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ABSTRACT

This research analyse influence of earnings, cash flow from operating and
company size in predicting future earnings at 2005 - 2007 which enlist in BEI.
Sample used is consumer goods industry which enlist in BEI of year 2005 - 2007.
Election of sample using purposive judgement sampling method, it means of
election type at random which information is obtained by using certain
consideration so that obtained by the amount of final counted 54 sample from
consumer goods industry.
Analyse

for the examination of hypothesis used is doubled linear

regression analysis by using program of SPSS 15 with level of signifikansi 5%.
Whereas to test research model using of classic assumption such as normalitas,
multikolinieritas, heteroskedastisitas, and autokorelasi. This research use
variable of dependen that is future earnings, while independent variable is
earnings and cash flow from operating previous year, and also size. Result of this
research express that each earnings, cash flow from operating and size have an
effect on positive to future earnings.

Keywords : Earnings, Cash Flow and Size
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Masalah
Dalam perkembangan dunia perekonomian global, laporan keuangan

perusahaan digunakan untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan
perusahaan, laporan kinerja, perubahan posisi keuangan dan laporan aliran kas
yang bermanfaat bagi para pemakai laporan keuangan dalam pengambilan
keputusan.
Menurut Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan
(KDPPLK), keputusan-keputusan yang akan diambil oleh para pemakai laporan
keuangan khususnya investor dan kreditor membutuhkan evaluasi atas
kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Kemampuan ini akhirnya
menentukan kemampuan membayar kepada karyawan dan pemasok, kemampuan
pembayaran bunga, pembayaran kembali pinjaman dan pembagian penghasilan
kepada pemilik.

Terdapat dua kelompok pemakai laporan keuangan. Pihak internal dan
pihak eksternal. Pihak internal adalah manajemen perusahaan dan karyawan.
Sementara pihak eksternal adalah investor, kreditor, dan instansi pemerintah
seperti instansi pajak. Manajemen perusahaan membutuhkan informasi laporan
keuangan untuk mengetahui kemampuan mereka dalam mengelola perusahaan.
1
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Karyawan membutuhkan informasi laporan keuangan untuk mengetahui stabilitas
dan profitabilitas perusahaan karena mereka ingin menilai kemampuan
perusahaan dalam memberikan balas jasa, pensiun dan kesempatan kerja. Investor
membutuhkan informasi mengenai deviden yang akan dibayarkan dan prospek
perusahaan dimasa depan. Kreditor membutuhkan informasi untuk mengetahui
apakah pembayaran bunga oleh perusahaan dapat mereka terima tepat waktu dan
untuk mengetahui keamanan kredit yang mereka berikan. Pemerintah memerlukan
informasi laporan keuangan tersebut untuk kepentingan perpajakan dan
perencanaan ekonomi.

Para pemakai laporan keuangan tersebut akan menggunakan informasi
laporan keuangan untuk meramalkan, membandingkan dan menilai dampak
keuangan yang timbul dari keputusan yang diambilnya. Mereka tidak hanya ingin
mengetahui kemampuan perusahaan pada masa lalu, tetapi juga ingin mengetahui
keadaan dan kemampuan perusahaan dimasa sekarang serta dimasa yang akan
datang. Keadaan perusahaan pada masa lalu belum tentu menjadi pedoman yang
baik untuk memproyeksikan keadaan perusahan dimasa yang akan datang.
Perusahan yang mampu mendapatkan laba besar pada masa lalu belum tentu
mendapatkan laba besar dimasa depan. Begitu juga sebaliknya, perusahan yang
merugi dimasa lalu, belum tentu perusahaan tersebut akan merugi dimasa depan.

Priyanto (2006) menyatakan bahwa neraca, laporan laba rugi dan laporan
arus kas masih diyakini sebagai alat yang andal bagi para pemakainya khususnya
investor

dan

kreditor

sebagai

ukuran

kinerja

perusahaan

yang

dapat
2
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menggambarkan kondisi perusahaan dimasa depan. Para pemakai laporan
keuangan dapat menganalisa kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas
dengan lebih baik apabila mendapatkan informasi posisi keuangan, laba,
perubahan posisi keuangan dan laporan arus kas perusahaan. Menurut Statement
of Financial Accounting Concept (SFAC) No.1 dalam Priyanto (2006) tentang
informasi laba dinyatakan bahwa informasi laba berfungsi untuk menilai kinerja
manajemen dan memprediksi laba.
Arus kas berguna untuk meneliti kecermatan dari taksiran arus kas masa
depan yang telah dibuat sebelumnya. Suatu perusahaan apabila arus kasnya baik
maka akan dapat menarik perhatian investor untuk berinvestasi, sehingga
informasi arus kas merupakan informasi penting yang dibutuhkan investor untuk
mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas bagi investor,
maupun untuk membayar kewajiban perusahaan yang jatuh tempo serta kegiatan
operasional perusahaan sehari-hari (Rachmandari, 2007).
Pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.2 reformat
2007 mengenai laporan arus kas, disebutkan bahwa perusahaan harus menyusun
laporan arus kas sesuai dengan persyaratan dalam pernyataan ini dan harus
menyajikan laporan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan
keuangan untuk setiap periode penyajian laporan keuangan. Jumlah arus kas dari
aktivitas operasi merupakan indikator untuk menentukan apakah arus kas yang
dihasilkan cukup untuk melunasi pinjaman, memelihara kemampuan operasi, serta
melakukan investasi baru tanpa mengandalkan pada sumber pendanaan dari luar.

3
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Parawiyati dan Baridwan (1998) menunjukkan bahwa laba dan arus kas
dalam memprediksi laba dan arus kas masa depan mempunyai kemampuan
sebagai alat prediktor, sedangkan pada pengujian incremental diperoleh hasil
bahwa disamping sebagai prediktor laba dimasa mendatang juga bisa sebagai
prediktor arus kas dimasa mendatang. Prediktor laba memberikan pengaruh yang
lebih besar dalam memprediksi laba dan arus kas untuk periode 1 tahun ke depan
dibandingkan prediktor arus kas. Selanjutnya, prediktor laba memberikan
kemampuan prediksi incremental terhadap arus kas.
Dahler dan Febrianto (2006) menyebutkan bahwa untuk perusahaan yang
mempunyai laba positif lebih dapat mengungkap kinerja perusahaan dengan baik
dibandingkan dengan perusahaan yang mempunyai laba negatif, baik laba maupun
arus kas tidak dapat mengungkap kinerja perusahaan dengan baik.
Kusumo (2007) berpendapat bawa besar kecilnya suatu perusahaan dapat
ditentukan oleh beberapa hal antara lain total asset, total penjualan dan lain-lain.
Ukuran perusahaan yang salah satunya dicerminkan dengan total asset perusahaan
menjadi pertimbangan penting bagi investor dalam menilai kinerja perusahaan.
Berdasarkan uraian-uraian latar belakang di atas, maka penelitian ini
dimaksudkan untuk mendalami lebih lanjut penelitian dari Parawiyati dan
Baridwan (1998), sehingga peneliti tertarik untuk mengambil judul :
“Kemampuan Laba Bersih, Arus Kas Operasi dan Ukuran Perusahaan dalam
Memprediksi Laba Bersih Pada Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di
BEI Periode 2005-2007”.
4
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1.2

Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah
Dengan adanya fenomena laba dan arus kas, maka seorang investor dapat
terbantu dalam pengambilan keputusan investasi dimasa mendatang. Investor
melakukan investasi dengan membeli saham di pasar modal untuk mendapatkan
capital gain dan dividen. Banyak penelitian-penelitian yang telah dilakukan untuk
menguji kemampuan laba dan arus kas, tetapi masih terdapat ketidakkonsistenan
terhadap hasil penelitian dalam memprediksi laba.
Penelitian-penelitian sebelumnya berpendapat bahwa laba memiliki
potensi sebagai prediktor. Laba signifikan sebagai prediktor laba di masa depan
sampai dengan periode 8 tahun, sedangkan arus kas dengan periode jangka
pendek adalah prediktor arus kas yang lebih baik dibandingkan dengan laba.
Kebutuhan informasi investor dapat dipenuhi oleh arus kas, bukan laba
karena laba sangat rentan terhadap praktek manipulasi dan perubahan metode
akuntansi. Arus kas sebagai prediktor arus kas lebih baik dibandingkan dengan
laba, khususnya untuk periode prediksi 1 atau 2 tahun.
Informasi lain yang dapat diperoleh dalam laporan keuangan adalah
informasi mengenai ukuran perusahaan (firm size). Ukuran perusahaan yang
dicerminkan dengan total asset perusahaan menjadi pertimbangan penting bagi
investor dalam menilai kinerja perusahaan. Pentingnya asset perusahaan bagi
investor karena penggunaan asset tersebut dianggap akan berpengaruh pada aliran
5
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kas yang dihasilkan perusahaan. Arus kas pada perusahaan kecil memberikan
kandungan informasi tambahan yang lebih kecil dibanding pada perusahaan besar.
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ukuran perusahaan mempunyai
kandungan informasi bagi pemegang saham.
Ketidakkonsistenan

dari

hasil

penelitian-penelitian

sebelumnya,

mendorong peneliti untuk menganalisis lebih lanjut mengenai kemampuan laba
bersih, arus kas operasi dan ukuran perusahaan dalam memprediksi laba bersih
pada industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2005 – 2007.

1.2.2 Batasan Masalah

Dari identifikasi masalah diatas, diperlukan batasan masalah agar
penelitian ini lebih terfokus, yaitu :

1. Penelitian ini dilakukan hanya pada industri barang konsumsi yang
terdaftar di BEI periode 2005 sampai dengan 2007.
2. Arus kas yang digunakan dalam memprediksi laba hanya arus kas yang
berasal dari aktivitas operasi karena merupakan arus kas yang berasal dari
aktifitas penghasil utama pendapatan perusahaan.
3. Laba yang digunakan adalah laba bersih tahunan setelah pajak karena laba
bersih tersebut tidak dipengaruhi oleh hal-hal lain yang ada diluar kendali
manajemen, seperti kebakaran.
4. Penggolongan ukuran perusahaan hanya diukur dengan Log total aktiva.
6
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1.2.3 Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis
merumuskan permasalahan yang akan menjadi topik pembahasan dalam
penelitian ini adalah :
1. Apakah laba bersih mempunyai pengaruh yang signifikan dalam
memprediksi laba bersih?
2. Apakah arus kas operasi mempunyai pengaruh yang signifikan dalam
memprediksi laba bersih?
3. Apakah size mempunyai pengaruh yang signifikan dalam memprediksi
laba bersih?
4. Apakah laba bersih, arus kas operasi dan size secara simultan berpengaruh
signifikan dalam memprediksi laba bersih?

1.3

Tujuan Penelitian
Sesuai dengan perumusan masalah yang telah diuraikan, maka penulis

barmaksud untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan
permasalahan penelitian sehingga dapat dicapai tujuan untuk menguji kembali
kemampuan laba bersih dan arus kas operasi dalam memprediksi laba bersih.
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan informasi laba dan arus kas
yang

merupakan

informasi

akuntansi

yang

dapat

bermanfaat

sebagai

pertimbangan dalam pengambilan keputusan oleh masing-masing pihak untuk
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mengetahui prospek kinerja suatu perusahaan satu tahun ke depan. Berdasarkan
perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :
1. Untuk mengetahui pengaruh signifikan laba bersih dalam memprediksi
laba bersih.
2. Untuk mengetahui pengaruh signifikan arus kas operasi dalam
memprediksi laba bersih.
3. Untuk mengetahui pengaruh signifikan ukuran perusahaan (size) dalam
memprediksi laba bersih.
4. Untuk mengetahui pengaruh signifikan laba bersih, arus kas operasi dan
size dalam memprediksi laba bersih.

