
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Sumber : Data diolah 

Berdasarkan gambar 4.2 di atas terlihat bahwa pola diagram tersebut tidak 

teratur, artinya tidak terjadi heteroskedastisitas. Agar lebih memperkuat kembali, 

apakah terdapat masalah heteroskedastisitas atau tidak pada persamaan regresi, 

maka peneliti melakukan uji white pada Eviews 5.1. 

Tabel 4.3 

Hasil Uji White Heteroskedastisitas (Eviews 5.1) 

 

White Heteroskedasticity Test:  

     
     F-statistic 1.475255 Prob. F(5,53) 0.213499 

Obs*R-squared 7.208135 Prob. Chi-Square(5) 0.205616 

     
     

Sumber data diolah 
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Pada tabel 4.3 di atas terlihat bahwa nilai probabilitas chi-square lebih 

besar dari α = 5% yaitu sebesar 0.205616 (20,5616%) yang artinya persamaan 

regresi ini tidak memiliki masalah heteroskedastisitas. 

 

4.2.3 Uji Multikolinearitas 

Tujuan pengujian ini adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan 

yang signifikan antara masing-masing variabel bebas dalam model regresi. Model 

regresi yang baik adalah jika tidak ada kolerasi (hubungan) antara masing-masing 

variabel bebas yang diteliti. Dasar pengambilan keputusannya adalah nilai VIF 

(Variance Inflation Factor) disekitar angka 1 atau di bawah 10 dan TOL 

(Tolerance) mendekati angka 1, maka dalam model regresi tidak terdapat masalah 

multikolinearitas. 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Multikolinearitas 

 

Variabel Bebas 
Collinearity Statistic 

TOL VIF 

Laba(t) 0,933 1,072 

Arus kas(t) 0,933 1,072 

Sumber : Data diolah 

Berdasarkan tabel 4.4 di atas dapat diketahui bahwa nilai VIF dan TOL 

dari semua variabel bebas baik labat dan arus kast di bawah angka 10 atau 

mendekati angka 1 yang berarti variabel bebas yang dipakai dalam model tidak 

ada yang mempunyai korelasi di antara masing–masing variabel bebas. Dengan 

demikian, tidak terdapat gejala multikolinearitas. 
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4.2.4 Uji Otokorelasi 

Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui adanya korelasi antara 

kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode 

t-1 (sebelumnya). Permasalahan ini biasanya terjadi pada pola data time series. 

Dalam uji ini peneliti menggunakan uji Durbin Watson, yaitu dengan 

membandingkan nilai dhitung  (DW) dengan tabel Durbin Watson. Penelitian ini 

memiliki total observasi sebanyak 59 dan variabel bebasnya sebanyak 2, dapat 

diketahui dL dan dU dengan tingkat signifikansi 0,05 sebesar 1,5092 dan 1,6498. 

Hasil pengujian ada atau tidaknya otokorelasi adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Durbin Watson 

Periode N K dL dU 4- dU 4- dL DW 

2003-2007 59 2 1,509 1,650 2,350 2,490 2,042 

Keterangan : dL dan dU  diperoleh dari tabel Durbin Watson dengan melihat jumlah observasi (n=59) dan  

jumlah variabel bebas (k=2). 

Sumber: Data diolah 

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai DW adalah 2,042 

sedangkan nilai dU (batas atas) adalah 1,650 dan 4-dU = 2,350. Hal ini 

menunjukkan bahwa dU < DW < 4-dU, artinya tidak terdapat kolerasi positif 

maupun negatif. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi 

ini tidak memiliki masalah otokolerasi. 

Gambar 4.3 

Uji Durbin Watson 

 

 Ada 

otokolerasi 

positif 

Tidak 

dapat 

diputuskan 

Tidak ada 

otokolerasi 

Tidak 

dapat 

diputuskan 

Ada 
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negatif 

 

  

        0                    1,509            1,650                  2,350     2,490   4 

Sumber : data diolah 
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4.3 Uji Hipotesa 

4.3.1 Pengujian Parsial (Uji t) 

Uji Pengujian parsial dengan uji t dimaksudkan untuk menguji kuat 

tidaknya pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. 

Pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dikatakan signifikan apabila 

probabilitas yang dilihat dari tingkat signifikan lebih kecil dari  α = 10%. 

