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ABSTRACT 

The objective of this study is to compare of predictive ability between cash flow from 

operating activities, earnings and accrual component for predicting next year between 

cash flow from operating activities. This research using the panel data for the 2007-2011 

period and obtained a sample of 23 Indonesia Stock Exchange listed banking companies. 

This research find that cash flow from operating activities have a strongest ability for 

predicting future cash flow from operating activities. 

Partially, cash flow from operating activities, earnings, and accrual component 

consisting of placement with other banks, and exchange of total deposits from customer 

have a significant ability of prediction. On the other side, accrual component consisting 

of current accounts with other banks, interest expenses, and exchange of deposits from 

other banks haven’t a significant ability of prediction. But, if tested simultaneously they 

are all have a significant ability of prediction. 

Keywords : cash flow from operating activities, earnings, accrual component 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan dalam Standar 

Akuntansi Keuangan yang berlaku sejak tahun 2012 menjelaskan bahwa laporan 

keuangan merupakan suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja 

keuangan suatu entitas yang bertujuan untuk memberikan informasi mengenai posisi 

keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas sehingga dapat bermanfaat bagi sebagian besar 

kalangan pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Selain itu, 

laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas 

penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. 

Salah satu jenis laporan keuangan yang wajib disusun oleh sebuah entitas adalah 

laporan arus kas. Laporan arus kas merupakan laporan yang melaporkan aliran kas 

masuk dan aliran kas keluar di sebuah entitas. Di dalam PSAK No. 2 Revisi tahun 2012 

dijelaskan mengenai peraturan bahwa setiap entitas wajib menyusun laporan arus kas, 

yaitu dengan memberikan informasi mengenai perubahan historis dalam kas dan setara 

kas yang mengklasifikasikan arus kas berdasarkan 3 (tiga) aktivitas, yaitu aktivitas 

operasi; investasi; dan pendanaan selama satu periode. 

Pengguna laporan keuangan yang berkepentingan dengan entitas, dianggap perlu 

untuk mengetahui informasi yang terkandung dalam laporan arus kas yaitu mengenai 

bagaimana entitas menghasilkan dan menggunakan kas dan setara kas, baik untuk entitas 

yang menggunakan kas sebagai produknya seperti lembaga keuangan ataupun tidak. 

Anggapan tersebut terjadi karena pada dasarnya setiap entitas membutuhkan kas untuk 
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melaksanakan usaha, melunasi kewajiban dan membagikan dividen kepada investor 

(Ikatan Akuntansi Indonesia, 2012:2.1). 

Melihat peran dari laporan arus kas tersebut, mulai terlihat bahwa penting untuk 

melakukan analisa atas laporan arus kas mengingat laporan arus kas memberikan 

informasi mengenai aliran masuk dan keluar dari aset yang dianggap paling likuid, yaitu 

kas. Seperti yang dijelaskan oleh Subramanyam dan Wild (2010:92), bahwa kas 

merupakan aset yang paling likuid serta menarwakan likuiditas dan fleksibilitas bagi 

perusahaan. Kas merupakan awal sekaligus akhir dari siklus operasi dan sesungguhnya 

kas merupakan ukuran akhir dari profitabilitas. Disamping itu, laporan arus kas juga 

dapat membantu pengguna laporan keuangan dalam menilai likuiditas, solvabilitas dan 

fleksibilitas keuangan perusahaan sehingga anggapan bahwa analisa atas laporan arus 

kas penting untuk dilakukan dapat dibenarkan (Subramanyam dan Wild, 2010:92). 

Di sisi lain, Subramanyam dan Wild (2010:93) juga mengatakan bahwa untuk 

memperoleh informasi mengenai sumber dan pengunaan kas dapat pula diperoleh 

melalui neraca dan laba rugi komparatif. Walaupun, mereka juga mengatakan bahwa 

informasi yang terdapat dalam laporan keuangan tersebut tidak memberikan gambaran 

secara menyeluruh atas arus kas seperti informasi yang terkandung di dalam laporan arus 

kas. 

Dalam melakukan analisa atas laporan arus kas, informasi yang terkandung 

dalam laporan arus kas tersebut selain dapat digunakan untuk menilai likuiditas, 

solvabilitas dan fleksibilitas keuangan perusahaan, juga dapat digunakan sebagai 

prediktor yaitu dengan informasi arus kas yang bersifat historis laporan arus kas berperan 

sebagai indikator dari jumlah, waktu dan kepastian arus kas masa depan (Ikatan 
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Akuntansi Indonesia, 2012:2.2). Hal tersebut didukung oleh anggapan Lev, et al. (2009) 

yang mengatakan bahwa estimasi serta proyeksi merupakan hal yang melekat pada  item-

item dalam laporan keuangan, dan estimasi tersebut memiliki potensi untuk 

meningkatkan tingkat relevansi yang merupakan karakteristik kualitatif dari informasi 

keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. 

Prediksi mengenai arus kas masa depan penting dilakukan, khususnya arus kas 

operasi. Pentingnya peramalan atas arus kas secara empiris telah dibuktikan oleh Ismail 

dan Kim (1989) dalam Triyono (2011) yaitu bahwa arus kas operasi berhubungan 

dengan risiko pasar sehingga penting bagi perusahaan untuk melakukan peramalan 

tersebut guna mendeteksi dan mengantisipasi risiko pasar. 

Sehubungan dengan kualitas relevansi yang dimiliki oleh item-item pada laporan 

keuangan, salah satunya yaitu arus kas yang dimana selain peran dari arus kas tahun 

berjalan dapat memberikan gambaran lebih menyeluruh atas perolehan serta penggunaan 

dana bagi perusahaan, penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu telah 

berhasil membuktikan bahwa arus kas saat ini atau arus kas tahun berjalan dapat 

digunakan untuk meramalkan posisi arus kas dimasa depan. Kemudian, penjelasan 

mengenai laporan neraca serta laba rugi juga dapat memberikan informasi mengenai 

sumber dan penggunaan kas seperti yang telah dikatakan oleh Subramanyam dan Wild 

(2010:93) semestinya merupakan penjelasan yang menegaskan bahwa laba juga dapat 

digunakan sebagai prediktor dalam memprediksi arus kas masa depan. Hal tersebut telah 

dibuktikan oleh beberapa penelitian terdahulu yang menemukan bahwa selain arus kas, 

laba dari laporan laba rugi juga dapat digunakan sebagai alat prediksi arus kas dimasa 

depan. Bahkan tidak sedikit yang menyatakan bahwa laba memiliki kemampuan lebih 

tinggi dalam memprediksi arus kas dimasa depan. 
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Parawiyati dan Baridwan (1998) melakukan penelitian untuk mengetahui apakah 

laba dan arus kas merupakan prediktor dalam memprediksi arus kas dimasa mendatang. 

Mereka menemukan bahwa laba dan arus kas dapat digunakan sebagai alat prediktor 

dalam memprediksi arus kas di masa depan, namun laba merupakan prediktor yang lebih 

baik dalam memprediksi arus kas masa depan jika dibandingkan dengan arus kas masa 

kini dalam memprediksi arus kas tersebut. 

Disamping itu, Supriyadi (1998) dalam Bandi dan Rahmawati (2005) 

menemukan bahwa arus kas memiliki kemampuan untuk memprediksi arus kas lebih 

baik dibandingkan dengan laba. Wilson (1986) dan Raybun (1986) dalam Bandi dan 

Rahmawati (2005) menyebutkan hasil penelitian mereka yang menemukan bahwa 

pemisahan atas arus kas ke dalam 3 (tiga) jenis aktifitas dapat memberikan tambahan 

kandungan informasi. Untuk itu, Bandi dan Rahmawati (2005) melakukan penelitian 

dengan merinci arus kas atas tiga klasifikasi arus kas, yaitu arus kas operasi, pendanaan, 

dan investasi yang kemudian diuji kemampuannya masing – masing sebagai prediktor 

arus kas masa depan dan menguji kemampuan earnings dalam memprediksi arus kas 

masa depan sebagai pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Supriyadi 

(1998). 

Dalam penelitiannya, mereka menemukan hasil yang mendukung pernyataan 

Supriyadi (1998) yaitu bahwa arus kas operasi merupakan prediktor yang paling baik 

dibandingkan alat prediktor lain, yang dalam penelitian mereka yaitu alat prediktor 

berupa earnings, arus kas aktivitas pendanaan serta arus kas yang berasal dari aktivitas 

investasi. Hasil tersebut juga sesuai dengan pernyataan De Fond dan Hung (2001) yang 

melakukan penelitian kepada perusahaan-perusahaan atas peramalan arus kas. Mereka 

menemukan bahwa arus kas memiliki kemampuan yang lebih signifikan dalam 
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memprediksi arus kas masa depan dengan adanya permintaan para partisipan pasar atas 

ramalan arus kas pada saat laba memiliki kualitas informatif yang lebih rendah 

dibandingkan dengan arus kas dalam memprediksi arus kas masa depan. 

Dalam upaya melihat kemampuan laba dalam memprediksi arus kas masa depan, 

telah banyak dilakukan berbagai jenis fokus penelitian oleh para peneliti terdahulu 

mengenai kualitas relevansi atas kandungan informasi laba, diantaranya yaitu dengan 

membandingkan 3 (tiga) angka laba, membandingkan kemampuan prediksi angka laba 

positif dan angka laba negatif, serta melihat relevansi komponen akrual dalam 

memprediksi arus kas masa depan. Narsa (2011) melakukan penelitian atas laba 

fungsional dan aliran kas kelambanan dalam memprediksi aliran kas masa depan dengan 

melakukan perbandingan atas perusahaan di Indonesia dengan perusahaan di US. Beliau 

memperoleh hasil bahwa di Indonesia laba kotor merupakan prediktor yang paling 

signifikan dalam memprediksi arus kas masa depan. Sedangkan, untuk di US laba 

operasi merupakan prediktor yang paling signifikan dalam memprediksi arus kas masa 

depan. 

Pengelompokkan jenis laba dalam memprediksi arus kas masa depan, dapat 

dilakukan dengan mengelompokkan laba ke dalam dua jenis yaitu laba positif dan laba 

negatif. Pengelompokkan tersebut memberikan kesimpulan bahwa dalam kelompok laba 

positif terlihat bahwa arus kas serta laba memiliki kemampuan yang signifikan dalam 

memprediksi arus kas di masa depan. Namun, dalam perusahaan dengan laba negatif 

hanya arus kas memiliki kemampuan lebih baik untuk memprediksi arus kas dimasa 

depan jika dibandingkan dengan laba (Dahler dan Febrianto, 2006). 
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Penelitian seperti yang dilakukan oleh Dahler dan Febrianto (2006), telah 

dilakukan pula terlebih dahulu oleh Kim dan Kross (2002). Mereka menemukan bahwa 

untuk prediktor berupa laba, baik pada perusahaan yang mengalami kerugian maupun 

memiliki laba positif diperoleh hasil bahwa laba memiliki hubungan yang terus 

meningkat dan signifikan dengan arus kas masa depan. Sedangkan untuk prediktor 

berupa arus kas disimpulkan bahwa arus kas masa tahun berjalan tidak memiliki 

hubungan yang meningkat dan juga menurun dengan arus kas masa depan. 

Kandungan relevansi informasi arus kas memiliki banyak kegunaan, salah 

satunya yaitu untuk memberikan pandangan kedepan bagi investor dengan informasi 

yang disajikan oleh internal perusahaan. Lev, et al. (2009) melakukan penelitian dengan 

maksud untuk memeriksa apakah estimasi akuntansi yang melekat pada akrual memiliki 

kontribusi atas kualitas informasi keuangan yang dapat berguna dalam memprediksi arus 

kas dan laba di masa depan. Hasil yang mereka simpulkan yaitu bahwa untuk horizon 

waktu peramalan 1 (satu) hingga 3 (tiga) tahun kedepan, arus kas operasi saat ini 

merupakan prediktor yang lebih baik dari pada laba bersih dalam memprediksi arus kas 

operasi serta aliran kas bebas masa depan. Penelitian ini juga menarik kesimpulan bahwa 

estimasi yang tertanam dalam akrual baik secara terpisah maupun keseluruhan tidak 

mengalami peningkatan atas prediksi arus kas masa depan. 

Penelitian yang berfokus pada kemampuan kandungan informasi dalam 

komponen akrual dalam memprediksi arus kas masa depan telah dilakukan oleh Barth, et 

al. (2002) yang telah memberikan bukti empiris bahwa akrual jangka panjang khususnya 

depresiasi dan amortisasi secara signifikan memiliki kemampuan sebagai prediktor arus 

kas masa depan. Jika dikaji lebih dalam, komponen-komponen akrual yang terkandung 

dalam laporan keuangan semestinya juga memiliki kemampuan yang signifikan dalam 
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memprediksi arus kas masa depan mengingat pernyataan dari Mackenzie, et al. 

(2012:42) yaitu bahwa dasar akrual mencatat setiap kejadian atau transaksi berdasarkan 

saat terjadinya pada periode transaksi tersebut terjadi, bukan seperti dasar akuntansi kas 

yang mencatat transaksi saat kan dibayarkan atau diterima. Oleh sebab itu, disimpulkan 

bahwa mayoritas pencatatan dengan dasar akrual merupakan pencatatan yang berkaitan 

dengan kondisi perusahaan di masa depan atas transaksi yang telah diakui dan dicatat di 

tahun berjalan. 

Peran penting komponen akrual dalam memprediksi arus kas masa depan juga 

dinyatakan oleh Subramanyam dan Wild (2010:101) yaitu dengan adanya teknik 

pengakuan dari dasar akrual dengan mengakui pendapatan yang mencerminkan 

konsekuensi dari pengumpulan dan pengeluaran kas di masa depan dan terdapat metode 

pengkaitan antara pendapatan dengan beban yang memberikan dampak kepada laba yang 

lebih stabil sehingga dapat digunakan sebagai alat prediksi arus kas yang andal. 

Studi di Cina yang menyinggung permasalahan kemampuan komponen akrual 

telah dilakukan oleh Cheng dan Han (2012) untuk menguji kualitas informasi laporan 

keuangan dari perusahaan yang tercatat di Stock Market Indeks Company di Cina yang 

dirasa masih sangat terbatas dan mengingat beberapa tahun terakhir Cina menduduki 

posisi penting dalam pasar keuangan. Mereka menemukan bahwa komponen akrual 

dapat digunakan sebagai alat prediksi arus kas dimasa depan walaupun disisi lain 

perusahaan-perusahaan di Cina tersebut terdeteksi melakukan manajemen laba berupa 

perataan laba. 

Kemudian muncul gagasan mengenai bagaimana jika laba dengan arus kas dan 

komponen akrual dengan arus kas diuji secara bersama-sama untuk memprediksi arus 
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kas di masa depan. Triyono (2011) melakukan pengujian mengenai hal tersebut. Beliau 

menyimpulkan bahwa laba dengan arus kas secara bersama-sama bukan merupakan 

prediktor yang lebih baik dalam memprediksi arus kas masa depan jika dibandingkan 

dengan laba secara sendiri dalam memprediksi arus kas tersebut. Namun, gabungan dari 

komponen akrual saat ini dengan arus kas operasi tidak dapat menjelaskan arus kas 

operasi tahun selanjutnyaa. Sehingga hasil yang ditemukan oleh Triyono (2011) berbeda 

dengan hasil penemuan yang dilakukan oleh Barth, et al. (2002) yang menemukan 

bahwa pemilahan atas komponen akrual memiliki kemampuan dalam memprediksi arus 

kas masa depan.  

Selain itu, di tahun 2011 tersebut Triyono juga menguji apakah kualitas laba yang 

dimiliki oleh perusahaan mempunyai dampak terhadap kemampuan prediktor laba 

bersama dengan arus kas, serta komponen akrual bersama dengan kas dalam 

memprediksi arus kas masa depan. Ditemukan hasil bahwa kualitas laba mampu 

memberikan tambahan kemampuan bagi prediktor-prediktor tersebut untuk memprediksi 

arus kas masa depan. 

Kaitan antara kualitas laba dengan arus kas tersebut juga dijelaskan oleh Bilinski 

(2013) yang berpendapat bahwa pada perusahaan dengan kualitas laba yang rendah tidak 

perlu dilakukan peramalan atas arus kas karena tingkat akurasi dari peramalan arus kas 

bergantung kepada keakuratan dari estimasi akrual dan keakuratan dari estimasi akrual 

tersebut akan berkurang jika kualitas dari laba perusahaan rendah. Maka, kualitas laba 

yang baik akan meningkatkan kemampuan dari prediktor-prediktor dalam melakukan 

peramalan atas arus kas masa depan. 
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Subramanyam dan Wild (2010:103) menyebutkan bahwa gabungan dari dua 

laporan keuangan, yaitu  laporan laba rugi dan laporan arus kas memiliki manfaat dalam 

upaya melakukan analisa. Mereka mengatakan bahwa laporan laba rugi memiliki fungsi 

untuk mengukur profitabilitas perusahaan untuk satu periode, namun tidak menunjukkan 

informasi mengenai waktu arus kas masuk dan arus kas keluar maupun dampak operasi 

terhadap likuiditas dan solvabilitas seperti yang dimiliki oleh laporan arus kas yang 

menyajikan aktivitas operasi, investasi dan pendanaan secara terpisah. Disamping itu, 

Subramanyam dan Wild (2010:104) menyatakan bahwa arus kas memiliki pandangan 

yang lebih luas atas aktivitas operasi dibandingkan laba bersih, dan arus kas serta operasi 

berfokus pada aspek likuiditas perusahaan. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis bermaksud untuk menguji kemampuan 

laba bersih, arus kas operasi dan komponen – komponen akrual dalam memprediksi arus 

kas operasi di masa depan pada industri perbankan yang tercatat di Bursa Efek 

Indonesia. Fokus pada industri perbankan dilakukan karena perbankan merupakan 

lembaga keuangan yang menggunakan kas sebagai produk utamanya, sehingga dirasa 

sangat penting untuk menilai kemampuan yang dimiliki oleh arus kas, laba serta 

komponen – komponen akrual sebagai prediktor arus kas masa depan pada industri 

perbankan. 

Mengingat dasar pencatatan laporan keuangan pada industri perbankan adalah 

dengan dasar akrual terkecuali pencatatan atas laporan arus kas, maka penelitian ini 

menggunakan komponen akrual yang terkait dengan kegiatan bank sesuai dengan 

pernyataan Mackenzie (2012:100) yang mengatakan bahwa IAS 7 memungkinkan 

lembaga keuangan untuk menyajikan laporan arus kas berdasarkan aktivitas yang timbul 

secara bersih, yaitu terdiri dari kegiatan yang terkait dengan kas yang diterima dan 
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dibayarkan demi kepentingan nasabah, kas terkait dengan deposito dengan tanggal jatuh 

tempo, penempatan dan penarikan deposito dari lembaga keuangan lainnya. Sehingga 

dalam penelitian ini komponen – komponen akrual yang digunakan yaitu terdiri dari giro 

pada bank lain, penempatan pada bank lain, beban bunga, perubahan jumlah simpanan 

nasabah, dan perubahan atas jumlah simpanan dari bank lain. 

Sedangkan penggunaan laba bersih dalam penelitian ini digunakan atas dasar 

pernyataan Narsa (2011) bahwa pada perusahaan manufaktur, laba bersih lebih 

mengandung komponen pendapatan dan biaya yang lebih banyak jika dibandingkan 

dengan 2 (dua) angka laba akuntansi lainnya yaitu laba kotor dan laba operasi. 

Sehubungan dengan objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa 

perusahaan perbankan, maka penggunaan laba bersih setelah pajak dianggap lebih tepat 

untuk digunakan. Karena, laba bersih setelah pajak dalam perusahaan perbankan 

mengandung lebih banyak komponen pendapatan dan beban dibandingkan dengan laba 

operasional. Yang dimana laba bersih mencakup pendapatan non-operasional dan juga 

merupakan angka yang diperoleh setelah dilakukan pengurangan atas beban pajak. 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa menurut Subramanyam dan 

Wild (2010:104) arus kas operasi berfokus pada aspek likuiditas perusahaan dan 

memiliki pandangan yang luas atas aktivitas operasi, terlihat bahwa kestabilan 

perputaran dana perusahaan dapat dilihat dari aktivitas ini. Maka, penelitian ini 

menggunakan arus kas operasi sebagai fokus penelitian, karena dirasa penting untuk 

melihat bagaimana arus kas atas kegiatan operasi pada bank dapat digunakan untuk 

memprediksi arus kas operasi masa depan. Sehingga penulis menyajikan karya ilmiah 

dengan judul Kemampuan Arus Kas Operasi, Laba Bersih dan Komponen Akrual 
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Dalam Memprediksi Arus Kas Operasi di Masa Mendatang (Studi Empiris Pada 

Perusahaan Perbankan Go Public yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia). 

1.2 Identifikasi Masalah 

Terpenuhinya kualitas relevansi informasi dalam laporan keuangan dapat 

digunakan sebagai alat evaluasi atas kinerja perusahaan di masa lalu, masa kini serta 

masa depan. Perusahaan perbankan, menggunakan kas sebagai produk utama dalam 

setiap kegiatannya. Maka, dalam melakukan evaluasi kinerja perusahaan penting untuk 

mengetahui posisi kas yang dimiliki bank di tahun selanjutnya. Evaluasi tersebut tidak 

dapat menjadi andal apabila dalam kenyataannya laporan keuangan bank memiliki 

tingkat relevansi yang buruk. Berdasarkan hal tersebut, penting untuk diketahui daya 

prediksi atas arus kas operasi bank di tahun selanjutnya oleh beberapa akun dalam 

laporan keuangan bank terkait dengan kegiatan yang mempengaruhi jumlah aliran kas 

bank, yaitu arus kas operasi; laba bersih; giro pada bank lain; penempatan pada bank 

lain; beban bunga; perubahan jumlah simpanan nasabah; dan perubahan atas jumlah 

simpanan dari bank lain. 

1.3 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, terdapat 3 (tiga) permasalahan 

yang dirumuskan dalam penelitian ini, yaitu : 

1) Apakah masing-masing dari arus kas operasi, laba bersih dan komponen – komponen 

akrual yang terdiri dari giro pada bank lain, penempatan pada bank lain, beban 

bunga, perubahan jumlah simpanan nasabah, dan perubahan jumlah simpanan dari 

bank lain tahun sekarang dapat digunakan sebagai prediktor dalam memprediksi arus 

kas operasi tahun selanjutnya ? 
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2) Apakah arus kas operasi tahun sekarang merupakan prediktor yang lebih baik jika 

dibandingkan dengan laba bersih tahun sekarang dan komponen – komponen akrual 

yang terdiri dari giro pada bank lain, penempatan pada bank lain, beban bunga, 

perubahan jumlah simpanan nasabah, dan perubahan jumlah simpanan dari bank lain 

tahun sekarang dalam memprediksi arus kas operasi tahun selanjutnya ? 

3) Apakah arus kas operasi tahun sekarang, laba bersih dan komponen – komponen 

akrual yang terdiri dari giro pada bank lain, penempatan pada bank lain, beban 

bunga, perubahan jumlah simpanan nasabah, dan perubahan jumlah simpanan dari 

bank lain tahun sekarang merupakan prediktor yang baik jika digunakan secara 

bersama-sama memprediksi arus kas operasi tahun selanjutnya ? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah arus kas 

operasi, laba bersih dan komponen akrual dari tahun sekarang dapat digunakan sebagai 

prediktor dalam memprediksi arus kas operasi di tahun selanjutnya pada perusahaan 

perbankan go public yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Sedangkan tujuan khusus 

dari penelitian ini mencakup : 

1. Untuk mengetahui apakah  arus kas operasi tahun sekarang, laba bersih tahun 

sekarang dan komponen – komponen akrual yang terdiri dari giro pada bank lain, 

penempatan pada bank lain, beban bunga, perubahan jumlah simpanan nasabah, dan 

perubahan jumlah simpanan dari bank lain tahun sekarang dapat digunakan sebagai 

prediktor arus kas di tahun selanjutnya pada perusahaan perbankan go public yang 

tercatat di Bursa Efek Indonesia. 