1.4

Manfaat Penelitian
Penulis berharap informasi yang diperoleh dari penelitian ini dapat

bermanfaat bagi berbagai pihak, diantaranya yaitu :

1. Bagi Akademisi
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis untuk
menambah pengetahuan dan memperluas wawasan dalam bidang ilmu
pengetahuan akuntansi.

2. Bagi Praktisi
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai
laba dan arus kas guna memberikan sumbangan pemikiran untuk
8
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memecahkan masalah, dapat memberikan kontribusi bagi perusahaan,
sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan untuk mengetahui mana
yang lebih baik antara laba dan arus kas dalam mengelola perusahaan
dengan baik, serta memberikan suatu prediksi masa depan yang lebih
akurat dengan mempertimbangkan ukuran perusahaan pada industri barang
konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2005-2007.

3. Bagi Investor
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan kepada
investor terhadap kemampuan penggunaan laporan laba dan arus kas
sebagai prediktor laba dan arus kas dalam rangka pengambilan keputusan
investasi.

1.5

Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan akan dibagi penulis dalam 5 bab, yaitu :
Bab I Pendahuluan
Bab ini menguraikan secara garis besar tentang penelitian yang dilakukan,
yang terdiri dari latar belakang penelitian, identifikasi masalah, batasan masalah,
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan
yang dilakukan di dalam skripsi ini.
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Bab II Tinjauan Teori dan Pengembangan Hipotesis
Bab ini menjelaskan dan menguraikan tentang landasan teori, penelitian
terdahulu yang berhubungan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini,
kerangka pemikiran dan hipotesis yang akan digunakan sebagai dasar untuk
menentukan masalah dan pemecahannya.
Bab III Metodologi Penelitian
Bab ini berisi penjelasan tentang populasi dan sampel penelitian, teknik
pengumpulan data, variabel dan pengukurannya serta metode pengujian hipotesis
yang digunakan untuk analisis data.
Bab IV Pembahasan dan Hasil Analisa
Bab ini merupakan analisa dan pembahasan yang berisi penjelasan tentang
informasi yang dihasilkan dalam mengolah data-data yang telah dikumpulkan
berdasarkan metode yang digunakan dengan berpedoman pada landasan teori.
Bab V Penutup
Bab ini merupakan kesimpulan yang berisi penjelasan secara singkat dari
hasil pembahasan dan analisis serta memberikan saran-saran yang bermanfaat
bagi perkembangan perusahaan dimasa mendatang.
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BAB II
LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1

Laporan Keuangan

Menurut Untung dan Sugiono (2008), laporan keuangan perusahaan
merupakan hasil akhir dari kegiatan akuntansi yang mencerminkan kondisi
keuangan dan hasil operasi perusahaan. Informasi tentang kondisi keuangan dan
hasil operasi perusahaan sangat berguna bagi berbagai pihak. Oleh karena itu,
laporan keuangan dapat dipakai sebagai alat untuk komunikasi antara perusahaan
dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak yang berkepentingan
dalam laporan keuangan menurut Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian
Laporan Keuangan (KDPPLK) dalam PSAK yaitu :

a. Investor
Investor membutuhkan informasi untuk membantu menentukan apakah
harus membeli, menahan atau menjual investasi tersebut. Pemegang saham
juga tertarik pada informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai
kemampuan perusahaan untuk membayar dividen.
b. Karyawan
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Karyawan tertarik dengan informasi yang berkaitan dengan kemampuan
perusahaan dalam memberikan balas jasa, manfaat pensiun dan
kesempatan kerja.
c. Pemberi pinjaman
Pemberi

pinjaman

tertarik

dengan

informasi

keuangan

yang

memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah pinjaman serta
bunganya dapat dibayar pada saat jatuh tempo.
d. Pemasok dan kreditur usaha lainnya
Pemasok dan kreditur usaha lainnya tertarik dengan informasi untuk
memutuskan apakah jumlah yang terhutang akan dibayar pada saat jatuh
tempo. Kreditur usaha berkepentingan pada perusahaan dalam tenggang
waktu yang lebih pendek daripada pemberi pinjaman.
e. Pelanggan
Pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan
hidup perusahaan, terutama jika terlibat dalam perjanjian jangka panjang
dengan perusahaan.
f. Pemerintah
Pemerintah membutuhkan informasi untuk mengatur aktivitas perusahaan,
menetapkan kebijakan pajak dan sebagai dasar untuk menyusun statistik
pendapatan nasional dan statistik lainnya.
g. Masyarakat
12
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Laporan keuangan dapat membantu masyarakat dengan menyediakan
informasi kecenderungan (trend) dan perkembangan terakhir kemakmuran
perusahaan serta rangkaian aktivitasnya.
Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan
pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja
perusahaan (Cahyadi, 2006). Laporan keuangan yang disusun didasarkan pada
data historis, sehingga laporan keuangan yang dibuat mencerminkan kondisi masa
lalu. Menurut Untung dan Sugiono (2008) laporan keuangan yang disusun oleh
manajemen biasanya terdiri dari :
a

Neraca yaitu laporan yang menunjukkan keadaan keuangan suatu
perusahaan pada tanggal tertentu. Disebut neraca karena terjadi
keseimbangan antara aktiva dengan kewajiban dan modal.

b Laporan laba rugi yaitu laporan yang disusun secara sistematis tentang
pendapatan dan pengeluaran suatu perusahaan untuk menunjukkan adanya
laba bersih atau kerugian untuk suatu periode tertentu.
c

Laporan arus kas yaitu laporan yang menunjukkan perubahan kas selama
satu periode dan memberikan alasan-alasan perubahan tersebut dengan
menunjukkan sumber-sumber kas dan penggunaannya.

d Laporan perubahan modal yaitu laporan yang menunjukkan sebab-sebab
perubahan modal dari jumlah awal periode menjadi jumlah modal pada
akhir periode.
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e

Catatan atas laporan keuangan yaitu laporan yang menyajikan informasi
tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan
yang memadai, antara lain menyajikan informasi mengenai kebijakan
fiskal dan ekonomi makro, pencapaian target, kendala/hambatannya,
kebijakan informasi.

Menurut Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan
(KDPPLK), tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang
menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu
perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan
keputusan ekonomi. Tujuan dari analisis laporan keuangan adalah untuk
mengevaluasi posisi dan hasil operasi sekarang dan masa lampau dari suatu
perusahaan sehingga dapat diperoleh suatu prediksi akan kondisi dan kinerja
perusahaan dimasa yang akan datang. Dengan melakukan analisa laporan
keuangan maka informasi yang ada dalam laporan keuangan akan menjadi lebih
transparan, akurat dan lebih mendalam sehingga para pengambil keputusan
diharapkan dapat mengambil keputusan lebih baik.

2.2

Arus Kas
Perusahaan harus menyusun dan menyajikan laporan arus kas sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan untuk setiap periode
penyajian laporan keuangan (PSAK No.2 paragraf 1 reformat 2007). Menurut
PSAK No.2 paragraf 5 (reformat 2007), kas terdiri atas saldo kas (cash on hand)
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dan rekening giro. Setara kas (cash equivalent) adalah investasi yang sifatnya
sangat likuid, berjangka pendek dan dengan cepat dapat dijadikan kas dalam
jumlah tertentu tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan. Arus kas
adalah arus masuk dan arus keluar atau setara kas.

PSAK No. 2 paragraf 6 (reformat 2007), setara kas dimiliki untuk
memenuhi komitmen kas jangka pendek, bukan untuk investasi atau tujuan lain.
Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi harus dapat segera diubah
menjadi kas dalam jumlah yang diketahui tanpa menghadapi resiko perubahan
nilai yang signifikan. Suatu investasi baru dapat memenuhi syarat sebagai setara
kas hanya jika segera akan jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari
tanggal perolehannya.

Menurut PSAK No.2, informasi tentang arus kas suatu perusahaan berguna
bagi para pengguna laporan keuangan sebagai dasar untuk menilai kemampuan
perusahaan dalam menghasilkan kas serta setara kas dan menilai kebutuhan
perusahaan untuk menggunakan arus kas tersebut. Dalam proses pengambilan
keputusan ekonomi, para pengguna perlu melakukan evaluasi terhadap
kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas serta kepastian
perolehannya. Tujuan pernyataan ini adalah memberi informasi historis mengenai
perubahan kas dan setara kas dari suatu perusahaan melalui laporan arus kas yang
mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi maupun
pendanaan selama periode akuntansi.
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Dalam PSAK No. 2 paragraf 9 (reformat 2007), laporan arus kas harus
melaporkan arus kas selama periode tertentu dan diklasifikasikan menurut
aktifitas operasi, investasi dan pendanaan. Perusahaan menyajikan arus kas dari
aktivitas operasi, investasi dan pendanaan dengan cara yang paling sesuai dengan
bisnis perusahaan tersebut. Klasifikasi menurut aktivitas memberikan informasi
yang memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai pengaruh aktivitas
tersebut terhadap posisi keuangan perusahaan serta terhadap jumlah kas dan setara
kas. Informasi tersebut dapat juga digunakan untuk mengevaluasi hubungan di
antara ketiga aktivitas tersebut (PSAK No.2 paragraf 10 reformat 2007).

2.2.1 Aktifitas Operasi

Menurut PSAK No. 2 paragraf 12 reformat 2007, jumlah arus kas yang
berasal dari aktivitas operasi merupakan indikator yang menentukan apakah
operasi perusahan dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk melunasi
pinjaman, memelihara kemampuan operasi perusahaan, membayar dividen dan
melakukan investasi baru tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.
Informasi mengenai unsur tertentu arus kas historis bersama dengan informasi lain
berguna dalam memprediksi arus kas operasi masa depan.

Arus kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari aktivitas penghasil
utama pendapatan perusahaan. Oleh karena itu, arus kas tersebut pada umumnya
berasal dari transaksi dan peristiwa lain yang mempengaruhi penetapan laba atau
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rugi bersih. Beberapa contoh arus kas dari aktivitas operasi (PSAK No.2 paragraf
13 reformat 2007) yaitu :

1. Penerimaan kas dari penjualan barang dan jasa.
2. Penerimaan kas dari royalti, fees, komisi dan pendapatan lain.
3. Pembayaran kas kepada pemasok barang dan jasa.
4. Pembayaran kas kepada karyawan.
5. Penerimaan dan pembayaran kas oleh perusahaan asuransi sehubungan
dengan premi, klaim, anuitas dan manfaat asuransi lainnya.
6. Pembayaran kas atau penerimaan kembali pajak penghasilan kecuali jika
dapat diidentifikasikan secara khusus sebagai bagian dari aktivitas
pendanaan dan investasi.
7. Penerimaan dan pembayaran kas dari kontrak yang diadakan untuk tujuan
transaksi usaha dan perdagangan.