Mengingat tingkat keyakinan atau signifikansi (α) yang digunakan peneliti sebesar 

10%. Kriteria yang digunakan adalah : 

H0 diterima dan Ha ditolak jika prob. t > α 

H0 ditolak dan Ha diterima jika prob. t ≤ α 

Rumusan hipotesis yang diajukan adalah: 

Ho1 = Laba(t) tidak berpengaruh signifikan terhadap arus kas masa depan(t+1). 

Ha1 =  Laba(t) berpengaruh signifikan terhadap arus kas masa depan(t+1). 

H02 = Arus kas(t) tidak berpengaruh signifikan terhadap arus kas masa 

depan(t+1).  

Ha2 = Arus kas(t) berpengaruh signifikan terhadap arus kas masa depan(t+1). 

 

Tabel 4.6 

Hasil Uji t 

Sumber : Data diolah 

 Unstandardized Coefficients T Sig 

 B Std. Error   

(Constant) 0.029 0.014 2.010 0.049 

Laba(t) 0.348 0.196 1.773 0.082 

Arus Kas(t) 0.367 0.112 3.274 0.002 
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Berdasarkan tabel 4.6 dapat disimpulkan bahwa variabel bebas yaitu laba(t) 

dan arus kas(t) memiliki nilai koefisien regresi positif, maka diperoleh hasil 

penelitian dengan persamaan regresi sebagai berikut :  

       Arus Kast+1 = 0,029 + 0,348 Laba(t)  + 0,367 Arus kas(t)……………....(4.1) 

Dari persamaan 4.1 di atas, dapat dilihat bahwa variabel laba(t) memiliki 

koefisien sebesar 0,348 sehingga dapat dikatakan laba(t) mempunyai hubungan 

positif dalam memprediksi arus kas masa depan(t+1). Artinya, apabila laba(t) 

meningkat 1% maka arus kas masa depan(t+1) akan meningkat sebesar 34,8%. 

Nilai signifikan variabel laba(t) adalah sebesar 8,2% lebih kecil dari α = 10%. 

Maka Ho1 ditolak yang berarti ada pengaruh signifikan antara laba(t) terhadap arus 

kas masa depan(t+1). 

Variabel arus kas(t) memiliki koefisien sebesar 0,367 (36,7%) sehingga 

dapat dikatakan arus kas(t) mempunyai hubungan yang positif dalam memprediksi 

arus kas masa depan(t+1). Artinya, apabila arus kas(t) meningkat 1% maka arus kas 

masa depan(t+1) akan meningkat sebesar 36,7%. Nilai signifikan variabel arus 

kas(t) adalah sebesar 0,2% lebih kecil dari α = 10%. Maka Ho2 ditolak yang berarti 

ada pengaruh signifikan antara arus kas(t) terhadap arus kas masa depan(t+1). 

Hubungan yang positif ini diperkirakan disebabkan oleh kenaikan laba 

bersih dan arus kas perusahaan mencerminkan bahwa perusahaan memiliki kinerja 

yang baik dan mampu mengelola aliran kasnya dengan baik sehingga arus kas 

masa depan menjadi baik. 
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4.3.2 Pengujian simultan (Uji F) 

Uji F (ANOVA) dimaksudkan untuk menguji kuat tidaknya pengaruh 

simultan (bersama-sama) antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Pengaruh 

variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat dikatakan signifikan 

apabila probabilitas yang dilihat dari tingkat signifikan lebih kecil dari α = 10%. 

Mengingat tingkat keyakinan atau signifikansi (α) yang digunakan sebesar 10%. 

Kriteria yang digunakan adalah : 

H0 diterima dan Ha ditolak jika signifikan F > α 

H0 ditolak dan Ha diterima jika signifikan F ≤ α 

Rumusan hipotesa yang diajukan : 

Ho3: laba(t) dan arus kas(t) secara bersama-sama (simultan) tidak berpengaruh 

signifikan terhadap arus kas masa depan(t+1). 

Ha3 : laba(t) dan arus kas(t) secara bersama-sama (simultan) berpengaruh 

signifikan terhadap arus kas masa depan(t+1). 

Tabel 4.7 

Hasil Uji F 

ANOVAb

.133 2 .067 9.052 .000a

.412 56 .007

.545 58

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), CFOt, Labata. 