2. Untuk mengetahui apakah  arus kas operasi tahun sekarang merupakan prediktor 

yang lebih baik jika dibandingkan dengan laba bersih tahun sekarang dan komponen 
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– komponen akrual yang terdiri dari giro pada bank lain, penempatan pada bank lain, 

beban bunga, perubahan jumlah simpanan nasabah, dan perubahan jumlah simpanan 

dari bank lain tahun sekarang dalam memprediksi arus kas di tahun selanjutnya pada 

perusahaan perbankan go public yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. 

3. Untuk mengetahui apakah arus kas operasi tahun sekarang, laba bersih tahun 

sekarang, dan komponen – komponen akrual yang terdiri dari giro pada bank lain, 

penempatan pada bank lain, beban bunga, perubahan jumlah simpanan nasabah, dan 

perubahan jumlah simpanan dari bank lain tahun sekarang secara bersama – sama 

dapat digunakan sebagai prediktor dalam memprediksi arus kas operasi tahun 

selanjutnya pada perusahaan perbankan go public yang tercatat di Bursa Efek 

Indonesia. 

1.5 Pembatasan Masalah 

Terdapat pembatasan masalah pada penelitian ini, di mana terdapat keterbatasan 

peneliti yang mengakibatkan masalah yang telah diidentifikasi tidak dapat diteliti secara 

keseluruhan. Pembatasan masalah tersebut dirincikan sebagai berikut : 

1. Adanya kemungkinan hasil penelitian yang tidak dapat diimplementasikan terhadap 

semua situasi, sehingga hasil yang diperoleh dari penelitian bersifat tidak cukup kuat. 

2. Penilaian atas objek penelitian ini di nilai hanya berdasarkan informasi yang 

diperoleh dari kondisi perusahaan pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2012. 

Kondisi perusahaan yang dimaksud ialah kondisi perusahaan sesuai dengan yang 

dicerminkan dalam laporan keuangan tahunan yang dipublikasikan oleh perusahaan 

perbankan go public yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada situs resmi Bursa 

Efek Indonesia, yaitu http://www.idx.co.id. 
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1.6 Manfaat Penelitian 

Dengan tujuan penelitian yang telah dijelaskan, penelitian ini dilakukan agar 

memiliki manfaat sebagai berikut : 

1. Bagi penulis : 

1) Meningkatkan kemampuan penulis dalam menganalisa, mempelajari dan 

membandingkan kesesuaian teori dengan kejadian yang sesungguhnya. 

2) Mendorong penulis untuk menarik kesimpulan yang akurat dalam mencapai tujuan 

penelitian. 

3) Meningkatkan pemahaman yang lebih mendalam bagi penulis mengenai peran arus 

kas operasi, laba bersih serta komponen akrual dalam memprediksi arus kas operasi 

di masa depan pada perusahaan perbankan. 

2. Bagi masyarakat umum dan institusi perguruan tinggi : 

1) Menambah koleksi perbendaharaan kepustakaan yang berguna sebagai informasi 

tambahan dengan tujuan melakukan penelitian selanjutnya. 

2) Memberikan dukungan terhadap teori terdahulu dan memberikan pengembangan 

informasi dari penelitian sebelumnya untuk memperkaya hasil penelitian yang dapat 

digunakan sebagai dasar penelitian selanjutnya. 

3) Menambah informasi dan pengetahuan mengenai peran informasi arus kas operasi, 

laba bersih serta komponen akrual dalam memprediksi arus kas operasi di masa 

depan pada perusahaan yang dijadikan objek penelitian, yaitu industri perbankan. 

3. Bagi objek penelitian : 

Menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas perlakuan terhadap aliran arus 

kas operasi, laba bersih serta komponen-komponen akrual yang terkait dengan kegiatan 
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utama perbankan dengan seefisien mungkin sehingga manajemen dapat melakukan 

antisispasi dan mengambil berbagai keputusan untuk perusahaan di masa mendatang dan 

tujuan perusahaan dapat tercapai. 

1.7 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan penelitian ini secara garis besar terdiri dari 5 (lima) bab 

utama, yaitu : 

BAB I  Pendahuluan 

Bab ini menguraikan gambaran secara umum mengenai isi dari penelitian 

yang terbagi menjadi beberapa sub-bab, yaitu : 

- Latar Belakang, berisikan mengenai sebab yang mengakibatkan 

penulis mengangkat topik penelitian. 

- Pembatasan Masalah, mencakup poin-poin yang membatasi penulis 

dalam mencapai tujuan akhir penelitian. 

- Perumusan Masalah, menyebutkan inti dari permasalahan dalam topik 

yang diangkat oleh penulis. 

- Tujuan Penelitian, terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus dari 

dilakukannya penelitian ini. 

- Manfaat Penelitian, terdapat tiga pihak yang dapat memperoleh 

manfaat dari penelitian ini yaitu penulis, objek penilitian dan 

masyarakat umum. 

- Sistematika Penulisan, menjelaskan isi pokok sub-bab dalam isi 

laporan penelitian ini. 
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BAB II Landasan Teori 

  Terdiri dari 2 (dua) bagian pokok, yaitu : 

1. Tinjauan pustaka, yang terdiri dari penjelasan mengenai definisi 

secara keseluruhan atas seluruh variabel yang digunakan didalam 

penelitian ini dan pengkajiaan atas penelitian terdahulu yang terkait 

sehingga diperoleh hipotesis untuk penelitian ini. 

2. Rerangka penelitian, yang menggambarkan gagasan penulis dalam 

penelitian ini. 

BAB III Metodologi Penelitian 

Bab ini menjelaskan secara terperinci mengenai objek penelitian, 

jenis dan sumber data, jenis penelitian dan metode pengumpulan data, 

definisi dan variabel operasional, serta metode analisis yang digunakan. 

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Pada bab ini, hasil pengolahan data yang telah dilakukan seperti 

yang telah dijelaskan pada BAB III akan dilakukan analisis atas hasil 

tersebut serta melakukan pembahasan dalam rangka memperoleh hasil 

dari pengujian hipotesis penelitian. 

BAB V Kesimpulan dan Saran 

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan, bab ini 

akan menarik kesimpulan serta menyebutkan keterbatasan yang dimiliki 

oleh peneliti selama melakukan penelitian dan saran yang diberikan untuk 

penelitian selanjutnya, dan pengguna atau pembaca penelitian ini . 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Signalling Theory 

Pelaporan angka akuntansi digunakan untuk memberikan sinyal informasi mengenai 

perusahaan, dimana tren laba merupakan suatu hal yang sangat tersorot untuk 

mengindikasikan laba di masa depan. Dalam hal memberikan sudut pandang bagi pihak 

luar yang terkait dengan perusahaan, manajer secara sukarela memberikan informasi – 

informasi dalam laporan keuangan (voluntary disclosure) khususnya kepada investor 

yang membutuhkan informasi yang dilihat dari segi pandang kontrak hutang dengan 

tujuan agar investor dapat lebih mudah dalam membuat keputusan (Godfrey, et al., 

2010:375). 

Godfrey, et al. (2010:376) memberikan pernyataan bahwa secara logis, teori sinyal 

memberikan konsekuensi bagi manajer untuk membuat ekspektasi atas sinyal mengenai 

keuntungan yang akan diperoleh perusahaan di masa depan agar investor mempercayai 

ekspektasi tersebut. Jika investor memiliki kepercayaan atas ekspektasi yang dibuat oleh 

manajer perusahaan bahwa harga saham yang beredar dapat meningkat hal ini 

menguntungkan bagi pemilik saham. 

Maka, laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan go publik semestinya 

memiliki tujuan agar perusahaan dapat memberikan sinyal atas kinerja perusahaan 

mereka melalui angka akuntansi kepada para pengguna laporan keuangan, khususnya 

investor. Narsa (2011) memberikan anggapan bahwa di dalam laporan keuangan 

indikator yang menjadi perhatian utama bagi investor adalah laba dan arus kas. Sejalan 
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dengan anggapan tersebut, penelitian ini merupakan penelitian atas angka akuntansi yang 

tercantum di laporan keuangan yang dapat digunakan untuk mengestimasi kinerja 

perusahaan dimasa depan yang dapat digunakan oleh pihak eksternal, yaitu angka laba; 

arus kas operasi saat ini dan komponen-komponen akrual yang berfungsi untuk 

memprediksi arus kas operasi di masa depan. 

2.1.2 Laporan Keuangan dan Kandungan Informasinya 

Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan, yang 

bertujuan untuk menyediakan informasi keuangan perusahaan serta menunjukkan 

informasi mengenai pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang 

dipercayakan kepadanya sehingga pengguna laporan keuangan dapat membuat 

keputusan ekonomi (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2012:3). Berdasarkan hal tersebut, para 

pihak yang berkepentingan dengan perusahaan sangat membutuhkan laporan keuangan 

untuk menilai maupun menganalisis kinerja perusahaan, khususnya kinerja keuangan 

dengan menggunakan informasi-informasi yang terkandung di dalam laporan keuangan. 

Agar laporan keuangan dapat berguna bagi pengguna laporan keuangan, informasi 

yang terkandung dalam laporan keuangan harus memenuhi 4 (empat) karakteristik 

kualitatif pokok laporan keuangan. Di dalam Standar Akuntansi Keuangan (Ikatan 

Akuntansi Indonesia, 2012:5) disebutkan 4 (empat) karakteristik kualitatif pokok laporan 

keuangan tersebut ialah : 

1) Dapat dipahami, yaitu dimana informasi yang terkandung dalam laporan keuangan 

memiliki kemudahan untuk segera dapat dipahami oleh pengguna. 

2) Relevan, yaitu jika informasi yang terkandung dalam laporan keuangan dapat 

mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna dengan membantu mereka 
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mengevaluasi peristiwa di masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan, atau 

mengoreksi hasil evaluasi pengguna di masa  lalu. 

3) Keandalan, yaitu jika informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang 

menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan penggunaannya sebagai 

penyajian yang tulus atau jujur dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar 

diharapkan dapat disajikan. 

4) Dapat dibandingkan, yaitu pengguna harus dapat menggunakan laporan keuangan 

untuk membandingkan laporan keuangan antar periode waktu. Implikasi karakteristik 

ini adalah pengguna harus mendapat informasi tentang kebijakan akuntansi yang 

digunakan dalam penyusunan laporan keuangan dan perubahan kebijakan serta 

pengaruh perubahan tersebut. 

Informasi yang terkandung dalam laporan keuangan sejauh ini dirasa sangat penting 

kegunaannya bagi berbagai pihak, diantaranya yaitu investor, auditor, analisis bisnis, dan 

pihak-pihak lainnya. Misalnya, dalam melakukan analisis bisnis biasanya analisis 

laporan keuangan merupakan kegiatan utama yang dilakukan untuk menarik kesimpulan. 

Subramanyam dan Wild (2010:4) mengatakan bahwa analisis laporan keuangan adalah 

aplikasi dari alat serta teknik analitis untuk laporan keuangan dengan tujuan umum dan 

data-data yang berkaitan untuk menghasilkan estimasi dan kesimpulan yang bermanfaat 

dalam analisis bisnis dengan mengurangi ketergantungan pada firasat, tebakan, dan 

intuisi dalam pengambilan keputusan serta mengurangi ketidak pastian dalam analisis 

bisnis. 

Laporan keuangan disajikan sekurang-kurangnya setahun sekali untuk memenuhi 

kebutuhan para pengguna laporan keuangan yang dimana banyak dari pengguna tersebut 

sangat bergantung pada laporan keuangan sebagai sumber utama informasi keuangan 
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sehingga seharusnya laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan kebutuhan 

mereka (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2012:1). Laporan keuangan yang lengkap biasanya 

meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat 

disajikan dalam berbagai cara misalnya sebagai laporan arus kas, atau laporan arus 

dana), catatan dan laporan lain. 

2.1.3 Laporan Arus Kas 

Laporan arus kas merupakan salah satu bagian dari laporan keuangan perusahaan. 

Laporan arus kas merupakan laporan yang melaporkan aliran kas masuk dan kas keluar 

dari perusahaan. Pengguna laporan keuangan yang berkepentingan dengan entitas, 

dianggap perlu untuk mengetahui informasi yang terkandung dalam laporan arus kas 

yaitu mengenai bagaimana entitas menghasilkan dan menggunakan kas dan setara kas, 

baik untuk entitas yang menggunakan kas sebagai produknya seperti lembaga keuangan 

ataupun tidak. Hal tersebut disebabkan karena pada dasarnya setiap entitas membutuhkan 

kas untuk melaksanakan usaha, melunasi kewajiban dan membagikan dividen kepada 

investor (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2012:2.1). 

Maka, terlihat bahwa informasi mengenai aset perusahaan yang paling likuid yaitu 

kas dijelaskan secara detail pada laporan ini. Subramanyam dan Wild (2010:92) 

mengatakan bahwa kas merupakan awal sekaligus akhir siklus operasi perusahaan dan 

sesungguhnya kas merupakan ukuran akhir dari profitabilitas. Selain kas, terdapat pula 

item di dalam laporan keuangan berupa setara kas. 

Setara kas digunakan untuk memenuhi komitmen kas jangka pendek perusahaan dan 

bukan untuk investasi atau tujuan lain. Jika suatu investasi ingin memenuhi syarat 

sebagai setara kas, maka investasi tersebut harus segera dapat diubah menjadi kas dalam 
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jumlah yang dapat ditentukan dan memiliki risiko perubahan nilai yang tidak signifikan 

(Ikatan Akuntansi Indonesia, 2012:2.2). 

Di dalam PSAK No. 2 revisi tahun 2012 dijelaskan mengenai peraturan bahwa setiap 

entitas wajib menyusun laporan arus kas, yaitu dengan memberikan informasi mengenai 

perubahan historis dalam kas dan setara kas melalui laporan arus kas yang 

mengklasifikasikan arus kas berdasarkan 3 (tiga) aktivitas, yaitu aktivitas operasi; 

investasi; dan pendanaan selama satu periode. Entitas menyajikan arus kas dari aktivitas 

operasi, investasi, dan pendanaan dengan cara yang paling sesuai dengan bisnisnya. 

Penyesuaian tersebut bertujuan agar pengguna dapat menilai pengaruh dari setiap 

aktivitas tersebut terhadap posisi keuangan sebuah entitas (Ikatan Akuntansi Indonesia, 

2012:2.3). Berikut ini merupakan penjelasan dari ketiga aktivitas arus kas yang telah 

disebutkan sebelumnya, yaitu : 

1. Aktivitas Operasi 

Arus kas operasi merupakan salah satu bagian dari laporan arus kas yang melaporkan 

aliran kas yang terkait dengan aktivitas operasi perusahaan. Pada sebuah entitas, aktivitas 

operasi merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Hal ini disebabkan 

karena aktivitas operasi merupakan aktivitas utama dari siklus hidup perusahaan. Selain 

itu, menurut Subramanyam dan Wild (2010:93) aktivitas operasi merupakan aktivitas 

yang terkait dengan laba. 

PSAK No. 2 paragraf ke-13 (Revisi 2012) menyebutkan bahwa arus kas dari aktivitas 

operasi terutama diperoleh dari penghasilan utama entitas sehingga umumnya berasal 

dari transaksi dan peristiwa lain yang mempengaruhi penetapan laba rugi. Disebutkan 

pula beberapa contoh arus kas yang berasal dari aktivitas operasi, yakni sebagai berikut : 
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1) Penerimaan kas dari penjualan barang dan pemberian jasa; 

2) Penerimaan kas dari royalti, fees, komisi, dan pendapatan lain; 

3) Pembayaran kas kepada pemasok barang dan jasa; 

4) Pembayaran kas kepada dan untuk kepentingan karyawan; 

5) Penerimaan dan pembayaran kas oleh entitas asuransi sehubungan dengan premi, 

klaim, anuitas, dan manfaat polis lain; 

6) Pembayaran kas atau penerimaan kembali (restitusi) pajak penghasilan kecuali jika 

dapat diidentifikasikan secara khusus sebagai bagian dari aktivitas pendanaan dan 

investasi; dan 

7) Penerimaan dan pembayaran kas dari kontrak yang dimiliki untuk tujuan 

diperdagangkan atau diperjualbelikan. 

Berdasarkan contoh dari kegiatan operasi tersebut, terlihat bahwa informasi dari 

laporan arus kas operasi bermanfaat untuk menarik kesimpulan apakah perusahaan 

mengelola dananya dengan baik atau tidak. Khusunya dalam memenuhi kewajiban 

jangka pendeknya dan juga dalam menyediakan dana demi pertumbuhan perusahaan. Hal 

tersebut juga telah dijelaskan oleh Subramanyam dan Wild (2010:110) yang mengatakan 

bahwa laporan arus kas merupakan laporan yang dapat digunakan untuk memprediksi 

hasil operasi berdasarkan kapasitas produksi yang dimiliki dan direncanakan dan juga 

melaporkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban lancarnya.  

2. Aktivitas Investasi  

Subramanyam dan Wild (2010:94) menyebutkan bahwa aktivitas investasi 

merupakan cara untuk memperoleh serta menghapuskan non-kas yang dimana aktivitas 

ini mencakup aset yang diharapkan dapat menghasilkan pendapatan bagi perusahaan 
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melalui berbagai kegiatan seperti melakukan jual beli atas aset tetap yang juga berguna 

untuk memperoleh arus kas di masa depan. Dalam hal ini perusahaan dapat memberikan 

gambaran mengenai prospek penghasilan pendapatan yang dpaat dicapai oleh perusahaan 

dengan upaya atas perolehan aset untuk memperoleh benefit dimasa depan. Sehingga, 

para analis dan para pihak terkait dapat menilai kinerja prospek jangka panjang 

perusahaan.  

3. Aktivitas Pendanaan 

Pada aktivitas ini perusahaan melakukan cara-cara untuk mendukung aktivitas 

usahanya dengan mendistribusikan, menarik dan juga mencari dana seperti memperoleh 

pinjaman dan pelunasan dana dengan obligasi serta pinjaman lainya. Selain itu, aktivitas 

ini juga meliputi kontribusi serta penarikan dana dan pengembalian dana oleh pemilik 

(Subramanyam dan Wild, 2010:94). Maka, aktivitas ini sangat menggambarkan 

bagaimana perusahaan dapat mendanai kegiatan usahanya sehingga pengguna laporan 

keuangan dapat menilai dan menganalisis kelangsungan hidup aktivitas kegiatan usaha 

perusahaan. 

Dalam institusi keuangan, laporan arus kas disajikan dengan melaporkan kegiatan 

yang terkait dengan kegiatan operasional bank. Menurut Mackenzie, et al. (2012:100) 

IAS 7 memungkinkan lembaga keuangan untuk menyajikan laporan arus kas 

berdasarkan aktivitas yang timbul secara bersih, yang dimana aktivitas tersebut yaitu 

sebagai berikut : 

1. Kas yang diterima dan dibayarkan demi kepentingan nasabah, dimana arus kas lebih 

mencerminkan aktivitas pelanggan dibandingkan dengan aktivitas bank, seperti 

penerimaan dan pembayaran giro 
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2. Aliran kas terkait dengan deposito dengan tanggal jatuh tempo 

3. Penempatan dan penarikan deposito dari lembaga keuangan lainnya. 

2.1.4 Laba 

Laba merupakan aspek pada laporan keuangan yang menjadi sorotan utama pada 

laporan keuangan bagi banyak pengguna laporan keuangan. Subramanyam dan Wild 

(2010:109) mengatakan bahwa laba merupakan ringkasan hasil bersih aktivitas operasi 

usaha dalam periode tertentu yang dinyatakan dalam istilah keuangan yang secara 

konsep memiliki dua peran utama, yaitu: 

1) Menjelaskan sejauh mana perusahaan dapat menutupi biaya operasi dan 

menghasilkaan pengembalian kepada pemegang sahamnya; 

2) Sebagai indikator profitabilitas perusahaan yang membantu analis mengestimasi 

potensi laba di masa depan yang merupakan tugas terpenting dalam analisis usaha.  

Laba akuntansi dianggap sangat merefleksikan aspek laba ekonomi maupun laba 

permanen meskipun laba akuntansi bukan merupakan pengukuran laba secara langsung 

seperti kedua laba tersebut (Subramanyam dan Wild, 2010:112). Terdapat 3 (tiga) dasar 

konsep laba yang digunakan, yaitu (Schroeder, et al., 2009) : 

1) Psychic income, menjelaskan mengenai kepuasan yang diinginkan oleh individu 

2) Real income, menunjukkan peningkatan dalam kesehatan tingkat ekonomi 

3) Money income, memperlihatkan peningkatan dalam nilai moneter atas sumber daya. 

2.1.5 Akrual 

Konsep akrual merupakan konsep yang berbeda dengan konsep akuntansi kas. 

Akuntansi akrual memiliki tujuan untuk memberikan informasi secepat mungkin kepada 

pemakai mengenai konsekuensi aktivitas usaha terhadap arus kas perusahaan di masa 
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mendatang disertai dengan tingkat kepastian yang layak. Hal tersebut terjadi karena 

konsep akrual dilakukan dengan mengakui pendapatan dan beban saat terjadi meskipun 

terjadi ataupun tidak terjadi arus kas secara riil pada waktu yang bersamaan. Penyesuaian 

atas arus kas dilakukan setelah membuat asumsi serta estimasi yang layak tanpa 

mengorbankan kualitas andal dari informasi yang disajikan oleh laporan keuangan 

(Subramanyam dan Wild, 2010:97). Konsep dasar akuntansi akrual ini kini digunakan 

terutama setelah mengadopsi standar akuntansi internasional atau yang biasa disebut 

IFRS. Sejalan dengan pernyataan Subramanyam dan Wild (2010:97),  Mackenzie, et al. 

(2012:42) menyebutkan bahwa konsep dasar akrual dalam melakukan pencatatan 

akuntansi dengan mencatat setiap kejadian atau transaksi berdasarkan saat terjadinya 

pada periode transaksi tersebut terjadi, bukan seperti dasar akuntansi kas yang mencatat 

transaksi saat kan dibayarkan atau diterima. 

Berikut ini merupakan penjelasan mengenai 2 (dua) prinsip yang menjadi dasar 

akuntansi akrual, yaitu dalam hal pengakuan pendapatan dan pengaitan beban yang 

memberikan arahan kepada perusahaan mengenai kapan pendapatan dan beban harus 

diakui (Subramanyam dan Wild, 2010:99) : 

1. Pengakuan pendapatan 

Pendapatan diakui pada saat direalisasikan atau pada saat dapat direalisasikan yang 

dimana pendapatan dapat direalisasikan saat perusahaan memperoleh aset (biasanya 

berupa piutang) yang dapat diubah menjadi kas atau setara kas dari penyerahan atas 

barang atau jasa. Namun, pendapatan juga dapat diakui pada saat barang masih dalam 

produksi tergantung keadaan sehingga terkadang sulit untuk menentukan pengakuan 

pendapatan. 
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2. Pengaitan beban 

Akuntansi akrual mengaitkan pendapatan dengan beban dimana terdapat dua jenis 

beban, yaitu beban saat melakukan produksi dan beban saat produk tersebut diserahkan. 

Kedua jenis beban tersebut tetap berada dalam neraca sebagai persediaan sampai terjual 

dan dicatat pada laporan laba rugi sebagai harga pokok penjualan (HPP). Selain itu 

terdapat pula biaya periode, yang sebagiannya yaitu merupakan biaya yang berhubungan 

dengan pemasaran atas suatu produk atau jasa dan dikaitkan dengan pendapatan ketika 

pendapatan yang bersangkutan diakui. Biaya ini dibebankan pada periode terjadinya 

yang bukan berarti merupakan periode saat terjadinya arus kas keluar. 

Perbedaan waktu yang pendek antara laba dan arus kas menyebabkan terjadinya 

akrual jangka pendek yang biasanya berasal dari pembayaran di muka atas beban dan 

penerimaan uang muka. Hal tersebut menimbulkan adanya pos modal kerja atau yang 

disebut juga akrual modal kerja pada neraca. Sedangkan akrual jangka panjang muncul 

disebabkan oleh terjadinya proses penangguhan biaya yang terjadi pada periode kini 

karena manfaatnya diharapkan terjadi pada periode masa depan atau yang disebut 

sebagai kapitalisasi aset. Akrual jangka pendek dianggap lebih berguna dalam penilaian 

perusahaan. Hal tersebut disebabkan karena dalam pencatatan akuntansinya, akrual 

jangka pendek dianggap lebih mudah dibandingkan dengan akrual jangka panjang. 

