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Abstract 

This research examines impact of cash flow operating, cash flow investing, cash 

flow financing, earning, and accrual component for predicting the future cash flow. The 

hypothesis test are based on a sample of 22 banking industries listed at Indonesian Stock 

Exchange from 2008-2012. The result of this research indicates that cash flow operating, 

cash flow investing, earning, and accrual component have ability for predict future cash 

flow with a negative significance and cash flow financing have a positive significance for 

predict future cash flow. Earning have biggest ability to predict for cash flow in future 

period more than other variables. Result of this research consistence with research 

which have been done previously expressing that resolving of cash flow become current 

components cash flow operating, cash flow investing, cash flow financing will improve 

relationship.  

Key words : Cash flow, Earnings, Accruals 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1   Latar Belakang Masalah 
Saat ini, banyak cara yang bisa dilakukan oleh masyarakat umum dalam menilai 

sebuah entitas. Laporan keuangan adalah salah satu media utama yang digunakan 

pengguna dalam memperoleh sumber informasi yang akurat tentang sebuah 

entitas.Dalam Kerangka Dasar Penyusunan Penyajian Laporan Keuangan (IAI;3), 

dijelaskan bahwa laporan keuangan adalah suatu penyajian yang terstruktur dari posisi 

keuangan dan kinerja yang dihasilkan oleh sebuah entitas. Laporan keuanganmemiliki 

tujuan untuk menyediakan informasi tentang posisi keuangan, kinerja keuangan, serta 

perubahan posisi keuangan dari sebuah entitas. Di dalam laporan keuangan juga 

menampilkan keputusan-keputusan yang telah diambil oleh manajemen dalam mengelola 

sumber daya yang terdapat di entitas tersebut yang nantinya dapat digunakan oleh 

pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan ekonomi misalnya, keputusan 

dalam menahan atau menjual investasi yang terdapat di entitas tersebut, atau untuk 

mengambil kebijakan mengangkat atau mengganti manajemen.  

Menurut PSAK No. 1 (2013;1.3), sebuah laporan keuangan dikatakan lengkap 

jika terdiri dari: terdiri dari:laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan laba rugi 

komprehensif selama periode, laporan perubahan ekuitas selama periode, laporan arus 

kas selama periode, catatan atas laporan keuangan, dan laporan posisi keuangan pada 

awal periode komparatif yang disajikan ketika entitas menerapkan suatu kebijakan 

akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan 

keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos laporan keuangannya. 
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Umumnya para pemakai keuangan akan melakukan evaluasi terhadap laporan 

keuangan dengan melihat dari sisi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba 

(kas atau setara kas)dalam mengambil keputusan bisnis. Pernyataan tersebut sesuai 

dengan pernyataan Kieso dan Weygandt (2010;144) yang menjelaskan bahwa laporan 

laba rugi dapat membantu pengguna laporan keuangan dalam memprediksi arus kas di 

masa depan yang dilakukan dengan berbagai cara, contohnya: (1) mengevaluasi hasil 

kinerja entitas saat ini dengan tahun lalu dan kemudian melakukan perbandingan lagi 

dengan entitas sejenis untuk mencari seberapa besar pertumbuhan entitas tersebut jika 

dibandingkan dengan pasar, (2) sebagai dasar untuk memprediksi hasil kinerja di masa 

mendatang dengan membandingkan dari hasil kinerja di masa lampau, dan (3) membantu 

menilai resiko atau ketidakpastian dari peneriaan kas di masa mendatang dengan melihat 

dari kecenderungan nilai pendapatan, beban, laba, dan rugi entitas. 

Lebih lanjutKieso dan Weygandt (2010;204) menjelaskan bahwa terdapat tiga 

tujuan inti dalam pelaporan keuangan, yaitu untuk menilai jumlah, waktu, dan 

ketidakpastian atas arus kas. Ketiga objek tersebut sudah dapat dilihat dari laporan laba 

rugi (Income Statement), laporan perubahan ekuitas (the statement of changes in equity), 

dan neraca statement of financial position.Tetapi dari kesemua laporan tersebut tidak 

terdapat laporan yang dapat menjelaskan tentang naik dan turunnya arus kas entitas 

tersebut.Contohnya, laporan laba rugi memberikan informasi mengenai sumber 

keuangan dari aktivitas operasi tetapi tidak persis membahas kas.Laporan perubahan 

ekuitas melaporkan jumlah kas yang digunakan untuk membayar deviden atau pembelian 

kembali saham treasury. Sedangkan neraca hanya menunjukan asset apa yang telah 

dibeli atau dijual dan kewajiban apa saja yang baru dimiliki dan dilikuidasi. Berdasarkan 

penjelasan tersebut, terlihat bahwa tidak ada satupun laporan keuangan yang dapat 
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menjelaskan secara detail tentang arus kas masuk dan keluar selama periode akuntansi, 

untuk itu IASB mengeluarkan satu laporan lagi yang bernama laporan arus kas 

(Statement of Cash Flow). 

Laporan arus kas di Indonesia juga mulai diwajibkan pada tahun 1994 dengan 

dikeluarkannya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.2 (2013;2.1). Dalam 

pernyataan tersebut dijelaskan bahwa laporan arus kas bertujuan sebagai dasar untuk 

menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas serta berapa 

banyak kebutuhan perusahaan dalam menggunakan kas tersebut.Sehingga informasi 

yang terdapat didalam laporan keuangan tersebut dapat dijadikan dasar untuk menilai 

apakah operasi perusahaan dapat menghasilkan arus kas yang dapat mencukupi 

kewajiban yang harus dibayarkan oleh entitas, seperti pelunasan pinjaman, pemeliharaan 

kegiatan operasi perusahaan, melakukan investasi baru, dan membayar dividen. 

Menurut Kieso dan Weygandt (2010;205 ) laporan arus kas diklasifikasikan oleh 

tiga bagian, yaitu berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas 

pendanaan. Arus kas dari aktivitas operasi menyajikan tentang efek perubahan laba yang 

diakibatkan oleh transaksi aktivitas operasi, seperti penerimaan pendapatan dan 

pengeluaran beban.Arus kas dari aktivitas investasi menyajikan tentang pemberian dan 

penagihan pinjaman serta perolehan dan pelepasan investasi (baik utang maupun ekuitas) 

serta properti, pabrik, dan peralatan.Arus kas dari aktivitas pendanaan menyajikan 

tentang pos-pos kewajiban dan ekuitas pemilik, yang meliputi perolehan sumber daya 

dari pemilik dan komposisinya kepada mereka dengan pengembalian atas dan dari 

investasinya, dan peminjaman uang dari kreditor serta pelunasannya. 
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Pernyataan tersebut juga didukung oleh beberapa penelitian yang menilai tentang 

kemampuan arus kas dan laba dalam memprediksi arus kas di masa depan. Salah satunya 

adalah penelitian yang telah dilakukan oleh Thiono (2006), yang menyatakan bahwa 

informasi arus kas suatu perusahaan berguna bagi pemakai laporan keuangan sebagai 

dasar untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas 

selain itu juga dapat menilai kebutuhan perusahaan dalam menggunakan arus kas 

tersebut. Informasi yang terdapat dalam arus kas juga memungkinkan para pemakai 

laporan keuangan mengembangkan model untuk menilai dan membandingkan nilai 

sekarang dari arus kas masa depan dari berbagai perusahaan. Hasil yang didapatkan dari 

penelitian Thiono (2006) menyatakan bahwa, informasi arus kas dengan metode 

langsung merupakan prediktor yang lebih baik untuk memprediksi arus kas di masa 

depan dibandingkan dengan informasi arus kas metode tidak langsung dan model 

komponen arus kas metode langsung lebih akurat dibanding metode tidak langsung 

dalam memprediksi deviden masa depan ditolak. Hasil penelitian ini juga didukung oleh 

IAI yang menyatakan bahwa kemampuan metode langsung dalam mengestimasi arus kas 

masa depan dianggap menghasilkan informasi yang lebih berguna dibandingkan metode 

tidak langsung sebagai alat prediktor arus kas masa depan (IAI dalam Thiono, 2006)  

 Selain itu juga terdapat penelitian yang melakukan pengujian tentang komponen 

akrual dan kualitas laba dalam memprediksi laba dan arus kas masa depan, yaitu 

penelitian yang dilakukan oleh Triyono (2011). Hasil dari penelitian tersebut 

memberikankesimpulan bahwa laba dan arus kas operasi saat ini secara bersama tidak 

mempunyai kemampuan dalam memprediksi arus kas masa mendatang dibandingkan 

dengan laba atau arus kas operasi secara sendiri-sendiri dalam memprediksi arus kas 

masa mendatang. Arus kas operasi dan komponen akrual dari laba saat ini secara 
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bersama tidak mempunyai kemampuan yang lebih baik dibanding laba agregat dan arus 

kas operasi dalam memprediksi arus kas operasi masa depan. Kualitas laba  

dapatmemperkuat kemampuan prediksi laba, arus kas operasi masa depan, dan 

komponen akrual.  

Menurut Parawiyanti dan Baridwan(1998) yang melakukan penelitian  terhadap 

kemampuan laba dan komponen arus kas masa kini dalam memprediksi arus kas dimasa 

mendatang, yangmenghasilkan kesimpulan bahwa  laba dan arus kas masa kini dapat 

digunakan sebagai alat dalam memprediksi arus kas di masa mendatang, namun laba 

merupakan alat yang lebih baik dalam memprediksi arus kas di masa mendatang 

dibandingkan dengan arus kas masa kini. 

 Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Bandi dan Rahmawati (2005) menguji 

kemampuan komponen arus kas dan laba terhadap arus kas di masa yang akan datang. 

Hasil dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwa semua variabel independen yang 

diuji yaitu arus kas operasi, arus kas investasi, arus kas pendanaan dan laba dapat 

digunakan dalam memprediksi arus kas masa depan pada tahun 1997, 1998, 1999, 2000 

kecuali untuk tahun 2001. Tetapi penelitian tersebut juga memberikan hasil bahwa laba 

tidak secara mutlak memiliki kemampuan yang lebih baik daripada komponen arus kas 

masa depan, sehingga pada tahun tertentu komponen arus kas khususnya arus kas operasi 

merupakan prediktor yang lebih baik dibandingkan laba dalam memprediksi arus kas 

masa depan. Selain itu, pemecahan arus kas menjadi komponen-komponen arus kas 

operasi, investasi, dan pendanaan akan meningkatkan tingkat hubungan yang sesuai 

teori. 

Supriyadi (1998)juga melakukan penelitian untuk membandingkan antara laba 

dengan laporan informasi arus kas saat ini dalam memprediksi arus kas di masa 
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mendatang.Penelitian ini menggunakan tiga variabel, yaitu arus kas dari aktivitas 

operasi, laba, dan berbagai variabel akuntansi yang diseleksi (arus kas, laba, pendapatan 

dan akrual).Selain itu juga dimasukkan variabel dummy yang digunakan untuk 

membedakan pengaruh standar akuntansi yang digunakan. Hasil penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa arus kas sekarang memberikan prediksi arus kas masa depan yang 

lebih baik dibandingkan dengan laba. Selain itu juga dijelaskan bahwa laba dan arus kas 

merupakan prediktor yang lebih baik untuk arus kas jika digunakan bersama-sama. 

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti merupakan replikasi dari penelitian Bandi 

dan Rahmawati (2005). Penelitian ini menguji kemampuan komponen arus kas operasi, 

arus kas investasi, arus kas pendanaan, laba dan komponen akrual dalam memprediksi 

arus kasdi masa depan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2008-2012. Perbedaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Bandi dan Rahmawati (2005) adalah adanya variabel independen 

tambahan yaitu komponen akrual yang didasarkan pada penelitian Fransina Wattamena 

(2012). Penambahan variabel komponen akrual didasarkan pada banyaknya penelitian 

terdahulu yang memberikan hasil yang tidak konsisten bagaimana komponen akrual 

dapat memprediksi arus kas di masa depan. Berdasarkan latar belakang yang telah 

dipaparkan di atas, maka penelitian ini mengambil judul Relevansi Kandungan 

Informasi Komponen Arus Kas, Laba, dan Komponen Akrual Dalam Memprediksi 

Arus Kas Masa Depan (Studi Empiris Pada Perbankanyang Tercatat di Bursa Efek 

Indonesia). 
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1.2   Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah di atas,terdapat permasalahan yang 

dirumuskan dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Apakah arus kas operasitahun sekarang dapat digunakan sebagai prediktor dalam 

memprediksi arus kas tahun selanjutnya?  

2. Apakaharus kas investasitahun sekarang dapat digunakan sebagai prediktor dalam 

memprediksi arus kas tahun selanjutnya?   

3. Apakah arus kas pendanaantahun sekarang dapat digunakan sebagai prediktor dalam 

memprediksi arus kas tahun selanjutnya?   

4. Apakah labatahun sekarang dapat digunakan sebagai prediktor dalam memprediksi 

arus kas tahun selanjutnya?   

5. Apakah komponen akrual tahun sekarang dapat digunakan sebagai prediktor dalam 

memprediksi arus kas tahun selanjutnya?  

6. Apakah arus kas operasi, arus kas investasi, arus kas pendanaan, laba, dan komponen 

akrual tahun sekarang secara bersama-sama dapat digunakan sebagai prediktor dalam 

memprediksi arus kas tahun selanjutnya?  

1.3   Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Untuk mengetahui apakah setiap variabel arus kas operasi, arus kas investasi, arus 

kas pendanaan, laba,dan komponen akrual tahun sekarang dapat digunakan sebagai 

prediktor dalam memprediksi arus kas tahun selanjutnya padaperbankango public di 

Indonesia. 

2. Untuk mengetahui apakah seluruh variabel arus kas operasi, arus kas investasi, arus 

kas pendanaan, laba, dan komponen akrual tahun sekarang secara bersama-sama 
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dapat digunakan sebagai prediktor dalam memprediksi arus kas tahun selanjutnya 

pada perbankango public di Indonesia. 

1.4   Pembatasan Masalah 

Terdapat pembatasan masalah pada penelitian ini, dimana keterbatasan peneliti 

mengakibatkan masalah yang telah diidentifikasi tidak dapat diteliti secara keseluruhan. 

Pembatasan masalah tersebut adalah: 

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 hanya diperoleh dari laporan keuangan tahunan perbankanyang 

telah diaudit dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 dan tercatat di Bursa Efek 

Indonesia pada situs resmi Bursa Efek Jakarta, yaitu http://www.idx.co.id. 

1.5   Manfaat Penelitian 

Dengan tujuan penelitian diatas, penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut : 

1. Bagi penulis : 

1) Meningkatkan kemampuan penulis dalam menganalisa, mempelajari dan 

membandingkan seberapa jauh kesesuaian penerapan teori yang diperoleh selama 

perkuliahan pada kejadian yang sesungguhnya di perusahaan berdasarkan 

informasi yang diperoleh. 

2) Mendorong penulis untuk menarik kesimpulan yang akurat dalam mencapai 

tujuan penelitian. 

 

2. Bagi objek penelitian : 

Menjadi bahan pengetahuan untuk perusahaan tentang komponen arus kas 

dan laba sebagai sumber yang dapat digunakan sebagai prediksi arus kas masa depan. 
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3. Bagi masyarakat umum : 

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 dijadikan dasar penelitian selanjutnya. 

1.6   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 berisi latar belakang, pembatasan masalah, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II Landasan Teori 

Bab ini terdiri dari 3 (Tiga) bagian pokok, yaitu tinjauan pustaka, 

penelitian terdahulu, kerangka penelitian, dan hipotesis penelitian. 

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. 
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BAB IV Analisis dan Pembahasan 

Bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian, analisis data, 

intepretasi data, dan implikasi manajerial. 

BAB V Kesimpulan dan Saran 

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian, dan saran atas 

permasalahan dan penelitian selanjutnya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1   Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Signaling Theory 

 Signalling theoryadalah teori yang menjelaskan perilaku manajer menggunakan 

laporan keuangan untuk menggambarkan informasi ekonomi mengenai perusahaan untuk 

pihak yang berkepentingan atau investor untuk membantu keputusan yang akan dipilih. 