Dalam PSAK No. 2, perusahaan diwajibkan untuk melaporkan arus kas
dari aktifitas operasi dengan menggunakan salah satu metode, yaitu :

1. Metode Langsung
Metode langsung mengungkapkan kelompok utama dari penerimaan kas
bruto dan pengeluaran kas bruto. Dalam metode ini setiap perkiraan yang
berbasis akrual pada laporan laba rugi diubah menjadi perkiraan
pendapatan dan pengeluaran kas sehingga menggambarkan penerimaan
dan pembayaran aktual dari kas. Jadi, metode langsung memfokuskan
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pada arus kas daripada laba bersih akrual sehingga dianggap lebih
informatif dan terperinci. Informasi mengenai kelompok utama dan
pengeluaran kas bruto dijelaskan oleh IAI dalam PSAK No. 2, yaitu :

“Dengan metode langsung, informasi mengenai kelompok utama
penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto dapat diperoleh dari
catatan akuntansi perusahaan dan dengan menyesuaikan penjualan,
beban pokok penjualan, dan pos-pos lain dalam laporan laba rugi untuk
perubahan persediaan, piutang usaha dan hutang usaha dalam periode
berjalan, pos bukan kas lainnya, dan pos lain yang berkaitan dengan arus
kas investasi dan pendanaan”.
2. Metode Tidak Langsung
Pelaporan arus kas dari aktifitas operasi dengan menggunakan metode
tidak langsung berdasarkan PSAK No. 2 :

“Dengan metode ini laba atau rugi bersih disesuaikan dengan mengoreksi
pengaruh dari transaksi bukan kas, penangguhan atau akrual dari
penerimaan atau pembayaran kas untuk operasi dari masa lalu dan masa
depan, serta unsur penghasilan atau beban yang berkaitan dengan arus
kas investasi atau pendanaan”.
Jadi pada dasarnya metode tidak langsung ini merupakan rekonsiliasi laba
bersih yang diperoleh perusahaan. Metode ini memberikan suatu rangkaian
hubungan antara laporan arus kas dengan laporan laba rugi dan neraca.
Dalam PSAK No. 2 juga diatur mengenai penentuan arus kas bersih dalam
aktifitas operasi dalam metode tidak langsung. Dalam metode tidak
langsung, arus kas bersih diperoleh dari aktifitas operasi ditentukan
dengan menyesuaikan laba atau rugi bersih dari pengaruh : (1) perubahan
persediaan dan piutang usaha serta hutang usaha selama periode berjalan,
(2) pos bukan kas seperti penyusutan, penyisihan, pajak ditangguhkan,
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keuntungan dan kerugian, valuta asing yang belum direalisasi, laba
perusahaan asosiasi yang belum dibagikan dan hak minoritas dalam
laba/rugi konsolidasi, (3) semua pos lain yang berkaitan dengan arus kas
investasi dan pendanaan.

Dalam PSAK No. 2 menganjurkan :

“Perusahaan untuk menggunakan metode langsung karena metode ini
menghasilkan informasi yang berguna dalam mengestimasi arus kas masa depan
yang tidak dapat dihasilkan dengan metode tidak langsung. Namun penyusunan
laporan arus kas dengan metode ini lebih sulit dan memerlukan waktu yang lebih
lama”.
Jadi kedua metode diatas dapat ditetapkan dan akan memberikan hasil
yang sama. Pemilihan antara keduanya tergantung kebijaksanaan dari masingmasing perusahaan. Bentuk laporan dengan metode tidak langsung lebih sering
digunakan karena dalam penyusunannya lebih mudah dan sederhana dibanding
dengan metode langsung.

2.2.2 Aktifitas Investasi

Dalam PSAK No.2 paragraf 15 reformat 2007, pengungkapan terpisah
arus kas yang berasal dari aktivitas investasi perlu dilakukan sebab arus kas
tersebut mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas sehubungan dengan
sumber daya yang bertujuan menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan.
Beberapa contoh arus kas yang berasal dari aktivitas investasi yaitu :
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1. Pembayaran kas untuk membeli aktiva tetap, aktiva tidak berwujud dan
aktiva jangka panjang lain, termasuk biaya pengembangan yang
dikapitalisasi dan aktiva tetap yang dibangun sendiri.
2. Penerimaan kas dari penjualan tanah, bangunan dan peralatan serta aktiva
tidak berwujud dan aktiva jangka panjang lain.
3. Perolehan saham atau instrumen keuangan perusahaan lain.
4. Uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain serta
pelunasannya (kecuali yang dilakukan oleh lembaga keuangan).
5. Pembayaran kas sehubungan dengan future contracts, forward contracts,
option contracts dan swap contracts kecuali apabila kontrak tersebut
dilakukan untuk tujuan perdagangan atau apabila pembayaran tersebut
diklasifikasikan sebagai aktivitas pendanaan.

2.2.3 Aktifitas Pendanaan

Pengungkapan terpisah arus kas yang timbul dari aktivitas pendanaan
perlu dilakukan, karena berguna untuk memprediksi klaim terhadap arus kas masa
depan oleh para pemasok modal perusahaan (PSAK No.2 paragraf 16 reformat
2007). Beberapa contoh arus kas yang berasal dari aktivitas pendanaan yaitu :

1. Penerimaan kas dari emisi saham atau instrumen modal lainnya.
2. Pembayaran kas kepada para pemegang saham untuk menarik atau
menebus saham perusahaan.
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3. Penerimaan kas dari emisi obligasi, pinjaman, wesel, hipotek dan
pinjaman lainnya.
4. Pelunasan pinjaman.
5. Pembayaran kas oleh penyewa (lessee) untuk mengurangi saldo kewajiban
yang berkaitan dengan sewa pembiayaan (finance lease).

2.3

Laba
Laporan laba rugi merupakan laporan utama untuk melaporkan kinerja dari

suatu perusahaan selama suatu periode tertentu. Informasi tentang kinerja suatu
perusahaan dibutuhkan untuk mengambil keputusan tentang sumber ekonomi
yang akan dikelola oleh suatu perusahaan dimasa depan (PSAK No.25 reformat
2007). Tujuan utama pelaporan laba menurut Chariri (2005) adalah sebagai
pengukuran efisiensi manajemen, penggunaan angka laba historis untuk
membantu meramalkan keadaan usaha dimasa yang akan datang dan penggunaan
laba sebagai pengukuran keberhasilan serta sebagai pedoman pengambilan
keputusan manajerial dimasa yang akan datang.
Dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan
(KDPPLK) paragraf 69 dikatakan bahwa :
”Penghasilan bersih (laba) sering kali digunakan sebagai ukuran kinerja atau
sebagai dasar bagi ukuran yang lain seperti imbal hasil investasi (return on
investment), atau laba per saham (earnings per share). Unsur yang langsung
berkaitan dengan pengukuran penghasilan bersih (laba) adalah penghasilan dan
beban”.
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Pengertian penghasilan (income) pada KDPPLK paragraf 70 dikatakan bahwa :
”Penghasilan (income) adalah kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode
akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan
kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari
kontribusi penanam modal”.
Selanjutnya dalam KDPPLK paragraf 74 disebutkan bahwa :
”Definisi penghasilan (income) meliputi baik pendapatan (revenue) maupun
keuntungan (gains.). Pendapatan timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan
yang biasa dan dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan,
penghasilan jasa (fees), bunga, dividen, royalti dan sewa.”

2.4

Ukuran Perusahaan (Size)
Ukuran perusahaan (size) umumnya dinilai dari besarnya aktiva

perusahaan. Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan
besar kecil perusahaan menurut berbagai cara, antara lain : total aktiva, log size,
dan lain-lain. Pada dasarnya, ukuran perusahaan hanya terbagi dalam 3 kategori
yaitu perusahaan besar (large firm), perusahaan menengah (medium firm) dan
perusahaan kecil (small firm). Penentuan ukuran perusahaan ini didasarkan pada
total asset perusahaan (Suwito, 2005).
Menurut Sudarmadji dan Sularto (2007), ukuran perusahaan dapat
dinyatakan dalam total aktiva, penjualan dan kapitalisasi pasar. Semakin besar
total aktiva, penjualan dan kapitalisasi pasar, maka semakin besar pula ukuran
perusahaan tersebut. Ketiga variabel ini digunakan menentukan ukuran
perusahaan karena dapat mewakili seberapa besar perusahaan. Semakin besar
aktiva, maka semakin banyak modal yang ditanam. Semakin banyak penjualan,
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maka semakin banyak perputaran uang. Semakin besar kapitalisasi pasar, maka
semakin dikenal masyarakat. Dari ketiga variabel ini, nilai aktiva relatif lebih
stabil dibandingkan dengan nilai kapitalisasi pasar dan penjualan dalam mengukur
ukuran perusahaan.
Watts dan Zimmerman (1978) yang dikutip oleh Damayanthi (2006)
berpendapat bahwa besaran perusahaan berpengaruh negatif terhadap laba karena
perusahaan besar cenderung menggunakan prosedur akuntansi menurunkan laba
untuk tujuan mengurangi pembebanan pajak yang tinggi.
Kusumo (2007) berpendapat bahwa perusahaan besar akan mampu
mempertahankan kelangsungan hidupnya dan dapat mengakses ke pasar modal
dengan lebih mudah jika dibandingkan dengan perusahaan yang kecil. Perusahaan
yang dapat dengan mudah mengakses ke pasar modal maka perusahaan tersebut
akan mampu mendapatkan dana dalam waktu yang relatif cepat. Oleh karena itu,
perusahaan dengan ukuran yang lebih besar diperkirakan akan memiliki
kemampuan untuk menghasilkan arus kas yang lebih besar sehingga akan mampu
membayar deviden yang lebih tinggi dan dapat meningkatkan laba dibandingkan
dengan perusahaan kecil.
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2.5

Hubungan antara Laba, Arus Kas dan Ukuran Perusahaan dalam
Memprediksi Laba

2.5.1 Kemampuan Laba dalam Memprediksi Laba
Laba digunakan untuk memprediksi laba dimasa yang akan datang. Dalam
penelitian Priyanto (2006) disebutkan bahwa laba sering digunakan untuk
meramalkan laba dimasa yang akan datang, menaksir resiko berinvestasi dan
memberikan pinjaman kepada perusahaan. Bagi banyak perusahaan, peramalan
laba dianggap lebih relevan dalam meramalkan laba dimasa yang akan datang
dalam pembayaran dividen.
Menurut Statement of Financial Accounting Concept (SFAC) No.1 yang
dikutip oleh Marberya dan Suaryana (2006), tentang informasi laba dikatakan
bahwa informasi laba berfungsi untuk menilai kinerja manajemen dan
memprediksi laba. Hasil penelitian Finger (1994) yang dikutip oleh Parawiyati
dan Baridwan (1998) disebutkan bahwa laba signifikan sebagai prediktor laba
dimasa depan sampai dengan periode 8 tahun, sedangkan arus kas dengan periode
jangka pendek adalah prediktor arus kas yang lebih baik dibandingkan dengan
laba.

2.5.2 Kemampuan Arus Kas dalam Memprediksi Laba
Priyanto (2006) berpendapat bahwa laba suatu perusahaan mencerminkan
transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian yang membentuk aktivitas operasi
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perusahaan (operating activities). Aktivitas operasi perusahaan menyebabkan
kenaikan pada transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian yang masuk kedalam
arus kas yang berasal dari aktivitas operasi. Dari aktivitas operasi perusahaan
tersebut, laba dapat membuat prediksi-prediksi dimasa yang akan datang.