Dependent Variable: CFOt1b. 

 

Sumber: Data diolah 

 

Berdasarkan tabel 4.7 di atas diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 

0.000 lebih kecil dari α= 10%, maka Ho3 ditolak yang berarti laba(t) dan arus kas(t) 
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secara bersama–sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap arus kas masa 

depan(t+1). 

4.3.3 Koefesien Determinasi (R
2
) 

Koefesien Determinasi (R
2
) ini mencerminkan seberapa besar variasi dari 

variabel terikat (Y) diterangkan oleh variabel bebas (X). Nilai koefisien 

determinasi adalah antara 0 sampai dengan 1. Nilai (R
2
) yang kecil berarti 

kemampuan variabel bebas (X) dalam menjelaskan variasi variabel terikat (Y) 

amat terbatas. 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Koefesien determinasi 

 

Model R R Square Adj R Square Std. Error of the Estimate 

1 0,494 0,244 0,217 0,0857725 

Sumber: Data diolah 

Berdasarkan tabel 4.8 di atas diketahui bahwa dari hasil regresi didapatkan 

adjusted R
2
 sebesar 0,217. Sehingga dapat disimpulkan bahwa arus kas masa 

depan(t+1) hanya dapat dijelaskan oleh laba(t) dan arus kas(t) sebesar 21,7%, 

sedangkan 78,3% dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar model. Dalam hal ini, 

tidak hanya laporan keuangan saja yang digunakan oleh investor untuk 

menentukan arus kas masa depan ternyata masih ada informasi lain yang tidak 

dijelaskan dalam penelitian ini yang juga menjadi pertimbangan investor untuk 

menentukan keputusan investasinya. 
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4.4 Pembahasan 

a) Pembahasan hipotesa pertama. 

Berdasarkan tabel 4.6 di atas ditunjukkan hasil bahwa laba(t) memiliki 

pengaruh yang signifikan dalam memprediksi arus kas masa depan(t+1). Hal ini 

dikarenakan laba bersih merupakan hasil yang diharapkan dari kegiatan aktivitas 

operasi perusahaan, yang artinya laba sebuah perusahaan mencerminkan 

transaksi-tansaksi dan kejadian-kejadian yang membentuk aktivitas operasi 

perusahaan (operating activities).  

Aktivitas operasi perusahaan menyebabkan kenaikkan pada transaksi-

transaksi dan kejadian-kejadian yang masuk kedalam arus kas yang berasal dari 

aktivitas operasi, sehingga dari aktivitas operasi perusahaan tersebut, laba bersih 

mampu memprediksi arus kas operasi di masa depan.  

Laba bersih yang dilaporkan oleh perusahaan pada dasarnya menggunakan 

basis akrual, karena basis akrual ini memberikan informasi kepada para 

penggunanya bahwa tidak hanya transaksi masa lalu yang melakukan penerimaan 

atau pembayaran kas tetapi juga transaksi di masa depan. Sebagai contoh 

penjualan secara kredit yang dilakukan sekarang dapat memprediksi arus kas yang 

akan diterima perusahaan di masa yang akan datang, sehingga pengguna laporan 

keuangan tidak hanya memperoleh informasi masa lalu tetapi juga memperoleh 

informasi lain yang berguna untuk pengambilan keputusan yang berguna di masa 

depan. Hasil ini sesuai dengan pernyataan PSAK No.1 (2004) yang menyatakan 

bahwa informasi kinerja keuangan, terutama profitabilitasnya, bermanfaat untuk 
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memprediksi kapasitas perusahaan dalam menghasilkan arus kas dari sumber yang 

ada.  

Rahmad Priyanto (2006) menyatakan laba suatu perusahaan mampu 

membuat prediksi-prediksi tentang arus masuk kas dan arus keluar kas sebuah 

perusahaan pada masa yang akan datang dengan mengevaluasi fleksibilitas 

keuangan perusahaan. Fleksibilitas keuangan adalah kemampuan perusahaan 

untuk menghasilkan sejumlah kas terutama arus kas dari operasi perusahaan, 

dimana jumlah arus kas yang berasal dari aktifitas operasi merupakan indikator 

yang menentukan apakah dari kegiatan operasinya perusahaan dapat 

menghasilkan arus kas yang cukup untuk melunasi pinjaman, memelihara 

kemampuan operasi perusahaan, membayarkan dividen dan mampu melakukan 

investasi baru tanpa mengandalkan pada sumber pendanaan dari luar. 