Teori ini membahas tentang bagaimana informasi akuntansi dapat digunakan sebagai 

sinyal terhadap informasi yang terdapat di dalam pencatatan akuntansi di perusahaan 

tersebut, sehingga teori ini merupakan sinyal yang baik untuk stakeholder dalam 

pengambilan keputusan dimasa yang akan datang (Godfrey, et al., 2010;375). 

 Secara logis, teori sinyal memberikan konsekuensi bagi manajer untuk membuat 

ekspektasi terhadap keuntungan di masa depan agar investor dapat mempercayai 

ekspektasi tersebut. Jika ekspektasi tersebut dipercayai oleh investor, maka harga saham 

akan naik sehingga akan menguntungkan investor tersebut. (Godfrey, et al., 2010;376).  

 Berdasarkan teori yang dijelaskan tersebut, penelitian ini merupakan penelitian 

yang membahas tentang hubungan antara angka yang terdapat di laporan keuangan yang 

dapat digunakan oleh investor dalam memprediksi kinerja di masa depan dari sebuah 

entitas. Angka yang digunakan dalam laporan keuangan dalam penelitian ini terdiri dari 

angka laba, arus kas aktivitas operasi, arus kas aktivitas investasi, arus kas aktivitas 

pendanaan dan komponen akrual yang kesemuanya digunakan dalam memprediksi arus 

kas di masa depan. 
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2.1.2 Laporan Keuangan 

 Menurut PSAK ke 10 (2013;1.3), laporan keuangan memiliki tujuan untuk 

memberikan informasi kepada pengguna laporan keuangan yang berisi tentang posisi 

keuangan, kinerja keuangan dan arus kas dari sebuah perusahaan yang bermanfaat bagi 

pengguna laporan yang nantinya akan mempengaruhi keputusan ekonomi yang akan 

dipilih karena menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan 

sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Informasi yang terdapat dalam laporan 

keuangan dapat membantu pengguna laporan dalam memprediksi arus kas masa depan 

dan menerima kepastian diperolehnya kas dan setara kas. FASB’s Statement of Financial 

Accounting Concepts (SFAC) No. 1 menjelaskan bahwa tujuan utama dari laporan 

keuangan adalah untuk memberikan informasi tentang kinerja yang dihasilkan oleh 

perusahaan dalam bentuk laba sehingga merupakan laporan yang sangat penting bagi 

perusahaan. 

Menurut Schroeder et al,.(2011;166) laporan keuangan melibatkan beberapa 

konsekuensi ekonomik, seperti : 

1. Laporan keuangan dapat mempengaruhi kekayaan yang dimiliki oleh seorang 

investor.  

2. Laporan keuangan dapat memberikan efek besarnya level atas risiko yang mungkin 

diterima oleh perusahaan. 

3. Informasi keuangan dapat mempengaruhi tingkat pembentukan modal di suatu 

perusahaan dan menghasilkan kekayaan yang dibentuk dari pengalokasian konsumsi 

dan investasi yang tepat dalam sebuah ekonomi. 

 Kieso et al,. (2011;64) menjelaskan bahwa sebuah laporan keuangan biasanya 

terdiri dari (1) the statement of financial position, (2) income statement atau statement of 
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comprehensive income, (3) the statement of cash flows, dan (4) statement of changes in 

equity. Selain itu dijelaskan bahwa Note Disclosures adalah bagian yang tidak 

terpisahkan dari sebuah laporan keuangan. Sedangkan menurut PSAK 1 (2013;1.5) 

Laporan keuangan lengkap terdiri dari: laporan posisi keuangan (neraca) pada akhir 

periode, laporan laba rugi komprehensif laba rugi dan penghasilan komprehensif lain 

selama periode, laporan perubahan ekuitas selama periode, laporan arus kas selama 

periode, catatan atas laporan keuangan, dan laporan posisi keuangan pada awal periode 

komparatif sebelumnya.  

 Informasi keuangan berdasarkan teori yang dijelaskan sebelumnya dianggap 

sangat penting dalam pihak mengguna laporan keuangan seperti investor. Informasi 

tersebut nantinya akan digunakan sebagai dasar dalam memilih kerputusan bisnis yang 

harus diambil. Selain berguna untuk investor, laporan keuangan juga berguna bagi 

perusahaan untuk mengambil keputusan dalam pengalokasian antara pemasukan dan 

pengeluaran atas dana milik perusahaan agar menghasilkan keuntungan yang maksimal 

dan terhindar dari resiko bisnis. Salah satu kandungan yang terdapat di dalam laporan 

keuangan yang digunakan oleh pengguna laporan keuangan seperti laporan laba rugi 

yang dapat memprediksi nilai dan karakteristik kualitatif dari sebuah laporan keuangan 

dan laba yang dapat melaporkan nilai dari Arus Kas di masa depan. 

2.1.3  Laporan Arus Kas 

 Menurut Schroeder et al,. (2011;236) pada tahun 1971  Accounting Principles 

Board Opinions mengeluarkan opini No. 19 yang berisi tentang kewajiban penyampaian 

informasi keuangan yang bernama Statement of Changes in Financial Position, yang 

menjelaskan bahwa: 
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1. Laporan arus kas disiapkan sedemikian rupa untuk melaporkan laporan keuangan 

dengan kas, kas dan asset jangka pendek, quick asset, atau modal kerja. Konsep 

tersebut digunakan untuk semua sumber daya keuangan dan memberikan gambaran 

yang paling berguna dari aktivitas pendanaan dan investasi dari sebuah entitas. 

2. Laporan arus kas harus menyatakan perubahan atas kas, kas dan investasi jangka 

pendek, quick asset atau working capital, bergantung kepada format dri pelaporan 

keuangan tersebut. 

3. Laporan arus kas harus mengungkapkan pengeluaran untuk asset jangka panjang, 

total penjualan dari asset, pergantian hutang jangka panjang atau preffered stock 

menjadi common stock, penerbitan atau pembayaran hutang, penerbitan atau 

pembelian kembali saham dan deviden. 

PSAK 2 (2013;2.1) menyatakan bahwa laporan arus kas suatu entitas digunakan 

oleh pengguna laporan keuangan sebagai dasar dalam menilai kemampuan entitas untuk 

menghasilkan kas dan setara kas, selain itu juga untuk menilai kebutuhan entitas dalam 

menggunakan arus kas tersebut. Selain itu pengguna laporan keuangan juga 

menggunakan laporan arus kas untuk pengambilan keputusan ekonomi, dengan cara 

melakukan evaluasi terhadap kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas 

serta kepastian perolehannya. 

Kewajiban pengungkapan laporan arus kas oleh entitas mulai dikeluarkan tahun 

1971 dan telah diadopsi oleh Indonesia. Kegunaan yang terkandung di dalam laporan 

arus kas dapat memudahkan pengguna laporan keuangan dalam mengukur kinerja 

sebuah perusahaan, karena di dalam laporan arus kas terdiri dari ringkasan pemasukan 

dan pengeluaran dana dari sebuah entitas. 
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2.1.4 Tujuan dan Manfaat Laporan Arus Kas 

Menurut SFAC No. 1 dan5, (Schroeder, 2011;239) tujuan utama laporan arus kas 

adalah untuk memberikan informasi yang relevan tentang jumlah kas yang diterima dan 

kas yang dibayarkan dalam suatu periode akuntansi. Lebih lanjut, SFAC No. 1 dan 5 

yang dikeluarkan oleh FASB juga menyimpulkan bahwa laporan arus kas harus 

mengganti statement of changes in financial position dan dijadikan sebagai laporan 

keuangan yang diperlukan. Laporan arus kas digunakan untuk membantu investor, 

kreditur, dan pengguna laporan keuangan lain dalam menilai arus kas masa depan, 

memberikan umpan balik tentang arus kas yang sebenarnya, mengevaluasi ketersediaan 

uang tunai untuk pembayaran dividen dan kegiatan investasi serta menilai sejauh mana 

kemampuan perusahaan untuk membiayai pertumbuhan perusahaan dari sumber dana 

internal dan untuk mengidentifikasi perbedaan antara laba bersih dan arus kas bersih. 

FASB (1987) juga mengungkapkan dua alternatif penyajian arus kas bersih dari aktivitas 

operasi, yaitu metoda langsung dan metoda tidak langsung. 

Sedangkan menurut PSAK 2 (2009:10), informasi yang terdapat didalam laporan 

arus kas dapat digunakan sebagai media evaluasi sebuah entitas melalui asset bersih, 

struktur keuangan (likuiditas dan solvabilitas).Selain itu, laporan arus kas juga dapat 

mengukur kemampuan entitas dalam menyesuaikan waktu terhadap keadaan dan peluang 

yang berubah. Jadi dapat disimpulkan bahwa, informasi arus kas dapat digunakan oleh 

pemakai laporan keuangan dalam menilai kemampuan sebuah entitas dalam 

menghasilkan kas dan setara kas sehingga pemakai laporan keuangan dapat menilai dan 

membandingkan nilai sekarang dari arus kas masa depan dari entitas tersebut.  

Kieso dan Weygandt (2011;600) menyatakan bahwa laporan arus kas bermanfaat untuk 

membantu investor, kreditor, dan pihak lainnya dalam menilai:  
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1. Kemampuan entitas untuk menghasilkan arus kas di masa depan. Tujuan utama dari 

pelaporan keuangan adalah memberikan informasi yang akan memungkinkan untuk 

memprediksi jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas di masa depan. Dengan 

menganalisa hubungan antar item di dalam laporan arus kas, maka investor dapat 

membuat prediksi yang lebih baik atas jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas di 

masa depan, dibandingkan dengan jika menggunakan data akrual.  

2. Kemampuan entitas untuk membayar dividen dan memenuhi kewajibannya. Didalam 

perusahaan, kas adalah hal yang penting. Jika perusahaan tidak mempunyai kas yang 

cukup, maka gaji karyawan tidak dapat dibayar, utang tidak dapat dilunasi, dividen 

tidak dapat dibayar, dan peralatan tidak dapat dibeli. Laporan arus kas dapat 

menunjukkan bagaimana kas digunakan dan dari mana kas itu berasal. Karyawan, 

kreditor, dan pemegang saham akan lebih tertarik dalam membaca laporan ini karena 

menunjukkan arus kas yang terjadi dalam bisnis perusahaan.  

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

Angka laba bersih merupakan hal yang penting, karena memberikan informasi 

tentang keberhasilan atau kegagalan sebuah perusahaan bisnis dari suatu periode ke 

periode lainnya. Namun beberapa orang telah menyatakan kritik atas laba bersih 

menurut dasar akrual karena harus membuat banyak estimasi untuk mendapatkan 

angka laba bersih itu. Sebagai akibatnya, realibilitas angka laba bersih sering 

diragukan. Hal ini berbeda dengan kas. Banyak pembaca laporan keuangan akan 

mendapat manfaat dengan mengetahui penyebab perbedaan antara laba bersih dan 

arus kas bersih dari kegiatan operasi, sehingga mereka dapat menilai realibilitas 

angka laba itu.  

4. Transaksi investasi dan pembiayaan yang melibatkan kas selama periode. Dengan 

memeriksa kegiatan investasi perusahaan (pembelian dan penjualan investasi, dan 
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Property, Plant, dan Equipment) dan kegiatan pembiayaan (peminjaman dan 

pelunasan pinjaman, dana pemilik, saham, dan deviden), seseorang pembaca laporan 

keuangan dapat memahami dengan lebih baik mengapa aktiva dan kewajiban 

bertambah atau berkurang selama suatu periode.  

2.1.5  Komponen Laporan Arus Kas 

Menurut PSAK No. 2 (2013;2.3) laporan arus kas terdiri dari tiga bagian operasi, 

yaitu: 

1. Aktivitas operasi 

  Menurut Kieso (2010;205) aktivitas operasi dalam laporan arus kas melibatkan 

efek kas dari transaksi yang masuk ke dalam penentuan jumlah dari pendapatan entitas. 

Sedangkan menurut PSAK No.2 (2013;2.3) arus kas yang berasal dari aktivitas operasi 

adalah faktor yang paling penting yang digunakan investor untuk menilai bagaimana 

perusahaandapat menghasilkan arus kas yang kemudian akan digunakan untuk melunasi 

pinjaman,menjalankan operasi entitas, membayardeviden, dan melakukan investasi baru 

tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.Sehingga arus kas aktivitas operasi 

dapat menjadi sinyal bagi investor mengenai kondisi perusahaan. Beberapa contoh arus 

kas dari aktivitas operasi adalah : 

a. penerimaan kas dari penjualan barang dan pemberian jasa; 

b. penerimaan kas dari royalti, fees, komisi, dan pendapatan lain; 

c. pembayaran kas kepada pemasok barang dan jasa; 

d. pembayaran kas kepada dan untuk kepentingan karyawan; 

e. penerimaan dan pembayaran kas oleh entitas asuransi sehubungan dengan premi, 

klaim, anuitas, dan manfaat polis lainnya; 
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f. pembayaran kas atau penerimaan kembali (restitusi) pajak penghasilan kecuali 

jika dapat diidentifi kasikan secara khusus sebagai bagian dari aktivitas 

pendanaan dan investasi; 

g. penerimaan dan pembayaran kas dari kontrak yang dimiliki untuk tujuan 

diperdagangkan atau diperjanjikan (dealing). 

Arus kas dari aktivitas operasi diperoleh dari aktivitas penghasil utama 

pendapatan perusahaan, karena arus kas aktivitas operasi berasal dari transaksi dan 

peristiwa lain yang mempengaruhi penetapan laba dan rugi bersih. 

2. Aktivitas investasi  

 Menurut Schroeder (2011;243) menyatakan bahwa aktivitas investasi terdiri atas 

penerbitan dan penagihan pinjaman, pengakuan atau penukaran dari hutang atau 

sekuritas dari perusahaan lain, atau pembelian atau penjualan dari Property, Plant, dan 

Equipment. Sedangkan menurut PSAK No. 2 (2013;2.4), arus kas dari aktivitas investasi 

adalah laporan yang menunjukkan pengeluaran dan pemasukan kas yang telah terjadi 

untuk pembelian atau penjualan sumber daya yang diharapkan dapat menghasilkan 

pendapatan dan arus kas di masa depan. Beberapa contoh arus kas yang berasal dari 

aktivitas investasi adalah: 

a. pembayaran kas untuk membeli aset tetap, aset tidak berwujud, dan aset jangka 

panjang lain, termasuk biaya pengembangan yang dikapitalisasi dan aset tetap 

yang dibangun sendiri; 

b. penerimaan kas dari penjualan tanah, bangunan, dan peralatan, serta aset tidak 

berwujud dan aset jangka panjang lain; 
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c. pembayaran kas untuk membeli instrumen utang atau instrumen ekuitas entitas 

lain dan kepemilikan dalam ventura bersama (selain pembayaran kas untuk 

instrumen yang dianggap setara kas atau instrumen yang dimiliki untuk 

diperdagangkan atau diperjanjikan);  

d. kas yang diterima dari penjualan instrumen utang dan instrumen ekuitas entitas 

lain dan kepemilikan ventura bersama (selain penerimaan kas dari instrumen 

yang dianggap setara kas atau instrumen yang dimiliki untuk diperdagangkan 

atau diperjanjikan); 

e. pembayaran kas dari futures contracts, forward contracts, option contracts, dan 

swap contracts kecuali apabila kontrak tersebut dimiliki untuk tujuan 

diperdagangkan atau diperjanjikan, atau apabila pembayaran tersebut diklasifi 

kasikan sebagai aktivitas pendanaan. 

 Arus kas dari aktivitas investasi berguna bagi pengguna laporan keuangan karena 

dapat memproyeksikan penghasilan yang akan dicapai oleh perusahaan dari investasi 

yang mereka miliki saat ini. Investasi tersebut dapat berupa aset maupun instrumen lain 

yang dapat menghasilkan di kemudian hari. Sehingga dari laporan ini pengguna laporan 

keuangan dapat memilai kinerja perusahaan dalam mengalokasikan kelebihan kas yang 

dimiliki oleh perusahaan. 