2.5.3 Kemampuan Size dalam Memprediksi Laba
Menurut Yulianto (2007) berpendapat bahwa perusahaan yang memiliki
aktiva besar umumnya akan mendapatkan lebih banyak perhatian dari berbagai
pihak seperti para analis, investor, dan pemerintah sehingga perusahaan besar
diperkirakan akan menghindari fluktuasi laba yang terlalu drastis untuk
menghindari kenaikan pajak. Menurut Ekawati (2006) menyatakan bahwa
semakin besar perusahaan, maka biaya yang dibebankan pemerintah terhadap
perusahaan tersebut semakin besar karena biaya tersebut dianggap sesuai dengan
kemampuan perusahaan. Watts dan Zimmerman (1978) yang dikutip oleh
Damayanthi (2006) berpendapat bahwa besaran perusahaan berpengaruh negatif
terhadap laba karena perusahaan besar cenderung menurunkan laba untuk tujuan
mengurangi pembebanan pajak yang tinggi.

2.6

Pengembangan Hipotesis
Laba merupakan dasar untuk mengukur rasio-rasio profitabilitas, yaitu

kemampuan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Rasio profitabilitas
sangat penting untuk menilai efektivitas manajemen dalam menghasilkan
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keuntungan dari aktiva perusahaan. Disamping itu, laba mengungkapkan
pendapatan-pendapatan dan beban-beban selama periode tertentu yang dapat
digunakan oleh pemakai laporan keuangan untuk membuat prediksi-prediksi di
masa yang akan datang (Priyanto, 2006). Marberya dan Suaryana (2006)
menyatakan laba adalah hasil dari suatu periode yang telah dicapai oleh
perusahaan. Laba merupakan salah satu informasi potensial yang terkandung di
dalam laporan keuangan dan sangat penting bagi pihak internal maupun eksternal
perusahaan untuk melakukan penaksiran laba perusahaan dimasa yang akan
datang.
Hipotesis I : Laba bersih mempunyai pengaruh yang signifikan dalam
memprediksi laba bersih.
Sebagian penelitian mengatakan bahwa arus kas mampu memprediksi laba
dimasa depan. Di pihak lain, laporan arus kas juga mempunyai kemampuan untuk
menghasilkan arus kas dimasa yang akan datang. Laba sebuah perusahaan
mencerminkan transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian yang membentuk
aktivitas operasi perusahaan (operating activities). Aktivitas operasi perusahaan
menyebabkan kenaikan pada transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian yang
masuk ke dalam perhitungan laba bersih. Informasi arus kas berguna bagi
pemakai laporan keuangan sebagai dasar untuk menilai kemampuan perusahaan
dalam menghasilkan kas dan setara kas (Priyanto, 2006).
Hipotesis II : Arus kas operasi mempunyai pengaruh yang signifikan dalam
memprediksi laba bersih.
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Marberya dan Suaryana (2006) berpendapat bahwa besar kecilnya
perusahaan dapat diukur dengan total aktiva, menggunakan perhitungan nilai
logaritma total aktiva. Hal ini didukung oleh penelitian Zulhawati (2001) dan
Saputra (2004) yang menggunakan total aktiva sebagai proksi ukuran perusahaan
dalam penelitiannya. Perbedaan ukuran perusahaan menimbulkan resiko usaha
yang berbeda secara signifikan antara perusahaan besar dan perusahaan kecil.
Perusahaan besar dianggap mempunyai resiko yang lebih kecil karena perusahaan
yang besar dianggap lebih mempunyai akses ke pasar modal sehingga lebih
mudah untuk mendapatkan tambahan dana yang kemudian dapat meningkatkan
laba. Ukuran perusahaan menunjukkan jumlah pengalaman dan kemampuan
tumbuhnya suatu perusahaan yang mengindikasikan kemampuan dalam
mengelola investasi.
Hipotesis III :

Size mempunyai pengaruh yang signifikan dalam memprediksi
laba bersih.

Laba mengungkapkan pendapatan-pendapatan dan beban-beban selama
periode tertentu yang dapat digunakan oleh pemakai laporan keuangan untuk
membuat prediksi-prediksi dimasa yang akan datang (Priyanto, 2006). Laba
sebuah perusahaan mencerminkan transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian yang
membentuk aktivitas operasi perusahaan (operating activities). Aktivitas operasi
perusahaan menyebabkan kenaikan pada transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian
yang masuk ke dalam perhitungan laba bersih (Priyanto, 2006). Fama dan French
dalam Damayanthi (2006) berpendapat bahwa perusahaan kecil sangat rentan
terhadap perubahan kondisi ekonomi dibandingkan dengan perusahaan besar.
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Perusahaan dengan ukuran yang lebih besar akan mudah mengakses ke pasar
modal dibandingkan dengan perusahaan dengan ukuran kecil.
Hipotesis IV :

Laba bersih, arus kas operasi dan size secara bersama-sama
mempunyai pengaruh yang signifikan dalam memprediksi laba
bersih.

2.7

Penelitian Sebelumnya
Baridwan dan Parawiyati (1998) yang menguji kemampuan laba dan arus

kas dalam memprediksi laba dan arus kas perusahaan go public di Indonesia.
Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pengujian kemampuan prediktor laba dan
arus kas untuk memprediksi laba dan arus kas menunjukkan bahwa kedua
prediktor tersebut signifikan, tetapi laba memberikan nilai koefisien regresi lebih
besar dibandingkan arus kas. Pengujian kemampuan prediksi incremental laba
terhadap arus kas menunjukkan bahwa koefisien korelasi prediktor laba lebih
besar dibandingkan arus kas dalam memprediksi arus kas.
Dahler dan Febrianto (2006) yang menguji kemampuan prediktif earnings
dan arus kas dalam memprediksi arus kas masa depan. Penelitian ini
membandingkan antara perusahaan yang melaporkan laba positif dengan
perusahaan yang melaporkan laba negatif dalam memprediksi arus kas masa
depan. Hasilnya, laba memiliki kemampuan yang lebih baik dibandingkan dengan
arus kas operasi tahun berjalan dalam memprediksi arus kas operasi masa depan
untuk kelompok perusahaan yang berlaba positif.
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Priyanto (2006) yang menguji kemampuan earnings dan arus kas dalam
memprediksi earnings dan arus kas masa depan. Hasilnya, earnings lebih baik
dibanding arus kas dalam memprediksi earnings masa depan pada perusahaan
manufaktur dari tahun 2001 – 2003. Selain itu, earnings mampu memberikan
informasi incremental terhadap arus kas.
Cahyadi (2006) yang menguji kemampuan earnings dan arus kas dalam
memprediksi earnings dan arus kas dimasa yang akan datang. Hasilnya, earnings
memberikan pengaruh yang lebih besar dibandingkan dengan arus kas dalam
memprediksi earnings masa depan, sedangkan arus kas memberikan pengaruh
yang lebih besar dibandingkan dengan earnings dalam memprediksi arus kas
masa depan. Kesimpulan yang dihasilkan dari analisis regresi baik dengan
menggunakan deflator maupun non deflator adalah sama.
Kusumo (2007) yang menguji analisis kemampuan laba per lembar saham
dan ukuran perusahaan dalam memprediksi komponen arus kas masa depan studi
pada perusahaan di Bursa Efek Jakarta. Hasilnya, laba per lembar saham dan total
asset memiliki pengaruh secara serentak terhadap komponen arus kas pada
perusahaan kecil. Perusahaan kecil dapat menciptakan aliran kas operasi dari laba
per lembar saham dan total asset yang lebih besar dibandingkan pada perusahaan
besar.
Pada penelitian ini, peneliti tertarik untuk menguji kembali kemampuan
laba bersih dan arus kas operasi dalam memprediksi laba bersih dengan
menambahkan ukuran perusahaan (size) sebagai variabel independen yang diduga
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dapat mempengaruhi variabel dependennya yaitu laba bersih masa depan.
Hipotesis yang digunakan hanya ingin mengetahui pengaruh signifikansi dari laba
bersih, arus kas operasi dan ukuran perusahaan (size) dalam memprediksi laba
bersih.

2.8

Kerangka Pemikiran
Riyatno (2005) berpendapat bahwa laba merupakan variabel yang dapat

ditentukan dengan variabel lain. Laba adalah ukuran kinerja atau keberhasilan
suatu perusahaan yang dapat dibandingkan dengan perusahaan lain. Kinerja dapat
dilihat dari kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang lebih tinggi
atau lebih rendah pada tahun yang akan datang dengan melihat kemampuan laba
pada periode sebelumnya. Yulianto (2007) berpendapat bahwa secara umum laba
memiliki pengertian selisih lebih pendapatan diatas biaya-biayanya dalam periode
tertentu. Laba sering digunakan sebagai suatu dasar untuk pengenaan pajak,
kebijakan pembayaran dividen, pedoman investasi, pengambilan keputusan dan
unsur prediksi. Besar kecilnya laba sebagai pengukur kenaikan aktiva sangat
tergantung pada ketepatan pengukuran pendapatan dan biaya.
Kusumo (2007) menyatakan bahwa laporan arus kas adalah laporan yang
bertujuan memberi informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas dari
suatu perusahaan yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi
dan pendanaan selama periode tertentu.
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Suwito (2005) berpendapat bahwa ukuran perusahaan adalah suatu skala
dimana dapat diklasifikasikan besar kecil perusahaan menurut berbagai cara yaitu
total aktiva, log size, ln total asset dan lain-lain. Pada dasarnya, ukuran
perusahaan hanya terbagi dalam tiga kategori yaitu perusahaan besar, perusahaan
menengah dan perusahaan kecil. Penentuan ukuran perusahaan ini didasarkan
kepada total asset perusahaan. Oleh karena itu, penelitian ini menguji laba bersih
masa depan sebagai variabel dependen yang dapat ditentukan oleh variabel
independen yaitu laba bersih tahun sebelumnya, arus kas operasi tahun
sebelumnya dan size tahun sebelumnya.
Gambar 2.1 Kerangka Penelitian
Variabel Independen

Variabel Dependen

Laba Bersih
Perusahaan (X1)

Arus Kas Operasi
Perusahaan (X2)

Laba Bersih
Perusahaan (Y)

Size (X3)
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

3.1

Sampel Penelitian
Obyek dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan sektor non

keuangan yaitu industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI untuk tahun 20052007. Jumlah perusahaan yang diteliti pada industri barang konsumsi adalah 18
perusahaan selama 3 tahun sehingga sampel akhir sebanyak 54 pengamatan.
Pemilihan sampel menggunakan purposive judgement sampling method,
yaitu tipe pemilihan secara acak yang informasinya diperoleh dengan
menggunakan pertimbangan tertentu sehingga diperoleh jumlah sampel akhir
sebanyak 54 perusahaan dari industri barang konsumsi. Adapun pertimbanganpertimbangan sampel yang digunakan yaitu:
1. Industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI selama tahun 2005 sampai
dengan tahun 2007.
2. Menerbitkan laporan tahunan lengkap selama tahun 2005-2007.
3. Memiliki data yang lengkap terkait dengan variabel-variabel yang digunakan
dalam penelitian.
4. Laporan keuangan perusahaan yang digunakan sebagai data berakhir pada
tanggal 31 Desember 2005 sampai dengan 31 Desember 2007 yang
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merupakan laporan yang telah diaudit sehingga laporan keuangan tersebut
dapat dipercaya.
5. Selama periode pengamatan, perusahaan yang bersangkutan secara berturutturut tidak mengalami kerugian karena tujuan dari penelitian ini berkaitan
dengan prediksi pertumbuhan laba pada suatu perusahaan.