 Hasil ini juga mendukung  penelitian yang dilakukan oleh Baridwan 

(1998), Finger (1994), Rahmad Priyanto (2006), dan Yolanda dan Febrianto 

(2006) yang menyimpulkan bahwa laba merupakan prediktor yang signifikan 

untuk memprediksi arus kas di masa depan, namun tidak mendukung penelitian 

Robby Cahyadi (2006) dan Supriyadi (1999). 

b) Pembahasan hipotesa kedua. 

Hasil pengujian hipotesa berikutnya pada tabel 4.6 ditunjukkan hasil 

bahwa arus kas(t) memiliki pengaruh yang signifikan dalam memprediksi arus kas 

di masa depan(t+1). Kemampuan perusahaan dalam mengelola arus kas terutama 

yang berasal dari kegiatan operasi merupakan informasi yang penting bagi 

investor untuk memprediksi arus kas di masa depan. Hal ini sesuai dengan 
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pernyataan PSAK No.2 (2004) yang menyatakan bahwa Informasi arus kas 

historis dapat digunakan sebagai indikator dari jumlah, waktu dan ketidakpastian 

arus kas masa depan. Hasil ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Finger (1994), Baridwan (1998), Supriyadi (1999), Rahmad Priyanto (2006), 

Robby Cahyadi (2006), Yolanda dan Febrianto (2006) yang menyimpulkan bahwa 

arus kas saat ini dapat memprediksi arus kas di masa depan. Dengan demikian, 

informasi data arus kas historis digunakan oleh investor untuk memprediksi arus 

kas di masa depan.  

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa arus kas(t) memiliki 

pengaruh yang lebih besar daripada laba(t) dalam memprediksi arus kas di masa 

depan. Hal ini dapat dilihat pada tabel 4.6 ditunjukkan bahwa arus kas(t) memiliki 

koefisien sebesar 0,367 lebih besar dibandingkan dengan laba(t) yang memiliki 

koefisien sebesar 0,348 dalam memprediksi arus kas masa depan(t+1).  

Hal ini mengidentifikasikan bahwa informasi arus kas(t) sangat 

berhubungan langsung dan erat terhadap arus kas di masa depan(t+1). Informasi 

tentang arus kas lebih berpengaruh dikarenakan informasi ini dapat meniadakan 

pengaruh penggunaan perlakuan akuntansi yang berbeda terhadap transaksi dan 

peristiwa yang sama, sehingga informasi arus kas merupakan indikator yang lebih 

pasti dibanding laba dalam memprediksi arus kas masa depan. 

Menurut Kusuma (2003) dalam penelitianya menyimpulkan hasil bahwa 

laba tidak mempunyai nilai tambah kandungan informasi di luar informasi yang 

diberikan oleh arus kas operasi ketika laba bersifat permanen. Hasil ini 

mengindentifikasikan bahwa kebutuhan akan informasi dapat dipenuhi oleh 
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informasi arus kas operasi serta kemungkinan informasi laba merupakan bagian 

dari informasi yang ada dalam informasi arus kas yang artinya informasi laba 

telah tercermin dalam informasi arus kas operasi. Dengan demikian, informasi 

arus kas operasi memberikan informasi yang lebih bermanfaat bagi pengguna 

laporan keuangan dalam memprediksi arus kas masa depan. 

Kemampuan prediksi laba menjadi menurun ketika unsur akrual 

diperhitungkan. Ini menunjukkan adanya indikasi manajemen laba yang 

mempengaruhi kualitas akrual. Keadaan ini dapat dimungkinkan karena laba yang 

disusun dengan proses akrual memiliki tingkat diskresionari yang tinggi sehingga 

ada kecendrungan laba memiliki unsur manajemen laba. Kondisi tersebut dapat 

mengurangi tingkat keandalan informasi laba karena laba sangat rentan terhadap 

praktek manajemen laba. Sloan (1996) mengatakan bahwa komponen akrual lebih 

rentan terhadap tindakan earning management, sehingga perusahaan yang labanya 

banyak mengandung komponen akrual diduga mempunyai kualitas laba yang 

rendah. 