3. Aktivitas pendanaan 

 Menurut Schroeder et al., (2011;243) arus kas dari aktivitas investasi merupakan 

hasil dari pendapatan dan pengeluaran sumber dana dari pemilik perusahaan, investasi, 

hutang kepada debitur, dan pinjaman jangka panjang. Sedangkan menurut PSAK No. 2 

(2013;2.4), arus kas dari aktivitas pendanaan adalah aktivitas dari sebuah entitas yang 

memberikan efek perubahan dari jumlah serta komposisi modal dan pinjaman 

perusahaan. Contoh arus kas dari aktivitas pendanaan adalah sebagai berikut:  
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a. Penerimaan kas dari emisi saham atau instrument modal lainnya.  

b. Pembayaran kas kepada pemegang saham untuk menarik atau  

c. Menembus saham perusahaan.  

d. Pelunasan pinjaman.  

 Dalam aktivitas pendanaan, perusahaan berusaha untuk memperoleh atau menjual 

dana yang akan digunakan oleh perusahaan dalam menjalankan aktivitas operasinya. 

Dengan laporan arus kas dari aktivitas pendanaan tersebut, maka pengguna laporan 

keuangan dapat melihat seberapa besar hutang yang dimiliki oleh perusahaan dan 

melihat kemampuan perusahaan dalam membayar hutang tersebut. Angka tersebut dapat 

dijadikan penilaian bagaimana perolehan dan pengelolaan sumber daya keuangan oleh 

perusahaan, sehingga dapat menilai seberapa besar resiko yang akan dikelola oleh 

perusahaan dan menilai seberapa besar kekuatan pihak luar dalam mempengaruhi 

keputusan bisnis perusahaan.   

2.1.6 Laba Akuntansi 

 Menurut Kieso dan Weygandt (2002:149) pengukuran terhadap laba adalah hal 

yang sangat penting untuk dilakukan oleh sebuah perusahaan agar dapat menunjukan 

kemampuan yang dicapai oleh sebuah perusahaan, sekaligus sebagai media informasi 

bagi pembagian deviden dan penentuan kebijakan investasi.Laba akuntansi suatu 

perusahaan tersaji dalam laporan atas laba rugi yang diartikan sebagai perhitungan angka 

akuntansi yang mengukur keberhasilan operasi perusahaan dalam periode waktu tertentu. 

Laporan laba rugi menyediakan informasi yang berguna bagi investor dan kreditor yang 

dapat membantu mereka dalam meramalkan jumlah, waktu, dan ketidakpastian dari arus 

kas di masa depan. 

 Menurut IAS 18/AASB (dalam Godfrey et al,. 2010:292) menyatakan bahwa laba 

adalah total arus kas masuk dari keuntungan ekonomi selama periode yang muncul dari 
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berjalannya aktivitas yang dilakukan oleh entitas yang ketika terdapat pemasukan yang 

dapat menyebabkan peningkatan nilai modal, selain peningkatan yang berkaitan dengan 

kontribusi dari konsestan ekuitas. 

 Laporan laba rugi adalah laporan yang paling penting bagi sebuah perusahaan 

karena laporan laba rugi dapat memprediksi nilai dari sebuah laporan keuangan. Laba 

juga dapat melaporkan nilai dari Arus Kas di masa depan, seperti efisiensi manajemen 

dan juga sebagai petunjuk atas prestasi dari manajemen. 

2.1.7 Akrual  

 Penelitian ini juga berfokus terhadap komponen akrual dari laba dalam 

memprediksi arus kas masa depan. Akuntansi berbasis akrual menurut Gross (1972, 

dalam Riahi-Belkaoui, 2004) adalah suatu bentuk pemeliharaan catatan-catatan yang 

tidak hanya berasal dari transaksi-transaksi yang terjadi dari aktivitas penerimaan dan 

pengeluaran kas namun juga terkait dengan jumlah hutang perusahaan kepada pihak lain 

dan hutang pihak lain kepada entitas. Sistem akrual merupakan sistem pelaporan yang 

paling disukai dan dianggap lebih unggul dibanding yang lainnya.Inti dari sistem 

pencatatan akrual adalah adanya pencocokan antara pendapatan dengan pengeluaran. 

Menurut Barth et, al,. (2001) bahwa komponen akrual dari laba meningkatkan 

kemampuan dalam memprediksi arus kas masa depan. Komponen akrual tersebut dibagi 

ke enam komponen, yaitu perubahan piutang, perubahan persediaan, perubahan hutang, 

depresiasi, amortisasi dan akrual lain. Berdasarkan besarnya komponen akrual dari 

model tersebut, dapat dikatakan bahwa setiap komponen akrual tersebut mempunyai 

hubungan yang berbeda-beda dengan arus kas masa depan, seperti kenaikan piutang dan 

persediaan, penurunan hutang dapat meningkatkan arus kas masa depan. Selain itu 

depresiasi aset tetap dan amortisasi aset tidak berwujud juga berhubungan terhadap arus 

kas masa depan yang semakin besar. Dan yang terakhir, pendapatan agregat merupakan 
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alat yang relevan dalam memprediksi arus kas masa depan dan komponen akrual jangka 

panjang, depresiasi dan amortisasi mempunyai kemampuan yang lebih signifikan dalam 

memprediksi arus kas masa depan. Berdasarkan penelitian tersebut, peneliti juga ingin 

melakukan penelitian terhadap komponen akrual dalam memprediksi arus kas masa 

depan untuk industri perbankan. 

Terdapat beberapa penelitian yang menggunakan total akrual pada perusahaan 

perbankan, seperti penelitian yang dilakukan oleh Rachmawati (2008) yang mengadopsi 

variabel total akrual dari penelitian Beaver dan Engel (1995, dalam Rachmawati, 2008) 

melalui pendekatan PPAP, yaitu saldo akhir tahun penyisihan penghapusan terhadap 

kredit yang diberikan, selisih antara kredit yang dihapusbukukan periode berjalan dengan 

penerimaan kembali kredit yang telah dihapusbukukan periode sebelumnya, pinjaman 

yang diberikan, kredit bermasalah, dan selisih antara kredit bermasalah pada periode 

berjalan dengan periode sebelumnya.  

Selain itu terdapat penelitian yang dilakukan oleh I Gede Arnawa (2006, dalam 

Rachmawati, 2008) yang menyatakan bahwa komponen akrual yang terdapat pada 

industri perbankan adalah piutang bunga, pendapatan bunga, biaya dibayar dimuka, 

beban yang masih harus dibayar, utang pajak, penyisihan penghapusan aktiva produktif 

(PPAP), kredit yang diberikan (KYD), dan biaya depresiasi.  

Sedangkan komponen akrual yang digunakan oleh penelitian yang dilakukan oleh 

Wattimena (2012) yang mengadopsi penelitian Healy (1985) dan Jones (1991). 

Penelitian yang dilakukan Healy (1985) dengan objek berupa perusahaan besar di bidang 

industri U.S. menyatakan bahwa komponen akrual adalah perbedaan anata laba dengan 

arus kas aktivitas operasi yang dihitung dengann selisih antara piutang tahun penelitian 

dengan piutang tahun sebelumnya, selisih persediaan tahun penelitian dengan tahun 

sebelumnya, selisih hutang tahun penelitian dengan tahun sebelumnya, selisih hutang 
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tahun ini dan tahun sebelumnya, depresiasi tahun penelitian, dan extraordinary items 

tahun penelitian. Sedangkan penelitian Jones (1991) yang menggunakan objek berupa 

perusahaan mobil, karbon, baja, tembaga, dan sepatu mengelompokan total akrual yang 

terdiri dari selisih aset lancar antara tahun penelitian dengan tahun sebelumnya, selisih 

antara kas tahun penelitian dengan tahun sebelumnya, selisih hutang lancar tahun ini 

dengan tahun sebelumnya, dan beban depresiasi dan amortisasi. Dari kedua penelitian 

tersebut, Wattimena (2012) melakukan penyesesuaian terhadap komponen akrual 

tersebut jika digunakan untuk perusahaan perbankan, dan berhasil mengelompokan total 

akrual perusahaan perbankan yang terdiri dari: pendapatan yang masih harus diterima, 

beban dibayar dimuka, pajak dibayar dimuka, beban masih harus dibayar, hutang pajak, 

beban depresiasi, dan beban penyisihan penghapusan atas aktiva produktif (CKPN) yang 

kesemuanya dibagi dengan total aktiva bank.  

Berdasarkan pada ketiga penelitian yang telah dilakukan tersebut, peneliti 

memilih menggunakan perhitungan total akrual berdasarkan pada penelitian yang 

dilakukan oleh Wattimena (2012) karena komponen akrual yang diperhitungkan berasal 

dari komponen kas lancar dan hutang lancar dan sesuai dengan pernyataan Gross (1972, 

dalam Riahi-Belkaoui, 2004) yang menyatakan bahwa akrual adalah suatu bentuk 

pemeliharaan catatan-catatan yang tidak hanya berasal dari transaksi-transaksi yang 

terjadi dari aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas namun juga terkait dengan jumlah 

hutang perusahaan kepada pihak lain dan hutang pihak lain kepada entitas. Komponen 

akrual yang terdapat perhitungan Wattimena (2012) dijelaskan pada penjelasan sebagai 

berikut: 

2.1.8.1 Pendapatan Yang masih Harus Diterima 

 Pendapatan yang masih harus diterima atau accrued revenues adalah pendapatan 

atas jasa yang telah dikerjakan tetapi belum diterima (Kieso, 2013;109). Dari definisi 
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yang telah dijelaskan dapat dikatakan bahwa pendapatan yang belum diterima 

merupakan pendapatan yang masih harus diterima dan ketika pendapatan yang belum 

diterima tersebut telah dibayarkan, maka akan diakui sebagai pendapatan. Masuknya 

komponen pendapatan yang masih harus diterima adalah karena perbankan mengakui 

pendapatannya dengan metode akrual dan dianggap sebagai current asset perusahaan 

perbankan. Dapat disimpulkan bahwa pendapatan yang akan diterima akan menambah 

jumlah kas yang diterima di kemudian hari. 

2.1.8.2 Beban Dibayar Dimuka 

 Menurut PSAK 14 (2013;14.6), beban dibayar dimuka adalah akun yang 

digunakan untuk menyajikan bagian dari aset perusahaan dalam kelompok aktiva lancar, 

akun ini merupakan klaim terhadap pihak tertentu yang pelunasannya bukan dalam 

bentuk kas, karena itulah akun ini bukan merupakan piutang. Masuknya akun beban 

dibayar dimuka dalam komponen akrual karena beban dibayar dimuka dianggap salah 

satu pengurang atas biaya yangakan dikeluarkan di periode berikutnya. 

2.1.8.3 Pajak Dibayar Dimuka 

 Menurut PSAK 46 (2013;46.4), Pajak dibayar dimuka adalah jika jumlah pajak 

yang telah dibayarkan untuk periode kini dann periode lalu melebihi pembayaran pajak 

dari jumlah pajak yang telah disetor, sehingga diakui sebagai aset. Uang muka pajak 

dianggap sebagai current asset oleh perusahaan, dengan banyaknya uang muka pajak 

akan mengurangi beban pajak yang akan dibayarkan di periode berikutnya, sehingga 

dapat dikelompokkan ke dalam komponen akrual perusahaan perbankan. 

2.1.8.4 Beban Masih Harus Dibayar 

 Beban yang masih harus dibayar adalah beban yang harus dibayarkan oleh 

perusahaan tetapi masih belum dibayar (Kieso, 2013;110). Beban yang masih harus 

dibayar dapat dikategorikan sebagai akrual perusahaan perbankan karena perusahaan 
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telah mencatat besarnya beban yang akan dikeluarkan di periode berikutnya, sehingga 

diharapkan dapat memprediksi arus kas masa depan. 

2.1.8.5 Hutang Pajak 

 Hutang pajak menurut PSAK 46 (2013;46.4) adalah selisih antara jumlah PPh 

final yang terutang dengan jumlah yang dibebankan sebagai pajak kini pada perhitungan 

laba rugi diakui sebagai Utang pajak. Utang pajak merupakan salah satu komponen 

current liabilites perusahaan perbankan, oleh karena itu dijadikan salah satu komponen 

akrual perusahaan perbankan. Besarnya hutang pajak dapat menjadi ukuran seberapa 

banyak pajak yang akan dibayarkan di periode selanjutnya. 

2.1.8.6 Penyusutan (Depresiasi) 

 Menurut PSAK 16 (2013;16.2), penyusutan adalah alokasi jumlah suatu aset 

yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi. Sedangkan pengertian 

depresiasi menurut Kieso (2010;562) adalah suatu proses akuntansi unttuk 

mengalokasikan biaya dari aset tetap menjadi beban selama masa manfaatnya 

berdasarkan cara yang sistematis dan rasional. Beban depresiasi adalah pengurang dalam 

perhitungan laba yang akan dimiliki oleh perusahaan. Semakin besar beban depresiasi 

maka akan mengurangi besaran laba kena pajak sebuah perusahaan. Sehingga beban 

depresiasi akan mempengaruhi besarnya pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan, 

sehingga diharapkan dapat menjadi prediktor dalam memprediksi arus kas masa depan. 

2.1.8.7 Beban Penyisihan Penghapusan atas Aktiva Produktif (PPAP) 

 Dalam rangka penerapan PSAK 50 dan 55, menurut Surat Edaran Bank Bank 

Indonesia No. 11/33/DPNP tanggal 8 Desember 2009 penyisihan penghapusan aktiva 

produktif (PPAP) tidak lagi digunakan sebagai penentuan Kualitas aktiva produktif. 

Sebagai gantinya Bank Indonesia memutuskan menggunakan Cadangan Kerugian 

Penururnan Nilai (CKPN). Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 
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Cadangan Kerugian Penurunan Nilai yang untuk selanjutnya disebut CKPN, adalah 

penyisihan yang dibentuk apabila nilai tercatat aset keuangan setelah penurunan nilai 

kurang dari nilai tercatat awal. Bank wajib membentuk cadangan umum dan cadangan 

khusus guna menutupi resiko kemungkinan kerugian. Besarnya pembentukan penyisihan 

penghapusan aktiva produktif menurut ketentuan Bank Indonesia ditetapkan sebagai 

berikut : 

a. Cadangan umum CKPN ditetapkan sekurang-kurangnya 1% dari aktiva produktif 

yang digolongkan lancar, tidak termasuk Sertifikat Bank Indonesia dan Surat 

Utang Pemerintah. 

b. Cadangan khusus CKPN ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar: 

1. 5% dari aktiva produktif yang digolongkan dalam perhatian khusus. 

2. 15% dari aktiva produktif yang digolongkan kurang lancar setelah dikurangi 

nilai agunan. 

3. 50% dari aktiva produktif yang digolongkan diragukan setelah dikurangi 

nilai agunan. 

4. 100% dari aktiva produktif yang digolongkan macet setelah dikurangi nilai 

agunan. 

2.2 Penelitian Terdahulu 

 Hasil penelitian sebelumnya mendukung penyataan mengenai kemampuan 

komponen arus kas dan laba dalam memprediksi laba di masa depan, misalnya penelitian 

yang dilakukan oleh Bandi dan Rahmawati (2005) menguji kemampuan komponen 

arus kas dan laba terhadap arus kas di masa yang akan datang. Penelitian ini dilakukan 

terhadap 30 Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta dan terdaftar 

pada ICMD 2003 tahun 1995-2001. Analisis dilakukan per tahun untuk melihat 

perbedaan masa sebelum krisis (1995-1997) dan masa setelah krisis (1998-2000). 
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Penelitian ini mencakup beberapa variabel, variabel independen adalah arus kas operasi, 

arus kas investasi, arus kas pendanaan, dan laba, sedangkan variabel dependen adalah 

arus kas operasi masa depan. Hasil dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwa semua 

variabel independen yang diuji yaitu arus kas operasi, arus kas investasi, arus kas 

pendanaan dan laba dapat digunakan dalam memprediksi arus kas masa depan pada 

tahun 1997, 1998, 1999, 2000 kecuali untuk tahun 2001. Berdasarkan hasil koefisien 

regresi, menyatakan bahwa laba tidak secara mutlak memiliki kemampuan yang lebih 

baik daripada komponen arus kas masa depan, sehingga pada tahun tertentu komponen 

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

laba dalam memprediksi arus kas masa depan. Selain itu, pemecahan arus kas menjadi 

komponen-komponen arus kas operasi, investasi, dan pendanaan akan meningkatkan 

tingkat hubungan yang sesuai teori. 