3.2

Teknik Pengumpulan Data
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data

sekunder berupa buku-buku, jurnal-jurnal, laporan laba rugi, laporan arus kas dan
laporan neraca perusahaan selama kurun waktu 3 tahun mulai dari tahun 2005
sampai dengan tahun 2007 yang terdaftar di BEI. Data yang dikumpulkan berasal
dari Bursa Efek Indonesia melalui website BEI (www.idx.co.id). Jenis data yang
digunakan adalah data panel yaitu menggabungkan data time series dan cross
sectional.
Berdasarkan waktu pengumpulannya, penelitian ini menggunakan data
pooling karena perusahaan yang diteliti berjumlah lebih dari satu dan periode
perusahaan lebih dari satu tahun. Data yang digunakan adalah data-data yang
berasal

dari

laporan

keuangan

masing-masing

perusahaan

per

item.

Pengikutsertaan kategori ukuran perusahaan bertujuan untuk menghindari bias
pemilihan sampel.
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3.3

Variabel Penelitian dan Pengukurannya
Variabel adalah segala sesuatu yang menjadi objek pengamatan dalam

penelitian yang merupakan suatu konsep yang mempunyai variabel nilai yang
dapat didefinisikan melalui kerangka pemikiran yang telah dilakukan. Variabel
yang digunakan dalam penelitian ini ada 2, yaitu :
1. Variabel dependen
Variabel dependen dalam penelitian ini adalah laba bersih t. Laba disini
adalah laba bersih tahunan setelah pajak.
2. Variabel independen
Variabel independennya adalah laba bersih t-1 setelah pajak, arus kas
operasi t-1 dan ukuran perusahaan (size) t-1.
Variabel

Pengukuran

Dependen
•

Laba Bersih Laba pada tahun 2006, 2007, 2008
Masa Depan
(t)

Independen
•

Laba Bersih Laba pada tahun 2005, 2006, 2007
(t-1)

•

Arus
Kas Arus kas operasi tahun 2005, 2006, 2007
Operasi (t-1)

•

Size (t-1)

Log Total Aktiva tahun 2005, 2006 2007
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3.4

Model dan Hipotesis Penelitian
Dalam penelitian ini, alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini

adalah regresi linear berganda.
Y = α + β1 X1 + β2 X2 + β3 X3 + ε
Dimana :
Y

= Laba bersih t

α

= Konstanta

β

= Koefisien regresi

X1

= Laba bersih tahun sebelumnya (t-1)

X2

= Arus kas operasi tahun sebelumnya (t-1)

X3

= Size (t-1)

ε

= Error
Sesuai dengan persamaan regresi diatas, maka pengujian hipotesis yang

dapat diajukan sebagai berikut :
H01 : Laba bersih tidak signifikan dalam memprediksi laba bersih.
Ha1 : Laba bersih signifikan dalam memprediksi laba bersih.
H02 : Arus kas operasi tidak signifikan dalam memprediksi laba bersih.
Ha2 : Arus kas operasi signifikan dalam memprediksi laba bersih.
H03 : Size tidak signifikan dalam memprediksi laba bersih.
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Ha3 : Size signifikan dalam memprediksi laba bersih.
H04 : Laba bersih, arus kas operasi dan size tidak signifikan dalam memprediksi
laba bersih.
Ha4 : Laba bersih, arus kas operasi dan size signifikan dalam memprediksi laba
bersih.

3.5

Metode Pengujian Hipotesis
Pengujian yang dilakukan pada penelitian ini yaitu dengan pengujian uji

statistik yang dilakukan untuk menentukan keputusan menerima atau menolak
hipotesis yang diajukan. Karakteristik sampel tersebut terutama mencakup mean,
standar error mean, nilai ekstrim yaitu nilai maksimum dan minimum, serta
standar deviasi.
Pengujian secara statistik yaitu test of significant (uji t dan uji F), serta test
of goodness of fit (uji R2). Test of significant merupakan cara yang digunakan
untuk menguji kebenaran atau kesalahan hipotesis nol dari hasil sampel. Uji
signifikansi berasal dari uji statistik dari distribusi sampel suatu statistik dibawah
hipotesis nol. Keputusan untuk menerima atau menolak hipotesis nol dibuat
berdasarkan nilai uji statistik yang di dapat dari hasil regresi. Uji statistik t pada
dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu independen variabel secara
individual dalam menerangkan variasi dependen variabel. Uji statistik F pada
dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan
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dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel
dependen.
Menurut Ghozali (2006), koefisien determinasi (R2) mengukur seberapa
jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Semakin
tinggi nilai R2 maka semakin besar proporsi dari total variasi variabel dependen
yang dapat dijelaskan oleh variabel independen. Banyak peneliti menganjurkan
untuk menggunakan nilai adjusted R2 pada saat mengevaluasi model regresi.
Tidak seperti R2, nilai adjusted R2 dapat naik atau turun apabila satu variabel
independen ditambahkan kedalam model.

3.6

Uji Asumsi Klasik
Pengujian model regresi berganda dalam menguji variabel independen

yang digunakan untuk memprediksi variabel dependen harus menghindari
kemungkinan penyimpangan asumsi klasik. Dalam penelitian ini, uji asumsi
klasik yang digunakan yaitu Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, Uji
Heteroskedastisitas dan Uji Autokorelasi.

3.6.1 Uji Normalitas
Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi normal atau mendekati
normal. Menurut Ghozali (2006), uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah
dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi
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normal. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau
tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. Metode yang lebih handal
adalah dengan melihat normal probability plot dan dengan Kolmogorov-Smirnov.
Dasar pengambilan keputusan : (1) jika data menyebar di sekitar garis diagonal
dan mengikuti arah garis diagonal maka regresi tersebut memenuhi asumsi
normalitas, (2) jika data tidak menyebar di sekitar garis diagonal dan tidak
mengikuti arah garis diagonal, maka regresi tersebut tidak memenuhi asumsi
normalitas.

3.6.2 Uji Multikolinearitas
Menurut Ghozali (2006), pengujian multikolinearitas bertujuan untuk
menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel
independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara
variabel independen. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas di
dalam model regresi sebagai berikut : (1) nilai R2 yang dihasilkan oleh suatu
estimasi model regresi empiris sangat tinggi, tetapi secara individual variabelvariabel independen banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel
dependen, (2) menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen. Apabila
antar variabel independen terdapat korelasi yang cukup tinggi (umumnya di atas
0,90), maka hal ini merupakan indikasi adanya multikolinearitas, (3)
multikolinearitas dapat juga dilihat dari nilai tolerance dan Variance Inflation
Factor (VIF). Tolerance mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih
yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai tolerance yang
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rendah sama dengan nilai VIF tinggi. Nilai cut off yang umum dipakai untuk
menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai tolerance < 0,10 atau sama
dengan nilai VIF >10.

3.6.3 Uji Heteroskedastisitas
Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model
regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke
pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan
lain

tetap,

maka

disebut

Homokedastisitas

dan

jika

berbeda

disebut

Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang Homokedastisitas atau
tidak terjadi Heteroskedastisitas. Kebanyakan data crossection mengandung
situasi Heteroskedastisitas karena data ini menghimpun data yang mewakili
berbagai ukuran (kecil, sedang dan besar). Cara untuk mendeteksi ada atau
tidaknya Heteroskedastisitas yaitu dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi
variabel dependen yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID (Ghozali, 2006).
Pengujian dilakukan dengan analisis grafik scatterplot dan Uji Park.

3.6.4 Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi menurut Ghozali (2006) bertujuan menguji apakah dalam
model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t
dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Model regresi yang
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baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Cara yang dapat digunakan
untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi yaitu dengan uji Durbin Watson.
Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi :
Hipotesis nol

Keputusan

Jika

Tidak ada autokorelasi
positif

Tolak

0 < d < dl

Tidak ada autokorelasi
positif

Tidak ada keputusan

Dl ≤ d ≤ du

Tidak ada korelasi negatif

Tolak

4 – dl < d < 4

Tidak ada korelasi negatif

Tidak ada keputusan

4 – du ≤ d ≤ 4 - dl

Tidak ada autokorelasi,
positif atau negatif

Tidak ditolak

du < d < 4 - du
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1

Gambaran Umum Obyek Penelitian

Obyek dalam penelitian ini adalah industri barang konsumsi yang terdaftar
di BEI tahun 2005-2007. Industri barang konsumsi tersebut meliputi makanan dan
minuman, rokok, farmasi, kosmetik dan barang keperluan rumah tangga, serta
peralatan rumah tangga. Jumlah perusahaan dari masing-masing kelompok
sebagai berikut :

1) Makanan dan minuman terdiri dari 13 perusahaan yaitu ADES, AQUA,
CEKA, DAVO, DLTA, INDF, MYOR, MLBI, PSDN, SKLT, STTP,
AISA, ULTJ.
2) Rokok terdiri dari 4 perusahaan yaitu BATI, RMBA, GGRM, HMSP.
3) Farmasi terdiri dari 9 perusahaan yaitu SQBI, DVLA, INAF, KLBF,
KAEF, MERK, PYFA, SCPI, TSPC.
4) Kosmetik dan barang keperluan rumah tangga terdiri dari 1 perusahaan
yaitu UNVR.
5) Peralatan rumah tangga terdiri dari 3 perusahaan yaitu KICI, KDSI, LMPI.