Sehingga berimplikasi bahwa arus kas atas akrual jangka pendek lebih mudah untuk 

terlihat dan ditentukan (Dechow, 1994 dalam Subramanyam dan Wild, 2010:100). 

Subramanyam dan Wild (2010:101) mengatakan bahwa akrual jangka pendek 

meningkatkan tingkat relevansi akuntansi karena akrual jangka pendek mengakui 

pendapatan dan beban pada saat terjadinya sehingga angka laba akan lebih 
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mencerminkan profitabilitas serta meningkatkan kegunaan dari informasi mengenai aset 

dan kewajiban lancar.  Selain dapat menyediakan informasi yang relevan atas kinerja dan 

kondisi keuangan suatu perusahaan, akrual juga relevan untuk memprediksi arus kas 

masa depan. Berikut ini merupakan penjelasan mengenai hal tersebut (Subramanyam dan 

Wild, 2010:101) : 

1. Dalam menilai kinerja keuangan, laba memiliki kemampuan yang lebih unggul 

dibandingkan dengan arus kas. Hal ini disebabkan karena adanya pengkaitan antara  

pendapatan dengan biaya yaitu dengan mencatat semua pendapatan yang dihasilkan 

dalam satu periode dan hanya mencatat beban yang terkait pada pendapatan di 

periode tersebut. 

2. Akuntansi akrual memberikan gambaran mengenai kondisi keuangan yang lebih 

akurat, yaitu dengan menghasilkan angka pada neraca yang lebih merefleksikan 

dengan akurat sumber daya yang tersedia bagi satu perusahaan untuk menghasilkan 

arus kas masa depan. 

3. Arus kas masa depan lebih terprediksi dengan laba akrual, yaitu karena adanya teknik 

pengakuan pendapatan yang mencerminkan konsekuensi peengumpulan dan 

pengeluaran kas di masa depan. Selain itu metode pengkaitan antara pendapatan 

dengan beban memberikan dampak laba yang lebih stabil sehingga dapat digunakan 

sebagai alat prediski arus kas yang andal. 

2.1.6 Penelitian Terdahulu 

Parawiyati dan Baridwan (1998) melakukan penelitian untuk menguji kemampuan 

laba dan arus kas dalam memprediksi laba serta arus kas di masa depan dengan judul 

penelitiannya yaitu Kemampuan Laba dan Arus Kas dalam Memprediksi Laba dan Arus 

Kas Perusahaan Go Publik di Indonesia. Dengan melakukan penelitian atas perusahaan 
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yang termasuk ke dalam jenis industri manufaktur, penelitian tersebut melakukan teknik 

pengambilan sample dengan menggunakan teknik purposive random sampling sehingga 

diperoleh 288 laporan keuangan dari 48 perusahaan manufaktur go public yang tercatat 

di Bursa Efek Indonesia pada tahun 1989 sampai tahun 1994. Parawiyati dan Baridwan 

melakukan pengujian dengan model umum persamaan regresi linier sederhana atas 

variabel independen yang terdiri dari laba pada tahun 1989 sampai 1993 dan arus kas 

pada tahun 1991 sampai 1993 yang berperan sebagai prediktor atas variabel dependen 

berupa laba pada tahun 1990 sampai tahun 1994 dan arus kas pada tahun 1992 dan 1994. 

Penelitian ini juga menggunakan faktor deflator berupa Indeks Harga Konsumen akhir 

tahun fiskal. 

Penelitian tersebut berhasil menemukan bukti bahwa pada saat melakukan pengujian 

dengan menggunakan faktor deflator berupa tingkat Indeks Harga Konsumen maupun 

tanpa faktor deflator tersebut, prediktor laba merupakan prediktor yang memiliki 

kemampuan prediksi lebih baik dibandingkan dengan arus kas tahun berjalan baik untuk 

memprediksi laba maupun arus kas pada periode mendatang. Hal ini disimpulkan 

berdasarkan hasil pengujian hipotesis atas masing-masing variabel independen terhadap 

variabel dependen yang memperlihatkan bahwa masing-masing variabel independen 

berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Namun dengan melihat nilai 

koefisien regresi yang dihasilkan, laba merupakan variabel independen yang memiliki 

hubungan yang paling erat terhadap variabel-variabel dependen. 

Dalam upaya untuk melihat kemampuan laba dalam memprediksi arus kas masa 

depan, Narsa (2011) melakukan penelitian atas laba fungsional dan aliran kas 

kelambanan dalam memprediksi aliran kas masa depan dengan melakukan perbandingan 

atas perusahaan publik di Indonesia dengan di US. Judul penelitiannya adalah Prediksi 
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Aliran Kas Berdasarkan Laba Fungsional dan Aliran Kas Kelambanan: Komparasi antara 

US dan Indonesia. Penelitian berupa studi empiris yang dilakukan oleh Narsa ini 

menggunakan runtun waktu selama 8 tahun yaitu dimulai dari tahun 2001 sampai 2008 

kepada 54 perusahaan di Indonesia dan 60 perusahaan di US. Laba fungsional yang 

merupakan variabel independen dalam penelitiannya terdiri dari laba kotor, laba operasi 

serta laba bersih. Sedangkan untuk variabel independen lainnya yaitu aliran kas 

kelambanan merupakan angka dari arus kas periode sebelumnya. Variabel-variabel 

independen tersebut digunakan untuk melihat pengaruhnya terhadap variabel dependen 

penelitian yaitu aliran kas masa depan dengan menggunakan model teknik analisis 

berupa regresi linier berganda. 

Narsa (2011) memperoleh hasil bahwa di Indonesia laba kotor merupakan prediktor 

yang paling signifikan dalam memprediksi arus kas masa depan. Sedangkan untuk di US, 

laba operasi merupakan prediktor yang paling signifikan dalam memprediksi arus kas 

masa depan. Maka, dalam jurnal penelitian ini laba memiliki kemampuan yang lebih 

baik jika dibandingkan dengan arus kas dalam memperediksi arus kas masa depan. 

Bandi dan Rahmawati (2005) dalam penelitiannya yang berjudul Relevansi 

Kandungan Informasi Komponen Arus Kas dan Laba Dalam Memprediksi Arus Kas 

Masa Depan, mereka melakukan replikasi atas penelitian yang dilakukan oleh Supriyadi 

(1998) dan memperoleh hasil yang senada dengan beliau. Mereka berhasil mendukung 

penemuan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Supriyadi (1998) yaitu bahwa arus 

kas memiliki kemampuan untuk memprediksi arus kas lebih baik dibandingkan dengan 

laba, walaupun mereka telah melakukan perincian penelitian atas arus kas yaitu 

berdasarkan 3 (tiga) aktivitas yaitu kegiatan operasi, pendanaan dan investasi yang 
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berperan sebagai variabel independen bersama dengan laba. Sedangkan variabel 

dependen dalam penelitian mereka yaitu berupa arus kas di masa mendatang. 

Bandi dan Rahmawati (2005) mengumpulkan data dengan metoda archival atas objek 

penelitian berupa perusahaan jenis industri manufaktur go publik yang tercatat di Bursa 

Efek Jakarta dan terdaftar di Indonesia Capital Market Directory tahun 2003 sehingga 

jumlah dari total sampel penelitian sebanyak 30 perusahaan. Tahun penelitian yang 

digunakan merupakan tahun penelitian sebelum krisis yaitu 1995 sampai 1997 dan tahun 

setelah krisis yaitu 1998 sampai 2000. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

model dengan merujuk pada penelitian Supriyadi (1998) dengan teknik analisis regresi 

linier berganda. Dengan melakukan Uji F berdasarkan tingkat signifikansi sebesar 5% 

diperoleh hasil bahwa variabel independen bersama-sama berpengaruh secara signifikan 

terhadap variabel dependen. Namun, pada saat melakukan pengujian hipotesis ditemukan 

bahwa earnings tidak secara mutlak memiliki pengaruh yang signifikan jika 

dibandingkan dengan arus kas. Maka, kesimpulan dari penelitian tersebut ialah earnings 

dan arus kas memiliki kemampuan dalam memprediksi arus kas masa depan, namun 

pada tahun-tahun tertentu arus kas merupakan prediktor yang memiliki kemampuan 

prediksi lebih baik, khususnya arus kas operasi dalam memprediksi arus kas masa depan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Bandi dan Rahmawati (2005) juga mendukung 

penelitian yang dilakukan oleh De Fond dan Hung (2001) yang melakukan penelitian 

mengenai peramalan arus kas kepada 8.886 perusahaan di US yang memiliki peramalan 

dan yang tidak memiliki peramalan atas arus kas masa depan dengan menggunakan 

metode regresi logistik untuk periode waktu dari tahun 1993 sampai tahun 1999. Judul 

dari penelitian tersebut yaitu An Empirical Analysis of Analysts’ Cash Flow Forecast. 

Penggunaan metode regresi logistik pada penelitian ini disebabkan oleh adanya 
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penggunaan pengukuran dengan variabel dummy dalam mengukur variabel dependen 

yaitu mengenai ada atau tidaknya peramalan atas arus kas masa depan di perusahaan. 

Sedangkan variabel independen pada penelitian ini yaitu sifat pemilihan metode 

akuntansi, peramalan laba negatif/perusahaan diramalkan akan mengalami kerugian, 

siklus operasi, intensitas modal dan tingkat leverage perusahaan. 

Penelitian yang dilakukan oleh De Fond dan Hung menemukan bahwa arus kas 

memiliki kemampuan yang lebih signifikan dalam memprediksi arus kas masa depan 

dengan adanya permintaan para partisipan pasar atas ramalan arus kas pada saat laba 

memiliki kualitas informatif yang lebih rendah dibandingkan dengan arus kas dalam 

memprediksi arus kas masa depan. Hal tersebut terlihat melalui permintaan para 

partisipan pasar atas peramalan arus kas kepada perusahaan yang memiliki karakteristik 

akuntansi heterogen, memiliki peramalan earning yang rugi, siklus operasi yang pendek, 

intensitas modal yang tinggi serta memiliki tingkat leverage yang tinggi. 

Peramalan arus kas masa depan dilakukan dengan berbagai tujuan, salah satunya 

yaitu untuk memberikan pandangan kedepan bagi investor dengan informasi yang 

disajikan oleh internal perusahaan. Pada tahun 2009, penelitian dengan judul The 

Usefulness of Accounting Estimates for Predicting Cash Flows and Earnings yang 

dilakukan oleh Lev, et al. berusaha melakukan penelitian pada seluruh jenis industri 

perusahaan selain industri keuangan selama tiga tahun kedepan. Lev, et al. (2009) 

menggunakan periode penelitian tahun 1998 – 2004 sebagai tahun prediktor, sedangkan 

tahun 1999 – 2005 sebagai tahun estimasi (tahun peramalan) sehingga dilakukan total 

observasi sebanyak 41.124.  
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Maksud penelitian mereka adalah untuk memeriksa apakah estimasi akuntansi yang 

melekat pada akrual memiliki kontribusi atas kualitas informasi keuangan yang dapat 

berguna dalam memprediksi arus kas dan laba di masa depan. Dengan menggunakan 

faktor deflator berupa rata-rata total aset pada seluruh variabel penelitian, hasil yang 

simpulkan yaitu bahwa untuk horizon waktu peramalan 1 (satu) hingga 3 (tiga) tahun 

kedepan, arus kas operasi saat ini merupakan prediktor yang lebih baik dari pada laba 

bersih dalam memprediksi arus kas operasi serta aliran kas bebas masa depan. 

Sedangkan estimasi akuntansi yang tertanam pada akrual, baik secara keseluruhan 

maupun terpisah tidak meningkatkan prediksi atas arus kas masa depan. 

Studi di Cina, telah dilakukan oleh Cheng dan Han (2012) untuk menguji kualitas 

informasi laporan keuangan dari perusahaan yang tercatat di Stock Market Indeks 

Company di Cina yang dirasa masih sangat terbatas mengingat beberapa tahun terakhir 

Cina menduduki posisi penting dalam pasar keuangan. Fokus pada penelitian dengan 

judul Nasty or Naughty: Predictability of Cash Flow and Earnings Management ini yaitu 

pada seluruh perusahaan (selain perusahaan jasa keuangan) yang tercatat di Shanghai and 

Shenzhen Stock Exchange Market Index selama periode waktu tahun 1998 sampai 2009 

dengan total observasi sebanyak 2.198. Penelitian tersebut menggunakan model estimasi 

regresi, mereka menemukan bahwa komponen akrual dapat digunakan sebagai alat 

prediksi arus kas dimasa depan walaupun disisi lain perusahaan-perusahaan di Cina 

tersebut terdeteksi melakukan manajemen laba berupa perataan laba. 

Kim dan Kross (2002) telah melakukan penelitian atas prediktor berupa laba dan 

arus kas dalam memprediksi arus kas masa depan pada perusahaan yang memiliki laba 

positif dan laba negatif dengan judul The Ability of Earnings to Predict Future Operating 

Cash Flows Has Been Increasing – Not Decreasing. Periode pada penelitian ini meliputi 
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periode tahun 1980 sampai 1999 yang diujikan kepada 877 perusahaan selain perusahaan 

pada industri keuangan. Model regresi yang digunakan sebagai model prediksi adalah 

model cross-sectional regression. Mereka menemukan bahwa untuk prediktor berupa 

laba, baik pada perusahaan yang mengalami kerugian maupun memiliki laba positif 

diperoleh hasil bahwa laba memiliki hubungan yang terus meningkat dan signifikan 

dengan arus kas masa depan. Sedangkan untuk prediktor berupa arus kas disimpulkan 

bahwa arus kas tahun berjalan tidak memiliki hubungan yang meningkat dan juga 

menurun dengan arus kas masa depan. Mereka menyimpulkan bahwa jika laba dipecah 

kedalam beberapa komponen akrual, laba memiliki kemampuan prediksi yang lebih baik 

dibandingkan dengan arus kas dalam memprediksi arus kas masa depan. 

Pengelompokkan atas laba yang dilaporkan oleh perusahaan yaitu berupa laba positif 

dengan laba negatif juga telah dilakukan di Indonesia oleh Dahler dan Febrianto pada 

tahun 2006. Mereka melakukan penelitian atas arus kas operasi setelah tahun 

pengamatan dengan menggunakan model Dechow, et al. (1998) kepada perusahaan – 

perusahaan non keuangan go publik yang tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 

1999 sampai 2004 sehingga diperoleh total sampel sebanyak 264 perusahaan. Variabel 

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu arus kas operasi setelah tahun pengamatan 

(variabel dependen) dan arus kas operasi serta laba bersih sebelum pos – pos luar biasa 

tahun berjalan (variabel independen). 

Dengan dilakukannya pengujian dengan menggunakan teknik regresi linier berganda 

sebanyak 2 (dua) kali, yaitu 1 (satu) kali untuk perusahaan berlaba positif dan 1 (satu) 

kali untuk perusahaan berlaba negatif sesuai dengan model gabungan antara earnings 

dengan arus kas operasi yang merujuk pada model yang digunakan oleh Kim dan Kross 

(2002). Jurnal dengan judul Kemampuan Prediktif Earnings dan Arus Kas Dalam 
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Memprediksi Arus Kas Masa Depan ini menggunakan derajat signifikasi sebesar 5% 

sehingga kemudian menemukan bahwa arus kas operasi memiliki kemampuan yang 

lebih baik dalam memprediksi arus kas masa depan jika dibandingkan dengan laba dalam 

memprediksi arus kas tersebut untuk perusahaan yang melaporkan laba positif dan 

negatif. Meskipun pada saat laba positif kedua prediktor tersebut memiliki kemampuan 

yang signifikan sebagai prediktor, namun untuk perusahaan yang melaporkan laba 

negatif ditemukan arus kas memiliki kemampuan yang lebih tinggi dibandingkan laba 

karena laba memiliki pengaruh yang tidak signifikan secara statistik. 

Sesuai dengan pernyataan Kim dan Kross (2002), Triyono (2011) melakukan 

pengujian kepada perusahan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia sejumlah 

96 perusahaan atas kemampuan prediktor laba dan arus kas masa kini (variabel 

independen) bagi arus kas dan laba di masa depan (variabel dependen) serta memecah 

laba yang berperan sebagai variabel independen di dalam penelitiannya ke beberapa 

komponen akrual yaitu perubahan piutang usaha, perubahan persediaan, perubahan 

hutang, depresiasi dan amortisasi serta akrual lain yang diperoleh dengan cara 

mengurangi laba akuntansi dengan perubahan piutang usaha, perubahan persediaan, 

perubahan hutang, depresiasi dan amortisasi. Pemilahan komponen akrual dari laba 

tersebut juga didasari oleh pernyataan Barth, et al. (2001) yang mengatakan bahwa 

pemilahan komponen akrual tersebut dapat meningkatkan kemampuan secara signifikan 

dalam memprediksi arus kas masa depan. Penelitian dengan judul Dampak Kualitas Laba 

Terhadap Kemampuan Prediksi Laba, Arus Kas, dan Komponen Akrual ini dilakukan 

pada periode waktu perusahaan tahun 2007 dengan menggunakan lag-1. Seluruh variabel 

pada penelitian ini dibagi dengan total aktiva pada setiap periode untuk masing-masing 
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perusahaan. Penelitian ini menggunakan variabel kualitas laba sebagai variabel moderasi 

dan menggunakan model prediksi berupa pooled sectional-regression. 

Kesimpulan dari penelitian tersebut yaitu bahwa laba dan arus kas secara bersama-

sama bukan merupakan prediktor yang lebih baik dalam memprediksi arus kas masa 

depan jika dibandingkan dengan laba secara sendiri dalam memprediksi arus kas 

tersebut. Hal ini ditunjukkan oleh tingkat signifikan dipenuhi oleh laba secara sendiri 

dalam memprediksi arus kas masa depan. Selain itu, beliau juga menguji apakah kualitas 

laba yang dimiliki oleh perusahaan mempunyai dampak terhadap kemampuan prediktor 

laba bersama dengan arus kas, serta komponen akrual bersama dengan kas dalam 

memprediksi arus kas masa depan. Ditemukan hasil bahwa kualitas laba mampu 

memberikan tambahan kemampuan bagi prediktor-prediktor tersebut untuk memprediksi 

arus kas masa depan.  

Penelitian mengenai kemampuan prediksi dari komponen akrual yang dipisah dari 

total laba bersih juga dilakukan oleh Joni pada tahun 2013. Dalam penelitiannya yang 

berjudul Predictive Ability of Earnings Components beliau mencoba menguji 30 

perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2002 sampai dengan 

tahun 2009. Perusahaan yang dijadikan objek pada penelitian tersebut merupakan 

perusahaan selain perusahaan yang tergolong kedalam jenis industri jasa keuangan, 

hotel, travel, transportasi dan sektor real estate. Hal tersebut disebabkan karena model 

yang digunakan pada penelitian ini tidak dibentuk untuk mencerminkan kegiatan usaha 

mereka. Selain itu, pengakuan akrual pada sektor usaha-usaha tersebut berbeda dengan 

sektor usaha lain. Penelitian yang dilakukan oleh Joni (2013) menemukan hasil yang 

mendukung penelitian yang dilakukan oleh Barth, et al. (2001) yaitu bahwa komponen 

akrual dari laba memiliki kemampuan prediksi arus kas yang meningkat atau lebih tinggi 
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jika dibandingkan dengan laba secara tersendiri meskipun laba secara tersendiri dan arus 

kas juga memiliki kemampuan dalam memprediksi arus kas masa depan. 

Tabel 2.1 

Ringkasan Penelitian Sebelumnya 

No. 
Judul & 

Peneliti 

Sampel 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 
Hasil Penelitian Penelitian Ini 

1 Kemampuan 

Laba dan Arus 

Kas dalam 

Memprediksi 

Laba dan Arus 

Kas Perusahaan 

Go Publik di 

Indonesia 

(Parawiyati dan 

Baridwan, 

1998) 

48 Perusahaan 

yang termasuk 

ke dalam jenis 

perusahaan 

Manufaktur 

yang Go 

Publik (tahun 

1989 sampai 

tahun 1994) 

Independen : 

- Laba (tahun 

1989-1993) 

- Arus kas 

(tahun 1992-

1993) 

Dependen : 

- Laba (tahun 

1990-1994) 

- Arus kas  

(tahun 1992-

1994) 

Faktor deflator : 

Indeks harga 

konsumen 

Laba merupakan 

prediktor yang 

lebih signifikan 

dibandingkan 

dengan arus kas. 

Menggunakan 

fokus objek 

penelitian berupa 

perusahaan 

perbankan yang 

tercatat di Bursa 

Efek Indonesia. 

2. 

 

 

 

An Empirical 

Analysis of 

Analysis Cash 

Flow Forecast 

(De fond dan 

Hung, 2001) 

8.886 

Perusahaan 

dari seluruh 

total 

perusahaan di 

U.S (tahun 

1993 sampai 

tahun 1999) 

Independen : 

- Sifat 

pemilihan 

metode 

akuntansi 

- Peramalan 

laba negatif 

- Siklus operasi 

perusahaan 

- Intensitas 

modal 

- Leverage 

Dengan 

menggunakan 

model analisis 

regresi logistik, 

ditemukan 

bahwa arus kas 

saat ini 

merupakan 

prediktor yang 

lebih signifikan 

dari pada laba 

(earning). 

Menggunakan 

teknik analisis 

dengan model 

regresi berganda 
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No. 
Judul & 

Peneliti 

Sampel 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 
Hasil Penelitian Penelitian Ini 

   Dependen : 

- Ketersediaan 

peramalan 

arus kas 

  

3. The Ability of 

Earnings to 

Predict Future 

Operating Cash 

Flows Has Been 

Increasing – 

Not Decreasing 

(Kim dan 

Kross, 2002) 

877 

perusahaan 

(tahun 1980 

sampai 1999) 

Independen : 

- Arus Kas 

operasi (tahun 

t) 

- Komponen 

akrual dari 

laba (tahun t) 

- Earnings 

(tahun t) 

Dependen : 

Arus kas operasi 

(tahun t+1) 

Kemampuan 

laba dalam 

memprediksi 

arus kas masa 

depan terus 

meningkat dan 

signifikan. 

Variabel 

Independen : 

- Arus kas 

Operasi (tahun 

2006 sampai 

2010) 

- Laba Bersih 

(tahun 2006 

sampai 2010) 

- Komponen 

akrual dari 

laba (tahun 

2006 sampai 

2010) 

Variabel 

Dependen : 

Arus kas Operasi 

(tahun 2007 sampai 

2011) 

4. Relevansi 

Kandungan 

Informasi 

Komponen 

Arus Kas dan 

Laba dalam 

Memprediksi 

Arus Kas Masa 

Depan (Bandi 

dan Rahmawati, 

2005) 

30 Perusahaan 

Pemanufaktura

n yang go 

public (tahun 

1995 sampai 

2001) 

Independen : 

- Arus kas 

operasi (tahun 

t-1) 

- Arus kas 

investasi 

(tahun t-1) 

- Arus kas 

pendanaan 

(tahun t-1) 

- Earnings 

(tahun t-1) 

 

 

Arus kas 

memiliki 

kemampuan 

sebagai prediktor 

arus kas di masa 

depan yang lebih 

signifikian dari 

laba. 

Menggunakan data 

berupa laporan 

keuangan tahunan 
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No. 
Judul & 

Peneliti 

Sampel 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 
Hasil Penelitian Penelitian Ini 

   

Dependen : 

- Arus kas 

operasi (tahun 

t) 

  

5. Kemampuan 

Prediktif 

Earnings dan 

Arus Kas 

Dalam 

Memprediksi 

Arus Kas Masa 

Depan (Dahler 

dan Febrianto, 

2006) 

264 

Perusahaan 

non finansial 

yang terdaftar 

(tahun 1999-

2004) 

Independen : 

- Laba sebelum 

pos-pos luar 

biasa (tahun t) 

- Arus kas 

operasi (tahun 

t) 

Dependen : 

Arus kas operasi 

(tahun t+1) 

Arus kas 

operasi 

merupakan 

prediktor yang 

lebih baik dari 

laba. Meskipun 

keduanya 

memiliki 

kemampuan 

yang signifikan 

sebagai prediktor 

atas arus kas 

masa depan pada 

saat laba positif. 