 Parawiyati dan Baridwan (1998) juga melakukan pengujian terhadap 

kemampuan laba dan arus kas dalam memprediksi laba dan arus kas di masa depan. 

Penelitian ini menguji 48 perusahaan manufaktur go public di Indonesia pada tahun 

1980-1994. Variabel independen penelitian ini adalah laba (tahun 1989-1993) dan arus 

kas (tahun 1992-1993), variabel dependen adalah laba (tahun 1990-1994), dan arus kas 

(tahun 1992-1993), dan terdapat faktor deflator berupa indeks harga konsumen. Hasil 

penelitian tersebut menemukan bahwa baik dengan memasukkan faktor deflator 

(consumer price index) maupun tanpa faktor deflator tersebut, laba merupakan prediktor 

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

periode satu tahun ke depan dibandingkan prediktor arus kas. 

Menurut penelitian oleh Supriyadi (1998) melakukan penelitian untuk 

membandingkan antara ketepatan informasi yang terdapat dalam arus kasdan laba dalam 
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memprediksi arus kas masa depan. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 61 

laporan perusahaan manufaktur semi-annualyang telah go publicdari tahun 1990-1997. 

Variabel independen penelitian ini adalah arus kas, laba, dan berbagai variabel akuntansi 

yang diseleksi (arus kas, laba, pendapatan dan akrual), variabel dependen adalah arus kas 

di masa depan, dan terdapat variabel dummy yang digunakan untuk membedakan 

pengaruh standar akuntansi yang digunakan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan 

bahwa arus kas sekarang memberikan prediksi arus kas masa depan yang lebih baik 

dibandingkan dengan laba. Ia juga menegaskan bahwa laba menambah sedikit terhadap 

kemampuan arus kas dalam memprediksi arus kas masa depan.Selain itu juga dijelaskan 

bahwa laba dan arus kas merupakan prediktor yang lebih baik untuk arus kas jika 

digunakan bersama-sama.  

 Berdasarkan penelitian Dahler dan Febrianto (2006) mereka menguji 

komponen mana yang lebih baik antara laba atau arus kas operasi dalam memprediksi 

arus kas di masa depan pada saat perusahaan melaporkan laba positif dan negatif. 

Sampel penelitian merupakan perusahaan nonfinansial yang terdaftar di Bursa Efek 

Jakarta dari tahun 1999-2004 yang terdiri dari 546 perusahaan yang berlaba positif, dan 

174 perusahaan yang berlaba negatif. Variabel independen yang digunakan adalah arus 

kas operasi tahun berjalan dan laba bersih sebelum pos-pos luar biasa tahun berjalan, 

sedangkan variabel dependen adalah arus kas operasi setelah tahun pengamatan. Hasil 

penelitian tersebut menyatakan bahwa laba dan arus kas operasi tahun berjalan memiliki 

kemampuan dalam memprediksi arus kas operasi masa depan untuk perusahaan dengan 

laba positif dan laba tidak memiliki kemampuan yang lebih baik dibandingkan dengan 

arus kas opersai masa depan untuk perusahaan yang berlaba negatif. 
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 Penelitian yang dilakukan oleh Triyono (2007) menguji pengaruh kualitas laba, 

arus kas operasi, dan komponen akrual saat ini terhadap arus kas operasi masa depan. 

Objek penelitian ini adalah 96 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia yang terdaftar di Indonesia Capital Market Directory (ICMD).Variabel 

independen yang diuji dalam penelitian ini adalah komponen akrual dari laba dan 

kualitas laba. Komponen akrual dari laba diukur menggunakan data dari neraca dan 

laporan laba rugi (perubahan piutang usaha, perubahan persediaan, perubahan hutang, 

depresiasi dan amortisasi, dan akrual lain). Sedangkan variabel dependen adalah arus kas 

dan laba tahun depan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa laba dan arus kas operasi 

saat ini secara bersama tidak mempunyai kemampuan dalam memprediksi arus kas masa 

mendatang dibandingkan dengan laba atau arus kas operasi secara sendiri-sendiri dalam 

memprediksi arus kas masa mendatang. Arus kas operasi dan komponen akrual dari laba 

saat ini secara bersama tidak mempunyai kemampuan yang lebih baik dibanding laba 

agregat dan arus kas operasi dalam memprediksi arus kas operasi masa depan. Kualitas 

laba  dapat memperkuat kemampuan prediksi laba, arus kas operasi masa depan, dan 

komponen akrual.  

 Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Thiono (2004) melakukan penelitian 

mengenai kemampuan model arus kas metode langsung dan tidak langsung dalam 

memprediksi arus kas dan deviden di masa mendatang.Sampel penelitian dilakukan pada 

35 perusahaan untuk memprediksi cash flow dan 25 perusahaan untuk memprediksi 

deviden.Sampel tersebut merupakan perusahaan publik dalam sektor manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Jakarta pada tahun 1999-2004.Variabel independen yang diuji 

dalam penelitian ini adalah arus kas masuk operasi, arus kas keluar operasi, laba bersih, 

dan komponen akrual dari laba. Sedangkan variabel dependen adalah arus kas masa 
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depan dan deviden masa depan. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa model 

komponen arus kas metode langsung lebih akurat dibandingkan dengan model 

komponen arus kas tidak langsung dalam memprediksi arus kas masa depan. Sedangkan 

model komponen arus kas metode langsung dan metode tidak langsung tidak terdapat 

keakuratan dalam memprediksi deviden di masa depan. 

 penelitian terakhir yang menguji tentang kemampuan arus kas, komponen akrual, 

dan laba agregat dalam memprediksi arus kas di masa depanadalah penelitian yang 

dilakukan oleh Barth et,al,. (2001). Objek yang diteliti sebanyak 10.164 laporan 

keuangan perusahaan yang terdaftar di Compusat annual industrial and research files. 

Variabel yang diuji terdiri dari variabel independen yaitu arus laba sebelum 

extraordinary item dan discontinued operations, arus kas yang berasal dihitung 

menggunakan arus kas aktivitas operasi, dan komponen akrual yang dihitung 

menggunakan perubahan nilai dari tahun penelitian dengan tahun sebelumnya dari 

piutang, hutang, persediaan, serta depresiasi dan amortisasi tahun penelitian. Sedangkan 

variabel dependen adalah arus kas di masa depan. Hasil dari penelitian ini enunjukkan 

bahwa semua komponen akrual bernilai signifikan dalam memprediksi arus kas di masa 

depan. Nilai dari arus kas dan komponen akrual mempunyai kemampuan yang lebih baik 

dalam memprediksi arus kas masa depan dibandingkan laba agregat. Perhitungan 

komponen akrual yang digunakan dalam penelian ini sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Healy (1985) dan Jones (1991). 
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Tabel 2.1  

Ringkasan penelitian terdahulu 

No Judul dan 

Peneliti 

Sampel 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 

Hasil 

Penelitian 

Penelitian ini 

1 Relevansi 

Kandungan 
Informasi 

Komponen Arus 

Kas dan Laba 

dalam 
Memprediksi Arus 

Kas Masa Depan 

(Bandi dan 

Rahmawati, 2005) 

30 perusahaan 

manufaktur yang 
terdaftar di Bursa 

Efek Jakarta dan 

terdaftar pada 

ICMD 2003 
tahun 1995-2001.  

Independen : 

• Arus kas operasi 
(tahun t-1) 

• Arus kas 

investasi (tahun t-

1) 
• Arus kas 

pendanaan (tahun 

t-1) 

• Earning (tahun 
t-1) 

 

Dependen : 

• Arus kas (tahun 
t) 

Positif : 

• Arus kas operasi  
• Arus kas investasi  

• Arus kas 

pendanaan  

• Earning  
 

Negatif : 

- 

Persamaan: 

Variabel Independen: 
• Arus kas operasi 

(tahun t) 

• Arus kas investasi 

(tahun t) 
• Arus kas pendanaan 

(tahun t) 

• Earning (tahun t) 

Dependen: 
• Arus kas (tahun t+1) 

 

Perbedaan: 

Variabel Independen: 
• Komponen akrual  

Variabel  

• Objek :  

Perusahaan Perbankan 
yang Go publik Th 

2008-2012 

2 

 

 

 
 

 

 

Kemampuan Laba 

dan Arus Kas 

dalam 

Memprediksi Laba 
dan Arus Kas 

Perusahaan Go 

Publik di Indonesia 

(Parawiyati dan 
Baridwan, 1998) 

48 perusahaan 

manufaktur yang 

Terdaftar di 

Bursa Efek 
Jakarta pada 

tahun 1989 – 

1994 

Independen : 

• Laba (tahun 

1989 - 1993) 

• Arus Kas (tahun 
1992 - 1993) 

 

Dependen : 

• Laba (tahun 
1990 - 1994) 

• Arus Kas (tahun 

1992 - 1993) 

 

Faktor Deflator : 

Indeks Harga 

Konsumen 

 

Positif : 

• Laba (laba dan 

arus kas) 

• Arus Kas (laba 
dan arus kas) 

 

 

Persamaan: 

Variabel Independen: 

• Laba(tahun t) 

Variabel Dependen: 
• Arus kas (tahun t+1) 

Perbedaan: 

Variabel Independen: 

• Arus kas operasi 
(tahun t) 

• Arus kas investasi 

(tahun t) 

 • Arus kas pendanaan 
(tahun t) 

• Komponen akrual 

(tahun t) 

• Objek : Perusahaan 
Perbankan yang Go 

publik Th 2008-2012 

 

3 The Predictive 

Ability of Earnings 

Versus Cash Flow 
Data to 

Predict Future Cash 

Flows: a Firm-

Specific 
Analysis(Supriyadi, 

1999) 

61 perusahaan 

manufaktur yang 

terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia 

tahun 1990-1997 

Independen : 

• Arus Kas (tahun 

t) 
• Laba (tahun t) 

 

Dependen : 

• Arus Kas 
(tahunt+1) 

Positif : 

• Arus Kas  

 

Negatif : 

• Laba 

 

Persamaan: 

Variabel Independen: 

• Arus kas operasi 
(tahun t) 

• Arus kas  

investasi (tahun t) 

• Arus kas pendanaan 
(tahun t) 

• Laba(tahun t) 

Variabel Dependen: 

• Arus kas (tahun t+1) 

Perbedaan: 

Variabel Independen: 

• Komponen akrual 
(tahun t) 

• Objek : Perusahaan 

Perbankan yang Go 

publik Th 2008-2012 
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No Judul dan 

Peneliti 

Sampel 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 

Hasil 

Penelitian 

Penelitian ini 

4 Kemampuan 

Predictive 
Earnings dan Arus 

Kas Dalam 

Memprediksi Arus 

Kas Masa Depan 
(Dahler dan 

Febrianto, 2006) 

546 perusahaan 

yang berlaba 

positif dan 174 

perusahaan yang 

berlaba negatif. 

Sampel 
merupakan 

perusahaan 

nonfinansial yang 

terdaftar di Bursa 
Efek Jakarta 

tahun 1999-2004 

Independen : 

• Laba bersih 

sebelum pos-pos 

luar biasa (tahun t) 

• Arus kas operasi 

(tahun t) 

Dependen : 

• Arus kas  tahun 

t+1 

Positif : 

• Laba bersih 

sebelum pos-pos 

luar biasa (untuk 

perusahaan berlaba 

positif) 
• Arus kas operasi 

(untuk perusahaan 

berlaba positif dan 

negatif) 
 

Negatif : 

• Laba bersih 

sebelum pos-pos 
luar biasa (untuk 

perusahaan berlaba 

negatif) 

 

Persamaan: 

Variabel Independen: 

•  

Laba(tahun t) 

• Arus kas operasi 

(tahun t) 
Variabel Dependen: 

• Arus kas (tahun t+1) 

 

Perbedaan: 
Variabel Independen: 

• Arus kas investasi 

(tahun t) 

• Arus kas pendanaan 
(tahun t) 

• Komponen akrual 

(tahun t) 

• Objek : Perusahaan 
Perbankan yang Go 

publik Th 2008-2012 

5 Dampak Kualitas 

Laba Terhadap 

Kemampuan 

Prediksi Laba, Arus 
Kas, dan 

Komponen Akrual 

(Triyono, 2007) 

96 perusahaan 

manufaktur yang 

terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia 
yang terdaftar di 

Indonesia Capital 

Market Directory 

(ICMD) 

Independen : 

• komponen 

akrual dari laba 

• kualitas laba 
(korelasi laba 

dengan arus kas 

operasi) 

 

Dependen : 

• Laba (tahun t) 

• Arus Kas (tahun 

t) 

Positif: 

• komponen akrual 

dari laba 

• kualitas laba 
(korelasi laba 

dengan arus kas 

operasi) 

 

Negatif: 

- 

Persamaan: 

Variabel Independen: 

• Komponen akrual 

(tahun t) 
• Arus kas operasi 

(tahun t) 

• Laba(tahun t) 

Variabel Dependen: 
• Arus kas (tahun t+1) 

 

Perbedaan: 

Variabel Independen: 
• Arus kas investasi 

(tahun t) 

• Arus kas pendanaan 

(tahun t) 
• Objek : Perusahaan 

Perbankan yang Go 

publik Th 2008-2012 

 

6 Perbandingan 

Keakuratan Model 
Arus Kas Metoda 

Langsung dan 

Tidak Langsung 

dalam 
Memprediksi Arus 

Kas dan Deviden 

Masa Depan 

(Thiono 2004) 

Perusahaan 

Publik dalam 
sektor 

Manufaktur yang 

terdiri dari 35 

Perusahaan untuk 
memprediksi arus 

kas dan 25 

perusahaan untuk 

model prediksi 

deviden 

Independen : 

• Arus Kas Masuk 
Operasi (metode 

langsung) 

• Arus Kas Keluar 

Operasi (metode 
langsung) 

• Laba Bersih 

(metode tidak 

langsung) 

• Akrual (metode 

tidak langsung) 

Dependen : 

• Arus Kas  Masa 
Depan 

• Deviden Masa 

Depan 

Positif: 

• Arus Kas Masuk 
Operasi dan Arus 

Kas Keluar 

Operasai (Arus kas 

Masa depan) 
 

Negatif: 

• Arus Kas Masuk 

Operasi danArus 

Kas Keluar 

(Deviden masa 

depan) 

• Laba Bersih dan 
Akrual(Arus kas 

dan Deviden masa 

depan) 
 

 

 

 
 

Persamaan: 

Variabel Independen: 
• Laba(tahun t) 

• Komponen akrual 

laba Variabel 

Dependen: 
• Arus kas (tahun t+1) 

 

Perbedaan: 

Variabel Independen: 

• Arus Kas Operasi 

(tahun t) 

• Arus kas investasi 

(tahun t) 
• Arus kas pendanaan 

(tahun t) 

• Objek : Perusahaan 
Perbankan yang Go 

publik Th 2008-2012 
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No Judul dan 

Peneliti 

Sampel 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 

Hasil 

Penelitian 

Penelitian ini 

7 Accruals and the 

Prediction of 

Future Cash Flow 

(Barth et,al,.2001) 

10.164 laporan 

keuangan 

perusahaan yang 

terdapat dalam 

Compusat annual 

industrial and 
research files 

pada tahun 1987-

1996. 