Pada tabel 4.1 dibawah ini adalah perusahaan-perusahaan dari industri
barang konsumsi tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 sebagai berikut :
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Tabel 4.1
Daftar Populasi dan Sampel Industri Barang Konsumsi Tahun 2005 – 2007
Nama – Nama Bank

Sampel

No

Kode Emiten

1

ADES

Ades Waters Indonesia Tbk

√

2

AQUA

Aqua Golden Mississipi Tbk

√

3

CEKA

Cahaya Kalbar Tbk

4

DAVO

Davomas Abadi Tbk

5

DLTA

Delta Djakarta Tbk

√

6

INDF

Indofood Sukses Makmur Tbk

√

7

MYOR

Mayora Indah Tbk

√

8

MLBI

Multi Bintang Indonesia Tbk

√

9

PSDN

Prasidha Aneka Niaga Tbk

10

SKLT

Sekar Laut Tbk

√

11

STTP

Siantar TOP Tbk

√

12

AISA

Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk

13

ULTJ

Ultra Jaya Milk Tbk

14

BATI

BAT Indonesia Tbk

15

RMBA

Bentoel International Inv.Tbk

16

GGRM

Gudang Garam Tbk

√

17

HMSP

H.M.Sampoerna Tbk

√

18

SQBI

Bristol-Myers Squibb Indonesia Tbk

19

DVLA

Darya-Varia Laboratoria Tbk

20

INAF

Indofarma Tbk

21

KLBF

Kalbe Farma Tbk

√

22

KAEF

Kimia Farma Tbk

√

23

MERK

Merck Tbk

√

24

PYFA

Pyridam Farma Tbk

√

25

SCPI

Schering Plough Indonesia Tbk

26

TSPC

Tempo Scan Pacific Tbk

√

27

UNVR

Unilever Indonesia Tbk

√

28

KICI

Kedaung Indah Can Tbk

29

KDSI

Kedawung Setia Industrial Tbk

30

LMPI

Langgeng Makmur Plastic Tbk

√

√

Sumber : Koran Seputar Indonesia, 28 Maret 2009
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Jumlah perusahaan yang diteliti pada industri barang konsumsi adalah 18
perusahaan selama 3 tahun sehingga sampel akhir sebanyak 54 pengamatan.
Pemilihan sampel menggunakan purposive judgement sampling method, artinya
tipe pemilihan secara acak yang informasinya diperoleh dengan menggunakan
pertimbangan tertentu sehingga diperoleh jumlah sampel akhir sebanyak 54
perusahaan dari industri barang konsumsi. Adapun pertimbangan-pertimbangan
sampel yang digunakan yaitu :

1) Industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI selama tahun 2005
sampai dengan tahun 2007.
2) Menerbitkan laporan tahunan lengkap selama tahun 2005-2007.
3) Memiliki data yang lengkap terkait dengan variabel-variabel yang
digunakan dalam penelitian.
4) Laporan keuangan perusahaan yang digunakan sebagai data berakhir
pada tanggal 31 Desember 2005 sampai dengan 31 Desember 2007
yang merupakan laporan yang telah diaudit sehingga laporan keuangan
tersebut dapat dipercaya.
5) Selama periode pengamatan, perusahaan yang bersangkutan secara
berturut-turut tidak mengalami kerugian karena tujuan dari penelitian
ini berkaitan dengan prediksi pertumbuhan laba pada suatu perusahaan.
Berdasarkan purposive judgement sampling method, perusahaan yang
harus dihilangkan dalam penelitian ini sebanyak 12 perusahaan karena tidak
sesuai dengan pertimbangan diatas sehingga terpilih 18 perusahaan. Perusahanperusahaan yang terpilih dapat dilihat pada tabel 4.2, sebagai berikut :
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Tabel 4.2
Sampel Industri Barang Konsumsi Tahun 2005 – 2007
1

Ades Waters Indonesia Tbk

2

Aqua Golden Mississipi Tbk

3

Delta Djakarta Tbk

4

Indofood Sukses Makmur Tbk

5

Mayora Indah Tbk

6

Multi Bintang Indonesia Tbk

7

Sekar Laut Tbk

8

Siantar TOP Tbk

9

Gudang Garam Tbk

10

H.M.Sampoerna Tbk

11

Darya-Varia Laboratoria Tbk

12

Kalbe Farma Tbk

13

Kimia Farma Tbk

14

Merck Tbk

15

Pyridam Farma Tbk

16

Tempo Scan Pacific Tbk

17

Unilever Indonesia Tbk

18

Langgeng Makmur Plastic Tbk

Sumber : www.idx.co.id, Juli 2009

4.2

Deskripsi Sampel
Data yang digunakan sebagai data penelitian dalam penulisan skripsi ini

adalah laporan keuangan pada industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2007. Jumlah
perusahaan yang memenuhi syarat kelengkapan pada laporan keuangannya terdiri
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dari 18 perusahaan selama 3 tahun pada industri barang konsumsi, sehingga
diperoleh data sebanyak 54 sampel. Pengujian model ini menggunakan alat
analisis regresi berganda dengan melihat uji asumsi klasik.
Statistik deskriptif berkaitan dengan pengumpulan dan peringkat data yang
menggambarkan karakteristik sampel yang digunakan dalam penelitian ini.
Berikut ini akan dijelaskan analisis deskriptif yaitu menjelaskan deskripsi data
dari seluruh variabel yang akan dimasukkan dalam model penelitian. Untuk lebih
jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut :
Tabel 4.3
Descriptive Statistics

N
Laba Bersih (t-1)
Arus Kas Operasi (t-1)
Laba Bersih (t)
SIZE (t-1)
Valid N (listwise)
Sumber : Hasil Olah Data

54
54
54
54
54

Mean
10.9784
10.9270
11.0041
12.0884

Std.
Deviation
.88831
1.04562
.94407
.69483

Berdasarkan data pada tabel 4.3 diatas, dapat dijelaskan bahwa selama
periode pengamatan terjadi fluktuasi perubahan laba bersih pada industri barang
konsumsi dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2007. Hasil rata-rata (mean) laba
bersih menunjukkan bahwa dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 cenderung
mengalami peningkatan. Hal ini terlihat rata-rata (mean) laba bersih tahun t-1
sebesar 10,9784 sedangkan rata-rata (mean) laba bersih tahun t sebesar 11,0041.
Hal ini memperlihatkan bahwa industri barang konsumsi dari tahun 2005 sampai
dengan tahun 2007 memiliki tingkat laba bersih yang cukup meningkat. Standar
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deviasi pada laba bersih tahun t-1 sebesar 0,88831 sedangkan standar deviasi pada
laba bersih tahun t sebesar 0,94407.
Selama periode pengamatan, terlihat dari rata-rata (mean) laporan arus kas
operasi tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 sebesar 10,9270 dan standar
deviasinya sebesar 1,04562. Sedangkan mean untuk size dari tahun 2005 sampai
dengan tahun 2007 sebesar 12,0884 dengan standar deviasi sebesar 0,69483.

4.3

Hasil Uji Asumsi Klasik
Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi

berganda. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengujian asumsi yang dipersyaratkan
untuk model regresi berganda, antara lain uji normalitas, uji multikolinearitas, uji
heteroskedastisitas dan uji autokorelasi.

4.3.1 Uji Normalitas
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi,
variabel terikat (dependen) dan variabel bebas (independen) keduanya mempunyai
distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi
data normal atau mendekati normal.
Salah satu cara mengujinya adalah dengan analisis grafik normal plot pada
gambar 4.2, terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal, serta
penyebarannya mengikuti arah garis tersebut. Hal ini membuktikan bahwa
sebaran data dikatakan normal atau mendekati normal.
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Gambar 4.2 Normal Probability Plot
Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: LABA_BERSIH_MASA_DEPAN
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4.3.2 Multikolinearitas
Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi
ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (variabel independen). Model
regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas.
Pada tabel 4.4 disajikan matrik korelasi antar variabel bebas. Dari variabel
tersebut, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas. Hal ini
terlihat dari tidak adanya nilai korelasi yang besar (di atas 0,90). Nilai korelasi
tertinggi -0,663 yaitu antara arus kas operasi dengan laba bersih.
Tabel 4.4 : Coefficient Correlations
Tabel 4.4
Coefficient Correlations(a)

Model
1

SIZE (t-1)
Correlations

Covariances

Arus Kas
Operasi
(t-1)

Laba
Bersih (t-1)

SIZE (t-1)

1.000

-.221

Arus Kas Operasi (t-1)

-.221

1.000

-.663

Laba Bersih (t-1)

-.493

-.663

1.000

.008

-.001

-.004

SIZE (t-1)

-.493

Arus Kas Operasi (t-1)

-.001

.005

-.004

Laba Bersih (t-1)

-.004

-.004

.008

Sumber : Hasil Olah Data
a Dependent Variabel: Laba Bersih (t)
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Gejala multikolinearitas juga dapat dideteksi dari nilai Tolerance dan
Variance Inflation Factor (VIF). Tolerance mengukur variabilitas variabel
independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya.
Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena VIF =
1/Tolerance). Nilai cut off yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya
multikolinieritas adalah nilai tolerance < 0,10 atau sama dengan nilai VIF >10.
Tabel 4.5 : Collinearity Statistics
Tabel 4.5
Coefficients(a)
Collinearity Statistics
Model
1

Laba bersih (t-1)
Arus Kas Operasi (t-1)

Tolerance
.131
.164

VIF
7.656
6.091

.221

4.516

SIZE (t-1)
Sumber : Hasil Olah Data
a Dependent Variabel: Laba Bersih (t)

Pada tabel 4.5 dapat terlihat bahwa nilai tolerance pada laba bersih, arus
kas operasi dan size lebih besar dari 0,10 sedangkan nilai VIF lebih kecil dari 10.
Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas dalam penelitian ini.

4.3.3 Heteroskedastisitas
Dari grafik scatterplots pada gambar 4.3, terlihat bahwa titik-titik
menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada
sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada
model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk mamprediksi laba
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bersih masa depan berdasarkan masukan variabel independen laba bersih tahun t1, arus kas operasi tahun t-1 dan size t-1.
Gambar 4.3 Grafik Scatterplot
Scatterplot

Regression Studentized Residual

Dependent Variable: LABA_BERSIH_MASA_DEPAN

2

0

-2

-4
-2

-1

0

1

2

Regression Standardized Predicted Value

Tabel 4.6 : Uji Park
Tabel 4.6
Coefficients(a)

Model

1

(Constant)
Laba Bersih (t-1)

t

Sig.

B

Std. Error

1.109

.277

1.929

.064

Arus Kas Operasi (t-1)

-1.631

.115

SIZE (t-1)

-1.702

.100

Sumber : Hasil Olah Data
a Dependent Variabel: LnU2i

Hasil tampilan output SPSS pada Uji Park tabel 4.6 diatas memberikan
koefisien parameter untuk variabel independen tidak ada yang signifikan, maka
dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terdapat Heteroskedastisitas. Hal ini
konsisiten dengan hasil uji Scatterplots.
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4.3.4 Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada
korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan
pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Model regresi yang baik adalah
regresi yang bebas dari autokorelasi. Cara yang dapat digunakan untuk
mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi yaitu dengan uji Durbin Watson.
Tabel 4.7 : Uji Durbin Watson
Tabel 4.7
Model Summary(b)

Model
1

R
.976(a)

R Square
.953

Adjusted R
Square

Std. Error of
the Estimate

.950

Durbin-Watson

.21034

2.070

Sumber : Hasil Olah Data
a Predictors: (Constant), SIZE (t-1), Arus Kas Operasi (t-1), Laba Bersih (t-1)
b Dependent Variabel: Laba Bersih (t)

Nilai Durbin Watson sebesar 2,070. Nilai ini akan kita bandingkan dengan
nilai tabel dengan menggunakan nilai signifikansi 5%, jumlah sampel 54 (n) dan
jumlah variabel independen 3 (k = 3). Oleh karena nilai Durbin Watson 2,070
lebih besar dari batas atas (du) 1,681 dan lebih besar dari 4 – 1,681 (4 – du) =
2,319 serta nilai batas bawah (dl) 1,452 dan lebih besar dari 4 – 1,452 (4 – dl) =
2,548 maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi positif atau negatif
(lihat tabel keputusan) 1,681 < 2,070 < 2,319.
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4.4

Analisis Hasil Regresi
Hasil dari analisa regresi dapat terlihat pada koefisien determinasi, uji F

test yang dapat dilihat dari tabel ANOVA dan uji t test yang dapat dilihat dari
tabel koefisiennya. Pada penelitian ini, pengaruh dari laba bersih, arus kas operasi
dan size dalam memprediksi laba bersih baik secara parsial maupun simultan
dapat menggunakan bantuan program SPSS 15, hasil analisa regresinya yaitu :
Tabel 4.8 : Koefisien Determinasi
Tabel 4.8
Model Summary(b)

Model
1

R

R Square

.976(a)

Adjusted R
Square

.953

.950

Std. Error of
the Estimate
.21034

Sumber : Hasil Olah Data
a Predictors: (Constant), SIZE (t-1), Arus Kas Operasi (t-1), Laba Bersih (t-1)
b Dependent Variabel: Laba Bersih (t)

Hasil regresi menunjukkan bahwa nilai koefisien determinan yang
disesuaikan (adjusted R2) adalah 95% artinya laba bersih, arus kas operasi dan size
mampu menjelaskan 95% laba bersih masa depan, sisanya dijelaskan oleh faktor
lain di luar model.
Tabel 4.9 : Uji F test
Tabel 4.9
ANOVA(b)

Model
1

F
Regression

339.222

Sig.
.000(a)

Residual
Total
Sumber : Hasil Olah Data
a Predictors: (Constant), SIZE (t-1), Arus Kas Operasi (t-1), Laba Bersih (t-1)
b Dependent Variabel: Laba Bersih (t)
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Dari uji ANOVA atau F-Test didapat F Hitung sebesar 339,222 dengan
tingkat probabilitas 0,000 (signifikan). Nilai signifikansi yang di bawah 0,05
menggambarkan bahwa model regresi tersebut dapat digunakan untuk
memprediksi laba bersih masa depan atau dapat dikatakan bahwa laba bersih, arus
kas operasi dan size tahun t-1 secara bersama-sama berpengaruh terhadap laba
bersih tahun t.
Tabel 4.10 : Uji t test
Tabel 4.10
Coefficients(a)
Unstandardized
Coefficients

Model

B
1

(Constant)

Std. Error

t

Sig.