Pelaporan laba yang kualitasnya rendah mencerminkan rendahnya 

kemampuan perusahaan mempertahankan kinerjanya di masa yang akan datang. 

Manajemen laba mungkin digunakan hanya untuk menarik investor, sehingga laba 

yang ditampilkan tidak relevan dengan keadaan sebenarnya hal ini menyebabkan 

laba menjadi kurang informatif dalam memprediksi arus kas masa depan.  

Menurut Lev dan Zarowin yang dikutip dalam Linda dan Syam (2005) 

mengatakan bahwa arus kas lebih informatif daripada laba karena arus kas 

mengurangi permasalahan manipulasi manajer pada laba akrual dan arus kas 
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kurang dipengaruhi oleh aturan akuntansi, selain itu besar kecilnya laba 

perusahaan belum dapat memberikan jaminan akan memperbesar arus kas operasi 

perusahaan.  

Hal ini disebabkan karena sebagian laba yang diperoleh perusahaan tidak 

seluruhnya dijadikan sebagai modal (laba ditahan), tetapi sebagian lagi harus 

diberikan kepada pemegang saham atau investor dalam bentuk dividen. Hasil ini 

tidak sesuai dengan FASB yang menyatakan bahwa laba akuntansi berdasarkan 

konsep akrual lebih baik daripada arus kas dalam kemampuan untuk memprediksi 

arus kas periode mendatang. Sementara itu, penelitian yang dilakukan Baridwan 

(1998) dan Rahmad Priyanto (2006) walaupun dalam penelitiannya menyatakan 

bahwa arus kas saat ini mampu memprediksi arus kas di masa depan, namun laba 

memiliki kemampuan yang lebih baik daripada arus kas dalam memprediksi arus 

kas di masa depan.  

c) Pengujian Hipotesa ketiga. 

Pada tabel 4.7 ditunjukkan hasil bahwa laba(t) dan arus kas(t) secara 

bersama–sama (simultan) berpengaruh signifikan dalam memprediksi arus kas 

masa depan(t+1). Hal ini menunjukkan bahwa para investor jika ingin melihat 

seberapa baik perusahaan dalam menghasilkan arus kas operasi di masa yang akan 

datang dapat mengunakan informasi laba dan arus kas operasi saat ini. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah dikemukakan pada 

bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Laba berpengaruh positif signifikan dalam memprediksi arus kas masa depan.  

2. Arus kas berpengaruh positif signifikan dalam memprediksi arus kas masa 

depan.  

3. Laba dan arus kas secara bersama-sama berpengaruh positif signifikan dalam 

memprediksi arus kas masa depan. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka peneliti memberikan saran  antara 

lain : 

1. Untuk penelitian selanjutnya 

a. Menggunakan industri lain sebagai obyek penelitian agar kesimpulan 

yang dihasilkan memiliki cakupan yang lebih luas. 

b. Menambahkan variabel lain untuk memprediksi arus kas masa depan, 

contohnya memecah komponen laba menjadi laba positif dan negatif,  

dan ukuran perusahaan. 

c. Memperpanjang waktu pengamatan agar hasil penelitian lebih akurat. 

61 

KEMAMPUAN LABA ..., RIZKY CHRISTIE PRADIPTA, Ak.-IBS, 2009



 

 

62 

2. Untuk Investor 

Investor selain menggunakan informasi laba juga menggunakan informasi 

arus kas didalam pengambilan keputusan investasinya, mengingat pengaruhnya 

dan signifikansinya terhadap arus kas masa depan. 
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Lampiran 1: Data Arus Kas Operasi (Cash Flow from Operations) pada Perusahaan 

yang Bergerak di Bidang Otomotif Tahun 2003-Tahun 2007 (Dalam Jutaan Rupiah) 

No. Nama Perusahaan 

CFO 

2003 2004 2005 2006 2007 

1 
PT Astra International 

Tbk 
2,426,621 3,179,423 2,482,977 9,020,067 11,244,269 

2 PT Astra Otoparts Tbk 90,830 122,953 189,883 268,303 262,780 

3 
PT Gajah Tunggal 

Tbk 
583,534 591,038 247,324 298,192 449,548 

4 PT Goodyear Ind Tbk 41,337 32,184 42,332 61,169 90,985 

5 
PT Hexindo 

Adiperkasa Tbk 
119,053 138,045 (245,242) 122,953 215,454 

6 
PT Indomobil Sukses 

Int Tbk 
616,662 276,301 (624,650) (51,934) (82,881) 