Namun, 

prediktor laba  

tidak mampu 

berperan sebagai 

prediktor arus 

kas masa depan 

saat laba negatif 

sedangkan arus 

kas operasi tetap 

memiliki peran 

yang signifikan 

sebagai 

prediktor. 

 

6. The Usefulness 

of Accounting 

Estimates for 

Predicting Cash 

Flows and 

Earnings (Lev,  

Perusahaan 

non keuangan 

(tahun 1998 

sampai 2005) 

Independen : 

- Arus kas 

operasi (tahun 

t-1) 

- Earnings 

(tahun t-1) 

Tahun ke 1 

sampai ke 3 

horizon 

peramalan, arus 

kas operasi saat 

ini merupakan  
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No. 
Judul & 

Peneliti 

Sampel 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 
Hasil Penelitian Penelitian Ini 

 et al., 2009)  amortisasi, 

Dependen : 

- Arus kas 

operasi 

- Net Income 

- Arus kas 

operasi 

ditambah 

perubahan 

working 

capital (tidak 

termasuk 

persediaan), 

perubahan 

persediaan, 

depresiasi dan 

deffered taxes. 

Faktor deflator : 

Rata-rata total aset 

prediktor yang 

lebih signifikan 

jika 

dibandingkan 

dengan laba 

bersih dalam 

memprediksi 

arus kas operasi 

dan aliran kas 

bebas masa 

depan 

 

7. Prediksi Aliran 

Kas 

Berdasarkan 

Laba 

Fungsional dan 

Aliran Kas 

Kelambanan : 

Komparasi 

Antara U.S dan 

Indonesia 

(Narsa, 2011) 

- 54 

perusahaan 

di 

Indonesia 

- 60 

perusahaan 

di U.S 

Selama tahun 

2001 sampai 

tahun 2008 

Independen : 

- Laba kotor 

- Laba operasi 

- Laba bersih 

- Arus kas 

kelambanan 

- Dependen : 

Arus kas masa 

depan 

Di Indonesia 

aliran kas masa 

depan terprediksi 

paling signifikan 

oleh laba kotor 

dibandingkan 

dengan laba 

operasi dan laba 

bersih. 

Sedangkan di US 

prediktor terbaik 

adalah laba 

operasi 

 

8. Dampak 

Kualitas Laba 

Terhadap 

Kemampuan 

Prediksi Laba,  

96 perusahaan 

industri 

manufaktur 

yang go public 

pada tahun  

Independen : 

- Komponen 

akrual dari 

laba (tahun t-

1) 

Laba secara 

sendiri 

merupakan 

prediktor yang 

lebih baik dari  
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No Judul &  

Peneliti 

Sampel 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 

Hasil Penelitian Penelitian Ini 

 Arus Kas, dan 

Komponen 

Akrual 

(Triyono, 2011) 

2007 - Kualitas laba 

(tahun t-1) 

Dependen : 

- Laba (tahun 

t+1) 

- Arus kas 

operasi  

Faktor deflator : 

Total aktiva 

(tahun t+1) 

pada laba 

bersama dengan 

arus kas. Namun, 

arus kas dan laba 

secara bersama 

mengungguli 

kemampuan arus 

kas secara 

sendiri dalam 

memprediksi 

arus kas masa 

depan. Dan, 

kualitas laba 

memberikan 

tambahan 

kemampuan 

kepada prediktor 

– prediktor 

tersebut dalam 

memprediksi 

arus kas masa 

depan. 

 

9. Nasty or 

Naughty : 

Predictability of 

Cash Flow and 

Earnings 

Management 

(Cheng dan 

Han, 2012) 

224 

perusahaan 

yang tercatat 

di  Shanghai 

and Shenzhen 

Stock 

Exchange 

Market Index 

300 dan 

menyajikan 

laporan arus 

kas pada 

laporan 

keuangan 

tahunan  

Independen : 

- Komponen 

akrual 

(perubahan 

piutang, utang 

dan 

persediaan) 

- Lagged 

earnings 

- Manajemen 

laba 

Dependen : 

Arus kas masa 

depan 

Arus kas masa 

depan 

perusahaan–

perusahaan di 

China yang go 

public, 

terprediksi 

melalui 

komponen 

akrual meskipun 

perusahaan-

perusahaan 

tersebut 

terdeteksi 

melakukan  
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No Judul &  

Peneliti 

Sampel 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 

Hasil Penelitian Penelitian Ini 

  mereka (tahun 

1998 s/d 2009) 

 perataan laba  

10. Predictive 

Ability of 

Earnings 

Components 

(Joni, 2013) 

30 perusahaan 

yang tercatat 

di BEI selain 

perusahaan 

dengan jenis 

industri jasa 

keuangan, 

hotel, travel, 

transportasi 

dan real estate 

selama tahun 

2002 sampai 

dengan tahun 

2009. 

Independen : 

- Arus Kas 

operasi (tahun 

t) 

- Komponen 

akrual dari 

laba (tahun t) 

- Earnings 

(tahun t) 

Dependen : 

Arus kas operasi 

(tahun t+1) 

Komponen 

akrual 

merupakan 

prediktor yang 

paling signifikan 

jika 

dibandingkan 

dengan laba dan 

arus kas operasi 

meskipun kaba 

dan arus kas 

operasi juga 

memiliki 

kemampuan 

yang signifikan 

dalam 

memprediksi 

arus kas operasi 

masa depan. 

 

 

2.2 Rerangka Pemikiran 

2.2.1 Tahapan Penelitian 

Berikut ini merupakan penjelasan mengenai tahap-tahap yang dilakukan dalam 

proses melakukan penelitian in, yaitu : 

1. Mengidentifikasi masalah 

Pada tahap ini peneliti melakukan perumusan masalah yang ingin dipecahkan pada 

penelitian ini. Tahap ini bertujuan untuk melakukan pemfokusan agar penelitian yang 

dilakukan memiliki arah serta dasar yang jelas. 
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2. Studi literature 

Pada tahap ini peneliti melakukan pengkajian atas penelitian-penelitian serta teori-

teori yang mendasari serta mendukung penelitian ini. Pengkajian ini dilakukan agar 

diperolehnya dasar-dasar munculnya masalah yang ingin dipecahkan dengan teori serta 

penemuan-penemuan dari penelitian sebelumnya yang akurat. 

3. Mengidentifikasi variabel 

Setelah mengetahui dasar serta penemuan berdasarkan pengkajian atas penelitian 

terdahulu, peneliti mengidentifikasi variabel apa saja yang fokus akan digunakan untuk 

dalam penelitian ini. Pada tahap ini peneliti menamai setiap variabel yang akan diuji 

secara konsisten sampai melakukan penarikan kesimpulan penelitian. 

4. Membuat hipotesa 

Berdasarkan telaah teori dan hasil penelitian – penelitian sebelumnya, peneliti 

membentuk hipotesa yang akan diuji untuk memperoleh jawaban dari masalah yang telah 

dirumuskan. Pembuatan hipotesa pada dasarnya dilakukan untuk memperoleh jawaban 

yang cenderung bersifat sementara dari penelitian guna menarik kesimpulan dari hasil 

pengujian hipotesa dan memperoleh jawaban atas permasalahan penelitian. 

5. Membuat definisi operasional variabel serta alat ukur yang digunakan 

Dengan mempertimbangan hipotesa yang dibentuk, variabel penelitian yang 

digunakan akan dikaji definisi peran operasionalnya dalam penelitian ini karena variabel 

merupakan alat yang digunakan untuk melakukan pengujian statistik mengenai hipotesa 

yang dibentuk. Selain itu, pada tahap in penulis mengidentifikasi alat ukur apa saja yang 
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harus digunakan bagi setiap variabel penelitian sehingga pada akhirnya variabel-variabel 

tersebut dapat secara akurat digunakan dalam proses perhitungan statistik. 

6. Membuat design penelitian 

Setelah mengetahui peran dari setiap variabel, peneliti menyusun model penelitian 

yang digunakan untuk menguji variabel-variabel penelitian berdasarkan hipotesa yang 

dirumuskan. Model penelitian ini dibentuk untuk memperoleh validitas dan akurasi atas 

hasil dari penelitian yang akan ditemukan. 

7. Melakukan analisa statistik 

Analisa statistik merupakan tahap dimana peneliti melakukan analisis atas hasil 

statistik yang telah diproses. Analisa ini digunakan agar dapat mempertanggung 

jawabkan secara ilmiah besarnya keterkaitan antar variabel dengan menggunakan model 

yang telah disusun.  

8. Menulis laporan hasil penelitian dan memberi kesimpulan 

Setelah memperoleh hasil analisa statistik, peneliti dapat menyimpulkan hasil yang 

ditemukan dalam penelitian ini dan mengambil garis besar mengenai jawaban atas 

masalah yang telah dirumuskan. 

2.2.2 Keterkaitan Antar Variabel 

1. Arus Kas Operasi Tahun Sekarang Terhadap Arus Kas Operasi Tahun Selanjutnya 

Hubungan antara kedua variabel ini didasari oleh pernyataan di dalam PSAK No. 2 

(Revisi 2012) yaitu bahwa setiap entitas wajib menyusun laporan arus kas yang 

memberikan informasi mengenai perubahan historis dalam kas dan setara kas 

mengindikasikan bahwa dengan adanya sifat historis dari laporan arus kas, maka nilai 
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yang tercantum dalam laporan arus kas saat ini dapat digunakan oleh pengguna laporan 

keuangan untuk mengestimasi atau melakukan peramalan atas nilai arus kas perusahaan 

di masa depan. Penelitian ini berfokus pada salah satu aspek dalam laporan arus kas 

perusahaan yaitu arus kas operasi untuk melihat kegunaannya sebagai prediktor arus kas 

operasi di masa depan. 

2. Laba Bersih Tahun Ini Terhadap Arus Kas Operasi Tahun Selanjutnya 

Indikator lain yang sering digunakan oleh pengguna laporan keuangan dalam menilai 

kinerja perusahaan ialah laba.  Keterkaitan antara laba (yang dalam penelitian ini yaitu 

laba bersih) dengan arus kas masa depan dapat dilihat pada penelitian terdahulu. 

Parawiyati dan Baridwan (1998) menemukan bahwa laba saat ini memiliki kemampuan 

sebagai prediktor arus kas masa depan yang lebih signifikan jika dibandingkan dengan 

peran arus kas saat ini sebagai prediktor arus kas masa depan. Selain itu, Kim dan Kross 

(2001) juga menemukan bahwa laba memiliki hubungan yang terus meningkat dan 

signifikan dengan arus kas di masa depan. Penggunaan laba bersih pada penelitian ini 

diharapkan dapat mengetahui nilai relevansi dari informasi yang terkandung dalam laba 

bersih berdasarkan pendapatan dan beban yang terkandung dalam laba bersih memiliki 

komponen yang lebih menyeluruh jika dibandingkan dengan laba operasional. Sehingga 

laba bersih dirasa lebih tepat untuk menguji kualitas relevansi informasi laporan 

keuangan. 

3. Komponen Akrual Tahun Sekarang Terhadap Arus Kas Operasi Tahun Selanjutnya 

Penelitian ini berupaya untuk melakukan pemisahan atas komponen akrual yang 

terkandung dalam laporan keuangan perusahaan. Pengujian terpisah atas komponen 

akrual ini di dasari oleh asumsi dari Barth, et al. (2001) yang disebutkan oleh Triyono 
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(2011) menyatakan bahwa pemilahan atas komponen akrual dari laba dapat 

meningkatkan kemampuan dalam memprediksi arus kas masa depan. Berdasarkan 

pernyataan tersebut, penulis memiliki kepahaman bahwa sifat dari akrual yang 

melakukan pengakuan pada saat kejadian sebuah transaksi (bukan saat kas 

diterima/dikeluarkan) memiliki implikasi bahwa komponen dari laporan keuangan yang 

dicatat dengan dasar akrual menjanjikan kemungkinan terjadinya aliran kas masuk 

ataupun keluar pada perusahaan di masa selanjutnya. Oleh karena itu, penulis melakukan 

pengujian atas item-item pada laporan keuangan yang dicatat dengan dasar akrual. 

Perusahaan yang tergolong ke dalam industri perbankan, melakukan pencatatan atas 

laporan keuangannya dengan metode akrual secara keseluruhan kecuali dalam penyajian 

laporan arus kas. Untuk itu, penulis mengelompokkan pemisahan atas komponen akrual 

yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Perbedaan ini juga didasari oleh pernyataan 

Joni (2013) yang mengatakan bahwa aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan yang 

menyediakan jasa keuangan berbeda dengan aktivitas usaha lain dalam melakukan 

pencatatan dengan dasar akrual. 

Dengan mempertimbangkan pernyataan Mackenzie (2012:100) mengenai penjelasan 

atas IAS 7 yang memungkinkan lembaga keuangan untuk menyajikan laporan arus kas 

berdasarkan aktivitas yang timbul secara bersih, maka penulis menggunakan 5 (lima) 

jenis komponen akrual untuk diuji kemampuannya dalam memprediksi arus kas operasi 

di masa depan dengan menggunakan definisi pada setiap komponen berdasarkan definisi 

yang tercantum dalam buku Akuntansi Perbankan Jilid 2 karangan Bastian dan 

Suhardjono (2006), yaitu : 
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1) Giro Pada Bank Lain 

Giro pada bank lain merupakan salah satu bentuk kegiatan penanaman dana yang 

dilakukan oleh bank dengan memiliki saldo rekening giro bank baik dalam rupiah 

maupun dalam valuta asing di bank lain. Dengan kata lain giro pada bank lain termasuk 

ke dalam kegiatan bank yang melakukan penempatan pada bank lain, sehingga memiliki 

peran dalam perubahan jumlah aliran kas pada bank. Maka, penulis menggunakan akun 

ini sebagai prediktor arus kas setahun setelah tahun pengamatan. 

2) Penempatan Pada Bank Lain 

Penempatan pada bank lain merupakan penempatan dana yang dilakukan oleh bank  

dalam bentuk tabungan, deposito berjangka atau bentuk lain sejenis pada bank lain yang 

dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh penghasilan. Kegiatan ini juga termasuk ke 

dalam kegiatan bank yang melakukan penempatan pada bank lain, sehingga memiliki 

peran dalam perubahan jumlah aliran kas pada bank. Sehingga, penulis juga 

menggunakan akun ini sebagai prediktor arus kas setahun setelah tahun pengamatan. 

3) Beban Bunga 

Beban bunga adalah beban yang mengharuskan bank mengeluarkan biaya atas 

pembayaran bunga terhadap pihak lain yang terkait dengan bank atas kegiatan 

penghimpunan dana. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang terkait dengan nasabah bank 

secara langsung dan merupakan kegiatan yang menimbulkan aliran kas yang diteima dan 

dibayarkan yang lebih mencerminkan aktivitas pelanggan dibandingkan dengan aktivitas 

bank. Untuk itu, penulis menggunakan komponen ini sebagai prediktor arus kas operasi 

tahun setelah pengamatan. 
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4) Perubahan atas Simpanan Nasabah 

Simpanan nasabah merupakan sejumlah dana yang dihimpun oleh bank dari 

nasabahnya dengan asas kepercayaan yang diberikan oleh nasabah kepada bank atas 

sejumlah dana yang dihimpun. Hal ini terkait dengan kewajiban bank untuk dapat terus 

menyediakan sejumlah dana tersebut meskipun bank dalam fungsinya tetap harus 

menyediakan dana untuk pemberian fasilitas kredit yang dalam pelaksanaannya tidak 

selalu lancar. Sehingga peningkatan atau penurunan atas jumlah simpanan nasabah juga 

termasuk kedalam jenis kegiatan yang berhubungan dengan sejumlah kas yang diterima 

dan dibayarkan demi kepentingan nasabah, dimana arus kas lebih mencerminkan 

aktivitas pelanggan dibandingkan dengan aktivitas bank. Maka, penulis menggunakan 

komponen ini sebagai prediktor arus kas operasi tahun setelah pengamatan. 

5) Perubahan atas Simpanan Dari Bank Lain 

Simpanan dari bank lain juga merupakan kegiatan yang memberikan kewajiban 

kepada bank atas dana yang dihimpun untuk tetap menjaga sejumlah dana untuk 

memenuhi sejumlah dana yang dihimpun oleh bank lain. Maka, peningkatan atau 

penurunan atas akun ini dapat mempengaruhi aliran kas bank sehingga penulis 

menggunakan komponen ini sebagai prediktor arus kas operasi tahun setelah 

pengamatan. 

2.2.3 Skema Rerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran penelitian ini tersaji pada Gambar 2.2.1 yang merupakan hasil 

dari pengkajian terhadap penelitian terdahulu yang membahas mengenai kemampuan 

laba, arus kas serta komponen akrual dari laba dalam memprediksi arus kas masa depan. 

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) buah 
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                , terdiri dari : 

variabel, yaitu laba bersih, arus kas operasi, dan komponen akrual dari laba dan melihat 

pengaruh dari masing-masing variabel tersebut terhadap satu variabel dependen, yaitu 

arus kas operasi masa depan. 

Gambar 2.2.1 

Rerangka Pemikiran 

Variabel Independen (X)                                    Variabel Dependen (Y) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan ragam teori dan hasil penelitian yang telah dijelaskan, hipotesis yang 

diajukan yaitu sebagai berikut : 
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    : Arus kas tahun sekarang merupakan prediktor yang signifikan dalam memprediksi 

arus kas operasi tahun selanjutnya. 

     Laba bersih tahun sekarang merupakan prediktor yang signifikan dalam 

memprediksi arus kas operasi tahun selanjutnya. 

     : Komponen akrual berupa giro pada bank lain tahun sekarang merupakan 

prediktor yang signifikan dalam memprediksi arus kas operasi tahun selanjutnya. 

     : Komponen akrual berupa penempatan pada bank lain tahun sekarang merupakan 

prediktor yang signifikan dalam memprediksi arus kas operasi tahun selanjutnya. 

     : Komponen akrual berupa beban bunga tahun sekarang merupakan prediktor yang 

signifikan dalam memprediksi arus kas operasi tahun selanjutnya. 

     : Komponen akrual berupa perubahan jumlah simpanan nasabah tahun sekarang 

merupakan prediktor yang signifikan dalam memprediksi arus kas operasi tahun 

selanjutnya. 

     : Komponen akrual berupa perubahan jumlah simpanan dari bank lain tahun 

sekarang merupakan prediktor yang signifikan dalam memprediksi arus kas operasi 

tahun selanjutnya. 

    : Arus kas operasi, laba bersih, dan seluruh komponen akrual secara bersama-sama 

merupakan prediktor yang signifikan dalam memprediksi arus kas operasi tahun 

selanjutnya. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Objek Penelitian 

Populasi yang dijadikan objek pada penelitian ini merupakan perusahaan-

perusahaan perbankan go public yang tercatat dalam PT. Bursa Efek Indonesia (BEI). 

Tahap pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode 

purposive sampling, yaitu pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria 

yang dimaksud yaitu sebagai berikut : 

1. Perusahaan perbankan yang terdaftar dan secara konsisten mempublikasikan laporan 

keuangannya selama tahun 2007-2012 di Bursa Efek Indonesia. 

2. Perusahaan perbankan memiliki akhir tahun periode akuntansi pada tanggal 31 

Desember. 

3. Perusahaan perbankan yang dalam melaporkan laporan keuangannya menggunakan 

mata uang Rupiah. 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa data yang bersifat 

sekunder. Sekaran dan Bougie (2010:180) menyatakan bahwa data sekunder merupakan 

data yang diperoleh dari informasi yang sudah disediakan oleh sumber-sumber yang 

sudah ada. Pada penelitian ini data sekunder yang digunakan berupa informasi yang 

terkandung pada laporan keuangan perusahaan yang diperoleh dari situs resmi Bursa 

Efek Indonesia, yaitu http://www.idx.co.id. 

KEMAMPUAN ARUS..., ESA SRI CAHYANI, Ak.-IBS, 2013

http://www.idx.co.id/


 
 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data panel selama 6 

(enam) tahun, yaitu pada tahun 2006 sampai tahun 2011.  Ghozali (2009) mengatakan 

bahwa data panel merupakan gabungan antara data runtut waktu dan silang waktu. 

Beliau menyebutkan bahwa terdapat 5 (lima) manfaat digunakannya data panel, yaitu : 

1. Dalam melakukan estimasi terhadap data panel, dapat memasukkan heteroginitas 

secara eksplisit untuk setiap variabel individu secara spesifik. Hal ini disebabkan 

karena data panel berhubungan dengan individu, perusahaan, kota, negara sepanjang 

waktu sehingga akan bersifat heterogen dalam unit tersebut. 

2. Data panel yang merupakan gabungan dari data runtut waktu dan silang waktu dapat 

memberikan data yang lebih informative, lebih bervariasi, memiliki kolonieritas yang 

lebih rendah antar variabel, lebih besar degree of freedom, dan lebih efisien. 

3. Dengan mempelajari data repeated cross-section, data panel cocok untuk diterapkan 

pada studi perubahan dinamis. 

4. Data panel juga mampu nmendeteksi dan mengukur pengaruh yang tidak dapat 

diobservasi melalui data murni runtut waktu atau murni data silang waktu. 

5. Data panel memberikan kemungkinan untuk mempelajari model perilaku yang lebih 

komplek. 

3.3 Jenis Penelitian dan Metode Pengumpulan Data 

Penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian berupa studi empiris kepada 

perusahaan-perusahaan perbankan  go public yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Data 

dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang bersifat kuantitatif yang kemudian 

diolah dengan menggunakan statistik deskriptif oleh peneliti. 
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Data-data yang diperlukan untuk penelitian ini dikumpulkan dengan 

menggunakan metode kepustakaan dengan tujuan memperoleh data yang relevan dan 

akurat dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini. Metode kepustakaan merupakan 

metode yang dilakukan dengan cara menelaah teori-teori serta konsep yang berhubungan 

dengan permasalahan yang terkait dengan penelitian ini untuk memperoleh dasar teori 

yang kuat pada buku-buku, jurnal penelitian, serta majalah akuntansi dan juga 

memperoleh data terbaru dari media-media publikasi. 

3.4 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

Variable yang digunakan dalam penelitian ini serta definisi operasional untuk 

masing-masing variable tersebut adalah sebagai berikut : 

 Variabel Dependen (Terikat) 

Variabel terikat dalam penelitian ini ialah arus kas dari aktivitas operasi setelah tahun 

pengamatan perusahaan. Arus kas dari aktivitas operasi merupakan arus kas yang 

menggambarkan aliran masuk dan keluar kas perusahaan yang berasal dari aktivitas 

operasi. Dengan merujuk pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Triyono (2011) 

arus kas dari aktivitas operasi yang kemudian disimbolkan menjadi        yang 

menjadi variabel dependen penelitian ini merupakan arus kas operasi diukur dengan 

melihat arus kas operasi pada tahun setelah tahun pengamatan. Maka, variabel dependen 

pada penelitian ini yaitu arus kas operasi bank pada tahun 2008 sampai dengan tahun 

2012. 

Digunakannya alat ukur variabel dependen tersebut, dilakukan karena pada penelitian 

terdahulu alat ukur yang digunakan adalah dengan menggunakan angka arus kas operasi 

di tahun selanjutnya seperti yang dilakukan oleh Triyono (2011) atau dengan 
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menggunakan cara Dechow, et al. (1998) seperti yang digunakan oleh Dahler dan 

Febrianto (2006), yaitu : 

CFO = income before depreciation – interest expense + interest revenue – taxes - ∆WC 

di mana ∆WC merupakan perubahan dalam piutang, persediaan dan aktiva lancar lainnya 

dikurangi perubahan dalam hutang, hutang pajak, hutang lancar lainnya dan pajak 

ditangguhkan. Namun, cara perhitungan arus kas operasi tersebut tidak dapat 

diaplikasikan dalam perusahaan perbankan. Sehingga, penelitian ini menggunakan arus 

kas operasi tahun selanjutnya pada laporan arus kas perusahaan yang menjadi objek 

penelitian. Seperti yang dicontohkan dalam PSAK No. 2 yang berlaku per tahun 2012 

pada bagian Lampiran, yaitu bank sebagai lembaga keuangan melakukan penyajian atas 

arus kas operasi yang dihitung dengan cara : 

CFO = penerimaan bunga dan komisi – pembayaran bunga + pembayaran piutang yang 

telah dihapus – pembayaran kas kepada karyawan dan pemasok + (kenaikan) penurunan 

dalam aset operasi + kenaikan (penurunan) dalam liabilitas operasi. 