B

Std. Error

-.952

1.270

-1.726

.091

Laba Bersih

.503

.090

5.587

.000

Arus Kas Operasi

.333

.068

4.883

.000

SIZE

.231

.088

2.619

.012

Sumber : Hasil Olah Data
a Dependent Variabel: Laba Bersih (t)

Berdasarkan nilai koefisien regresi dapat disimpulkan bahwa variabel
independen laba bersih dan arus kas operasi tahun sebelumnya serta size memiliki
koefisien positif dan signifikan pada tingkat 5%. Sehingga persamaan regresinya
sebagai berikut :
Y = -0,952 + 0,503 X1 + 0,333 X2 + 0,231 X3 + ε

4.4.1 Pembahasan Hipotesis Pertama
Dari persamaan diatas, maka dapat diperoleh laba bersih tahun
sebelumnya mempunyai pengaruh signifikan positif dalam memprediksi laba
bersih. Artinya, setiap kenaikan 1% laba bersih tahun sebelumnya, akan
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meningkatkan 0,50% laba bersih masa depan. Cahyadi (2006) berpendapat bahwa
variabel laba bersih merupakan dasar untuk mengukur rasio-rasio profitabilitas
yaitu kemampuan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Rasio
profitabilitas sangat penting untuk menilai efektivitas manajemen dalam
menghasilkan keuntungan dari aktivitas perusahaan. Disamping itu, laba
mengungkapkan pendapatan-pendapatan dan beban-beban selama periode tertentu
yang dapat digunakan sebagai informasi yang memadai bagi pemakai laporan
keuangan untuk membuat prediksi-prediksi dimasa yang akan datang.

4.4.2 Pembahasan Hipotesis Kedua
Dari persamaan diatas, maka dapat diperoleh bahwa arus kas operasi tahun
sebelumnya mempunyai pengaruh signifikan positif dalam memprediksi laba
bersih masa depan. Namun, arus kas operasi tidak memiliki pengaruh yang besar
terhadap laba bersih masa depan. Terbukti dari hasil regresi linear untuk arus kas
operasi tahun sebelumnya sebesar 0,333 lebih kecil dibandingkan dengan laba
bersih tahun sebelumnya sebesar 0,503. Artinya, setiap kenaikan 1% arus kas
operasi tahun sebelumnya, akan meningkatkan 0,33% laba bersih masa depan.
Variabel arus kas operasi tahun sebelumnya sebagai variabel independen
memiliki pengaruh yang lebih kecil terhadap variabel dependen laba bersih masa
depan dibandingkan prediktor laba bersih tahun sebelumnya terhadap laba bersih
masa depan. Hasil tersebut mendukung penelitian sebelumnya oleh Parawiyati
dan Baridwan (1998). Priyanto (2006) berpendapat bahwa laba suatu perusahaan
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mencerminkan transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian yang membentuk
aktivitas operasi perusahaan (operating activities). Aktivitas operasi perusahaan
menyebabkan kenaikan pada transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian yang
masuk kedalam arus kas yang berasal dari aktivitas operasi. Dari aktivitas operasi
perusahaan tersebut, laba dapat membuat prediksi-prediksi dimasa yang akan
datang.

4.4.3 Pembahasan Hipotesis Ketiga
Dari analisis regresi linear berganda diatas, maka dapat diperoleh size
mempunyai pengaruh signifikan dalam memprediksi laba bersih sebesar 0,231.
Hal ini juga dapat dilihat dari nilai koefisien regresi yang menunjukkan bahwa
variabel independen size memiliki koefisien positif dan signifikan pada tingkat
signifikan 5%. Berarti size terbukti memiliki hubungan terhadap laba bersih masa
depan.
Dari persamaan diatas, dapat dilihat bahwa size sebesar 0,231 yang artinya
jika size naik 1%, maka dengan menganggap variabel lainnya tetap, laba bersih
masa depan akan menjadi 0,23%. Model regresi ini mempunyai konstanta sebesar
-0,952. Hal ini berarti apabila semua variabel independen seperti laba bersih, arus
kas operasi dan size tahun sebelumnya diasumsikan konstan, maka laba bersih
masa depan akan turun menjadi 0,95%. Dari persamaan regresi diatas
menggambarkan semakin besar perusahaan, maka semakin besar laba bersih masa
depan. Besarnya perusahaan dapat diukur dari total aktiva. Semakin besar total
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aktiva, berarti menggambarkan semakin besarnya ukuran suatu perusahaan.
Marberya dan Suaryana (2006) berpendapat bahwa perusahaan yang besar, berarti
memiliki pertumbuhan margin, penjualan dan laba yang tinggi. Dengan demikian,
kesempatan investasi pada perusahaan besar akan semakin lebar sehingga
perusahaan besar dapat dengan mudah meningkatkan labanya pada periode
berikutnya.

4.4.4 Pembahasan Hipotesis Keempat
Dilihat dari nilai F test diatas,maka terbukti bahwa laba bersih (t-1), arus
kas operasi (t-1) dan size (t-1) secara bersama-sama dapat mempengaruhi laba
bersih (t). Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansinya 0,000 atau kurang dari
5%. Laba dapat digunakan sebagai informasi yang memadai bagi pemakai laporan
keuangan untuk membuat prediksi-prediksi dimasa yang akan datang (Cahyadi,
2006). Priyanto (2006) berpendapat bahwa laba suatu perusahaan mencerminkan
transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian yang membentuk aktivitas operasi
perusahaan (operating activities). Marberya dan Suaryana (2006) berpendapat
bahwa kesempatan investasi pada perusahaan besar akan semakin lebar sehingga
perusahaan besar dapat dengan mudah meningkatkan labanya pada periode
berikutnya.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1

Kesimpulan
Tujuan penelitian ini menganalisis pengaruh laba bersih, arus kas operasi

dan ukuran perusahaan (size) dalam memprediksi laba bersih pada industri barang
konsumsi yang terdaftar di BEI dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2007.
Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 54 pengamatan. Hasil penelitian
menunjukkan laba bersih, arus kas operasi dan size mampu menjelaskan
pengaruhnya terhadap laba bersih masa depan sebesar 95%, sisanya sebesar 5%
merupakan faktor lain yang tidak diuji dalam penelitian ini seperti kondisi
ekonomi. Dari hasil analisis dan pembahasan diatas, maka dapat ditarik beberapa
kesimpulan sebagai berikut :
1. Dalam pengujian hipotesis pertama terdapat pengaruh positif signifikan
laba bersih tahun sebelumnya dalam memprediksi laba bersih.
2. Dalam pengujian hipotesis kedua terdapat pengaruh positif signifikan arus
kas operasi tahun sebelumnya dalam memprediksi laba bersih.
3. Dalam pengujian hipotesis ketiga terdapat pengaruh positif signifikan size
tahun sebelumnya dalam memprediksi laba bersih.
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4. Secara bersama-sama variabel laba bersih, arus kas operasi dan size tahun
sebelumya berpengaruh signifikan dalam memprediksi laba bersih.

5.2

Saran
Dengan melihat keterbatasan yang dikemukakan diatas, maka penulis

menyadari bahwa tidak ada satu penelitian yang sempurna. Untuk itu, saran-saran
yang membangun untuk penelitian ini akan diajukan oleh penulis sebagai berikut :
A. Bagi Penelitian Selanjutnya
1. Dilakukan penelitian untuk industri non konsumsi, misalnya sektor
infrastruktur.
2. Dilakukan penelitian dengan jangka waktu pengamatan yang lebih lama
untuk memperkecil adanya ketidak akuratan.
3. Ditambahkan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi laba bersih
masa depan selain laba bersih, arus kas operasi dan ukuran perusahaan
(size) tahun sebelumnya.

B. Bagi Investor
Laba bersih, arus kas operasi dan size terbukti dapat mempengaruhi laba
bersih masa depan baik secara parsial maupun simultan. Dengan demikian,
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sebelum mengambil keputusan investasi sebaiknya investor melihat dari laba
bersih, arus kas operasi dan size.

C. Bagi Perusahaan
Dalam mengelola perusahaan dengan baik dan memberikan suatu prediksi
masa depan yang lebih akurat, sebaiknya perusahaan melihat laba bersih
karena sudah terbukti bahwa laba bersih inilah yang paling mempengaruhi
signifikan dalam memprediksi laba bersih pada industri barang konsumsi yang
terdaftar di BEI periode 2005-2007.
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LAMPIRAN 1

Laporan Keuangan Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar di BEI
Periode 2005 Sampai Dengan 2007

No.