7 PT Indospring Tbk 5,815 (475) 6,407 (64,567) 8,827 

8 PT Intraco Penta Tbk 9,876 5,896 2,897 (54,476) 34,794 

9 
PT Multi Prima 

Sejahtera Tbk 
1,618 2,690 (7,270) (3,233) 9,619 

10 PT Nipress Tbk 21,092 15,987 17,508 3,439 (28,757) 

11 
PT Prima Alloy Steel 

Tbk 
20,548 51,092 34,063 57,253 75,870 

12 
PT Selamat Sempurna 

Tbk 
58,279 49,058 153,724 74,242 105,956 

13 
PT Sugi Samapersada 

Tbk 
1,715 1,000 1,237 7,944 2,939 

14 PT Tunas Ridean Tbk (159,235) (208,581) (316,931) 284,614 (86,553) 

15 
PT United Tractor 

Tbk 
1,022,713 2,063,081 1,048,518 1,721,743 2,657,778 
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 ii

Lampiran 2: Data Laba Bersih (Laba Sebelum Pos-Pos Luar Biasa) pada Perusahaan 

yang Bergerak di Bidang Otomotif Tahun 2003-Tahun 2006 (Dalam Jutaan Rupiah) 

No. Nama Perusahaan 
Laba Bersih 

2003 2004 2005 2006 

1 
PT Astra 

International Tbk 
4,421,583 5,405,506 6,332,973 3,712,097 

2 
PT Astra Otoparts 

Tbk 
206,398 223,158 279,027 282,058 

3 
PT Gajah Tunggal 

Tbk 
844,285 478,150 346,835 118,401 

4 
PT Goodyear Ind 

Tbk 
14,885 24,991 (7,249) 25,397 

5 
PT Hexindo 

Adiperkasa Tbk 
42,514 91,418 97,771 39,428 

6 
PT Indomobil 

Sukses Int Tbk 
62,756 (56,670) 38,358 1,248 

7 PT Indospring Tbk 4,474 (19,009) (5,837) 2,172 

8 
PT Intraco Penta 

Tbk 
2,648 5,440 17,998 7,066 

9 
PT Multi Prima 

Sejahtera Tbk 
(595) (3,221) (11,305) (939) 

10 PT Nipress Tbk 2,385 (2,873) 3,069 8,039 

11 
PT Prima Alloy 

Steel Tbk 
11,936 11,986 4,600 (2,761) 

12 
PT Selamat 

Sempurna Tbk 
47,898 57,371 60,135 66,175 

13 
PT Sugi 

Samapersada Tbk 
1,297 1,519 (8,499) 3,480 

14 
PT Tunas Ridean 

Tbk 
82,142 152,731 142,732 22,211 

15 
PT United Tractor 

Tbk 
342,610 1,099,633 1,050,729 930,372 
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Lampiran 3: Data Average Total Aset pada Perusahaan yang Bergerak di Bidang 

Otomotif  Tahun 2003-Tahun 2007 (Dalam Jutaan Rupiah) 