 Variabel Independen (Bebas) 

Variabel bebas dalam penelitian ini ialah variabel yang dianggap dapat digunakan 

sebagai prediktor arus kas operasi setelah tahun pengamatan. Berikut ini merupakan 

penjelasan dari setiap variabel independen yang akan digunakan dalam penelitian ini : 

1. Arus Kas Operasi (   , merupakan angka arus kas operasi tahun pengamatan yang 

diperoleh dari laporan arus kas tahunan perusahaan yaitu arus kas dari aktivitas 

operasi tahun 2007 sampai 2011 yang selanjutnya disimbolkan menjadi     . 
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2. Laba Akuntansi (   , merupakan angka yang diperoleh dari laba bersih setelah pajak 

tahun pengamatan pada laporan keuangan tahunan perusahaan yaitu laba bersih pada 

tahun 2007 sampai 2011 yang selanjutnya akan disimbolkan menjadi   . 

3. Komponen Akrual (   , merupakan komponen akrual pada bank yang terdiri dari : 

1) Giro Pada Bank Lain (GPBL) 

Giro pada bank lain merupakan salah satu bentuk kegiatan penanaman dana yang 

dilakukan oleh bank dengan memiliki saldo rekening giro bank baik dalam rupiah 

maupun dalam valuta asing di bank lain.  

2) Penempatan Pada Bank Lain (PPBL) 

Penempatan pada bank lain merupakan penempatan dana yang dilakukan oleh bank  

dalam bentuk tabungan, deposito berjangka atau bentuk lain sejenis pada bank lain yang 

dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh penghasilan. 

3) Beban Bunga (INTEXP) 

Beban bunga adalah beban yang mengharuskan bank mengeluarkan biaya atas 

pembayaran bunga terhadap pihak lain yang terkait dengan bank atas kegiatan 

penghimpunan dana. 

4) Perubahan atas Simpanan Nasabah (∆SN) 

Simpanan nasabah merupakan sejumlah dana yang dipercayakan oleh nasabah 

kepada bank. Perubahan simpanan bank dalam hal ini diperoleh dari pengurangan atas 

jumlah simpanan nasabah pada tahun t dengan jumlah simpanan nasabah pada tahun t-1. 
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5) Perubahan atas Simpanan Dari Bank Lain 

Simpanan dari bank lain juga merupakan sejumlah dana yang dipercayakan oleh 

bank lain kepada bank. Perubahan simpanan dari bank lain dalam hal ini diperoleh dari 

pengurangan atas jumlah simpanan dari bank lain pada tahun t dengan jumlah simpanan 

nasabah pada tahun t-1. 

3.5 Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode statistik berupa teknik 

analisis regresi linier berganda karena terdiri dari lebih dari satu variabel bebas (Ghozali, 

2006:7). Metode regresi linier dalam penelitian ini menggunakan model penelitian yang 

merujuk pada model yang digunakan oleh penelitian terdahulu, yaitu untuk melakukan 

pengujian atas hipotesis terkait dengan prediktor berupa laba bersih dan arus kas operasi 

dalam memprediksi arus kas operasi tahun selanjutnya, penulis menggunakan gabungan 

antara earnings model dan CFO model yang digunakan oleh Dahler dan Febrianto (2006) 

yang merujuk pada model Kim dan Kross (2002), yaitu : 

                                                             

              

Model tersebut pada penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan uji t dan 

uji f untuk menjawab hipotesis penelitian. Uji t atas model dilakukan untuk melakukan 

pengujian atas hipotesis ke 1; ke 2; dan ke 3 yaitu mengenai kemampuan prediksi dari 

masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Dengan melihat tingkat 

signifikansi hubungan antar masing-masing variabel independen dengan variabel 

dependen melalui uji t atas model dapat diperoleh kesimpulan untuk menjawab 

perumusan masalah penelitian ke 1 mengenai kemampuan prediksi dari arus kas operasi, 

KEMAMPUAN ARUS..., ESA SRI CAHYANI, Ak.-IBS, 2013



 
 

laba serta komponen akrual dan juga dapat menjawab perumusan masalah ke 2 untuk 

melihat prediktor manakah antara arus kas operasi, laba dan komponen akrual yang lebih 

baik dalam memprediksi arus kas operasi tahun selanjutnya dengan cara membandingkan 

tingkat signifikansi dari hubungan setiap variabel.  

Sedangkan uji f atas model dilakukan untuk melakukan pengujian atas hipotesis 

ke 4 yaitu pengujian atas kombinasi kas operasi, laba serta seluruh komponen akrual 

sebagai prediktor arus kas operasi tahun selanjutnya sehingga dapat memperoleh 

kesimpulan untuk menjawab perumusan masalah ke 3 pada penelitian ini. 

Keterangan   : 

          : Arus kas dari aktivitas operasi bank i pada tahun setelah tahun 

pengamatan t 

         : Arus kas dari aktifitas operasi bank i pada tahun berjalan t (tahun 

pengamatan) 

      :  Laba bersih bank i sebelum pos – pos luar biasa pada periode t 

         : Giro pada bank lain di bank i pada tahun berjalan t (tahun 

pengamatan) 

         : Penempatan pada bank lain di bank i pada tahun berjalan t (tahun 

pengamatan) 

           : Beban bunga di bank i pada tahun berjalan t (tahun pengamatan) 

         : Perubahan atas simpanan nasabah di bank i pada tahun berjalan t 

(tahun pengamatan) 
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         : Perubahan atas simpanan dari bank lain di bank i pada tahun 

berjalan t (tahun pengamatan) 

       : error 

     : Konstanta 

        : Koefisien Regresi 

3.5.1 Teknik Pengolahan Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis data panel. Data yang 

telah dikumpulkan melalui laporan keuangan tahunan objek penelitian diinput kedalam 

software Microsoft Excel yang mencakup seluruh informasi yang dibutuhkan dengan 

format yang sesuai untuk kemudian diimpor kedalam software statistik yang akan 

digunakan untuk mengolah data penelitian. Software statistik yang digunakan dalam 

penelitian ini ialah EViews (Econometric Views) versi ke-7 yang dianggap dapat 

membantu peneliti dalam memecahkan perumusan masalah penelitian. Program statistik 

tersebut digunakan karena mengingat jenis data yang digunakan dalam penelitian ini 

merupakan jenis data panel dan EViews versi 7 merupakan software statistik ter-update 

dalam menyelesaikan regresi dengan data panel. 

Setelah data yang diperlukan diinput ke dalam software EViews, maka dilakukan 

proses pengolahan data dengan urutan sebagai berikut : 

1) Uji normalitas, dengan tujuan untuk melihat apakan regresi yang digunakan telah 

terdistribusi normal atau belum. Jika belum terdistribusi dengan normal akan 

dilakukan pengeluaran atas data yang bersifat unik sebagai outlier penelitian. 
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2) Penentuan jenis model regresi dengan data panel, dilakukan untuk mengetahui dari 3 

(tiga) jenis pendekatan, yaitu common effect, fixed effect dan random effect jenis 

model dengan sifat pendekatan seperti apa yang digunakan oleh penelitian yang 

kemudian akan dilakukan regresi dengan menyesuaikan jenis pendekatan yang 

sesuai. 

3) Uji asumsi klasik, dengan tujuan untuk mendeteksi masalah-masalah dalam 

penelitian yang terdiri dari uji multikolinearitas, heteroskedastisitas dan autokorelasi. 

jika terdapat masalah dari ketiga jenis uji asumsi klasik tersebut, maka akan 

dilakukan cara untuk menghilangkannya dengan melakukan pengujian-pengujian 

sesuai dengan jenis masalah yang terdeteksi. 

4) Analisa hasil regresi yang telah dilakukan dengan cara melakukan Uji Parsial (t-test), 

Uji Simultan (F-test) dan uji koefisien determinasi (  ) dan koefisien determinasi 

disesuaikan (adjusted   ). 

3.5.1.1 Uji Normalitas 

Dalam melakukan pengujian atas hipotesis penelitian, dapat dilakukan dengan 

menguji tingkat signifikansi antara variabel independen terhadap variabel dependen 

penelitian. Pengujian atas signifikasi antar variabel dapat dilakukan dengan melakukan 

uji t dan uji f. Namun pengujian tersebut hanya akan valid jika residual penelitian 

terdistribusi dengan normal. Terdapat 2 (dua) cara yang digunakan dalam penelitian ini 

untuk melihat apakah residual penelitian telah terdistribusi dengan normal atau tidak, 

yaitu (Widarjono, 2009:49) : 
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1) Histogram residual 

Histogram residual merupakan cara untuk melihat probability distribution function 

(PDF) dari variabel random berbentuk distribusi normal atau tidak melalui metode grafis 

sederhana. Residual yang memiliki distribusi normal akan membentuk histogram 

residual menyerupai grafik distribusi normal. Bentuk dari distribusi normal itu sendiri 

menyerupai bentuk lonceng yang jika grafik distribusi normal tersebut dibagi dua akan 

mempunyai bagian yang sama. 

2) Uji Jarque-Bera 

Metode yang dikembangkan oleh Jarque-Bera ini berdasar pada sampel besar yang 

diasumsikan bersifat asymptotic. Residual yang terdistribusi normal diharapkan memiliki 

nilai JB = 0. Adapun hipotesis dari uji Jarque-Bera test adalah sebagai berikut :  

   : Residual data terdistribusi normal  

   : Residual data tidak terdistribusi normal  

Selain nilai statistik JB, pengambilan keputusan atas hipotesis uji normalitas dapat 

diambil dengan melihat nilai probabilitas dari statistik JB, yaitu jika angka probabilitas > 

α = 5% maka hipotesis nol tidak dapat ditolak. Dengan kata lain, jika nilai probabilitas 

dari statistik JB besar atau dengan kata lain jika nilai statistik dari JB ini tidak signifikan 

maka residual terdistribusi normal atau    diterima, karena nilai statistik JB mendekati 

nol, dan sebaliknya. 

3.5.1.2 Penentuan Model Regresi Dengan Data Panel 

Regresi yang dilakukan dengan menggunakan jenis data berupa data panel disebut 

sebagai model regresi data panel. Dalam tahap melakukan analisa model regresi data 
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panel, sebuah penelitian diharuskan melakukan pengujian atas struktur model dengan 

tujuan untuk mengetahui apakah terdapat perubahan struktural model regresi atau tidak. 

Dalam mendeteksi hal tersebut, terdapat 3 (tiga) pendekatan yang dapat digunakan, yaitu 

pendekatan common effect, fixed effect dan random effect (Widarjono, 2009:70). 

Pendekatan jenis common effect merupakan pendekatan yang menyatakan bahwa 

tidak terdapat perubahan struktural model regresi. Pengujian atas jenis pendekatan ini 

dapat dilakukan dengan menganalisa angka probabilitas yang dihasilkan melalui uji 

chow. Hipotesis yang diajukan dalam melakukan uji chow tersebut ialah sebagai berikut: 

   : Tidak ada perubahan struktural 

   : Terdapat perubahan struktural 

Uji chow untuk melakukan pengambilan keputusan atas hipotesis tersebut dilakukan 

melalui uji statistik F dan uji statistik log likelihood ratio (uji LR), dengan ketentuan 

pengambilan keputusan dengan 2 (dua) kondisi sebagai berikut (Widarjono, 2009:72) : 

1. Jika nilai probabilitas cross section F ≤ 0.05 maka hipotesis nol ditolak 

2. Jika nilai probabilitas cross section F ≥ 0.05 maka hipotesis nol tidak dapat ditolak 

Dalam proses penentuan model regresi dengan data panel ini, jika setelah dilakukan 

analisis atas hasil uji chow dan diperoleh hasil bahwa hipotesis nol ditolak maka perlu 

dilakukan uji hausman untuk mengetahui perubahan struktural dalam pendekatan jenis 

apa model regresi penelitian, yaitu diantara pendekatan jenis fixed effect atau random 

effect. Adapun hipotesis yang diajukan dalam melakukan uji hausman, yaitu sebagai 

berikut : 

   : Menggunakan pendekatan model jenis random effect 
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   : Menggunakan pendekatan model jenis fixed effect 

Uji hausman tersebut dilakukan untuk menentukan pendekatan jenis apa yang akan 

digunakan dalam regresi dengan ketentuan pengambilan keputusan atas analisa hasil uji 

hausman adalah jika nilai probabilitas yang dihasilkan lebih besar dari titik kritis yaitu   

= 5% maka hipotesis nol diterima yang berarti bahwa model yang digunakan dalam 

regresi data panel menggunakan model random effect. Namun jika probabilitas yang 

dihasilkan lebih kecil dari titik kritis yaitu   = 5% maka hipotesis nol ditolak yang 

berarti bahwa model yang digunakan dalam regresi data panel menggunakan model fixed 

effect (Widarjono, 2009:241). 

3.5.1.3 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik perlu dilakukan sebelum melakukan pengujian hipotesis dengan 

menggunakan uji regresi linier. Hal ini dilakukan agar penelitian ini terhindar dari 

adanya estimasi yang bias mengingat regresi tidak dapat dilakukan untuk semua jenis 

data. Karena pengujian regresi atas hipotesis dalam penelitian ini adalah regresi linier 

berganda, maka terdapat tiga jenis uji asumsi klasik yang akan dilakukan yaitu uji 

multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokolerasi. Berikut ini penjelasan 

mengenai masing-masing jenis uji asumsi klasik tersebut (Widarjono, 2009:103-162) : 

1. Uji Multikolinearitas 

Multikolinearitas merupakan kondisi dimana terdapat korelasi antara variabel 

independen. Model regresi yang baik seharusnya memiliki variabel independen yang 

tidak berhubungan. Untuk mendeteksi apakah suatu model regresi mengandung masalah 

multikolinearitas dapat dilakukan dengan beberapa cara. Dalam penelitian ini, peneliti 

melakukan 2 (dua) metode untuk mendeteksi masalah multikolinearitas, yaitu : 
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1) Nilai adjusted    tinggi tetapi hanya sedikit variabel independen yang signifikan 

Salah satu ciri dari terdapat masalah moltikolinearitas yaitu model memiliki koefisien 

determinasi yang disesuaikan tinggi (adjusted   ) (misal 0,8) namun hanya memiliki 

sedikit variabel independen yang signifikan mempengaruhi variabel dependen melalui uji 

t akan tetapi, melalui uji F ditemukan signifikan seluruh variabel independen secara 

simultan mempengaruhi variabel dependen. 

2) Korelasi parsial antar variabel independen 

Mengingat penjelasan sebelumnya, yaitu bahwa masalah multikolinearitas 

merupakan kondisi adanya keterkaitan antar variabel independen maka perlu dilakukan 

uji atas koefisien korelasi atas model penelitian. Jika koefisien korelasi cukup tinggi, 

yaitu melewati batas maksimum sebesar 0,85 maka terdapat multikolinearitas dalam 

model, dan sebaliknya. 

2. Uji Heteroskedastisitas 

Masalah heteroskedastisitas dalam penelitian merupakan masalah dimana terdapat 

variabel gangguan yang mempunyai varian yang tidak konstan. Sedangkan model regresi 

yang baik ialah model yang memiliki varian dari variabel gangguan yang konstan atau 

disebut sebagai homoskedastisitas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya masalah 

heteroskedastisitas dalam suatu model regresi dapat dilakukan dengan beberapa cara. 

Dalam penelitian ini penulis melakukan metode White, dengan kemudian melihat nilai 

chi-square (  ) yang diperoleh dengan hipotesis untuk dasar pengambilan keputusan 

sebagai berikut : 

   : Tidak ada heteroskedastisitas 
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   : Ada heteroskedastisitas 

Ketentuan dalam penentuan pengambilan keputusan tersebut yaitu jika nilai probabilitas 

chi squares lebih besar dari   = 5%  maka tidak terdapat heteroskedastisitas atau 

hipotesis nol diterima (Widarjono, 2009:129). 

3. Uji Autokolerasi 

Uji autokolerasi merupakan adanya korelasi antar variabel gangguan satu observasi 

dengan observasi lain. Model regresi dapat dikatakan baik jika bebas dari autokolerasi. 

Metode yang dapat digunakan untuk mendeteksi autokorelasi dapat dilakukan dengan 

melakukan uji durbin-watson dan juga dengan uji breusch-godfrey. Dalam penelitian ini, 

upaya mendeteksi ada atau tidaknya masalah autokorelasi dilakukan dengan melakukan 

uji breusch-godfrey. 

Uji breusch-godfrey atau biasa disebut uji lagrange-multiplier merupakan cara lain 

untuk mendeteksi masalah autokorelasi. Hipotesis nol pada pengujian ini adalah tidak 

adanya autokorelasi. Dasar ketentuan pengambilan keputusan pada uji lagrange-

multiplier yaitu dengan melihat nilai probability chi squares yang dimana jika nilai 

probabilitas chi squares lebih besar dari nilai   = 5% , maka hipotesis nol dapat diterima 

yang berarti bahwa tidak terdeteksi adanya masalah autokorelasi dalam penelitian. 
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3.5.2 Analisis Regresi 

Dalam menganalisa seberapa besar pengaruh atau seberapa besar tingkat 

signifikansi yang dimiliki oleh variabel bebas terhadap variabel terikat didalam setiap 

model regresi penelitian ini, maka perlu dilakukan analisis regresi yang dalam penelitian 

ini meliputi: koefisien determinasi yang disesuaikan (adjusted   ), uji parsial (t test), uji 

simultan (uji f). Berikut ini merupakan penjelasan mengenai pengujian terhadap analisis 

regresi di dalam penelitian ini (Widarjono, 2009) : 

1. Koefisien Determinasi Yang Disesuaikan (adjusted   ) 

Uji koefisien determinasi merupakan pengujian yang dilakukan untuk melihat 

proporsi variasi variabel dependen dijelaskan oleh variabel independen penelitian. Pada 

analisis regresi sederhana hal tersebut dapat dilihat melalui nilai koefisien determinasi 

(  ). Namun, terdapat persoalan daalam penggunaan koefisien determinasi (  ) yang 

terus meningkat nilainya jika variabel independen ditambahkan dalam model penelitian 

walaupun variabel independen tersebut tidak memiliki pembenaran atas teori ekonomi 

atau logika ekonomi. 

Sehubungan dengan digunakannya variabel independen sejumlah 2 (dua) buah 

variabel, maka digunakan analisa terhadap nilai    yang disesuaikan (adjusted   ) 

(Widarjono, 2009:66). Nilai    maupun yang baik ialah jika mendekati 1 yang artinya 

model penelitian telah dapat menjelaskan variabel dependen penelitian dalam tingkat 

100% sehingga tidak ada faktor lain di luar model yang mempengaruhi variabel 

dependen (Winarno, 2011:4.20). 
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2. Uji parsial (t test) 

Uji parsial atau uji t dilakukan sebagai dasar untuk menjawab perumusan masalah ke 

1 dan ke 2 yang telah disebutkan pada BAB I, yaitu untuk menganalisa apakah terdapat 

kemampuan yang signifikan dari oleh masing-masing variabel bebas terhadap variabel 

terikat didalam setiap model regresi penelitian ini, dan variabel manakah yang memiliki 

kemampuan paling signifikan sebagai prediktor arus kas operasi tahun selanjutnya. Hal 

ini sesuai dengan pernyataan yaitu uji t dilakukan untuk mengetahui seberapa besar 

tingkat pengaruh signifikansi variabel bebas terhadap variabel terikat dalam penelitian 

ini secara sendiri-sendiri. Dasar pengujian ini menggunakan two-tailed test dengan 

hipotesis yang ditetapkan dalam melakukan pengujian ini yaitu sebagai berikut : 

         

         

Ho1  : Tidak terdapat pengaruh arus kas operasi tahun sekarang terhadap arus kas 

operasi tahun selanjutnya. 

Ha1 : Terdapat pengaruh arus kas operasi tahun sekarang terhadap arus kas operasi 

tahun selanjutnya. 

Ho2 : Tidak terdapat pengaruh laba bersih tahun sekarang terhadap arus kas operasi 

tahun selanjutnya. 

Ha2 : Terdapat pengaruh laba bersih tahun sekarang terhadap arus kas operasi tahun 

selanjutnya. 

Ho3a : Tidak terdapat pengaruh komponen akrual berupa giro pada bank lain tahun 

sekarang terhadap arus kas operasi tahun selanjutnya. 
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Ha3a : Terdapat pengaruh komponen akrual berupa giro pada bank lain tahun sekarang 

terhadap arus kas operasi tahun selanjutnya. 

Ho3b : Tidak terdapat pengaruh komponen akrual berupa penempatan pada bank lain 

tahun sekarang terhadap arus kas operasi tahun selanjutnya. 

Ha3b : Terdapat pengaruh komponen akrual berupa penempatan pada bank lain tahun 

sekarang terhadap arus kas operasi tahun selanjutnya. 

Ho3c : Tidak terdapat pengaruh komponen akrual berupa beban bunga tahun sekarang 

terhadap arus kas operasi tahun selanjutnya. 

Ha3c : Terdapat pengaruh komponen akrual berupa beban bunga tahun sekarang 

terhadap arus kas operasi tahun selanjutnya. 

Ho3d : Tidak terdapat pengaruh komponen akrual berupa perubahan atas jumlah 

simpanan nasabah tahun sekarang terhadap arus kas operasi tahun selanjutnya. 

Ha3d : Terdapat pengaruh komponen akrual berupa perubahan atas jumlah simpanan 

nasabah tahun sekarang terhadap arus kas operasi tahun selanjutnya. 

Ho3e : Tidak terdapat pengaruh komponen akrual berupa perubahan atas jumlah 

simpanan dari bank lain tahun sekarang terhadap arus kas operasi tahun selanjutnya. 

Ha3e : Terdapat pengaruh komponen akrual berupa perubahan atas jumlah simpanan 

dari bank lain tahun sekarang terhadap arus kas operasi tahun selanjutnya. 

Dalam pengambilan kesimpulan mengenai ditolak atau tidak dapat ditolaknya 

hipotesis nol diatas uji t dilakukan dengan melakukan uji probabilitas statistik t (p-value) 

yang membandingkan nilai probabilitas dengan nilai signifikansi α (dalam penelitian ini 
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nilai α yang digunakan adalah 5%), dengan ketentuan sebagai berikut (Widarjono, 

2009:46) : 

1) Jika probabilitas (p-value) ≤ 0.05 maka Ho ditolak.  

2) Jika probabilitas (p-value) ≥ 0.05 maka Ho tidak dapat ditolak. 

3. Uji Simultan (Uji F) 

Uji simultan atau uji f merupakan pengujian yang dilakukan untuk menguji pengaruh 

seluruh variabel independen yang terdapat didalam model secara bersama-sama terhadap 

variabel dependen dengan menggunakan tingkat signifikansi, yaitu alpha (α) sebesar 5%. 

Adapun hipotesis yang akan diuji yaitu sebagai berikut (Widarjono, 2009:69) : 

                                

Ho : Semua variabel independen secara serempak bukan merupakan penjelas yang 

signifikan terhadap variabel dependen. 

Ha : Semua variabel independen secara serempak merupakan penjelas yang signifikan 

terhadap variabel dependen. 

Dasar ketentuan yang digunakan dalam pengambilan keputusan atas hipotesisi tersebut 

yaitu dengan nilai probabilitas f statistik, yaitu dengan ketentuan sebagai berikut 

(Widarjono, 2009:70) : 

1) Jika probabilitas (p-value) ≤ 0.05 maka Ho ditolak.  

2) Jika probabilitas (p-value) ≥ 0.05 maka Ho tidak dapat ditolak. 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

Objek penelitian pada penelitian ini merupakan seluruh perusahaan yang 

tergolong ke dalam industri perbankan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

Adapun teknik pengambilan sample pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan 

metode purposive sampling dengan kriteria sebagai berikut : 

1. Perusahaan perbankan yang terdaftar dan secara konsisten mempublikasikan laporan 

keuangan tahunan selama tahun 2007-2012 di Bursa Efek Indonesia. 

2. Perusahaan perbankan memiliki akhir tahun periode akuntansi pada tanggal 31 

Desember. 

3. Perusahaan perbankan yang dalam melaporkan laporan keuangannya menggunakan 

mata uang Rupiah. 