Independen: 

• Pendapatan 

agregat 

• Arus kas 

•Komponen  

Akrual  

Dependen: 

• Arus kas masa 

depan 

Positif: 

• Arus kas 

• Komponen 

Akrual 

 

Negatif: 
• Pendapatan 

agregat 

Persamaan: 

Variabel Independen: 

• Komponen akrual 

(tahun t) 

Perbedaan: 

Variabel Independen: 
• Laba(tahun t) 

• Arus Kas Operasi 

(tahun t) 

• Arus kas investasi 
(tahun t) 

• Arus kas pendanaan 

(tahun t) 

Variabel Dependen: 
• Arus kas (tahun t+1) 

• Objek : Perusahaan 

Perbankan yang Go 

publik Th 2008-2012 

 

2.3 Kerangka Pemikiran 

 Laporan Arus kas merupakan laporan yang memperlihatkan pengaruh atas tiga 

macam aktivitas, yaitu aktivitas operasi, aktivitas pendanaan, dan aktivitas investasi yang 

dilakukan oleh entitas pada satu periode akuntansi.Laporan ini dapat membantu 

pengguna laporan keuangan khususnya kreditor, investor, dan pihak-pihak lain untuk 

menilai keadaan entitas dalam menghasilkan kas atau setara kas sehingga dapat 

membantu dalam pengambilan keputusan. 

 Penelitian ini mengangkat isu mengenai apakah komponen arus kas, laba, dan 

komponen akrual merupakan alat prediktor yang baik dalam memprediksi arus kas di 

masa mendatang dan manakah dari komponen tersebut yang merupakan prediktor terbaik 

dalam memprediksi arus kas di masa depan untuk perusahaan perbankan. Penelitian ini 

mengacu pada penelitian Bandi dan Rahmawati (2005) dan Wattimena (2012). Variabel 

yang digunakan adalah arus kas dari kegiatan operasi, arus kas dari kegiatan investasi, 

arus kas dari pendanaan, laba, dan komponen akrual.Dari uraian diatas dapat ditarik 

model penelitian. 
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Gambar 2.1  

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

2.4  Hipotesis Penelitian  

2.4.1 Hubungan arus kas dari aktivitas operasi sebagai prediktor arus kas masa 

depan 

 Penyajian jumlah arus kas dari aktivitas operasi merupakan indikator yang dapat 

digunakan sebagai sebuah dasar dalam menentukan apakah arus kas yang dihasilkan dari 

sebuah entitas dapat mencukupi untuk pelunasan pinjaman, pemeliharaan kemampuan 

operasi, serta melakukan investasi baru (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2009). 

 Arus kas dari aktivitas operasi merupakan laporan yang sangat penting untuk 

diperhatikan.Hal ini disebabkan karena aktivitas operasi merupakan aktivitas utama dari 

siklus sebuah entitas.Selain itu dijelaskan juga bahwa arus kas dari aktivitas operasi 

merupakan aktivitas yang terkait langsung dengan laba (Subramanyam dan Wild, 

2010:93). Terdapat banyak penelitian yang menunjukkan hasil yang tidak konsisten 

antara hubungan arus kas operasi dalam memprediksi arus kas dimasa depan, seperti 

pelitian yang dilakukan Bandi Rahmawati (2005) menghasilkan kesimpulan bahwa arus 

kas dari aktivitas operasi merupakan prediktor dalam memprediksi arus kas operasi di 

masa depan. Penelitian tersebut juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh  

Arus Kas Masa 

Depan (CF) 

Arus Kas Operasi (CFO) 

Arus Kas Investasi (CFI) 

Arus Kas Pendanaan (CFF) 

Laba Bersih (E) 

Komponen Akrual (AK) 

Sumber : Olahan Penulis 
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Dahler dan Febryanto (2006), dan Thiono (2004) yang seluruhnya menghasilkan 

kesimpulan bahwa arus kas dari aktivitas operasi merupakan alat yang dapat digunakan 

dalam memprediksi arus kas di masa depan. Berdasarkan penelitian tersebut hipotesis 

yang dapat diajukan untuk mengetahui kemampuan komponen arus kas operasional 

sebagai prediktor arus kas di masa mendatang dinyatakan dalam hipotesis sebagai 

berikut: 

Ho1: Komponen arus kas operasi tidak mempunyai kemampuan dalam memprediksi 

arus kas masa depan 

Ha1: Komponen arus kas operasi mempunyai kemampuan dalam memprediksi arus 

kas masa depan 

2.4.2 Hubungan arus kas dari aktivitas investasi sebagai prediktor arus kas masa 

depan 

 Arus kas dari aktivitas investasi wajib diungkapkan karena dapat mencerminkan 

penerimaan dan pengeluaran kas sebuah entitas yang berhubungan dengan sumber daya 

berupa investasi yang akan menghasilkan pendapatan dan arus kas di masa mendatang 

(IAI, 2009). Aktivitas yang berasal dari aktivitas investasi merupakan cara untuk 

memperoleh dan menghapuskan data keuangan non kas karena di dalam aktivitas 

investasi dapat menghasilkan pendapatan bagi entitas dari berbagai kegiatan seperti 

melakukan jual beli dari asset tetap (Subramanyam dan Wild, 2010:94).  

 Terdapat satu penelitian yang telah menguji tentang hubungan antara arus kas 

investasi dalam memprediksi arus kas masa depan yaitu penelitian yang dilakukan oleh  

Bandi dan Rahmawati (2005), hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa arus kas 

aktivitas investasi mempunyai kemampuan dalam memprediksi arus kas masa depan. 

Berdasarkan penelitian tersebut hipotesis yang dapat diajukan untuk mengetahui 
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kemampuan komponen arus kas investasi sebagai prediktor arus kas di masa mendatang 

dinyatakan dalam hipotesis sebagai berikut: 

Ho2: Komponen arus kas investasi tidak mempunyai kemampuan untuk memprediksi 

arus kas masa depan 

Ha2: Komponen arus kas investasi mempunyai kemampuan untuk memprediksi arus 

kas masa depan 

2.4.3 Hubungan arus kas dari aktivitas pendanaan sebagai prediktor arus kas 

masa depan 

 Pengungkapan arus kas dari aktivitas pendanaan penting untuk dilakukan karena 

berguna dalam memprediksi klaim terhadap arus kas di masa depan oleh pemasok modal 

perusahaan. Aktivitas ini terdiri dari pos-pos kewajiban dan ekuitas pemegang saham 

(Ikatan Akuntansi Indonesia, 2009). Arus kas dari aktivitas pendanaan adalah cara yang 

dilakukan oleh perusahaan dalam mendukung aktivitas usahanya dengan pendistribusian, 

penarikan dan juga pencarian dana dengan memperoleh pinjaman dan pelunasan dana 

dengan penerbitan obligasi dan pinjaman lainnya.  

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Bandi dan Rahmawati 

(2005) menghasilkan kesimpulan bahwa komponen arus kas yang berasal dari aktivitas 

pendanaan mempunyai kemampuan dalam memprediksi arus kas masa depan. 

Berdasarkan penelitian tersebut hipotesis yang dapat diajukan untuk mengetahui 

kemampuan komponen arus kas pendanaan sebagai prediktor arus kas di masa 

mendatang dinyatakan dalam hipotesis sebagai berikut:  

Ho3: Komponen arus kas pendanaan tidak mempunyai kemampuan untuk 

memprediksi arus kas masa depan 

RELEVANSI KANDUNGAN..., INDAH DESTRIANA, Ak.-IBS, 2014



 
  

37 

Ha3: Komponen arus kas pendanaan mempunyai kemampuan untuk memprediksi arus 

kas masa depan 

2.4.4 Hubungan laba sebagai prediktor arus kas masa depan 

 Laba adalah sumber informasi yang dianggap paling penting dari semua jenis 

laporan tahunan yang disajikan oleh sebuah entitas.Prinsip akuntansi tentang perhitungan 

laba terbagi menjadi dua, yaitu pengakuan pendapatan (cash basis) dan prinsip 

penandingan (accrued basis).Prinsip pengakuan pendapatan adalah prinsip mengakui 

pendapatan ketika tugas telah dilaksanakan atau sebagian dari jasa yang harus diberikan, 

dan penerimaan kas yang diperoleh dari transaksi itu adalah pasti. Sedangkan prinsip 

penandingan adalah prinsip mengakui semua biaya yang terkait dengan pendapatan 

dalam periode yang sama dimana pendapatan diakui. Proses akrual dianggap mengurangi 

masalah waktu dan masalah penandingan yang melekat di arus kas, maka laba dianggap 

prediktor yang lebih meyakinkan dalam menggambarkan laba perusahaan (Dahler dan 

Febrianto, 2006). 

 Supriyadi (1999) meneliti tentang kemampuan laba versus arus kas dalam 

memprediksi arus kas masa depan dan menghasilkan kesimpulan bahwa laba mempunyai 

pengaruh yang kurang signifikan terhadap arus kas dalam memprediksi arus kas masa 

depan. Hasil penelitian tersebut juga didukung oleh penelitian Bandi dan Rahmawati 

(2005), Parawiyati dan Baridwan (1998), Dahler dan Febriyanto (2006) dan Triyono 

(2007) yang semuanya memberikan hasil bahwa laba merupakan alat yang dapat 

memprediksi arus kas di masa depan.Berdasarkan penelitian tersebut hipotesis yang 

dapat diajukan untuk mengetahui kemampuan laba sebagai prediktor arus kas di masa 

mendatang dinyatakan dalam hipotesis sebagai berikut: 

Ho4: Laba tidak mempunyai kemampuan untuk memprediksi arus kas masa depan 
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Ha4: Laba mempunyai kemampuan untuk memprediksi arus kas masa depan 

2.4.5 Hubungan komponen akrual dari laba sebagai prediktor arus kas masa 

depan 

 Barth et al. (2001) melakukan pemilahan komponen akrual dari laba untuk 

menguji kemampuan prediksi dari berbagai akrual, yaitu curent accruals, depresiasi, 

amortisasi dan akrual lainnya.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilahan komponen 

akrual dari laba ke dalam perubahan piutang, perubahan hutang, perubahan persediaan, 

depresiasi, amortisasi, dan akrual lainnya secara signifikan meningkatkan kemampuan 

prediksi dari laba.hasil yang dicapai dalam penelitian ini juga didukung oleh penelitian 

yang dilakukan oleh Triyono (2004) yang menyatakan bahwa komponen akrual dapat 

menjadi alat dalam memprediksi arus kas masa depan. 

 Sedangkan kemampuan komponen akrual dalam memprediksi arus kas masa 

depan diragukan oleh Kieso (2011;600) yang menyatakan bahwa investor dapat 

menggunakan item yang terdapat di dalam laporan arus kas dalam membuat prediksi 

yang lebih baik atas jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas di masa depan, 

dibandingkan dengan jika menggunakan data akrual. Berdasarkan pada penelitian yang 

sudah dilakukan sebelumnya, maka peneliti membuat hipotesis sebagai berikut: 

Ho5: Komponen akrual dari laba tidak mempunyai kemampuan untuk memprediksi 

arus kas masa depan 

Ha5: Komponen akrual dari laba mempunyai kemampuan untuk memprediksi arus kas 

masa depan 
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2.4.6 Hubungan arus kas operasi, arus kas investasi, arus kas pendanaan, laba, 

dan komponen akrual sebagai prediktor arus kas masa depan 

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Livnat dan Zarowin (1990, 

dalam Bandi dan Rahmawati,2005) menyatakan bahwa pemecahan arus kas menjadi 

komponen-komponen arus kas operasi, investasi, dan pendanaan tidak dapat 

meningkatkan hubungan prediksi dimasa depan. Tetapi penelitian tersebut bertentangan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Bandi dan Rahmawati (2005) yang memberikan 

hasil bahwa pemecahan arus kas tersebut dapat menungkatkan hubungan yang sesuai 

dengan teori (PSAK no.2 th 2012) yang meminta perusahaan dalam pembuatan laporan 

erus kas dengan klasifikasi arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, dan 

pendanaan selama satu periode akuntansi agar pihak investor dan para analis keuangan 

dapat mengetahui bagaimana perusahaan menggunakan dan menghasilkan kas dan setara 

kas sehingga dengan pemecahan ini dapat meningkatkan hubungan dalam memprediksi 

arus kas di masa depan. 

Ho6: Komponen arus kas operasi, arus kas investasi, arus kas pendanaan, laba, dan 

akrual secara bersama-sama tidak mempunyai kemampuan untuk memprediksi arus kas 

masa depan 

Ha6: Komponen arus kas operasi, arus kas investasi, arus kas pendanaan, laba, dan 

akrual secara bersama-sama mempunyai kemampuan untuk memprediksi arus kas masa 

depan 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Objek Penelitian  

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah terdapat 

pengaruh antara komponen arus kas, laba, dan komponen akrual dalam memprediksi arus 

kas masa depan. Penelitian terdiri atas bebebrapa variabel yang diuji, yaitu variabel 

dependen dan independen. Variabel dependen penelitian ini adalah arus kas masa depan. 

Variabel independen terdiri atas arus kas operasi, arus kas investasi, arus kas pendanaan, 

laba, dan komponen akrual. 

3.1.1 Populasi dan Sampel 

Populasi yang dijadikan objek pada penelitian ini merupakan perusahaan 

perbankanyang 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 dalam 

pengambilan sampel yaitu sebagai berikut : 

1. Perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2008 

sampai 2012. 

2. Perusahaan perbankan yang secara konsisten mempublikasikan laporan keuangan 

tahunan yang telah diaudituntuk periode 31 Desember selama tahun 2008 sampai 

2012 di Bursa Efek Indonesia.  

3. Selama tahun 2008 sampai 2012, perusahaan memiliki data-data yang diperlukan 

sesuai dengan penelitian.  
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3.2 Jenis dan Sumber Data 

 Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu database 

dari laporan keuangan tahunan perbankan go public yang telah diaudit oleh auditor 

independen pada tahun 2008 sampai 2012 yang tersedia secara online pada situs 

www.idx.co.id, dan juga dari berbagai website yang berkaitan dengan data-data yang 

diperlukan dalam penelitian ini. 

3.2.1  Jenis Penelitian dan Metode Pengumpulan Data 

 Penelitian ini merupakan studi empiris yang dilakukan terhadap perbankan yang 

tercatat di Bursa Efek Indonesia.Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan 

data sekunder yang diperoleh dengan menggunakan metode studi pustaka dan 

dokumentasi. Studi pustaka merupakan metode yang dilakukan dengan cara menelaah 

teori dan konsep yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan penelitian. 

Sedangkan metode dokumentasi dilakukan dengan mengambil data dari sumber yang 

digunakan, yaitu laporan keuangan tahunan yang telah di audit oleh perusahaan 

perbankan yang menjadi sampel penelitian. 

3.3 Operasionalisasi variabel 

 Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel dependen dan 

independen. Variabel dependen yang diteliti adalah arus kas masa depan. Sedangkan 

variabel independen adalah arus kas operasi, arus kas investasi, arus kas pendanaan, laba, 

dan komponen akrual. 
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3.3.1 Variabel Dependen (Terikat) 

 Variabel dependen merupakan variabel yang menjadi tujuan utama yang ingin 

dicari oleh penulis. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah arus 

kas masa depan. Arus kas masa depan merupakan arus kas yang menggambarkan aliran 

masuk dan keluar kas entitas yang berasal dari aktivitas operasi, investasi dan pendanaan 

pada satu tahun setelah tahun pengamatan. Dengan merujuk pada penelitian terdahulu 

yang dilakukan oleh Bandi dan Rahmawati (2005) arus kas masa depan dilambangkan 

dengan CFt+1. Variabel dependen menggunakan data laporan keuangan perusahaan 

periode 2009-2013. 

3.3.2 Variabel Independen (Bebas) 

 Variabel independen yang akan diuji dalam penelitian ini adalah komponen arus 

kas, laba, dan komponen akrual yang pernah diuji oleh beberapa penelitian terdahulu 

dengan waktu data disesuaikan dengan keadaan saat ini, yaitu laporan keuangan yang 

dipublikasikan pada periode 2008 sampai 2012.  