No. Nama Perusahaan 
Total Aset 

2003 2004 2005 2006 2007 

1 
PT Astra 

International Tbk 
26,794,957 33,274,681 43,065,458 52,457,576 60,724,444 

2 
PT Astra Otoparts 

Tbk 
1,894,406 2,196,892 2,732,473 3,028,313 3,241,207 

3 
PT Gajah Tunggal 

Tbk 
12,308,710 9,257,186 6,910,245 7,377,699 7,865,359 

4 
PT Goodyear Ind 

Tbk 
386,467 414,452 446,472 453,477 517,256 

5 
PT Hexindo 

Adiperkasa Tbk 
611,648 610,311 852,812 1,136,809 1,293,972 

6 
PT Indomobil 

Sukses Int Tbk 
2,557,588 3,117,506 3,849,198 4,347,282 4,663,096 

7 PT Indospring Tbk 278,028 312,409 405,422 356,096 425,881 

8 
PT Intraco Penta 

Tbk 
661,138 715,880 833,842 859,745 847,832 

9 
PT Multi Prima 

Sejahtera Tbk 
123,813 126,220 123,116 112,903 124,000 

10 PT Nipress Tbk 138,131 180,130 189,656 205,227 254,189 

11 
PT Prima Alloy 

Steel Tbk 
335,964 403,513 499,658 577,138 568,060 

12 
PT Selamat 

Sempurna Tbk 
608,119 641,770 657,034 689,912 773,368 

13 
PT Sugi 

Samapersada Tbk 
62,018 65,652 57,504 50,029 53,181 

14 
PT Tunas Ridean 

Tbk 
1,299,283 1,832,739 2,450,734 2,790,568 3,101,546 

15 
PT United Tractor 

Tbk 
5,998,193 6,412,903 8,701,603 10,940,843 12,125,233 
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Lampiran 4: Data Arus Kas Operasi (Cash Flow from Operations) yang di bagi dengan 

Rata-Rata Total Aset pada Perusahaan yang Bergerak di Bidang Otomotif Tahun 2003-

Tahun 2007 

No. Nama Perusahaan 

CFO/AVTA 

2003 2004 2005 2006 2007 

1 PT Astra International Tbk 0.0906 0.0956 0.0577 0.1719 0.1852 

2 PT Astra Otoparts Tbk 0.0479 0.0560 0.0695 0.0886 0.0811 

3 PT Gajah Tunggal Tbk 0.0474 0.0638 0.0358 0.0404 0.0572 

4 PT Goodyear Ind Tbk 0.1070 0.0777 0.0948 0.1349 0.1759 

5 PT Hexindo Adiperkasa Tbk 0.1946 0.2262 -0.2876 0.1082 0.1665 

6 PT Indomobil Sukses Int Tbk 0.2411 0.0886 -0.1623 -0.0119 -0.0178 

7 PT Indospring Tbk 0.0209 -0.0015 0.0158 -0.1813 0.0207 

8 PT Intraco Penta Tbk 0.0149 0.0082 0.0035 -0.0634 0.0410 

9 PT Multi Prima Sejahtera Tbk 0.0131 0.0213 -0.0591 -0.0286 0.0776 

10 PT Nipress Tbk 0.1527 0.0888 0.0923 0.0168 -0.1131 

11 PT Prima Alloy Steel Tbk 0.0612 0.1266 0.0682 0.0992 0.1336 

12 PT Selamat Sempurna Tbk 0.0958 0.0764 0.2340 0.1076 0.1370 

13 PT Sugi Samapersada Tbk 0.0277 0.0152 0.0215 0.1588 0.0553 

14 PT Tunas Ridean Tbk -0.1226 -0.1138 -0.1293 0.1020 -0.0279 

15 PT United Tractor Tbk 0.1705 0.3217 0.1205 0.1574 0.2192 
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Lampiran 5: Data Laba Bersih (Laba Sebelum Pos-Pos Luar Biasa) yang di bagi dengan 

Rata-Rata Total Aset pada Perusahaan yang Bergerak di Bidang Otomotif Tahun 2003-

Tahun 2006 

No. Nama Perusahaan 

NOPAT/AVTA 

2003 2004 2005 2006 

1 PT Astra International Tbk 0.1650 0.1625 0.1471 0.0708 

2 PT Astra Otoparts Tbk 0.1090 0.1016 0.1021 0.0931 

3 PT Gajah Tunggal Tbk 0.0686 0.0517 0.0502 0.0160 

4 PT Goodyear Ind Tbk 0.0385 0.0603 -0.0162 0.0560 

5 PT Hexindo Adiperkasa Tbk 0.0695 0.1498 0.1146 0.0347 

6 PT Indomobil Sukses Int Tbk 0.0245 -0.0182 0.0100 0.0003 

7 PT Indospring Tbk 0.0161 -0.0608 -0.0144 0.0061 

8 PT Intraco Penta Tbk 0.0040 0.0076 0.0216 0.0082 

9 PT Multi Prima Sejahtera Tbk -0.0048 -0.0255 -0.0918 -0.0083 

10 PT Nipress Tbk 0.0173 -0.0159 0.0162 0.0392 

11 PT Prima Alloy Steel Tbk 0.0355 0.0297 0.0092 -0.0048 

12 PT Selamat Sempurna Tbk 0.0788 0.0894 0.0915 0.0959 

13 PT Sugi Samapersada Tbk 0.0209 0.0231 -0.1478 0.0696 

14 PT Tunas Ridean Tbk 0.0632 0.0833 0.0582 0.0080 

15 PT United Tractor Tbk 0.0571 0.1715 0.1208 0.0850 
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Lampiran 6: Hasil Regresi Linear 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