Berdasarkan kriteria tersebut di atas, dikumpulkan sejumlah 23 perusahaan yang di 

jadikan objek dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut : 

Tabel 4.1 

Daftar Perusahaan Objek Penelitian 

No Kode Perusahaan Nama Perusahaan 

1 BABP Bank Bumiputera Indonesia, Tbk 

2 BBCA Bank Central Asia, Tbk  

3 BBKP Bank Bukopin, Tbk  

4 BBNI Bank Negara Indonesia, Tbk 

5 BBNP Bank Nusantara Parahyangan, Tbk  

6 BBRI Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk 

7 BCIC Bank Mutiara, Tbk 

8 BDMN Bank Danamon Indonesia, Tbk  
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No Kode Perusahaan Nama Perusahaan 

9 BEKS Bank Pundi Indonesia, Tbk  

10 BKSW Bank Kesawan, Tbk  

11 BMRI Bank Mandiri (Persero), Tbk 

12 BNBA Bank Bumi Artha, Tbk  

13 BNGA Bank CIMB Niaga, Tbk 

14 BNII Bank Internasional Indonesia, Tbk  

15 BNLI Bank Permata, Tbk  

16 BSWD Bank Of India Indonesia, Tbk 

17 BVIC Bank Victoria Internasional, Tbk  

18 INPC Bank Artha Graha Internasional, Tbk 

19 MAYA Bank Mayapada, Tbk  

20 MEGA Bank Mega, Tbk  

21 NISP Bank OCBC NISP, Tbk  

22 PNBN Bank Pan Indonesia, Tbk 

23 SDRA Bank Himpunan Saudara 1906, Tbk 

            Sumber : Bursa Efek Indonesia 

Informasi yang terkandung dalam Tabel 4.1 di atas merupakan seluruh 

perusahaan industri perbankan yang tercatat di BEI yang menjadi objek dalam penelitian 

ini. Dengan total objek penelitian sebanyak 23 perusahaan, diambil data yang selama 

periode waktu pengamatan yaitu sejak tahun 2007 hingga 2011. Meskipun total tahun 

pengamatan selama 5 tahun namun diambil data dari tahu 2006 hingga tahun 2012 

dengan tujuan untuk memperoleh data variabel independen berupa perubahan jumlah 

simpanan nasabah dan perubahan jumlah simpanan dari bank lain pada tahun 

pengamatan dan variabel dependen yang merupakan nilai 1 tahun setelah tahun 

pengamatan. Sehingga total observasi pada penelitian ini adalah sebanyak 115 observasi. 

Terkait dengan hasil uji normalitas saat dilakukan regresi atas seluruh observasi 

tersebut menunjukkan hasil residual yang tidak terdistribusi normal, maka penulis 

melakukan outlier atas beberapa observasi. Pada Tabel 4.2 berikut ini disebutkan daftar 

observasi yang dijadikan outlier dalam penelitian, yaitu : 
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Tabel 4.2 

Daftar Outlier Penelitian  

No Kode Perusahaan Tahun Observasi 

1 BBCA 2010 

2 BBNI 2010 

3 BBNI 2011 

4 BBRI 2009 

5 BBRI 2010 

6 BBRI 2011 

7 BMRI 2009 

8 BMRI 2010 

9 BNGA 2008 

10 MEGA 2008 

11 MEGA 2010 

12 MEGA 2011 

13 PNBN 2009 

14 PNBN 2011 

Sumber : Data diolah oleh penulis 

4.2 Pembahasan Hasil Pengujian Statistik 

4.2.1 Statistik Deskriptif 

Berikut ini merupakan tabel yang menampilkan hasil pengujian untuk melakukan 

analisa statistik deskriptif untuk melihat angka pada setiap variabel yang digunakan 

dalam penelitian ini, yaitu        yang merupakan simbol dari variabel dependen 

penelitian berupa arus kas operasi setelah tahun pengamatan;      yang merupakan 

variabel independen ke-1 penelitian berupa arus kas operasi tahun pengamatan;    yang 

merupakan earnings atau laba bersih setelah pajak tahun pengamatan sebagai variabel 

independen ke-2; dan variabel independen yang ke-3 yaitu komponen akrual yang terdiri 

dari item-item pada laporan keuangan bank yang disajikan pada tahun pengamatan 

dengan dasar akrual yang merupakan bagian dari akun yang terkait dengan kegiatan 

utama bank, terdiri dari :       (Giro Pada Bank Lain);       (Penempatan Pada Bank 

Lain);          (Interest Expense);      (Simpanan Nasabah);       (Simpanan Dari 

Bank Lain). 
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Tabel 4.3 

Hasil Uji Statistik Deskriptif 

 
 

                                               

 Mean  9.50E+11  2.95E+11  9.31E+11  8.34E+11  4.43E+12 -2.36E+12 -2.11E+13  8.22E+10 

 Median  1.39E+11  1.42E+10  1.00E+11  1.21E+11  1.39E+12 -8.07E+11  1.61E+12  5.21E+09 

 Maximum  2.77E+13  2.71E+13  1.27E+13  1.19E+13  5.14E+13  1.46E+11  4.73E+13  5.12E+12 

 Minimum -1.42E+13 -3.83E+13 -7.28E+12  1.21E+09  3.99E+08 -1.60E+13 -2.45E+15 -3.14E+12 

 Std. Dev.  5.93E+12  6.37E+12  2.28E+12  1.99E+12  8.52E+12  3.10E+12  2.47E+14  9.32E+11 

 Skewness  1.748575 -1.032190  2.313849  3.769015  3.379231 -1.867862 -9.610825  0.996894 

 Kurtosis  10.93013  19.43462  13.79044  17.56569  15.67357  6.700711  94.94595  12.43725 

Sumber : Data diolah oleh penulis 

Berdasarkan informasi yang ditampilkan pada Tabel 4.3, dapat diuraikan mengenai 

penjelasan statistik deskriptif dari setiap variabel penelitian dengan dasar penjelasan 

merujuk pada teori mengenai peran setiap angka pada hasil uji statistik deskriptif yang 

disebutkan oleh Winarno (2009:3.9), yaitu sebagai berikut : 

1. Mean, yaitu merupakan nilai rata-rata dari data penelitian yang diperoleh dari hasil 

penjumlahan seluruh data dan membaginya dengan cacah data. Pada variabel 

penelitian diperoleh nilai mean untuk variabel dependen penelitian yaitu  

       senilai 9.50E+11, sedangkan untuk variabel independen penelitian berupa  

     dan    senilai  2.95E+11 dan 9.31E+11. Selain itu untuk masing – masing 

komponen akrual diperoleh nilai  rata – rata senilai 8.34E+11 untuk  

     ;  4.43E+12 untuk      ; -2.36E+12 untuk        ; -2.11E+13 untuk  

    ; serta senilai  8.22E+10 untuk       

2. Median, adalah nilai tengah atau rata-rata bagi dua buah nilai tengah jika data yang 

digunakan berjumlah genap dari data yang telah diurutkan dari nilai terkecil hingga 

nilai terbesar. Nilai statistik ini merupakan nilai yang tidak mudah terpengaruh oleh 

outlier, terutama jika dibandingkan dengan mean. Dalam hasil uji statistik deskriptif 

atas model variabel penelitian dapat dijelaskan bahwa angka yang merupakan nilai 
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tengah bagi variabel        yaitu senilai 1.39E+11;       senilai 1.42E+10;    

senilai  1.00E+11; serta nilai tengah untuk masing – masing komponen akrual yaitu 

senilai  1.21E+11 untuk      ,  1.39E+12 untuk      , -8.07E+11 untuk 

       ,   1.61E+12 untuk      dan 5.21E+09 untuk      . 

3. Maximum, merupakan nilai terbesar dari data. Nilai terbesar untuk variabel        

yaitu senilai  2.77E+13;      senilai 2.71E+13;    senilai 1.27E+13; serta nilai 

terbesar untuk masing – masing komponen akrual yaitu senilai  1.19E+13 untuk 

     , 5.14E+13 untuk      , 1.46E+11 untuk        , 4.73E+13 untuk 

    dan 5.12E+12 untuk      . 

4. Minimum, merupakan kebalikan dari nilai maximum yaitu merupakan nilai terkecil 

dari keseluruhan data. Nilai terkecil untuk variabel        yaitu senilai -1.42E+13; 

     senilai -3.83E+13;    senilai  -7.28E+12; serta nilai terbesar untuk masing – 

masing komponen akrual yaitu senilai 1.21E+09 untuk      , 3.99E+08 untuk 

     , -1.60E+13 untuk        , -2.45E+15 untuk      dan -3.14E+12 untuk 

     . 

5. Std. Dev (standard deviation), adalah ukuran penyebaran data dalam model yang 

dimiliki oleh masing – masing variabel. Dalam model penelitian, penyebaran data 

pada variabel        yaitu senilai  5.93E+12;      senilai 6.37E+12;    senilai 

2.28E+12; serta ukuran penyebaran data untuk masing – masing komponen akrual 

yaitu senilai  1.99E+12 untuk      , 8.52E+12 untuk      , 3.10E+12 untuk 

       ,  2.47E+14 untuk      dan  9.32E+11 untuk      . 

4.2.2 Uji Normalitas 

Uji normalitas merupakan salah satu jenis uji asumsi yang diperlukan untuk 

mengetahui apakah residual dari model yang digunakan telah terdistribusi normal atau 
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tidak. Hal ini dilakukan karena pengujian penelitian dapat dilakukan dan dinyatakan 

valid jika residual pada model penelitian terdistribusi dengan normal (Widarjono, 

2009:49). Berikut ini merupakan hasil dari uji normalitas berdasarkan model penelitian 

yang digunakan : 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Normalitas 

 

Sumber : Data diolah oleh penulis 

Berdasarkan tabel 4.4 dapat disimpulkan bahwa residual pada model penelitian 

telah terdistribusi normal. Kesimpulan tersebut diambil berdasarkan bentuk dari grafik 

histogram berbentuk menyerupai bentuk lonceng yang jika dibagi dua, kedua bagian dari 

grafik tersebut akan memiliki bagian yang sama. Selain itu, berdasarkan angka statistik 

yang dihasilkan, terlihat bahwa nilai Jarque-Bera sebesar 1.429778 dengan nilai 

probabilitas 0.489246. Hal tersebut mengindikasikan bahwa nilai residual telah 

terdistribusi normal karena nilai statistik dari JB ini tidak signifikan atau mendekati nol 

dan nilai probabilitas dari statistik JB memiliki nilai yang besar atau lebih dari 5%, 

sehingga dapat menerima hipotesis nol yang berarti residual data terdistribusi normal. 
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Hasil uji normalitas tersebut pada mulanya tidak terdistribusi normal saat total 

observasi sebanyak 115 observasi yang disebabkan oleh beberapa observasi yang 

memiliki nilai unik atau ekstrim yang menyebabkan ketimpangan data yang 

dikumpulkan. Namun, peneliti melakukan outlier atas observasi sebanyak 14 sehingga 

diperoleh residual yang terdistribusi normal. 

4.2.3 Penentuan Regresi Dengan Data Panel 

Sebelum melakukan regresi dengan data panel, peneliti terlebih dahulu menentukan 

jenis regresi yang digunakan untuk melakukan regresi dengan data panel tersebut. 

Terdapat tiga jenis pendekatan yang digunakan dalam mengestimasi regresi dengan data 

panel, yaitu pendekatan common effect, fixed affect dan random effect. Tahapan dalam 

menentukan jenis estimasi yang akan digunakan yaitu pertama dengan melakukan Uji 

Chow. Uji Chow dilakukan dengan tujuan untuk menentukan jenis pendekatan common 

effect atau fixed affect, jika tidak ditemukan tingkat probabilitas sesuai dengan ketentuan 

untuk menerima Ho (yaitu probabilitas lebih besar dari 5%) maka selanjutnya akan 

dilakukan Uji Hausman untuk menentukan apakah jenis pendekatan yang akan 

digunakan yaitu berupa random effect ataukah fixed affect. Berikut ini merupakan hasil 

dari Uji Chow yang dilakukan atas model penelitian : 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Chow  

 
Redundant Fixed Effects Tests 

Pool: POOL 

Test cross-section fixed effects 

Effects Test Statistic d.f. Prob. 

Cross-section F 1.299879 (19,53) 0.2231 

      Sumber : Data diolah oleh penulis 
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Berdasarkan hasil Uji Chow atas model penelitian tersebut diatas terlihat bahwa 

hipotesis null yang menyatakan tidak terdapat perubahan struktural diterima. Artinya, 

pendekatan untuk estimasi model regresi dengan data panel untuk penelitian ini yaitu 

bukan menggunakan pendekatan jenis common effect. Keputusan tersebut didasari 

dengan ketentuan analisa Uji Chow yaitu dengan memperhatikan nilai probabilitas 

statistik F. 

Nilai probabilitas statistik F pada model penelitian diperoleh senilai 0.2231 atau lebih 

besar dari 0.05. Hasil tersebut memberikan hasil keputusan bahwa hipotesis nol uji chow 

pada model penelitian tidak dapat ditolak, sehingga model yang digunakan dalam regresi 

data panel pada penelitian ini adalah menggunakan model common effect. 

4.2.4 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik pada model penelitian dilakukan dengan tujuan agar peneliti dapat 

mengetahui apakah model yang digunakan telah memenuhi syarat sebagai model yang 

memiliki sifat Best Linier Unbias Estimator/BLUE atau tidak. Model yang telah 

mencapai BLUE merupakan model yang telah bersifat non multikolinearitas, non 

heteroskedastisitas dan non autokorelasi sehingga model dapat digunakan sebagai alat 

estimasi yang baik dan tidak memiliki variabel independen yang bias (Widarjono, 

2009:101). 

4.2.4.1 Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas merupakan pengujian asumsi klasik yang bertujuan untuk 

mengetahui ada atau tidaknya hubungan antar variabel independen. Jika terdapat 

hubungan antar variabel independen makan terdeteksi adanya multikolinearitas. Model 

yang baik adalah model yang tidak mengandung adanya multikolinearitas, namun 
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kondisi pencapaian BLUE pada model tidak memerlukan asumsi bebas dari masalah 

multikolinearitas (Widarjono, 2009:103). Berikut ini merupakan hasil uji 

multikolinearitas pada model penelitian : 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Multikolinearitas  

                                        

      1.000000 -0.064920  0.169704 -0.209517 -0.036320  0.626965 -0.182748 

   -0.064920  1.000000  0.723610  0.793845 -0.798581 -0.396031  0.391039 

       0.169704  0.723610  1.000000  0.635910 -0.758069 -0.048747  0.292524 

      -0.209517  0.793845  0.635910  1.000000 -0.827935 -0.414804  0.462719 

        -0.036320 -0.798581 -0.758069 -0.827935  1.000000  0.137714 -0.289509 

      0.626965 -0.396031 -0.048747 -0.414804  0.137714  1.000000 -0.046994 

_      -0.182748  0.391039  0.292524  0.462719 -0.289509 -0.046994  1.000000 

   Sumber : Data diolah oleh peneliti 

Hasil uji multikolinearitas dilakukan dengan menganalisa nilai koefisien korelasi (r) 

antar variabel independen pada model ditunjukkan melalui Tabel 4.6 dengan hasil bahwa 

tidak ditemukan korelasi antara variaben independen pada model penelitian atau dengan 

kata lain, seluruh variabel independen dalam peneltiian ini bebas dari 

multikolinearitas. Hal tersebut disimpulkan dengan dasar keputusan bahwa nilai 

koefisien korelasi ketujuh variabel penelitian masing-masing memiliki nilai r lebih 

rendah dari 0.85 dan nilai             yang cukup tinggi yaitu 46.3744% senada 

dengan banyaknya variabel independen yang signifikan berpengaruh terhadap variabel 

dependen. 

4.2.4.2 Uji Autokorelasi 

Uji asumsi klasik yang terakhir yaitu mengenai masalah autokorelasi. Autokorelasi 

terjadi jika adanya korelasi antar variabel gangguan satu observasi dengan observasi lain. 

Dalam penelitian ini digunakan uji breusch-godfrey atau biasa disebut uji lagrange-
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multiplier (LM test) untuk mendeteksi masalah autokorelasi dalam penelitian. Berikut ini 

merupakan hasil uji LM atas model penelitian, yaitu : 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Breusch-Godfrey 

 
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

Obs*R-squared                      6.178761  Prob. Chi-Square(2)                       0.0455 

      Sumber : Data diolah oleh penulis 

Berdasarkan hasil yang ditunjukkan pada Tabel 4.7 ditemukan bahwa dalam model 

regresi penelitian terdeteksi adanya masalah autokorelasi. Hal tersebut diputuskan 

berdasarkan nilai dari nilai probabilitas chi squares lebih kecil dari   = 5%, yaitu 0.455. 

Dengan ditemukan hal tersebut, penulis melakukan treatment guna menghilangkan 

masalah atas uji autokorelasi dengan metode diferensi dengan model estimasi sebagai 

berikut : 

d(      ) = c(1) + c(2)*    +c(3)*  + c(4)*      + c(5)*      + c(6)*        + 

c(7)*     + c(8)*      

Sehingga diperoleh hasil uji heteroskedastisitas seperti yang ditampilkan pada Tabel 4.8 

di bawah ini : 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Breusch-Godfrey 

 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

Obs*R-squared                      3.271790 Prob. Chi-Square(2)                      0.1948 

      Sumber : Data diolah oleh penulis 
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Berdasarkan hasil yang ditunjukkan oleh Tabel 4.8, terlihat bahwa pada model 

penelitian dengan menggunakan uji LM terbukti bahwa model regresi telah bebas dari 

masalah autokorelasi. Hal ini disebabkan oleh nilai probabilitas Chi-Squares senilai 

0.1948 atau lebih besar dari nilai α = 5% maka hal ini juga mendukung bahwa dalam 

model regresi penelitian tidak ada autokorelasi. 

4.2.4.3 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas merupakan salah satu uji asumsi klasik yang dilakukan untuk 

mengetahui apakah dalam model regresi terdapat varian dari variabel gangguan yang 

konstan atau tidak. Model regresi yang baik adalah model yang memiliki varian dari 

variabel gangguan yang konstan atau disebut dengan homoskedastisitas. Terdapat 

berbagai cara dalam mendeteksi asumsi heteroskedastisitas, namun pada penelitian ini 

peneliti menggunakan uji white untuk mendeteksi apakah model regresi terhindar dari 

heteroskedastisitas. Sehubungan dengan penyesuaian atas penyelesaian masalah 

autokorelasi dalam model penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka selanjutnya 

model regresi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model regresi dengan 

diferensi. Berikut ini merupakan hasil dari uji white tersebut : 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Heteroskedastisitas Dengan Metode White  

Heteroskedasticity Test: White 

Obs*R-squared                      34.54047 Prob. Chi-Square(35)                    0.4901 

            Sumber : Data diolah oleh penulis 

Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa model regresi penelitian 

terbebas dari adanya masalah heteroskedastisitas. Hal tersebut diputuskan berdasarkan 

nilai dari nilai probabilitas chi squares lebih besar dari   = 5%, yaitu 0.4901 sehingga 
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hipotesis nol diterima atau dengan kata lain tidak ditemukan adanya 

heteroskedastisitas. 

4.2.5 Analisis Regresi Berganda 

Analisis regresi berganda merupakan analisa hasil regresi atas model penelitian. Hal 

ini dilakukan dengan tujuan untuk menjawab perumusan masalah yang telah dibentuk 

pada BAB I penelitian, khususnya untuk mengetahui pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen penelitian. Pada saat melakukan pengolahan data dengan 

menggunakan software EViews versi ke 7, telah dilakukan pengujian untuk mengetahui 

jenis pendekatan model apa yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu berdasarkan hasil 

uji chow pada Tabel 4.5 disimpulkan bahwa model regresi pada penelitian ini 

menggunakan pendekatan model jenis common effect. Berikut ini merupakan hasil 

regresi model penelitian dengan menggunakan pendekatan dengan jenis tersebut : 

Tabel 4.10 

Hasil Regresi Penelitian 

Variable Coefficient t-statistics Probability 

C  -6.13E+10 -0.059321 0.9529 

     -1.155385 -6.368951 0.0000* 

   3.604316 3.119805 0.0026** 

      -0.567620 -0.770768 0.4434 

      -0.766840 -3.248410 0.0018*** 

        -0.143184 -0.210180 0.8341 

     0.011195 2.045093 0.0445**** 

_      0.411436 0.367481 0.7143 

F-statistic                                                         10.75967 

Prob(F-statistic)                                                         0.000000 

R-squared                                                         0.511260 

Adjusted R-squared                                                         0.463744 

          Sumber : Data diolah oleh penulis 

          *Signifikan pada α = 1%, 

          **Signifikan pada α = 1%, 

    ***Signifikan pada α = 1%, 

   ****Signifikan pada α = 5% 
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4.2.6 Analisis Hipotesis Penelitian 

4.2.6.1 Koefisien Determinasi Yang Disesuaikan (adjusted   ) 

Pengujian atas koefisien determinasi dilakukan untuk seberapa besar proporsi variasi 

variabel dependen dijelaskan oleh variabel independen penelitian. Dengan merujuk pada 

interpretasi yang dilakukan oleh Widarjono (2009:47) dalam contoh melakukan analisis 

regresi dalam bukunya Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya, dapat dijelaskan 

bahwa berdasarkan informasi pada Tabel 4.10 diperoleh koefisien determinasi yang 

disesuaikan (adjusted   ) sebesar 0.463744 atau 46%. Hal ini menjelaskan bahwa variasi 

perubahan arus kas operasi setelah tahun pengamatan yang merupakan variabel 

dependen pada penelitian ini dapat dijelaskan oleh model sebesar 46% dan sisanya, yaitu 

sebesar 54% dijelaskan oleh variabel lain di luar model. 

4.2.6.2 Uji Parsial (t-test) 

Uji parsial atau uji t pada sebuah penelitian merupakan pengujian yang dilakukan 

untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen pada suatu 

model regresi secara masing-masing (parsial). Pada penelitian ini pengujian atas 

pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen digunakan 

untuk mengambil keputusan atas hipotesis ke-1 sampai hipotesis ke-3 yang diajukan 

seperti yang telah dipaparkan pada bagian BAB II sehingga dapat menarik kesimpulan 

atas perumusan masalah ke-1 dan perumusan masalah ke-2 penelitian ini.  

Berdasarkan hasil yang ditampilkan pada Tabel 4.10 disimpulkan bahwa secara 

parsial, variabel independen berupa arus kas operasi, earnings, dan komponen akrual 

berupa penempatan pada bank lain, dan perubahan atas jumlah simpanan nasabah  

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen penelitian. Sedangkan 
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variabel independen berupa komponen akrual yang terdiri dari giro pada bank lain, beban 

bunga dan simpanan dari bank lain tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

variabel dependen. 

Kesimpulan tersebut diputuskan berdasarkan ketentuan mengenai pengambilan 

keputusan atas uji t yang disebutkan oleh Widarjono (2009:46), yaitu dengan 

membandingkan nilai probabilitas t dengan nilai maksimum α = 5%. Jika nilai 

probabilitas (p-value) < 0.05 maka Ho ditolak, dan sebaliknya. Keempat variabel 

independen berupa arus kas operasi, earnings, dan komponen akrual berupa penempatan 

pada bank lain, dan perubahan atas jumlah simpanan nasabah memiliki nilai p-value < 

0.05 yaitu senilai 0.0000, 0.0026, 0.0018, dan 0.0445. Yang dimana arus kas operasi, 

earnings, dan komponen akrual berupa penempatan pada bank lain memiliki nilai p-

value yang signifikan pada α = 1%. Sedangkan komponen akrual berupa perubahan atas 

jumlah simpanan nasabah memiliki nilai p-value yang signifikan pada α = 5%. Artinya, 

keempat variabel independen tersebut dapat digunakan sebagai prediktor atas perubahan 

arus kas operasi setelah tahun pengamatan yang baik karena memiliki tingkat 

signifikansi yang tinggi, sehingga hipotesis nol 1, hipotesis nol 2, hipotesis nol 3b, dan 

hipotesis nol 3d ditolak. 