3.3.2.1 Variabel independen: Arus Kas dari Aktivitas Operasi (CFOt) 

 Arus kas dari aktivitas operasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah arus 

kas aktivitas operasi tahun 2008 sampai 2012 yang kemudian dilambangkan sebagai 

CFOt. 

3.3.2.2 Variabel independen: Arus kas dari Aktivitas Investasi (CFIt) 

 Arus kas dari aktivitas investasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah arus 

kas investasi tahun 2008 sampai 2012 yang kemudian dilambangkan sebagai CFIt.  
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3.3.2.3 Variabel Independen: Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan (CFFt) 

 Arus kas dari aktivitas pendanaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

arus kas pendanaan tahun 2008 sampai 2012 yang kemudian dilambangkan sebagai 

CFFt. 

3.3.2.4 Variabel Independen: Laba (Et) 

 Laba yang digunakan dalam penelitian ini adalah laba sebelum pos-pos luar biasa 

tahun 2008 sampai 2012 yang kemudian dilambangkan sebagai Et. Komponen laba 

bersih adalah laba perusahaan sebelum item operasi yang tidak berlanjut, item-item 

khusus, dan pos luar biasa (Bandi dan Rahmawati, 2005). 

3.3.2.5 Variabel Independen: Komponen akrual (AKt) 

 Komponen akrual diukur dengan menggunakan data dari neraca dan laporan laba 

rugi perbankan. Pengukuran komponen akrual yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan model yang digunakan oleh penelitian Healey (1985) dan Jones (1991) 

yang disesuaikan dengan karakteristik perbankan oleh Wattimena (2012) yang terdiri 

dari pendapatan yang masih harus diterima (∆PMAD), beban dibayar dimuka (∆BDD), 

pajak dibayar dimuka (∆PDD), beban masih harus dibayar (∆BYD), hutang pajak (∆HP), 

beban penyisihan penghapusan atas aktiva produktif (Bap), dan beban depresiasi 

(Dep).Perhitungan total akrual dapat dirumuskan sebagai berikut: 

TAi,t  = ∆PMHDi,t + ∆BDDi,t + ∆PDDi,t - ∆BYDi,t - ∆HPi,t - Bapi,t - Depi,t 

3.4 Pemodelan Data Panel 

 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). Kegiatan dalam analisis data meliputi: pengelompokan data tiap variabel yang 

diteliti, melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang diajukan.  
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 Metode regresi linier berganda dalam penelitian ini menggunakan gabungan dari 

penelitian yang merujuk pada penelitian terdahulu, yaitu model yang dikembangkan oleh 

Bandi dan Rahmawati (2005) dan penelitian yang dilakukan oleh Wattimena(2012): 

CF i,t+1  = α + β1 CFOi,t + β2 CFI i,t + β3 CFFi,t + β4 Ei,t + β5 TAi,t + e i,t 

Keterangan : 

CFi,t+1  = total arus kas Bank i tahun t+1,  

CFOi,t  = Arus kas operasi perusahaan Bank i tahun t, 

CFIi,t  = Arus kas investasi perusahaan Bank i tahun t, 

CFFi,t  = Arus kas pendanaan perusahaan Bank i tahun t, 

Ei,t  = Laba Bank i tahun t, 

et  = error.  

TAi,t  =  total akrual Bank i pada tahun t, 

3.4.1  Koefisien Determinasi Yang disesuaikan (adjusted R
2
) 

 Uji koefisien determinasi merupakan pengujian yang dilakukan untuk melihat 

proporsi variasi variabel dependen yang dijelaskan oleh variabel independen 

penelitian.Pada analisis regresi sederhana hal tersebut dapat dilihat melalui nilai 

koefisien determinasi (R
2
). Nilai R

2 
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). 

3.5 Metode Analisis Data 
 Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis data panel. Data yang 

telah dikumpulkan melalui laporan keuangan tahunan objek penelitian diinput kedalam 

software Micsrosoft Excel yang mencakup seluruh informasi yang dibutuhkan dengan 
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format yang sesuai untuk kemudian diimpor kedalam software statistik yang akan 

digunakan dalam pengolahan data penelitian. Software yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah EViews versi ke-7 yang dianggap dapat memecahkan perumusan masalah 

penelitian. 

3.5.1 Statistik Destkriptif 

 Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskriptif suatu data yang dilihat 

(Winarno,2009;3.9) yang terdiri dari : 

1. Mean adalah rata-rata dari data yang diperoleh dengan menjumlahkan seluruh data 

dibagi dengan banyaknya data. 

2. Median adalah nilai tengah atau rata-rata dari 2 nilai tengah jika data berjumlah genap 

yang diambil bila data tersebut diurutkan dari data terkecil hingga terbesar. Median 

merupakan nilai tengah yang tidak mudah terpengaruh oleh outlier, terutama jika 

dibandingkan dengan mean. 

3. Max dan min adalah nilai paling besar dan paling kecil dari data yang dikumpulkan. 

4. Std. Dev (standard deviation) adalah ukuran dispersi atau penyebaran data. 

5. Skewness adalah ukuran asimetri distribusi data di sekitar mean. 

6. Kurtosis adalah mengukur ketinggian suatu distribusi. 

7. Jarque-Bera adalah uji statistik untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal. 

Pengujian ini mengukur perbedaan skewness dan kurtosis data dan dibandingkan 

apabila data bersifat normal. 

3.5.2  Penentuan Model Regresi Dengan Data Panel 

 Regresi yang dilakukan dengan menggunakan jenis data berupa data panel disbut 

sebagai model regresi data panel, yaitu data gabungan antara data silang (cross section) 

dengan data runtut waktu (time series). Dalam tahap ini, penelitian diharuskan untuk 
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melakukan pengujian atas struktur model yang bertujuan untuk mengetahui apakah 

terdapat perubahan struktul model regresi atau tidak. Menurut Winarno (2011) terdapat 

beberapa tahap  dalam mendeteksi  perubahan struktur model regresi yaitu: 

1. Melakukan estimasi dengan Fixed Effect 

2. Melakukan Uji Chow (Common Effect atau Fixed Effect) dengan hipotesis 

Ho : Menggunakan pendekatan model Common Effect 

Ha : Menggunakan pendekatan model Fixed Effect 

Uji statistik F digunakan untuk memilih antara metode common effect (OLS) 

tanpa variabel dummy atau Fixed Effect.Ketentuan pengambilan keputusan dengan 2 

(dua) kondisi sebagai berikut (Winarno,2011) :  

1. Jika nilai probabilitas Chi-Squares≤ 0.05 maka hipotesis nol ditolak  

2. Jika nilai probabilitas Chi-Squares≥ 0.05 maka hipotesis nol diterima 

Apabila probabilitas dari cross section F lebih besar dari 0.05, maka Hoditerima 

yang artinya menggunakan model common effect sehingga pengujian selesai sampai di 

Uji Chow saja.Namun apabila hasilnya menolak Ho maka selanjutnya melakukan uji 

Hausman.  

3. Estimasi dengan Random Effect 

4. Melakukan uji Hausman (fixed effect atau random effect) dengan hipotesis: 

Ho : Menggunakan pendekatan model jenis random effect 

Ha : Menggunakan pendekatan model jenis fixed effect 
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 Uji hausman tersebut untuk menentukan pendekatan jenis apa yang akan 

digunakan dalam regresi dengan ketentuan pengambilan keputusan atas analisa hasil uji 

hausman adalah: 

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 diterima 

3.5.3 Uji Normalitas. 

 Uji nomalitas adalah pengujian untuk mengetahui kepastian sebaran data yang 

diperoleh berdistribusi normal atau tidak. Pengujian atas signifikasi antar variabel dapat 

dilakukan dengan melakukan uji t dan uji f, tetapi pengujian tersebut hanya akan valid 

jika residual penelitian terdistribusi dengan normal. Kriteria pengujian dengan 

menggunakan uji dua arah (two-tailed test), yaitu dengan membandingkan probabilitas 

yang diperoleh dengan taraf signifikasi α < 0,05. Jika p-value > 0,05 maka data 

berdistribusi normal. Menurut Winarno (2011; 5-37) terdapat dua cara untuk melihat 

apakah penelitian berdistribusi normal atau tidak, yaitu dengan histogram residual dan 

uji Jarque-Bera: 

1. Histogram residual  

 Adalah pengujian untuk melihat apakah data telah terdistribusi normal dengan 

cara mmelihat gambar histogram yang ditampilkan dari uji normalitas. Data akan 

dikatakan normal apabila histogram berbentuk lonceng sempurna yang jika grafik 

distribusi normal tersebut dibagi dua akan mempunyai bagian yang sama. 

2. Uji Jarque-Bera. 

 Adalah pengujian untuk melihat  apakah data telah berdistribusi normal dengan 

melihat koefisien Jarque-Bera dan Probabilitasnya. Kedua angka ini saling 

mendukung.  
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 Adapun hipotesis dari uji Jarque-Bera adalah sebagai berikut: 

 Ho : Residual data terdistribusi normal 

 Ha : Residual data tidak terdistribusi normal 

 Kriteria pengujian yang dilakukan adalah : 

 Ho diterima bila nilai Jarque-Bera <  2 atau probabilitas Jarque-Bera > 0.05  

 Ha ditolak bila nilai Jarque-Bera >  2 atau probabilitas Jarque-Bera < 0.05  

3.5.4 Uji Asumsi Klasik 

Menurut Teorema Gauss-Markov, Gujarati, (2006) setiap pemerkira/estimator 

regresi harus memenuhi kriteria BLUE, yaitu: 

1. Best = yang terbaik. 

2. Linear = merupakan kombinasi linear dari data sampel. 

3. Unbiased = rata-rata atau nilai harapan (E(    )) harus sama dengan nilai yang 

sebenarnya (  ). 

4. Efficient estimator = memiliki varians yang minimal di antara pemerkira lain yang 

tidak bias. 

Model regresi perlu diuji dengan asumsi klasik karena kriteria BLUE di atas, yang 

dilakukan dengan uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, dan uji 

autokorelasi. Dengan cara ini, diharapkan penelitian dapat terhindar dari adanya estimasi 

yang bias karena regresi yang tidakdapat diaplikasikan oleh semua jenis data.  

3.5.4.1 Uji Multikolinearitas 

 

 Menurut Winarno (2011:5.1) Uji multikolinearitas merupakan pengujian yang 

bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukanadanya korelasi antara variabel 

independen. Model regresi yang baik seharusnya memiliki variabel independen yang 
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tidak berhubungan. Ada beberapa kondisi yang dapat menunjukkan adanya multikolinier, 

yaitu: 

a. Nilai R
2
 tinggi, tetapi variabel independen banyak yang tidak signifikan. 

b. Dengan menghitung koefisien korelasi antarvariabel independen. Apabila 

koefisiennya rendah, maka tidak terdapat multikolinearitas. Tingkat koefisien 

maksimum yang dapat dimiliki dari variabel tersebut adalah 0,89. 

c. Dengan melakukan regresi auxiliary. Regresi ini digunakan untuk mengetahui 

hubungan antara dua atau lebih variabel independen yang secara bersama-sama 

(misalnya x2 dan x3) mempengaruhi variabel independen lain (misalnya x1). 

3.5.4.2 Uji Otokorelasi 

Menurut Winarno (2011;5.27), 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: 

a. uji durbin-watson  

Uji Durbin-watson adalah pengujian untuk mengetahui ada tidaknya otokorelasi 

yang dilihat dari dilai d (yang menggambarkan nilai Durbin-Watson). Nilai d 

akan berada di kisaran 0 sampai 4 sesuai dengan tabel berikut ini : 

Tabel 3.1 

Menentukan Otokorelasi dengan uji Durbin-Watson 

 

Tolak Ho, 

berarti ada  

Autokorelasi 

positif 

Tidak dapat 

diputuskan 

Tidak menolak  

Ho, berarti tidak 

ada ada 

autokorelasi 

Tidak 

dapat 

diputuskan 

Tolak Ho, 

berarti ada  

Autokorelasi 

negatif 

 

 

0 𝑑𝐿 

  1,10 

𝑑𝑈 

  1,54 

4 − 𝑑𝑈 

    2,46 

4 − 𝑑𝐿 

       2,90 

4 2 

Sumber: Winarno (2011;5.28) 
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b. uji breusch-godfrey.  

Adalah pengujian yang dilakukan dengan melihat Obs*R-Squared dengan 

hipotesis : 

Ho : Tidak terdapat masalah otokorelasi 

Ha : Terdapat masalah otokorelaso 

Dengan kriteria pengujian yang dilakukan adalah : 

1. Ho diterima jika Chi-Squares> 0.05 

2. Ha diterima jika Chi-Squares< 0.05 

3.5.4.3 Uji Heteroskedastisitas  

 Winarno (2011;5.8) 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 ARCH, dengan 

kemudian melihat nilai chi-square (α) yang diperoleh dengan hipotesis untuk dasar 

pengambilan keputusan sebagai berikut : 

H0 : Tidak terdapat masalah heteroskedastisitas 

Ha :Terdapat masalah heteroskedastisitas 

Dengan kriteria pengujian yang dilakukan berdasarkan Widarjono(2009:129)adalah : 

1. Ho diterima jika Chi-Squares> 0.05 

2. Ha diterima jika Chi-Squares< 0.05 
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3.5.5  Analisis Regresi Berganda 

3.5.5.1 Uji Parsial (t test) 

 Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel 

penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel 

dependen Ghozali, (2009). Uji parsial atau uji t dilakukan sebagai dasar untuk menjawab 

perumusan masalah ke 1 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.  

Uji ini menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen secara parsial 

terhadap variabel dependen. Bentuk pengujiannya adalah : 

Ho :β i  = 0 (Variabel independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap 

variabel dependen) 

Ha :β i  ≠ 0 (Variabel independen merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel 

dependen) 

i = 1,2,3. 

Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan probabilitas (signifikansi) 

masing-masing koefisien regresi dengan signifikansi sebesar 5%. Kriteria pengujiannya 

sebagai berikut : 

Jika probabilitas (signifikansi) t ≤ 5% (α) maka Ho ditolak dan menerima Ha 

Jika probabilitas (signifikansi) > 5% (α) maka Ho diterima dan Menolak Ha 
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3.5.5.2 Uji Simultan (Uji F) 

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen 

atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama 

terhadap variabel dependen Ghozali, (2009). Uji statistik F dilakukan sebagai dasar 

untuk menjawab perumusan masalah ke 6 yang telah disebutkan pada BAB I, yaitu untuk 

menganalisa apakah terdapat kemampuan yang signifikan dari semua variabel bebas 

terhadap variabel terikat didalam setiap model regresi penelitian ini. Pengujian ini 

dilakukan dengan membandingkan probabilitas (signifikansi) masing-masing koefisien 

regresi dengan signifikansi sebesar 5%. Hipotesis yang hendak diuji adalah : 

Ho : β1= β2 = .... = βk = 0 (variabel independen bukan merupakan penjelasan yang 

signifikan terhadap variabel dependen) 

Ha : β1
1
β2

1
 .... βk

1
 0 (variabel independen secara simultan merupakan penjelasan yang 

signifikan terhadap variabel dependen) 

Hasil hitung dengan uji F dilakukan pada tingkat keyakinan 95% atau dengan 

tingkat signifikansi (α) sebesar 5% dengan kriteria pengujian sebagai berikut : 

Jika probabilitas (signifikansi) ≤ 5% (α) maka Ho ditolak dan menerima Ha 

Jika probabilitas (signifikansi) > 5% (α) maka Ho tidak dapat ditolak 
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BAB IV 

ANAL.ISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1  Gambaran Umum Objek Penelitian 

 Objek penelitian pada penelitian ini merupakan seluruh perusahaan perbankan 

yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2008-2012. Penelitian ini 

menggunakan data selama tahun 2008-2012 karena merupakan data terbaru perusahaan 

yang dapat memberikan profil atau gambaran terkini tentang kinerja keuangan 

perusahaan. Meskipun total tahun pengamatan selama 5 tahun, tetapi data yang diambil 

berasal dari tahun 2007 sampai tahun 2013 dengan tujuan untuk memperoleh data akrual 

yang terdiri dari perubahan pendapatan yang masih harus diterima, perubahan beban 

dibayar dimuka, perubahan pajak dibayar dimuka, perubahan beban masih harus dibayar, 

dan perubahan hutang pajak dan variabel dependen yang merupakan nilai 1 tahun setelah 

tahun pengamatan. Tehnik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini 

menggunakan purposive sampling dengan kriteria sebagai berikut: 

Tabel 4.1 

Proses Seleksi Sampel dengan Kriteria 

Kriteria Sampel Jumlah 

Jumlah perbankan yang terdaftar di BEI selama tahun 2008-2012 29 

Data laporan keuangan tidak tersedia secara lengkap selama tahun 

2008-2012 

(6) 

Tidak menerbitkan annual report pada tahun 2008-2012 (1) 

Jumlah sampel perusahaan 22 

Tahun pengamatan 5 

Jumlah total observasi selama periode penelitian 110 
Sumber : Data diolah oleh penulis 

 Berdasarkan kriteria tersebut, dikumpulkan sejumlah 22 perusahaan yang 

dijadikan objek dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut: 
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Tabel 4.2 

Daftar Perusahaan Objek Penelitian 

No Kode Perusahaan Nama Perusahaan 

1 AGRO Bank Rakyat Indonesia Agroniaga, Tbk 

2 BABP Bank Bumiputera Indonesia, Tbk 

3 BACA Bank Capital Indonesia, Tbk 

4 BBCA Bank Central Asia, Tbk 

5 BBKP Bank Bukopin, Tbk 

6 BBNI Bank Negara Indonesia, Tbk 

7 BBRI Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk 

8 BDMN Bank Danamon Indonesia, Tbk 

9 BEKS Bank Pundi Indonesia, Tbk 

10 BMRI Bank Mandiri (Persero), Tbk  

11 BNBA Bank Bumi Artha, Tbk 

12 BNGA Bank CIMB Niaga, Tbk 

13 BNII Bank Internasional Indonesia, Tbk 

14 BNLI Bank Permata, Tbk 

15 BSWD Bank Of India Indonesia, Tbk 

16 BVIC Bank Victoria Internasional, Tbk 

17 INPC Bank Artha Graha Internasional, Tbk 

18 MAYA Bank Mayapada, Tbk 

19 MEGA Bank Mega, Tbk 

20 NISP Bank OCBC NISP, Tbk 

21 PNBN Bank Pan Indonesia, Tbk 

22 SDRA Bank Himpunan Saudara 1906, Tbk 
 Sumber : Bursa Efek Indonesia (BEI) 

 Data yang disajikan pada Tabel 4.2 tersebut  adalah seluruh perbankan yang 

tercatat di BEI dan merupakan objek dalam penelitian ini. Objek penelitian sebanyak 22 

perbankan dengan waktu pengamatan selama 5 tahun, maka menghasilkan total 

observasi sebanyak 110 observasi. Terkait dengan hasil uji normalitas pada saat 

dilakukan regresi atas seluruh observasi tersebut, mengindikasikan bahwa data tidak 

terdistribusi normal, berikut merupakan hasil uji normalitas tersebut : 
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Gambar 4.1 

Hasil Uji Normalitas Sebelum Outlier 

 

Sumber : Data diolah oleh penulis 

Berdasarkan pada hasil yang ditunjukkan pada Gambar 4.3 mengindikasikan 

bahwa data tersebut tidak terdistribusi normal, hal itu dibuktikan dari nilai JB sebesar 

260.4203 dan nilai probabilitas sebesar 0.000000, sedangkan data dapat dikatakan 

normal apabila nilai JB kurang dari 2 atau nilai probabilitas lebih besar dari 0.05. 

Berdasarkan hasil tersebut maka penulis melakukan outlier pada beberapa observasi. 

Outlier adalah data yang memiliki karakteristik unik yang terlihat sangat berbeda jauh 

dari data observasi lain yang ditandai dengan nilai yang ekstrim baik untuk variabel 

tunggal maupun variabel kombinasi (Ghozali, 2011;41). Terdapat beberapa penyebab 

terjadinya outlier, yaitu : kesalahan dalam menginput data, kegagalan dalam 

menspesifikasikan adanya missing value dalam program komputer, outlier dilakukan 

bukan dengan menghapus anggota populasi yang dijadikan sampel, outlier berasal dari 

data yang terdapat didalam sampel tetapi dipilih dari variabel dalam populasi tersebut 

yang mempunyai nilai ekstrim dan tidak terdistribusi secara normal. Cara peneliti dalam 

melakukan outlier adalah dengan menampilkan tabel residual dari regresi tersebut, 

kemudian melakukan outlier pada observasi yang nilainya diluar dari garis residual plot 
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sampai data terdistribusi secara normal. Pada Tabel 4.3 berikut ini disebutkan daftar 

observasi yang dijadikan outlier dalam penelitian ini, yaitu: 

Tabel 4.3 

Daftar Outlier Penelitian 

No Kode Perusahaan Tahun Observasi 

1 BBCA 2008 

2 BBCA 2010 

3 BBCA 2011 

4 BBNI 2009 

5 BBNI 2011 

6 BBNI 2012 

7 BBRI 2009 

8 BBRI 2011 

9 BMRI 2008 

10 BMRI 2009 

11 BMRI 2010 

12 BMRI 2011 

13 BNGA 2008 

14 BNLI 2011 

15 PNBN 2009 

16 PNBN 2010 

17 PNBN 2011 

18 PNBN 2012 
  Sumber :Data diolah oleh penulis 

 Dengan melakukan outlier pada data tersebut, jumlah observasi yang awalnya 

sebanyak 110 observasi berkurang sebanyak 18 observasi sehingga jumlah akhir 

observasi menjadi 92 observasi dan data telah terdistribusi secara normal. 

4.2 Pembahasan Hasil Pengujian Statistik 

4.2.1 Statistik Deskriptif 

 Berikut ini adalah tabel yang menampilkan hasil pengujian untuk melakukan 

analisa statistik deskriptif yang digunakan untuk melihat angka pada setiap variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini yang terdiri dari variabel dependen penelitian berupa arus 

kas masa depan atau kenaikan atau penurunan kas setelah tahun pengamatan yang 

disimbolkan dengan CFt+1 dan variabel independen yang terdiri dari: arus kas aktivitas 
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operasi tahun pengamatan yang disimbolkan dengan CFOt, arus kas aktivitas investasi 

tahun pengamatan yang disimbolkan dengan CFIt, arus kas aktivitas pendanaan tahun 

pengamatan yang disimbolkan dengan CFFt, laba setelah pajak tahun pengamatan yang 

disimbolkan dengan Et, dan Total akrual pada tahun pengamatan yang disimbolkan TAt 

yang dirumuskan dengan perubahan pendapatan yang masih harus diterima yang 

disimbolkan dengan ∆PMADt ditambah perubahan beban dibayar dimuka yang 

disimbolkan dengan ∆BDDt ditambah perubahan pajak dibayar dimuka yang 

disimbolkan dengan ∆PDDt dikurang perubahan beban masih harus dibayar yang 

disimbolkan dengan ∆BYDt dikurang perubahan hutang pajak yang disimbolkan dengan 

∆HPt, dikurang dengan beban penyisihan penghapusan aktiva produktif yang 

disimbolkan dengan Bapt dan dikutang dengan beban penyusutan yang disimbolkan 

dengan Dept. 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Statistik Deskriptif 

 
 CFt+1 CFOt CFIt CFFt Et TAt 

 Mean  1475508.  1219347.  8477.663  331071.9  1334539. -1452766. 

 Median  444348.5  80838.00 -23810.50  9466.500  126096.0 -263009.5 

 Maximum  29494263  54335687  10126741  11267898  18687380 -7805.000 

 Minimum -10557184 -14213727 -7927936. -7070624. -147253.0 -15820925 

 Std. Dev.  4634096.  7846644.  2293154.  2331784.  3214692.  3090052. 

 Skewness  2.757271  4.014312  0.566084  1.530049  3.673767 -3.425087 

 Kurtosis  17.46198  26.61025  8.008405  11.63081  16.99514  15.03291 

  

Berdasarkan pada data yang ditampilkan pada Tabel 4.4, dapat diuraikan 

mengernai penjelasan statistik deskriptif dari setiap variabel penelitian dengan penjelasan 

yang didasarkan pada teori hasil uji statistik deskriptif oleh Winarno (2003;3.9), yaitu 

sebagai berikut: 

Sumber: Data diolah oleh penulis 
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1. Mean(rata-rata data), pada variabel penelitian diperoleh nilai rata-rata untuk variabel 

dependen penelitian yaitu CFt+1 senilai 1475508, sedangkan untuk masing-masing 

variabel independen penelitian diperoleh nilai rata-rata sebesar 1219347 untuk CFOt; 

8477.663 untuk  CFIt; 331071.9 untuk CFFt; 1334539 untuk Et; dan -1452766 untuk 

TAt. 

2. Median(nilai tengah data), pada variabel penelitian diperoleh nilai tengah untuk 

variabel dependen penelitian yaitu CFt+1 senilai 444348.5, sedangkan untuk masing-

masing variabel independen penelitian diperoleh nilai tengah sebesar 80838 untuk 

CFOt; -23810.50untuk  CFIt; 9466.500 untuk CFFt;  126096 untuk Et; dan -263009.5 

untuk TAt. 

3. Maximum (nilai paling besar data), pada variabel penelitian diperoleh nilai paling 

besar untuk variabel dependen penelitian yaitu CFt+1 senilai 29494263, sedangkan 

untuk masing-masing variabel independen penelitian diperoleh nilai paling besar 

yaitu 54335687 untuk CFOt; 10126741 untuk  CFIt; 11267898 untuk 

CFFt;  18687380 untuk Et; dan -7805untuk TAt. 

4. Minimum (nilai paling kecil data), pada variabel penelitian diperoleh nilai paling 

kecil untuk variabel dependen penelitian yaitu CFt+1 senilai -10557184, sedangkan 

untuk masing-masing variabel independen penelitian diperoleh nilai paling kecil 

yaitu  -14213727 untuk CFOt; -7927936 untuk  CFIt; -7070624 untuk CFFt;  -147253 

untuk Et; dan -15820925 untuk TAt. 

5. Std. Dev (penyebaran data), pada variabel penelitian diperoleh nilai sebaran data 

untuk variabel dependen penelitian yaitu CFt+1 senilai  4634096, sedangkan untuk 

masing-masing variabel independen penelitian diperoleh nilai sebaran data 

yaitu  7846644 untuk CFOt; 2293154 untuk  CFIt; -2331784  untuk CFFt;   3214692 

untuk Et; dan 3090052 untuk TAt. 
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4.2.2 Uji Normalitas 

 Uji normalitas adalah salah satu jenis asumsi yang diperlukan untuk mengetahui 

apakah data telah berdistribusi normal atau tidak. Peneliti melakukan pengujian terhadap 

22 perusahaan yang menjadi objek dalam penelitian ini dengan 5 tahun pengamatan, 

sehingga total observasi menjadi 110 observasi. Terkait hasil uji normalitas ketika 

menggunkanan 110 observasi yang telah dibahas sebelumnya menghasilkan sebaran data 

yang tidak normal, maka pengujian dilakukan terhadap 92 observasi yang berasal dari 

110 observasi dikurang 18 observasi yang bersal dari outlier. Berikut ini merupakan hasil 

dari uji normalitas berdasarkan data yang digunakan : 

Gambar 4.2 

Hasil Uji Normalitas Setelah Outlier 

 

Sumber : Data diolah oleh penulis 

 Berdasarkan Gambar 4.2 dapat disimpulkan bahwa data pada model penelitian 

telah berdistribusi normal. Kesimpulan tersebut diambil berdasarkan pada bentuk grafik 

histogram yang bentuknya menyerupai lonceng yang jika dibagi dua, kedua bagian dari 

grafik tersebutakan memiliki bagian yang sama. Selain itu juga dapat dilihat dari nilai 

probabilitas yang lebih besar dari 5% yaitu 0.111045, walaupun nilai JB lebih besar dari 
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5%. Berdasarkan pernyataan tersebut  dapat disimpulkan bahwa data telah berdistribusi 

secara normal dilihat dari nilai probabilitasnya. 

4.2.3 Penentuan Regresi Dengan Data Panel 

 Sebelum melakukan regresi dengan data panel, peneliti terlebih dahuluakan 

menentukan jenis regresi yang digunakan dalam melakukan regresi dengan data panel. 

Terdapat tiga jenis pendekatan yang digunakan dalam mengestimasi regresi dengan data 

panel, yaitu pendekatan common effect, fixed effect dan random effect. Tahapan pertama 

dalam menentukan jenis estimasi yang akan digunakan yaitu dengan melakukan Uji 

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

effect,fixed affect, atau random effect. Berikut ini merupakan hasil dari Uji Chow yang 

dilakukan atas model penelitian : 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Chow 

 
Redundant Fixed Effects Tests   
Equation: Untitled   
Test cross-section fixed effects  

          
Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  

          
Cross-section F 12.222613 (21,65) 0.0000 
Cross-section Chi-square 147.122173 21 0.0000 

     
  Sumber : data diolah oleh penulis 

 Berdasarkan pada Tabel 4.5 dapat disimpulkan bahwa model penelitian 

menggunakan pendekatan fixed effect atau random effect, yang disasari pada ketentuan 

analisa Uji Chow dengan melihat probabilitas nilai statistik F yang lebih kecil dari 5%, 

sehingga penulis melakukan Uji Hausman untuk menentukan apakah model penelitian 

menggunakan pendekatan fixed effect atau random effect. Berikut aini merupakan hasil 

dari Uji Hausman yang dilakukan pada model penelitian : 
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Tabel 4.6 

Hasil Uji Hausman 

 
Correlated Random Effects - Hausman Test  
Equation: Untitled   
Test cross-section random effects  

          

Test Summary 
Chi-Sq. 
Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

          
Cross-section random 198.157607 5 0.0000 

     
    

Berdasarkan Tabel 4.6 hasil Uji Hausman atas model penelitian tersebut dapat 

dilihat bahwa nilai probabilitas statistik F lebih kecil dari 5%, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa model yang digunakan dalam regresi data panel penelitian ini adalah 

dengan menggunakan fixed effect. 

4.2.4 Uji Asumsi Klasik 

Menurut Teorema Gauss-Markov,Gujarati, (2006) setiap pemerkira/estimator 

regresi harus memenuhi kriteria BLUE (Best, Linear, Unbiased, dan Efficient 

estimator).Model regresi perlu diuji dengan asumsi klasik karena kriteria BLUE tersebut, 

yang dilakukan dengan uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, dan uji 

autokorelasi. Dengan cara ini, diharapkan penelitian dapat terhindar dari adanya estimasi 

yang bias karena regresi yang tidakdapat diaplikasikan oleh semua jenis data.  