59 59 59 59

.062810 .041773 .053615 .0069541

.0969511 .0593614 .1041767 .08569816

.079 .088 .129 .127

.066 .072 .097 .099

-.079 -.088 -.129 -.127

.609 .679 .990 .973

.852 .746 .281 .301

N

Mean

Std. Deviation

Normal Parametersa,b

Absolute

Positive

Negative

Most Extreme

Differences

Kolmogorov-Smirnov Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

CFOt1 Laba_Bersiht CFOt

Unstandardiz

ed Residual

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 

 
 
 

Model Summaryb

.494a .244 .217 .0857725 .244 9.052 2 56 .000 2.042

Model
1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

R Square

ChangeF Change df1 df2 Sig. F Change

Change Statistics

Durbin-

Watson

Predictors: (Constant), CFOt, Laba_Bersihta. 

Dependent Variable: CFOt1b. 

 
 
 

ANOVAb

.133 2 .067 9.052 .000a

.412 56 .007

.545 58

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), CFOt, Laba_Bersihta. 

Dependent Variable: CFOt1b. 
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Coefficientsa

.029 .014 2.010 .049 .000 .057

.348 .196 .213 1.773 .082 -.045 .742 .316 .231 .206 .933 1.072

.367 .112 .394 3.274 .002 .142 .591 .449 .401 .380 .933 1.072

(Constant)

Laba_Bersiht

CFOt

Model
1

B Std. Error

Unstandardized

Coefficients

Beta

Standardized

Coefficients

t Sig.Lower BoundUpper Bound

95% Confidence Interval for B

Zero-orderPartial Part

Correlations

Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: CFOt1a. 
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Hasil Uji White Heteroskedastisitas (Eviews 5.1) 

 

White Heteroskedasticity Test:  

     

     

F-statistic 1.475255 Prob. F(5,53) 0.213499 

Obs*R-squared 7.208135 Prob. Chi-Square(5) 0.205616 
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Nama    : Rizky Christie Pradipta 

Tempat / Tanggal lahir : Jakarta / 03 Desember 1985 

Alamat    : Jl. Tebet Timur 3A No. 39 

Rt 01/07 Jak-Sel 12820 

Telepon / HP   : +62218308794 / +622193031090 / +628567854449  

Email    : qqku@rocketmail.com 

Jenis Kelamin   : Perempuan 

Status    : Belum Menikah 

Agama    : Islam 

IPK    : 3,03 (Skala 4) 

 
 
 
 
 
2004 – 2009 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Banking School Jurusan Akuntansi 

2001 – 2004  Sekolah Menengah Umum Negeri 53 Jakarta Timur  

1998 – 2001 Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri 62 Jakarta Timur 

1992 – 1998 Sekolah Dasar Bidaracina 01 Jakarta Timur 

1991 – 1992    Sekolah Taman Kanak-kanak Kartini Jakarta Timur 

 
 
 

 

 
 
Karya Ilmiah Remaja SMU 53 Anggota              2002 – 2003 

Ekstrakurikuler Basket SMU 53 Ketua     2002 – 2003 

Osis SMU 53    Sekretaris    2002 - 2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data Pribadi 

Latar Belakang Pendidikan 

Pengalaman Organisasi 
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English Course TBI               2004 – 2007 

“Islamic Economic Study Club”       2005 – 2006  

Kursus Service Excellent           2005 

Seminar “Pengalaman Kerja di Bidang Perbankan dan  

Lembaga Keuangan Lainnya”       2005 

Seminar “Peran PT. Permodalan Nasional Madani dalam Pemberdayaan 

BPR dan LKM”        2005 

Kursus Customer Service Excellence              2006 

Seminar “Menyoroti UU Perbankan Syariah, Menuju Perbaikan Sistem  

Perbankan Syariah Indonesia”      2006 

Kursus Analisis Kredit               2006 

Kursus Basic Treasury        2007 

Kursus Letter of Credit        2008 

 
 
 
 

 

Pendidikan Non Formal 
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