Sedangkan untuk variabel independen berupa GPBL_T, INTEXP_T, dan ∆SBL_T 

tahun berjalan, dapat disimpulkan variabel independen ini tidak memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel dependen penelitian. Hal ini disebabkan oleh nilai p-value > 

0.05, yaitu senilai 0.4434, 0.8341, dan 0.7143. Sehingga, kondisi tersebut memberikan 

implikasi bahwa hipotesis nol 3a, hipotesis nol 3c, dan hipotesis nol 3e penelitian 

tidak dapat di tolak. 
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4.2.6.3 Uji Simultan (F-test) 

Uji simultan atau uji F merupakan pengujian dengan maksud untuk melihat pengaruh 

variabel independen pada model regresi secara simultan atau secara bersama-sama 

terhadap variabel dependen penelitian. Uji simultan pada penelitian ini digunakan untuk 

memberi kesimpulan mengenai perumusan masalah ke 3 melalui analisa hipotesis ke 4 

yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya. 

Kesimpulan yang diambil dari hasil uji simultan yang diperoleh dilakukan 

berdasarkan hipotesis uji simultan yang diajukan. Adapun hipotesis yang diajukan pada 

pengujian ini yaitu : 

Ho : Semua variabel independen secara serempak bukan merupakan penjelas yang 

signifikan terhadap variabel dependen. 

Ha : Semua variabel independen secara serempak merupakan penjelas yang signifikan 

terhadap variabel dependen. 

Kemudian, untuk mengambil keputusan dalam  menerima atau menolak hipotesis nol 

yaitu dengan ketentuan jika nilai probabilitas f statistik ≤ 5% maka hipotesis nol ditolak, 

sehingga hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa semua variabel independen secara 

serempak merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen diterima 

(Widarjono, 2009:69). Berdasarkan hasil pada Tabel 4.10, dapat di tarik kesimpulan 

bahwa seluruh variabel independen pada penelitian ini secara serempak berpengaruh 

secara signifikan terhadap variabel dependen penelitian. Hal ini terlihat dari nilai 

probabilitas statistik f senilai 0% atau berarti lebih kecil dari tingkat α = 5%. Sehingga 
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dapat diambil keputusan bahwa hipotesis nol uji f ditolak atau dengan kata lain hipotesis 

nol 4 penelitian ditolak.  

4.2.6.4 Koefisien Regresi 

Pada hasil regresi yang ditampilkan pada Tabel 4.10, diperoleh persamaan model 

regresi sebagai berikut : 

d(      ) = -61257537599.3 – 1.15538481781*     + 3.60431582664*   – 

0.567620148065*      – 0.766840058999*      – 0.143183711708*        + 

0.0111945204587*     + 0.411435807812*      

Sehingga, dengan persamaan tersebut diperoleh interpretasi sebagai berikut : 

1) Koefisien konstanta sebesar -61257537599.3 memberikan indikasi bahwa jika nilai 

cash flow from operation, earnings dan seluruh komponen akrual tahun pengamatan 

memiliki nilai nol, maka nilai perubahan atas cash flow from operation setelah tahun 

pengamatan yang dimiliki oleh perusahaan go public yang tergolong ke dalam 

industri perbankan tahun 2007 sampai tahun 2012 akan turun sebesar 61257537599.3 

satuan 

2) Koefisien regresi yang dimiliki oleh cash flow from operation tahun pengamatan 

dihasilkan senilai -1.15538481781. Hal tersebut memiliki arti yaitu jika CFO_T 

mengalami kenaikan satu satuan, maka nilai perubahan atas CFO setelah tahun 

pengamatan akan mengalami penurunan sebesar 1.15538481781 satuan dengan 

asumsi variabel lain dinyatakan konstan 

3) Koefisien regresi yang dimiliki oleh earning tahun pengamatan dihasilkan senilai 

3.60431582664. Hal tersebut memiliki arti yaitu jika variabel earning mengalami 

kenaikan satu satuan, maka nilai perubahan atas CFO setelah tahun pengamatan akan 
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mengalami peningkatan sebesar 3.60431582664 satuan dengan asumsi variabel lain 

dinyatakan konstan. 

4) Koefisien regresi yang dimiliki oleh komponen akrual berupa penempatan pada bank 

lain tahun pengamatan dihasilkan senilai -0.766840058999. Hal tersebut memiliki 

arti yaitu jika variabel penempatan pada bank lain mengalami kenaikan satu satuan, 

maka nilai perubahan atas CFO setelah tahun pengamatan akan mengalami 

penurunan sebesar 0.766840058999 satuan dengan asumsi variabel lain dinyatakan 

konstan. 

5) Koefisien regresi yang dimiliki oleh komponen akrual berupa simpanan nasabah 

tahun pengamatan dihasilkan senilai 0.0111945204587. Hal tersebut memiliki arti 

yaitu jika variabel simpanan nasabah mengalami kenaikan satu satuan, maka nilai 

perubahan atas CFO setelah tahun pengamatan akan mengalami peningkatan sebesar 

0.0111945204587 satuan dengan asumsi variabel lain dinyatakan konstan. 

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian 

4.3.1 Pengaruh Tahun Pengamatan Terhadap Arus Kas Operasi Tahun 

Selanjutnya 

Arus kas operasi merupakan aliran kas masuk dan kas keluar berdasarkan aktivitas 

operasi yang di miliki oleh entitas. Melalui angka arus kas operasi, pengguna laporan 

keuangan dapat mengetahui bagaimana entitas menghasilkan dan menggunakan kas dan 

setara kas. Hal tersebut penting untuk dikaji lebih dalam, khususnya bagi perusahaan 

yang menjadi objek dalam penelitian ini yaitu perusahaan yang tergolong dalam industri 

perbankan. Selain itu, sesuai dengan sifat dari angka arus kas operasi yang bersifat 

historis sehingga selain digunakan sebagai bahan evaluasi kejadian di masa lampau dan 

masa kini, dapat juga digunakan sebagai alat prediksi kondisi perusahaan di masa depan. 
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Untuk itu, penelitian ini dilakukan dengan maksud membuktikan secara empiris 

mengenai peran arus kas operasi dalam memberikan gambaran dan kegunaannya sebagai 

prediktor arus kas operasi di tahun mendatang karena sifat historis yang di milikinya. Hal 

tersebut telah berhasil dibuktikan melalui pengujian terhadap hipotesis 1. Hasil pengujian 

terhadap hipotesis tersebut memberikan hasil yang sesuai dengan hasil penelitian yang 

telah dilakukan oleh penelitian terdahulu yaitu bahwa arus kas operasi tahun pengamatan 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perubahan arus kas operasi tahun 

selanjutnya. 

Jika dibandingkan dengan prediktor lain yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

laba bersih dan komponen – komponen akrual pada laporan keuangan, arus kas operasi 

tahun pengamatan memiliki kemampuan yang paling signifikan dalam memprediksi 

perubahan arus kas operasi tahun selanjutnya. Hal ini diperoleh dengan membandingkan 

nilai probabilitas t yang dimiliki pada setiap variabel, yang dimana nilai probabilitas t 

arus kas operasi tahun pengamatan diperoleh senilai 0.0000 atau paling jauh dari batas α 

= 5% jika dibandingkan dengan alat prediktor lain yang berperan sebagai variabel 

independen dalam penelitian ini. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian terdahulu yaitu 

penelitian yang dilakukan oleh De Fond dan Hung (2001), Bandi dan Rahmawati (2005), 

Dahler dan Febrianto (2006) dan Lev, et al. (2009). 

4.3.2 Pengaruh Laba Bersih Tahun Pengamatan Terhadap Arus Kas Operasi 

Tahun Selanjutnya 

Laba bersih pada laporan keuangan merupakan salah satu aspek utama yang menjadi 

perhatian para pengguna laporan keuangan dalam menilai kinerja perusahaan. 

Subramanyam dan Wild (2010:93) mengatakan bahwa laporan laba rugi dapat 
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memberikan informasi mengenai sumber dan penggunaan kas, sehingga seharusnya 

angka laba bersih dapat digunakan untuk memberikan gambaran atas arus kas operasi 

perusahaan.  

Penelitian ini berhasil mendukung pernyataan tersebut melalui hasil pengujian atas 

hipotesis 2 yaitu bahwa laba bersih merupakan prediktor yang signifikan dalam 

memprediksi perubahan arus kas operasi tahun selanjutnya. Hal ini juga mendukung 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu yaitu bahwa laba bersih dapat 

digunakan dalam melakukan prediksi atas perubahan arus kas operasi di masa mendatang 

meskipun tidak melebihi kemampuan arus kas operasi tahun pengamatan dalam 

memprediksi arus kas operasi tahun selanjutnya.  

Hasil penelitian ini secara bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Parawiyati dan Baridwan (1998), serta Kim dan Kross (2002). Mereka 

menyimpulkan bahwa laba bersih tahun berjalan memiliki kemampuan yang lebih 

signifikan sebagai prediktor arus kas operasi tahun selanjutnya jika dibandingkan dengan 

kemampuan prediksi arus kas operasi tahun berjalan dalam memprediksi arus kas operasi 

tahun selanjutnya. 

4.3.3 Pengaruh Komponen Akrual Tahun Pengamatan Terhadap Arus Kas 

Operasi Tahun Selanjutnya 

Komponen-komponen akrual secara keseluruhan dianggap memiliki kemampuan 

yang lebih signifikan sebagai prediktor arus kas masa depan. Dalam hal perusahaan 

industri perbankan, laporan keuangan secara keseluruhan dicatat dengan dasar akrual 

terkecuali laporan arus kas. Dengan didukung oleh pernyataan  Mackenzie (2012:100) 

bahwa laporan arus kas disajikan terkait dengan aktivitas yang berhubungan langsung 
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terhadap kegiatan operasional bank, maka pencatatan atas aktivitas tersebut seharusnya 

dapat membantu pengguna laporan keuangan untuk memperoleh gambaran mengenai 

kondisi arus kas perusahaan di masa lampau, masa kini, serta masa depan. 

Penelitian ini telah membuktikan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh bank, yang 

terkait langsung dengan kegiatan nasabah yaitu perubahan jumlah penempatan pada bank 

lain memiliki tingkat signifikansi yang paling tinggi dibandingkan dengan komponen 

akrual lain dalam memprediksi perubahan arus kas operasi di tahun selanjutnya. Hal ini 

kemungkinan disebabkan oleh tujuan dasar dari kegiatan ini yaitu untuk melakukan 

penanaman dana pada bank lain sehingga sangat terkait dengan perubahan jumlah aliran 

kas operasi yang dimiliki bank 1 (satu) tahun selanjutnya. Selain jumlah penempatan 

pada bank lain, perubahan jumlah simpanan nasabah juga memiliki kemampuan yang 

signifikan.  

Sedangkan komponen akrual berupa giro pada bank lain, beban bunga dan perubahan 

jumlah simpanan dari bank lain memiliki hubungan yang tidak signifikan. Hal ini 

mungkin disebabkan karena komponen komponen tersebut memiliki daya prediksi untuk 

jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun ke depan seperti hasil uji yang ditampilkan pada 

Tabel 4.11 atas ketiga variabel tersebut. Sehingga saat digunakan untuk memprediksi 

perubahan jumlah arus kas operasi dalam waktu yang dekat atau hanya 1 (satu) tahun 

memberikan hasil yang tidak signifikan. Hasil dalam penelitian ini berbeda dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Triyono (2011) yaitu dalam penelitian ini ditemukan hasil 

yang mendukung pernyataan Joni (2013) bahwa komponen akrual (dalam penelitian ini 

berupa perubahan jumlah simpanan nasabah) memiliki kemampuan sebagai prediktor 

yang lebih signifikan dibandingkan dengan laba bersih. 
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Tabel 4.11 

Hasil Pengujian Statistik Variabel Yang Tidak Signifikan Untuk Prediksi 3 Tahun 

ke Depan 

Variable Coefficient t-statistics Probability 

C      6.25E+11 
 

  0.410070 0.6839 

     * 4.776073   4.286706 0.0001 

          1.968321   3.370475 0.0016 

_     *** -2.211853 -1.786024 0.0815 

        Sumber : Data diolah oleh penulis 

          *Signifikan pada α = 1%, 

          **Signifikan pada α = 1%, 

          ***Signifikan pada α = 10%, 

     

  

 

4.4 Implikasi Manajerial 

Sesuai dengan teori sinyal yang berlaku pada perusahaan go publik, pihak 

manajemen yang berperan dalam pengembangan kinerja perusahaan umumnya memiliki 

tujuan agar melalui laporan keuangan perusahaan dapat dengan jelas menunjukkan 

kinerja yang baik (memberi sinyal positif) kepada setiap pembaca laporan keuangan, 

khususnya bagi para pemegang saham. Untuk itu, demi mengantisipasi kemampuan para 

analis dan pengguna laporan keuangan lainnya dalam membaca laporan keuangan dan 

melakukan peramalan atas kondisi perusahaan di masa depan, penelitian ini bertujuan 

untuk menguji akun-akun yang mampu menggambarkan kondisi perusahaan di masa 

depan melalui arus kas operasi. 

Hasil yang diperoleh yaitu mengenai kemampuan prediksi yang signifikan 

dimiliki oleh arus kas operasi, laba bersih serta komponen-komponen akrual tahun 

pengamatan pada bank dalam memprediksi perubahan atas arus kas operasi di tahun 
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selanjutnya. Berdasarkan hasil penelitian ini, telah terbukti bahwa angka pada laporan 

keuangan perbankan yang go public dan tercatat pada PT Bursa Efek Indonesia memiliki 

tingkat relevansi yang baik dikarenakan sifat historis angka-angka pada laporan 

keuangan dapat digunakan sebagai alat yang memberikan gambaran atas kinerja 

perusahaan di masa depan dengan kemampuan prediksi yang dimilikinya. 

Maka, bagi para pengguna laporan keuangan baik pemegang saham maupun 

pihak lain yang bermaksud untuk menilai kinerja perusahaan di masa depan baiknya 

tidak hanya terfokus pada angka laba bersih maupun arus kas yang tertera pada laporan 

keuangan tetapi juga pada angka-angka akrual yang terkait dengan aktivitas operasional 

bank. Karena, bank merupakan perusahaan jasa keuangan yang memiliki fungsi sebagai 

lembaga intermediasi menggunakan kas sebagai produk utamanya. Sehingga, dalam 

melakukan penilaian atas kinerja bank harus dilakukan penilaian atas berbagai sudut 

yang salah satunya dengan mempertimbangkan angka-angka akrual yang memiliki 

pengaruh signifikan atas aliran kas bank di masa mendatang. 
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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengujian empiris yang telah dilakukan, dapat disimpulkan 

bahwa variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu arus kas operasi 

tahun pengamatan; laba bersih tahun pengamatan; dan komponen-komponen akrual yang 

terdiri dari penempatan pada bank lain, serta perubahan jumlah simpanan nasabah pada 

tahun pengamatan merupakan prediktor yang signifikan dalam memprediksi perubahan 

atas arus kas operasi di tahun selanjutnya. Namun, komponen akrual berupa giro pada 

bank lain, beban bunga, dan perubahan jumlah simpanan dari bank lain pada tahun 

pengamatan bukan merupakan prediktor yang signifikan dalam memprediksi perubahan 

arus kas operasi tahun selanjutnya. 

Di antara seluruh prediktor yang digunakan dalam penelitian ini, arus kas operasi 

tahun pengamatan merupakan prediktor yang paling signifikan dalam memprediksi 

perubahan atas arus kas operasi tahun selanjutnya. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian 

yang dilakukan oleh De Fond dan Hung (2001), Bandi dan Rahmawati (2005), Dahler 

dan Febrianto (2006) dan Lev, et al. (2009). Sedangkan komponen akrual berupa 

penempatan pada bank lain merupakan prediktor yang lebih signifikan dibandingkan 

prediktor lain selain arus kas operasi.  

Di samping itu, secara keseluruhan jika seluruh prediktor diuji secara simultan 

memiliki tingkat probabilitas yang signifikan mempengaruhi perubahan atas arus kas 

operasi di masa depan. Untuk itu, meskipun secara parsial terdapat 3 komponen akrual 

yang tidak secara signifikan mempengaruhi perubahan arus kas operasi di masa depan 
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akan tetapi jika digunakan secara bersama-sama dengan prediktor lain merupakan 

prediktor yang andal dalam memprediksi arus kas operasi di tahun selanjutnya. 

5.2 Keterbatasan dan Saran 

Pada saat melakukan penyelesaian atas penelitian ini peneliti memiliki beberapa 

keterbatasan yakni tidak memasukkan pengaruh kondisi ekonomi dalam pengujian 

hipotesis sehingga tidak mencerminkan kondisi ketidakstabilan ekonomi. Berdasarkan 

hasil yang telah diperoleh dalam penelitian ini, penulis memberikan saran untuk 

beberapa pihak sebagai berikut : 

1. Bagi investor, kas merupakan produk utama yang digunakan oleh bank. Oleh sebab 

itu, arus kas operasi; laba bersih serta akun lain pada laporan keuangan yang terkait 

langsung dengan aktivitas aliran kas bank baiknya menjadi sorotan utama dalam 

menilai kinerja bank terutama saat ingin memiliki gambaran atas perubahan posisi 

kas perusahaan di masa mendatang 

2. Bagi objek penelitan, sebaiknya pihak pengelola bank lebih memperhatikan segala 

jenis kegiatan yang terkait langsung dengan nasabah terutama penghimpunan dana 

dari nasabah. Karena kegiatan ini terbukti mempengaruhi posisi kas perusahaan di 

masa selanjutnya. Jika dapat dikelola dengan baik maka diharapkan akan 

berpengaruh pada aliran kas masa depan yang meningkat. 

3. Bagi penelitian selanjutnya, sebaiknya melakukan penelitian atas laporan arus kas 

secara menyeluruh seperti yang dilakukan oleh Bandi dan Rahmawati (2005) yang 

melakukan penelitian atas 3 (tiga) jenis aktivitas dalam laporan arus kas, namun 

dilakukan pada objek penelitian berupa perusahaan jasa keuangan seperti perbankan 

dengan periode pengamatan yang lebih panjang. 
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LAMPIRAN – LAMPIRAN 

Lampiran 1. Data Angka Variabel Setiap Perusahaan 

Perusahaan Tahun CFO Tahun t+1 CFO Tahun t E Tahun t 

BABP 

2007 (600,748,790,000) (86,348,264,000) 20,647,835,000 

2008 311,052,043,000 (600,748,790,000) 1,925,744,000 

2009 681,124,550,000 311,052,043,000 5,043,438,000 

2010 (300,229,887,000) 681,124,550,000 28,203,291,000 

2011 167,750,404,000 (300,229,887,000) (113,618,372,000) 

BBCA 

2007 (1,743,764,000,000) 8,806,087,000,000 4,489,252,000,000 

2008 27,121,277,000,000 (1,743,764,000,000) 5,776,139,000,000 

2009 3,305,964,000,000 27,121,277,000,000 6,807,242,000,000 

2010 (38,270,667,000,000) 3,305,964,000,000 8,479,273,000,000 

2011 27,715,044,000,000 (38,270,667,000,000) 10,817,798,000,000 

BBKP 

2007 (1,695,286,000,000) (2,516,698,000,000) 375,126,000,000 

2008 3,149,982,000,000 (1,695,286,000,000) 368,780,000,000 

2009 5,229,483,000,000 3,149,982,000,000 362,237,000,000 

2010 (3,205,341,000,000) 5,229,483,000,000 492,761,000,000 

2011 2,877,767,000,000 (3,205,341,000,000) 741,478,000,000 

BBNI 

2007 (12,340,073,000,000) 10,187,279,000,000 897,928,000,000 

2008 4,697,103,000,000 (12,340,073,000,000) 1,222,485,000 

2009 (14,154,127,000,000) 4,697,103,000,000 2,483,995,000,000 

2010 15,348,156,000,000 (14,154,127,000,000) 4,101,706,000,000 

2011 6,948,459,000,000 15,348,156,000,000 5,808,218,000,000 

BBNP 

2007 8,261,604,000 423,328,102,000 31,849,014,000 

2008 (212,156,962,000) 8,261,604,000 28,364,534,000 

2009 115,141,301,000 (212,156,962,000) 29,399,325,000 

2010 57,762,204,000 115,141,301,000 51,084,535,000 

2011 641,771,729,000 57,762,204,000 68,145,768,000 

BBRI 

2007 (14,213,727,000,000) 23,989,782,000,000 4,838,001,000,000 

2008 20,773,718,000,000 (14,213,727,000,000) 5,958,368,000,000 

2009 54,335,687,000,000 20,773,718,000,000 7,308,292,000,000 

2010 15,668,082,000,000 54,335,687,000,000 11,472,385,000,000 

2011 (24,097,325,000,000) 15,668,082,000,000 15,087,996,000,000 

BCIC 

2007 (5,962,802,000,000) (312,179,000,000) 56,945,000,000 

2008 323,996,000,000 (5,962,802,000,000) (7,281,150,000,000) 

2009 617,169,000,000 323,996,000,000 265,483,000,000 

2010 (300,150,000,000) 617,169,000,000 217,963,000,000 

2011 81,376,000,000 (300,150,000,000) 260,445,000,000 

BDMN 

2007 3,116,534,000,000 (4,977,809,000,000) 2,116,915,000,000 

2008 (1,098,934,000,000) 3,116,534,000,000 1,530,022,000,000 

2009 (2,962,519,000,000) (1,098,934,000,000) 1,532,533,000,000 
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Perusahaan Tahun CFO Tahun t+1 CFO Tahun t E Tahun t 

BDMN 2010 (8,762,571,000,000) (2,962,519,000,000) 2,983,761,000,000 

BDMN 2011 (3,178,032,000,000) (8,762,571,000,000) 3,373,192,000,000 

BEKS 

2007 (6,762,969,684) 14,239,847,234 713,431,649 

2008 (154,323,000,000) (6,762,969,684) 32,012,458,087 

2009 (151,263,000,000) (154,323,000,000) (134,870,000,000) 

2010 502,901,000,000 (151,263,000,000) (88,646,000,000) 

2011 64,251,000,000 502,901,000,000 (147,253,000,000) 

BKSW 

2007 (162,013,589,191) (43,637,717,497) 6,258,522,759 

2008 194,805,462,688 (162,013,589,191) 3,113,077,357 

2009 (41,398,000,000) 194,805,462,688 3,988,339,375 

2010 (625,257,000,000) (41,398,000,000) 1,212,000,000 

2011 554,892,000,000 (625,257,000,000) 6,182,000,000 

BMRI 

2007 521,717,000,000 5,803,964,000,000 4,347,491,000,000 

2008 12,360,087,000,000 521,717,000,000 5,315,316,000,000 

2009 38,064,274,000,000 12,360,087,000,000 7,198,488,000,000 

2010 2,044,064,000,000 38,064,274,000,000 9,369,226,000,000 

2011 8,798,671,000,000 2,044,064,000,000 12,695,885,000,000 

BNBA 

2007 (1,133,900,381,912) 34,255,108,520 20,801,644,265 

2008 352,782,230,979 (1,133,900,381,912) 27,621,261,140 

2009 78,525,965,304 352,782,230,979 28,213,676,725 

2010 (169,889,532,129) 78,525,965,304 28,113,202,804 

2011 (77,503,485,602) (169,889,532,129) 42,624,596,226 

BNGA 

2007 (4,886,733,000,000) (89,504,000,000) 1,510,527,000,000 

2008 (2,410,150,000,000) (4,886,733,000,000) 678,189,000,000 

2009 8,543,683,000,000 (2,410,150,000,000) 1,575,328,000,000 

2010 (4,434,384,000,000) 8,543,683,000,000 2,562,553,000,000 

2011 9,751,848,000,000 (4,434,384,000,000) 3,176,960,000,000 

BNII 

2007 55,921,000,000 (4,288,372,000,000) 352,828,000,000 

2008 3,852,957,000,000 55,921,000,000 468,697,000,000 

2009 (285,369,000,000) 3,852,957,000,000 (40,969,000,000) 