SIZE (t-1)

LABA BERSIH (t)

LABA BERSIH (t-1)

ARUS KAS OPERASI (t-1)

1

87,039,000,000

144,525,000,000

575,385,000,000

73,636,000,000

2

73,636,000,000

166,742,000,000

610,437,000,000

84,456,000,000

3

84,456,000,000

227,271,000,000

621,835,000,000

222,382,000,000

4

91,598,533,550

2,525,270,086

94,435,617,445

4,637,144,657

5

4,637,144,657

3,416,206,145

94,769,965,502

5,742,205,766

6

5,742,205,766

1,284,829,558

182,697,000,000

4,271,093,736

7

236,998,000,000

800,678,000,000

14,786,100,000,000 752,048,000,000

8

752,048,000,000

1,486,050,000,000

16,267,500,000,000 1,350,720,000,000

9

1,350,720,000,000 2,684,810,000,000

29,527,500,000,000 1,798,270,000,000

10

65,800,063,810

98,104,826,199

732,354,000,000

49,265,128,274

11

49,265,128,274

56,659,911,185

795,244,000,000

66,867,636,545

12

66,867,636,545

115,989,000,000

891,530,000,000

83,811,929,866

13

48,733,506,459

157,011,000,000

1,459,970,000,000

97,909,170,030

14

97,909,170,030

24,389,308,219

1,553,380,000,000

146,618,000,000

15

146,618,000,000

178,699,000,000

1,893,180,000,000

201,589,000,000

16

56,591,223,000

39,588,186,000

537,785,000,000

43,859,420,000

17

43,859,420,000

18,108,286,000

571,243,000,000

48,335,803,000

18

48,335,803,000

87,272,573,000

592,359,000,000

85,615,426,000
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19

1,889,650,000,000 1,582,880,000,000

22,128,900,000,000 1,009,500,000,000

20

1,009,500,000,000 1,905,620,000,000

21,733,000,000,000 1,445,950,000,000

21

1,445,950,000,000 1,449,180,000,000

23,780,000,000,000 1,880,490,000,000

22

2,436,520,000,000 2,058,730,000,000

11,934,600,000,000 3,557,490,000,000

23

3,557,490,000,000 3,538,690,000,000

12,659,800,000,000 3,632,840,000,000

24

3,632,840,000,000 1,786,380,000,000

15,680,500,000,000 3,897,120,000,000

25

71,576,356,000

74,205,344,000

550,629,000,000

52,508,646,000

26

52,508,646,000

59,093,405,000

557,338,000,000

49,917,853,000

27

49,917,853,000

93,490,909,000

560,931,000,000

70,819,094,000

28

705,024,000,000

441,366,000,000

4,633,400,000,000

764,357,000,000

29

764,357,000,000

640,610,000,000

4,624,620,000,000

811,647,000,000

30

811,647,000,000

362,898,000,000

5,138,210,000,000

825,505,000,000

31

52,826,570,670

30,595,857,912

1,177,600,000,000

43,989,948,288

32

43,989,948,288

140,243,000,000

1,261,220,000,000

52,189,435,346

33

52,189,435,346

55,512,643,134

1,386,740,000,000

55,393,774,869

34

57,699,807,000

38,992,358,000

218,034,000,000

86,562,197,000

35

86,562,197,000

91,417,248,000

282,699,000,000

89,486,022,000

36

89,486,022,000

69,052,324,000

331,062,000,000

98,611,148,000

37

1,328,422,334

1,574,217,070

76,550,878,274

1,729,406,246

38

1,729,406,246

2,704,440,928

83,127,282,484

1,743,483,869

39

1,743,483,869

2,154,893,240

95,157,347,340

2,308,877,329

40

304,092,000,000

297,704,000,000

2,345,760,000,000

282,045,000,000

41

282,045,000,000

233,923,000,000

2,479,250,000,000

287,988,000,000
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42

287,988,000,000

43

294,713,000,000

2,773,130,000,000

326,915,000,000

1,439,990,000,000 1,665,740,000,000

3,842,350,000,000

1,721,040,000,000

44

1,721,040,000,000 2,174,810,000,000

4,626,000,000,000

1,962,150,000,000

45

1,962,150,000,000 2,250,010,000,000

5,333,410,000,000

2,411,760,000,000

46

5,345,737,591

47,385,673

505,172,000,000

3,313,269,414

47

3,313,269,414

6,105,983,699

508,865,000,000

12,400,202,336

48

12,400,202,336

14,710,781,055

531,756,000,000

2,571,939,722

49

56,591,223,000

39,588,186,000

537,784,507,000

43,859,420,000

50

43,859,420,000

18,108,286,000

571,243,239,000

48,335,803,000

51

48,335,803,000

87,272,573,000

592,359,226,000

85,615,426,000

52

10,636,507,502

5,095,764,447

477,443,560,343

14,426,010,016

53

14,426,010,016

13,927,318,682

467,491,119,280

15,594,767,180

54

15,594,767,180

5,275,606,873

517,448,084,688

4,816,495,973
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No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Log Laba
Bersih (t-1)
10.94
10.87
10.93
10.96
9.67
9.76
11.37
11.88
12.13
10.82
10.69
10.83
10.69
10.99
11.17
10.75
10.64
10.68
12.28
12
12.16
12.39
12.55
12.56
10.85
10.72
10.7

Log Arus Kas
Operasi (t-1)
11.16
11.22
11.36
9.4
9.53
9.11
11.9
12.17
12.43
10.99
10.75
11.06
11.2
10.39
11.25
10.6
10.26
10.94
12.2
12.28
12.16
12.31
12.55
12.25
10.87
10.77
10.97

Log Size (t-1)
11.76
11.79
11.79
10.98
10.98
11.26
13.17
13.21
13.47
11.86
11.9
11.95
12.16
12.19
12.28
11.73
11.76
11.77
13.34
13.34
13.38
13.08
13.1
13.2
11.74
11.75
11.75

Log Laba Bersih (t)
10.87
10.93
11.35
9.67
9.76
9.63
11.88
12.13
12.25
10.69
10.83
10.92
10.99
11.17
11.3
10.64
10.68
10.93
12
12.16
12.27
12.55
12.56
12.59
10.72
10.7
10.85
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28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

11.85
11.88
11.91
10.72
10.64
10.72
10.76
10.94
10.95
9.12
9.24
9.24
11.48
11.45
11.46
12.16
12.24
12.29
9.73
9.52
10.09
10.75
10.64
10.68
10.03
10.16
10.19

11.64
11.81
11.56
10.49
11.15
10.74
10.59
10.96
10.84
9.2
9.43
9.33
11.47
11.37
11.47
12.22
12.34
12.35
7.68
9.79
10.17
10.6
10.26
10.94
9.71
10.14
9.72

12.67
12.67
12.71
12.07
12.1
12.14
11.34
11.45
11.52
10.88
10.92
10.98
12.37
12.39
12.44
12.58
12.67
12.73
11.7
11.71
11.73
11.73
11.76
11.77
11.68
11.67
11.71
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11.88
11.91
11.92
10.64
10.72
10.74
10.94
10.95
10.99
9.24
9.24
9.36
11.45
11.46
11.51
12.24
12.29
12.38
9.52
10.09
9.41
10.64
10.68
10.93
10.16
10.19
9.68

LAMPIRAN 2

Tabel 1 : Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics
N

Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

LOGLABA

54

9.12

12.56

10.9784

.88831

LOGAKO

54

7.68

12.55

10.9270

1.04562

LOGLBMD

54

9.24

12.59

11.0041

.94407

LOGSIZE

54

10.88

13.47

12.0884

.69483

Valid N (listwise)

54

Tabel 2 : Uji Normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
LOGLABA
N
Normal Parameters(a,b)
Most Extreme
Differences

Mean
Std. Deviation
Absolute

LOGAKO

LOGLBMD

LOGSIZE

54

54

54

54

10.9784

10.9270

11.0041

12.0884

.88831

1.04562

.94407

.69483

.149

.085

.128

.164

Positive

.143

.060

.115

.164

Negative

-.149

-.085

-.128

-.107

1.093

.623

.944

1.207

.183

.833

.335

.109

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
a Test distribution is Normal.
b Calculated from data.
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Gambar 1 : Uji Normalitas dengan Normal Probability Plot

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: LOGLBMD
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Gambar 2 : Explore
Normal Q-Q Plot of LOGLABA
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Normal Q-Q Plot of LOGAKO
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Normal Q-Q Plot of LOGLBMD
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Normal Q-Q Plot of LOGSIZE
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Tabel 3 : Uji Heteroroskedastisitas dengan Uji Park
Coefficients(a)
Unstandardized
Coefficients
Model
1

Standardized
Coefficients

(Constant)

B
5.077

Std. Error
4.580

LOGLABA

Beta

t

Sig.

B
1.109

Std. Error
.277

1.436

.745

1.056

1.929

.064

LOGAKO

-.802

.492

-.703

-1.631

.115

LOGSIZE

-1.219

.716

-.632

-1.702

.100

a Dependent Variable: LnU2i
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Gambar 3 : Uji Heteroskedastisitas dengan Scatterplot

Scatterplot

Regression Studentized Residual

Dependent Variable: LOGLBMD
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1
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Tabel 4 : Uji Multikolinearitas dengan Collinearity Statistics
Coefficients(a)
Collinearity Statistics
Model
1

Tolerance
.131
.164

VIF
7.656
6.091

LOGSIZE
.221
a Dependent Variable: LOGLBMD

4.516

LOGLABA
LOGAKO
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Tabel 5 : Uji Multikolinearitas dengan Coefficients Correlations
Coefficient Correlations(a)
Model
1

Correlations

Covariances

LOGSIZE

LOGSIZE
1.000

LOGAKO
-.221

LOGLABA
-.493

LOGAKO

-.221

1.000

-.663

LOGLABA

-.493

-.663

1.000

LOGSIZE

.008

-.001

-.004

LOGAKO

-.001

.005

-.004

LOGLABA

-.004

-.004

.008

a Dependent Variable: LOGLBMD

Tabel 6 : Uji Autokorelasi dengan Durbin Watson
Model Summary(b)
Model
1

R

R Square

Adjusted R
Square

Std. Error of
the Estimate

Durbin-Watson

.976(a)
.953
.950
.21034
a Predictors: (Constant), LOGSIZE, LOGAKO, LOGLABA
b Dependent Variable: LOGLBMD

Tabel 7 : Regression
Variables Entered/Removed(b)
Variables
Variables
Entered
Removed
LOGSIZE,
LOGAKO,
.
LOGLABA(
a)
a All requested variables entered.
b Dependent Variable: LOGLBMD
Model
1

Method
Enter

Model Summary(b)
Model
1

R
.976(a)

R Square
.953

Adjusted R
Square

Std. Error of
the Estimate

.950

.21034

a Predictors: (Constant), LOGSIZE, LOGAKO, LOGLABA
b Dependent Variable: LOGLBMD
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2.070

ANOVA(b)
Model
1

Sum of
Squares
Regression
Residual
Total

df

Mean Square

45.025

3

15.008

2.212

50

.044

47.237

53

F

Sig.

339.222

.000(a)

a Predictors: (Constant), LOGSIZE, LOGAKO, LOGLABA
b Dependent Variable: LOGLBMD

Coefficients(a)
Unstandardized
Coefficients
Model
1

Standardized
Coefficients

(Constant)

B
-.952

Std. Error
.552

LOGLABA

.503

.090

LOGAKO

.333

.068

LOGSIZE

.231

.088

Beta

t

Sig.

B
-1.726

Std. Error
.091

.473

5.587

.000

.369

4.883

.000

.170

2.619

.012

a Dependent Variable: LOGLBMD

Residuals Statistics(a)
Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

N

Predicted Value

9.2036

12.5697

11.0041

.92169

54

Std. Predicted Value

-1.953

1.699

.000

1.000

54

.031

.154

.053

.022

54

Standard Error of
Predicted Value
Adjusted Predicted Value

8.8406

12.5705

11.0024

.93336

54

-.81207

.32785

.00000

.20430

54

Std. Residual

-3.861

1.559

.000

.971

54

Stud. Residual

-3.958

2.206

.003

1.060

54

-.89779

.67962

.00167

.24987

54

-4.729

2.298

-.019

1.153

54

Mahal. Distance

.140

27.323

2.944

4.363

54

Cook's Distance

.000

1.692

.071

.295

54

Centered Leverage Value

.003

.516

.056

.082

54

Residual

Deleted Residual
Stud. Deleted Residual

a Dependent Variable: LOGLBMD
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