2010 (2,214,531,000,000) (285,369,000,000) 531,126,000,000 

2011 3,621,444,000,000 (2,214,531,000,000) 671,096,000,000 

BNLI 

2007 4,771,294,000,000 (29,790,000,000) 499,025,000,000 

2008 (3,598,309,000,000) 4,771,294,000,000 452,409,000,000 

2009 4,610,485,000,000 (3,598,309,000,000) 480,155,000,000 

2010 5,592,736,000,000 4,610,485,000,000 1,011,085,000,000 

2011 3,403,807,000,000 5,592,736,000,000 1,156,878,000,000 

BSWD 

2007 (337,621,778,582) 23,634,201,391 8,486,484,180 

2008 83,151,143,688 (337,621,778,582) 19,221,390,130 

2009 (44,080,640,757) 83,151,143,688 36,950,246,723 

2010 145,819,075,171 (44,080,640,757) 35,092,115,873 

2011 57,784,500,159 145,819,075,171 48,072,269,679 
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BVIC 2007 165,967,711,000 (202,630,945,000) 49,553,859,000 

BVIC 

2008 36,735,944,000 165,967,711,000 35,261,542,000 

2009 5,444,500,232,000 36,735,944,000 46,239,686,000 

2010 (323,555,923,000) 5,444,500,232,000 106,801,942,000 

2011 444,894,718,000 (323,555,923,000) 187,402,442,000 

INPC 

2007 (390,039,357,477) (89,948,037,612) 15,070,492,746 

2008 1,627,210,484,393 (390,039,357,477) 21,874,050,585 

2009 2,206,937,338,166 1,627,210,484,393 41,857,582,284 

2010 233,811,000,000 2,206,937,338,166 83,669,240,494 

2011 (1,286,379,000,000) 233,811,000,000 100,430,000,000 

MAYA 

2007 103,570,932,000 (839,228,740,000) 40,744,450,000 

2008 173,034,791,000 103,570,932,000 40,965,181,000 

2009 562,537,357,000 173,034,791,000 41,098,969,000 

2010 344,290,786,000 562,537,357,000 76,954,220,000 

2011 1,291,302,883,000 344,290,786,000 171,275,437,000 

MEGA 

2007 (5,719,729,000,000) (277,639,000,000) 520,719,000,000 

2008 (2,378,356,000,000) (5,719,729,000,000) 501,681,000,000 

2009 1,724,159,000,000 (2,378,356,000,000) 537,460,000,000 

2010 6,620,250,000,000 1,724,159,000,000 951,800,000,000 

2011 (753,835,000,000) 6,620,250,000,000 1,073,352,000,000 

NISP 

2007 7,241,092,000,000 (1,075,825,000,000) 250,084,000,000 

2008 (240,009,000,000) 7,241,092,000,000 316,922,000,000 

2009 (2,563,912,000,000) (240,009,000,000) 529,204,000,000 

2010 1,914,545,000,000 (2,563,912,000,000) 418,662,000,000 

2011 2,198,334,000,000 1,914,545,000,000 752,654,000,000 

PNBN 

2007 1,020,145,000,000 (1,909,516,000,000) 852,252,000,000 

2008 7,949,722,000,000 1,020,145,000,000 701,361,000,000 

2009 11,654,489,000,000 7,949,722,000,000 1,079,833,000,000 

2010 (9,553,020,000,000) 11,654,489,000,000 1,448,937,000,000 

2011 (9,464,527,000,000) (9,553,020,000,000) 2,053,115,000,000 

SDRA 

2007 75,399,441,059 (4,084,640,967) 31,603,716,557 

2008 160,023,346,642 75,399,441,059 37,657,569,164 

2009 138,965,000,000 160,023,346,642 35,645,048,983 

2010 695,282,000,000 138,965,000,000 59,941,000,000 

2011 459,130,000,000 695,282,000,000 90,043,000,000 
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BABP 

2007 125,703,511,000 518,556,600,000 (365,928,696,000) 

2008 79,416,285,000 319,122,880,000 (408,995,246,000) 

2009 112,530,310,000 329,516,130,000 (430,071,835,000) 

2010 101,852,717,000 1,148,055,884,000 (435,035,162,000) 

2011 121,454,426,000 682,442,396,000 (460,866,841,000) 

BBCA 

2007 303,429,000,000 6,391,403,000,000 (6,748,076,000,000) 

2008 7,909,406,000,000 4,936,408,000,000 (6,944,833,000,000) 

2009 11,903,845,000,000 5,259,335,000,000 (8,033,181,000,000) 

2010 2,650,726,000,000 61,326,849,000,000 (7,723,774,000,000) 

2011 2,499,443,000,000 43,010,506,000,000 (7,730,157,000,000) 

BBKP 

2007 73,568,000,000 3,757,515,000,000 (1,924,020,000,000) 

2008 764,218,000,000 1,523,430,000,000 (1,903,932,000,000) 

2009 473,377,000,000 620,392,000,000 (2,304,828,000,000) 

2010 341,331,000,000 5,473,939,000,000 (2,036,101,000,000) 

2011 151,096,000,000 4,201,914,000,000 (2,516,190,000,000) 

BBNI 

2007 1,170,800,000,000 14,808,515,000,000 (7,410,289,000,000) 

2008 1,700,793,000,000 22,641,940,000,000 (6,661,349,000,000) 

2009 6,927,618,000,000 29,851,712,000,000 (8,294,120,000,000) 

2010 1,344,771,000,000 38,385,316,000,000 (7,099,714,000,000) 

2011 2,130,270,000,000 49,328,028,000,000 (7,495,982,000,000) 

BBNP 

2007 46,086,757,000 186,955,490,000 (219,942,987,000) 

2008 85,070,830,000 315,446,263,000 (203,144,877,000) 

2009 190,737,379,000 325,987,398,000 (252,639,024,000) 

2010 119,361,693,000 733,550,533,000 (212,053,278,000) 

2011 87,177,519,000 526,435,370,000 (318,641,938,000) 

BBRI 

2007 913,618,000,000 14,629,443,000,000 (6,544,059,000,000) 

2008 3,386,080,000,000 22,235,561,000,000 (8,445,579,000,000) 

2009 8,990,275,000,000 40,495,057,000,000 (12,284,636,000,000) 

2010 5,658,053,000,000 83,272,140,000,000 (11,726,559,000,000) 

2011 5,533,164,000,000 73,596,356,000,000 (13,737,272,000,000) 

BCIC 

2007 81,423,000,000 2,025,141,000,000 (774,137,000,000) 

2008 12,701,000,000 220,903,000,000 (751,184,000,000) 

2009 433,175,000,000 448,969,000,000 (475,715,000,000) 

2010 327,085,000,000 2,074,343,000,000 (573,757,000,000) 

2011 502,235,000,000 1,245,654,000,000 (828,832,000,000) 

BDMN 

2007 597,400,000,000 4,959,485,000,000 (5,662,297,000,000) 

2008 3,606,269,000,000 3,488,786,000,000 (6,841,478,000,000) 

2009 1,907,506,000,000 4,189,435,000,000 (7,469,309,000,000) 

2010 1,658,426,000,000 8,662,732,000,000 (4,509,295,000,000) 

2011 2,639,404,000,000 13,231,882,000,000 (5,936,173,000,000) 

BEKS 
2007 2,047,179,718 3,130,690,034 (98,017,673,433) 

2008 2,635,141,343 398,649,843 (100,940,538,031) 
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BEKS 

2009 3,278,000,000 48,195,000,000 (100,506,000,000) 

2010 5,040,000,000 248,638,000,000 (76,095,000,000) 

2011 9,848,000,000 770,321,000,000 (273,451,000,000) 

BKSW 

2007 17,564,903,418 6,199,483,548 145,572,067,760 

2008 31,476,812,197 190,698,213,269 133,383,318,940 

2009 79,639,000,000 95,915,000,000 (132,286,381,950) 

2010 176,209,000,000 206,526,000,000 (120,273,000,000) 

2011 55,079,000,000 711,339,000,000 (135,811,000,000) 

BMRI 

2007 1,387,595,000,000 16,833,324,000,000 (11,573,106,000,000) 

2008 7,406,529,000,000 29,404,818,000,000 (12,536,617,000,000) 

2009 7,402,647,000,000 41,402,410,000,000 (15,821,849,000,000) 

2010 8,559,665,000,000 28,914,035,000,000 (14,413,041,000,000) 

2011 9,816,828,000,000 51,393,062,000,000 (15,954,037,000,000) 

BNBA 

2007 27,058,335,265 122,989,754,269 (88,635,743,311) 

2008 18,959,786,274 175,799,732,629 (97,652,718,851) 

2009 49,228,301,391 305,142,812,699 (98,999,652,468) 

2010 28,137,497,193 905,678,418,775 (111,330,783,396) 

2011 17,983,918,617 770,238,492,508 (118,847,501,077) 

BNGA 

2007 288,305,000,000 4,272,144,000,000 (2,607,688,000,000) 

2008 3,061,609,000,000 1,827,563,000,000 (4,997,335,000,000) 

2009 1,256,362,000,000 2,062,212,000,000 (5,161,062,000,000) 

2010 659,694,000,000 10,983,436,000,000 (5,122,137,000,000) 

2011 1,383,254,000,000 6,087,151,000,000 (6,864,464,000,000) 

BNII 

2007 227,022,000,000 1,680,581,000,000 (3,021,161,000,000) 

2008 456,017,000,000 2,078,065,000,000 (3,186,666,000,000) 

2009 1,091,615,000,000 1,392,198,000,000 (3,135,791,000,000) 

2010 377,051,000,000 5,619,810,000,000 (2,924,809,000,000) 

2011 906,972,000,000 7,628,692,000,000 (3,919,972,000,000) 

BNLI 

2007 223,508,000,000 311,713,000,000 (1,799,116,000,000) 

2008 703,848,000,000 2,032,071,000,000 (2,329,828,000,000) 

2009 233,989,000,000 2,686,314,000,000 (3,192,960,000,000) 

2010 302,632,000,000 5,245,139,000,000 (2,798,118,000,000) 

2011 376,110,000,000 8,873,681,000,000 (3,966,675,000,000) 

BSWD 

2007 12,310,146,603 62,316,807,222 (68,941,963,096) 

2008 20,714,342,427 206,095,396,123 (69,459,707,546) 

2009 8,278,029,390 51,879,013,991 (84,719,952,367) 

2010 7,866,155,429 114,600,905,710 (81,993,761,170) 

2011 34,111,896,380 193,975,759,090 (81,127,327,254) 

BVIC 

2007 1,207,672,000 197,194,858,000 (272,190,619,000) 

2008 5,042,739,000 364,205,325,000 (406,684,969,000) 

2009 1,980,979,000 916,800,404,000 (501,977,159,000) 

2010 2,130,049,000 2,367,964,031,000 (607,796,420,000) 
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BVIC 2011 4,515,582,000 1,986,318,238,000 (679,073,822,000) 

INPC 

2007 32,364,120,616 168,378,723,270 (714,896,511,111) 

2008 31,327,525,160 240,450,479,873 (807,116,758,619) 

2009 314,411,562,484 559,877,021,444 (1,114,059,914,388) 

2010 373,380,000,000 2,024,432,000,000 (918,249,940,831) 

2011 278,441,000,000 2,051,447,000,000 (961,737,000,000) 

MAYA 

2007 4,119,933,000 194,886,128,000 (275,949,799,000) 

2008 6,349,220,000 229,087,605,000 (330,096,466,000) 

2009 23,353,440,000 270,464,456,000 (529,088,036,000) 

2010 20,715,541,000 1,822,919,294,000 (567,061,088,000) 

2011 60,135,216,000 1,514,934,504,000 (714,106,654,000) 

MEGA 

2007 326,539,000,000 1,259,660,000,000 (1,953,050,000,000) 

2008 480,994,000,000 2,445,048,000,000 (2,112,213,000,000) 

2009 393,773,000,000 1,572,120,000,000 (2,179,095,000,000) 

2010 563,923,000,000 10,393,818,000,000 (1,910,379,000,000) 

2011 651,037,000,000 10,285,428,000,000 (2,485,184,000,000) 

NISP 

2007 65,549,000,000 1,408,604,000,000 (1,444,965,000,000) 

2008 59,532,000,000 2,669,678,000,000 (1,385,114,000,000) 

2009 104,772,000,000 2,925,640,000,000 (1,813,937,000,000) 

2010 108,060,000,000 4,273,152,000,000 (1,641,200,000,000) 

2011 207,738,000,000 3,293,731,000,000 (1,931,724,000,000) 

PNBN 

2007 320,848,000,000 3,056,020,000,000 (2,093,513,000,000) 

2008 1,364,522,000,000 5,293,561,000,000 (3,451,922,000,000) 

2009 857,136,000,000 8,107,083,000,000 (3,224,990,000,000) 

2010 868,754,000,000 16,989,076,000,000 (3,981,493,000,000) 

2011 1,185,222,000,000 15,968,557,000,000 (4,982,909,000,000) 

SDRA 

2007 3,187,712,012 146,786,068,594 (78,630,611,488) 

2008 13,489,936,914 211,697,000,000 (128,120,347,830) 

2009 31,190,954,083 62,458,361,093 (166,218,970,880) 

2010 83,882,000,000 103,701,000,000 (181,216,000,000) 

2011 83,795,000,000 578,855,000,000 (264,902,000,000) 
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BABP 

2007 594,424,997,000 236,124,647,000 

2008 27,374,764,000 (65,636,648,000) 

2009 662,485,660,000 94,358,222,000 

2010 1,270,895,099,000 81,303,204,000 

2011 (1,202,308,647,000) (61,346,052,000) 

BBCA 

2007 36,435,998,000,000 472,624,000,000 

2008 20,356,730,000,000 1,983,200,000,000 

2009 35,611,025,000,000 (1,559,435,000,000) 

2010 32,390,689,000,000 407,770,000,000 

2011 (2,451,695,751,000,000) 570,485,000,000 

BBKP 

2007 4,406,842,000,000 (53,688,000,000) 

2008 (1,770,672,000,000) 266,039,000,000 

2009 4,394,297,000,000 (13,936,000,000) 

2010 9,461,752,000,000 518,028,000,000 

2011 6,551,971,000,000 (271,309,000,000) 

BBNI 

2007 10,391,806,000,000 1,459,603,000,000 

2008 16,975,812,000,000 296,096,000,000 

2009 25,304,629,000,000 (280,883,000,000) 

2010 5,905,698,000,000 (343,398,000,000) 

2011 36,921,055,000,000 3,542,778,000,000 

BBNP 

2007 425,818,451,000 (3,189,189,000) 

2008 (64,842,446,000) (7,060,593,000) 

2009 178,354,536,000 14,652,773,000 

2010 1,071,292,974,000 132,068,720,000 

2011 1,109,543,567,000 62,454,435,000 

BBRI 

2007 41,131,644,000,000 (257,407,000,000) 

2008 35,937,456,000,000 1,817,210,000,000 

2009 54,390,822,000,000 1,021,664,000,000 

2010 77,724,136,000,000 710,408,000,000 

2011 50,611,948,000,000 (1,136,152,000,000) 

BCIC 

2007 (943,252,000,000) 300,314,000,000 

2008 (5,154,377,000,000) (425,159,000,000) 

2009 833,437,000,000 30,609,000,000 

2010 3,212,836,000,000 47,756,000,000 

2011 2,037,680,000,000 62,604,000,000 

BDMN 

2007 3,609,609,000,000 (160,110,000,000) 

2008 16,165,213,000,000 (3,138,363,000,000) 

2009 (6,752,850,000,000) (32,967,000,000) 

2010 12,426,575,000,000 499,665,000,000 

2011 6,335,524,000,000 876,412,000,000 

BEKS 
2007 (14,371,191,624) 13,844,966,268 

2008 175,541,090,767 (30,174,517,591) 
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BEKS 

2009 (14,700,899,143) 17,367,551,323 

2010 (148,199,000,000) (18,883,000,000) 

2011 4,162,693,000,000 9,747,000,000 

BKSW 

2007 73,833,372,825 44,192,027,403 

2008 78,868,255,253 (92,316,011,140) 

2009 147,898,992,287 (1,485,434,046) 

2010 238,032,803,430 7,890,324,789 

2011 266,473,000,000 3,301,000,000 

BMRI 

2007 41,647,475,000,000 (2,778,959,000,000) 

2008 41,757,029,000,000 2,307,773,000,000 

2009 30,438,329,000,000 3,068,413,000,000 

2010 17,837,528,000,000 (3,583,844,000,000) 

2011 47,340,694,000,000 5,115,202,000,000 

BNBA 

2007 200,051,411,898 (2,567,134,818) 

2008 57,915,038,484 (864,308,016) 

2009 341,641,097,812 4,358,090,282 

2010 232,448,643,947 155,619,117 

2011 260,474,190,301 (3,947,970,261) 

BNGA 

2007 9,668,240,000,000 1,899,854,000,000 

2008 8,546,269,000,000 (1,188,109,000,000) 

2009 2,196,831,000,000 518,390,000,000 

2010 31,585,228,000,000 (581,688,000,000) 

2011 13,981,071,000,000 554,131,000,000 

BNII 

2007 (334,200,069,000,000) 371,824,000,000 

2008 6,554,166,000,000 (1,682,947,000,000) 

2009 3,816,022,000,000 566,630,000,000 

2010 12,560,712,000,000 (283,856,000,000) 

2011 10,420,957,000,000 516,848,000,000 

BNLI 

2007 1,468,456,000,000 (1,207,934,000,000) 

2008 12,697,302,000,000 (725,081,000,000) 

2009 2,951,789,000,000 74,616,000,000 

2010 13,764,289,000,000 185,093,000,000 

2011 6,141,636,000,000 788,844,000,000 

BSWD 

2007 165,676,231,218 (98,785,914) 

2008 54,087,820,162 (9,064,960,508) 

2009 156,298,385,770 793,462,819 

2010 16,364,709,095 (330,558,255) 

2011 449,369,322,508 1,203,939,183 

BVIC 
2007 1,381,223,516,000 486,868,476,000 

2008 508,179,926,000 (291,200,166,000) 

BVIC 
2009 1,565,558,269,000 45,764,604,000 

2010 3,237,091,503,000 (456,059,062,000) 
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BVIC 2011 352,941,075,000 677,760,213,000 

INPC 

2007 376,469,920,230 (194,910,160,694) 

2008 1,341,558,196,865 (25,080,189,627) 

2009 2,573,646,023,601 (73,382,934,030) 

2010 1,610,683,688,060 14,088,427,498 

2011 1,614,658,000,000 48,338,000,000 

MAYA 

2007 (20,326,804,000) (40,964,445,000) 

2008 1,018,536,430,000 (338,298,000) 

2009 2,068,701,121,000 5,209,272,000 

2010 1,755,854,764,000 283,334,941,000 

2011 2,870,827,328,000 (284,240,339,000) 

MEGA 

2007 4,274,996,000,000 (1,721,922,000,000) 

2008 (649,991,000,000) (275,635,000,000) 

2009 12,702,808,000,000 1,252,249,000,000 

2010 231,489,000,000 1,291,915,000,000 

2011 6,823,385,000,000 2,543,311,000,000 

NISP 

2007 2,417,071,000,000 373,572,000,000 

2008 5,683,811,000,000 (861,832,000,000) 

2009 3,092,573,000,000 306,129,000,000 

2010 9,209,910,000,000 741,054,000,000 

2011 7,993,585,000,000 184,497,000,000 

PNBN 

2007 7,583,667,000,000 (1,781,543,000,000) 

2008 14,722,546,000,000 (948,670,000,000) 

2009 10,190,808,000,000 925,222,000,000 

2010 19,045,233,000,000 1,307,526,000,000 

2011 10,468,812,000,000 1,802,903,000,000 

SDRA 

2007 384,245,917,629 2,031,748,254 

2008 252,936,291,282 234,652,158,633 

2009 534,654,144,392 (175,935,741,947) 

2010 523,014,255,660 171,444,344,457 

2011 1,537,186,000,000 (46,109,000,000) 
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Lampiran 2. Hasil Uji Autokorelasi dan Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Hasil Uji Autokorelasi 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
     
     F-statistic 1.522106     Prob. F(2,90) 0.2238 

Obs*R-squared 3.271790     Prob. Chi-Square(2) 0.1948 
     

 

     
Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 
Heteroskedasticity Test: White  

     
     F-statistic 0.964866     Prob. F(35,64) 0.5360 

Obs*R-squared 34.54047     Prob. Chi-Square(35) 0.4901 
Scaled explained SS 149.2333     Prob. Chi-Square(35) 0.0000 
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Lampiran 3. Hasil Uji Chow 

 
Redundant Fixed Effects Tests   

Pool: POOL    

Test cross-section fixed effects  

     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  

     
     Cross-section F 1.299879 (19,53) 0.2231 

Cross-section Chi-square 30.602698 19 0.0446 

     
     Cross-section fixed effects test equation:  

Dependent Variable: D(CFO?)   

Method: Panel Least Squares   

Date: 07/07/13   Time: 23:48   

Sample (adjusted): 2008 2011   

Included observations: 4 after adjustments  

Cross-sections included: 20   

Total pool (balanced) observations: 80  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C -6.13E+10 1.03E+12 -0.059321 0.9529 

CFO_T? -1.155385 0.181409 -6.368951 0.0000 

E_T? 3.604316 1.155302 3.119805 0.0026 

GPBL_T? -0.567620 0.736435 -0.770768 0.4434 

PPBL_T? -0.766840 0.236066 -3.248410 0.0018 

INTEXP_T? -0.143184 0.681244 -0.210180 0.8341 

_SN_T? 0.011195 0.005474 2.045093 0.0445 

_SBL_T? 0.411436 1.119610 0.367481 0.7143 

     
     R-squared 0.511260     Mean dependent var -3.83E+11 

Adjusted R-squared 0.463744     S.D. dependent var 9.55E+12 

S.E. of regression 6.99E+12     Akaike info criterion 62.08364 

Sum squared resid 3.52E+27     Schwarz criterion 62.32184 

Log likelihood -2475.346     Hannan-Quinn criter. 62.17914 

F-statistic 10.75967     Durbin-Watson stat 1.924185 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     

      Sumber : Data di olah oleh penulis 
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Lampiran 4. Hasil Regresi Penelitian 

 Hasil Regresi Atas Model Penelitian 

Dependent Variable: D(CFO?)   
Method: Pooled Least Squares   
Date: 07/04/13   Time: 11:24   
Sample (adjusted): 2008 2011   
Included observations: 4 after adjustments  
Cross-sections included: 20   
Total pool (balanced) observations: 80  
Cross sections without valid observations dropped 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -6.13E+10 1.03E+12 -0.059321 0.9529 

CFO_T? -1.155385 0.181409 -6.368951 0.0000 
E_T? 3.604316 1.155302 3.119805 0.0026 

GPBL_T? -0.567620 0.736435 -0.770768 0.4434 
PPBL_T? -0.766840 0.236066 -3.248410 0.0018 

INTEXP_T? -0.143184 0.681244 -0.210180 0.8341 
_SN_T? 0.011195 0.005474 2.045093 0.0445 
_SBL_T? 0.411436 1.119610 0.367481 0.7143 

     
     R-squared 0.511260     Mean dependent var -3.83E+11 

Adjusted R-squared 0.463744     S.D. dependent var 9.55E+12 
S.E. of regression 6.99E+12     Akaike info criterion 62.08364 
Sum squared resid 3.52E+27     Schwarz criterion 62.32184 
Log likelihood -2475.346     Hannan-Quinn criter. 62.17914 
F-statistic 10.75967     Durbin-Watson stat 1.924185 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
           Sumber : Data di olah oleh penulis 
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 Hasil regresi untuk masaprediksi 3 tahun ke depan bagi variabel yang tidak 

signifikan pada masa prediksi 1 tahun ke depan 

Dependent Variable: CFO?   
Method: Pooled Least Squares   
Date: 07/11/13   Time: 11:06   
Sample: 2010 2011   
Included observations: 2   
Cross-sections included: 23   
Total pool (unbalanced) observations: 45  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 6.25E+11 1.52E+12 0.410070 0.6839 

GPBL_T? 4.776073 1.114159 4.286706 0.0001 
INTEXP_T? 1.968321 0.583989 3.370475 0.0016 

_SBL_T? -2.211853 1.238423 -1.786024 0.0815 
     
     R-squared 0.309838     Mean dependent var -9.15E+10 

Adjusted R-squared 0.259338     S.D. dependent var 9.18E+12 
S.E. of regression 7.90E+12     Akaike info criterion 62.31883 
Sum squared resid 2.56E+27     Schwarz criterion 62.47942 
Log likelihood -1398.174     Hannan-Quinn criter. 62.37870 
F-statistic 6.135438     Durbin-Watson stat 2.307359 
Prob(F-statistic) 0.001518    
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