4.2.4.1 Uji Multikolinearitas 

 Uji multikolinearitas merupakan pengujian yang kondisi dilakukan untuk melihat 

apakah terdapat korelasi antara variabel independen (Winarno, 2009:5.1). Model regresi 

yang baik seharusnya memiliki variabel independen yang tidak berhubungan. Cara yang 

dilakukan penulis untuk mengidentifikasi multikolineritas, yaitu dengan melihat nilai R2 

dengan batas maksimum nilai korelasi adalah 0,89, yang artinya jika data tersebut 

memberikan hasil koefisien korelasi lebih dari 0,89 maka patut diduga terdapat hubungan 

Sumber: Data diolah oleh penulis 
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linear antara kedua variabel tersebut. Berikut ini merupakan hasil uji multikolinearitas pada 

model penelitian : 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Multikoleniaritas 

 CFt+1 CFOt CFIt CFFt Et TAt 

CFT1 1.000000 -0.343968 -0.124830 0.212945 0.071989 -0.263329 

CFO -0.343968 1.000000 0.064414 -0.483333 0.400583 -0.382160 

CFI -0.124830 0.064414 1.000000 -0.102190 -0.173695 0.192345 

CFF 0.212945 -0.483333 -0.102190 1.000000 -0.314247 0.282454 

EA 0.071989 0.400583 -0.173695 -0.314247 1.000000 -0.933792 

AKRUAL -0.263329 -0.382160 0.192345 0.282454 -0.933792 1.000000 
       Sumber : Data diolah oleh penulis 

Hasil uji multikolinearitas dilakukan dengan menganalisa nilai koefisien korelasi 

(r) antar variabel independen pada model yang ditunjukkan melalui Tabel 4.7 dan 

memberikan hasil bahwa tidak ditemukan korelasi antara variabel independen pada 

model penelitian artinya seluruh variabel independen dalam peneltiian ini bebas dari 

multikolinearitas. Hal tersebut disimpulkan dengan dasar keputusan bahwa nilai 

koefisien korelasi enam variabel penelitian yang diuji masing-masing memiliki nilai r 

lebih rendah dari 0.85 dan nilai adjusted R
2 

yang cukup tinggi yaitu 85.4698% yang 

didukung dengan banyaknya variabel independen yang signifikan berpengaruh terhadap 

variabel dependen. 

4.2.4.2 Uji Heterokedastisitas 

 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 (Winarno, 2009;5.8). Pada penelitian ini peneliti 

menggunakan uji ARCH dalam mengidentifikasi heterookedastisitas karena pada uji 
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sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa data bersifat heterokedastisitas. Berikut ini 

merupakan hasil dari uji ARCH tersebut: 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Heterokedastisitas Dengan Metode ARCH 

Heteroskedasticity Test: ARCH   
          
F-statistic 0.255503     Prob. F(1,65) 0.6149 
Obs*R-squared 0.262333     Prob. Chi-Square(1) 0.6085 
          

 Sumber : data diolah oleh penulis 

 Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa model regresi penelitian 

terbebas dari adanya heterokedastisitas. Hal tersebut diputuskan berdasarkan nilai 

dari probabilitas Chi-Squares lebih besar dari α=5%, yaitu sebesar 0.6085. 

4.2.4.3 Uji Otokorelasi 

Uji otokolerasi adalah pengujian yang digunakan untuk melihat apakah terdapat 

korelasi antar variabel gangguan satu observasi dengan observasi lain. Model regresi 

dapat dikatakan baik jika bebas dari otokolerasi. Metode yang dapat digunakan untuk 

mendeteksi otokorelasi dapat dilakukan dengan uji Durbin-Watson atau uji Breusch-

Godfrey (Winarno, 2009;5.27). Sebuah data dianggap terbebas dari otokorelasi apabila 

nilai Durbin-Watson berada pada 1.54 sampai 2.46 atau nilai Breusch-Godfrey lebih 

besar dari α=5%. Berikut ini merupakan hasil dari uji Durbin-Watson tersebut: 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Otokorelasi Menggunakan Metode Durbin-Watson 

F-statistic 21.58778     Durbin-Watson stat 2.453918 

Prob(F-statistic) 0.000000    

Sumber : Data diolah oleh penulis 

 Berdasarkan pada hasil yang ditunjukkan pada Tabel 4.9 ditemukan bahwa dalam 

model regresi penelitian tidak terdapat otokorelasi. Hal tersebut diputuskan 
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berdasarkan pada nilai Durbin-Watson yang berada diantara 1.54 sampai 2.46 yaitu 

sebebsar 2.45. 

4.2.5 Analisis Regresi Berganda 

 Penelitian ini seperti yang sudah dijelaskan dalam Metodologi Penelitian, 

menggunakan analisis linear berganda. Jumlah observasi secara keseluruhan selama 5 

tahun pengamatan adalah 110 observasi. Untuk memenuhi uji normalitas, maka telah 

dilakukan penghapusan outlier, sehingga total observasi sebanyak 92. Setelah peneliti 

melakukan uji Chow dan uji Hausman, maka model yang sesuai digunakan dalam 

penelitian adalah model fixed effect dengan persamaan sebagai berikut : 

CF i,t+1  = α + β1 CFOi,t + β2 CFI i,t + β3 CFFi,t + β4 Ei,t + β5 TAi,t + e i,t 

Berikut ini merupakan hasil regresi model penelitian dengan menggunakan pendekatan 

dengan jenis tersebut : 

Tabel 4.10 

Hasil Regresi Penelitian 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 4376104. 435643.7 10.04515 0.0000 

CFO -0.425199 0.050176 -8.474185 0.0000 

CFI -0.778076 0.125625 -6.193656 0.0000 

CFF 0.260284 0.121039 2.150415 0.0352 

EA -4.974790 0.387310 -12.84447 0.0000 

AKRUAL -2.875440 0.502561 -5.721577 0.0000 
Sumber: Data diolah oleh penulis 

 Dari hasil regresi tersebut, maka didapatlah persamaan regresi linear berganda 

sebagai berikut : 

CF i,t+1  = 4376104- 0.425199CFOi,t -0.778076CFI i,t + 0.260284CFFi,t -

4.974790Ei,t - 2.875440TAi,t + e i,t 

RELEVANSI KANDUNGAN..., INDAH DESTRIANA, Ak.-IBS, 2014



 
  

65 

a. Jika arus kas operasi (CFO), arus kas invetsasi (CFI), arus kas pendanaan (CFF), 

laba (E), dan komponen akrual (TA) diasumsikan konstan, maka arus kas masa 

depan akan naik sebesar 4376104 persen. 

b. Nilai koefisien regresi untuk arus kas aktivitas operasi (CFO) sebesar -0.425199. 

Hal ini menunjukkan bahwa arus kas masa depan pada sampel bank tahun 2008-

2012 akan turun sebesar 0.425119 satuan untuk setiap kenaikan satu satuan arus 

kas aktivitas operasi dengan asumsi variabel lain konstan. 

c. Nilai koefisien regresi untuk arus kas aktivitas investasi (CFI) sebesar -0.778076. 

Hal ini menunjukkan bahwa arus kas masa depan pada sampel bank tahun 2008-

2012 akan turun sebesar 0.778076 satuan untuk setiap kenaikan satu satuan arus 

kas aktivitas investasi dengan asumsi variabel lain konstan. 

d. Nilai koefisien regresi untuk arus kas aktivitas pendanaan (CFF) sebesar 

0.260284. Hal ini menunjukkan bahwa arus kas masa depan pada sampel bank 

tahun 2008-2012 akan naik sebesar 0.260284 satuan untuk setiap kenaikan satu 

satuan arus kas aktivitas pendanaan dengan asumsi variabel lain konstan. 

e. Nilai koefisien regresi untuk laba (E) sebesar -4.974790. Hal ini menunjukkan 

bahwa arus kas masa depan pada sampel bank tahun 2008-2012 akan turun 

sebesar 4.974790 satuan untuk setiap kenaikan satu satuan laba dengan asumsi 

variabel lain konstan. 

f. Nilai koefisien regresi untuk komponen akrual (TA) sebesar -2.875440. Hal ini 

menunjukkan bahwa arus kas masa depan pada sampel bank tahun 2008-2012 

akan turun sebesar 2.875440 satuan untuk setiap kenaikan satu satuan komponen 

akrual dengan asumsi variabel lain konstan. 
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4.2.6 Analisis Hipotesis Penelitian 

4.2.6.1 Koefisien Determinasi Yang Disesuaikan (adjusted R
2
) 

 Uji koefisien determinasi merupakan pengujian yang dilakukan untuk melihat 

proporsi variasi variabel dependen yang diuji yang dijelaskan oleh variabel independen 

penelitian. Pada analisis regresi sederhana hal tersebut dapat dilihat melalui nilai 

koefisien determinasi (adjusted R
2
). Nilai adjusted R

2 
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). Berdasarkan pada Tabel 4.12 diperoleh nilai 

koefisien determinasi yang disesuaikan atau adjusted R
2
 sebesar 0.854698 atau sebesar 

85.4698%. Hal ini menjelaskan bahwa variasi perubahan arus kas operasi setelah tahun 

pengamatan yang serupakan variabel dependen dapat dijelaskan oleh model sebesar 

85.4% sedangkan sisanya yaitu 14.6% dijelaskan oleh variabel lain diluar model. 

4.2.6.2 Uji Parsial (t-test) 

 Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel 

penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen 

Ghozali (2009). Pengambilan keputusan atas uji t, yaitu dengan membandingkan nilai 

probabilitas t dengan nilai maksimum α = 5%. Jika nilai probabilitas (p-value) < 0.05 

maka Ho ditolak, dan sebaliknya. Berikut adalah kesimpulan yang dapat diambil dari uji 

t yang ditampilkan pada tabel 4.12: 

Ha1 : Komponen arus kas operasi mempunyai kemampuan dalam memprediksi 

arus kas masa depan 

Dari tabel hasil analisis  regresi tersebut menunjukkan bahwa probabilitas arus kas 

aktivitas operasi menunjukkan nilai 0.0000 atau kurang dari nilai signifikan 0.05. Nilai 
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koefisien regresinya menunjukkan nilai -0.425199, yang artinya bahwa arus kas aktivitas 

operasi mempunyai pengaruh negatif terhadap arus kas masa depan, sehingga bisa 

disimpulkan bahwa Ha1 diterima. Artinya, arus kas aktivitas operasi berpengaruh 

negatif signifikan terhadap perubahan arus kas dimasa mendatang. 

Ha2 : Komponen arus kas investasi mempunyai kemampuan untuk memprediksi 

arus kas masa depan. 

Dari tabel hasil analisis regresi tersebut menunjukkan bahwa probabilitas arus kas 

aktivitas investasi menunjukkan nilai 0.0000 atau kurang dari nilai signifikan 0.05. Nilai 

koefisien regresinya menunjukkan nilai -0.778076, yang artinya bahwa arus kas aktivitas 

investasi mempunyai pengaruh negatif terhadap arus kas masa depan, sehingga bisa 

disimpulkan bahwa Ha2 diterima. Artinya, arus kas aktivitas investasi berpengaruh 

negatif signifikan terhadap perubahan arus kas dimasa mendatang. 

Ha3 : Komponen arus kas pendanaan mempunyai kemampuan untuk 

memprediksi arus kas masa depan. 

Dari tabel hasil analisis regresi tersebut menunjukkan bahwa probabilitas arus kas 

aktivitas pendanaan menunjukkan nilai 0.0352 atau kurang dari nilai signifikan 0.05. 

Nilai koefisien regresinya menunjukkan nilai 0.260284, yang artinya bahwa arus kas 

aktivitas pendanaan mempunyai pengaruh positif terhadap arus kas masa depan, 

sehingga bisa disimpulkan bahwa Ha3 diterima. Artinya, arus kas aktivitas pendanaan 

berpengaruh positif signifikan terhadap perubahan arus kas dimasa mendatang. 
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Ha4 : Laba mempunyai kemampuan untuk memprediksi arus kas masa depan. 

Dari tabel hasil analisis regresi tersebut menunjukkan bahwa probabilitas laba 

menunjukkan nilai 0.0000 atau kurang dari nilai signifikan 0.05. Nilai koefisien 

regresinya menunjukkan nilai -4.974790, yang artinya bahwa laba mempunyai pengaruh 

negatif terhadap arus kas masa depan, sehingga bisa disimpulkan bahwa Ha4 diterima. 

Artinya, laba berpengaruh negatif signifikan terhadap perubahan arus kas dimasa 

mendatang. 

Ha5 : komponen akrual mempunyai kemampuan untuk memprediksi arus kas 

masa depan. 

Dari tabel hasil analisis regresi tersebut menunjukkan bahwa probabilitas laba 

menunjukkan nilai 0.0000 atau kurang dari nilai signifikan 0.05. Nilai koefisien 

regresinya menunjukkan nilai -2.875440, yang artinya bahwa komponen akrual 

mempunyai pengaruh negatif terhadap arus kas masa depan, sehingga bisa disimpulkan 

bahwa Ha5 diterima. Artinya, laba berpengaruh negatif signifikan terhadap perubahan 

arus kas dimasa mendatang. 

4.2.6.3 Uji Smultan (F-test) 

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen 

atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama 

terhadap variabel dependen Ghozali, (2009).  Pada uji F ini, jika nilai probabilitas 

statistik F senilai 0% atau berarti lebih kecil dari tingkat α = 5%, maka dapat 

disimpulkan bahwa secara bersama-sama atau secara simultan variabel bebas 

mempengaruhi variabel terikat secara signifikan. 
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Ha6: Komponen arus kas operasi, arus kas investasi, arus kas pendanaan, laba, 

dan akrual secara bersama-sama mempunyai kemampuan untuk memprediksi 

arus kas masa depan 

Berdasarkan hasil uji f tersebut, nilai probabilitis F-statistic sebesar 0.000000. Dengan 

nilai signifikansi sebesar 0.05, maka nilai probabilitis F-statistic lebih kecil dari0.05. hal 

ini menunjukkan bahwa secara simultan (bersama-sama), variabel arus kas aktivitas 

operasi, arus kas aktivitas investasi, arus kas aktivitas pendanaan, laba, dan total akrual 

mempengaruhi arus kas masa depan secara signifikan, sehingga Ha6 diterima. 

4.3 Pembahasan 

1.   Pengaruh arus kas aktivitas operasi terhadap arus kas di masa depan 

Arus kas dari aktivitas operasi adalah faktor yang paling penting yang 

digunakan investor untuk menilai bagaimana perusahaan dapat menghasilkan 

arus kas yang kemudian akan digunakan untuk melunasi pinjaman, menjalankan 

operasi entitas, membayar deviden, dan melakukan investasi baru tanpa 

mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Hasil penelitian ini menunjukkan dari 

nilai koefisien regresi sebesar -0.425199 dan tingkat signifikansi sebesar 0.00000 

yang artinya memiliki nilai p-value yang signifikan pada α=1%. Berdasarkan 

hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengaruh antara arus kas aktivtas operasi 

terhadap arus kas di masa depan menunjukkan hasil yang signifikan negatif 

artinya setiap terjadi kenaikan arus kas setelah tahun pengamatan dapat 

dipengaruhi dari turunnya nilai arus kas operasi tahun pengamatan begitu pula 

sebaliknya. Penurunan nilai arus kas aktivitas operasi terjadi apabila banyaknya 

biaya yang digunakan dalam aktivitas operasi yang dicerminkan dalam akun aset 

lancar dan liabilitas lancar lebih banyak dibandingkan pendapatan yang diperoleh 
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dari akun tersebut. Naiknya arus kas masa depan dapat disebabkan dari besarnya 

laba dibandingkan dengan pengeluaran perusahaan untuk aktivitas operasi, 

investasi, dan pendanaan. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat ditarik 

kesimpulan bahwa semakin banyak biaya yang dikeluarkan untuk aktivitas 

operasi pada tahun ini ternyata menghasilkan keuntungan di masa depan, dan 

menyebakan meningkatkan jumlah kas tahun depan. Hasil penelitian ini berhasil 

mendukung teori Kieso dan Weygandt (2011;600) menyatakan bahwa laporan 

arus kas bermanfaat untuk membantu investor, kreditor, dan pihak lainnya dalam 

menilai kemampuan entitas untuk menghasilkan arus kas di masa depan. Selain 

itu juga mendukung penelitian terdahulu yang menjelaskan bahwa arus kas 

aktivitas operasi merupakan salah satu cara dalam memprediksi arus kas di masa 

depan seperti penelitian yang dilakukan oleh Bandi dan Rahmawati (2005), 

Parawiyati dan Baridwan (1998), Supriyadi (1999), Dahler dan Febriyanto 

(2006), san Barth et al. (2001).  

2.  Pengaruh arus kas aktivitas investasi terhadap arus kas di masa depan 

Arus kas dari aktivitas investasi dapat digunakan oleh pengguna laporan 

keuangan untuk melihat penghasilan yang akan dicapai oleh perusahaan dari 

investasi yang mereka miliki saat ini. Investasi tersebut dapat berupa aset maupun 

instrumen lain yang dapat menghasilkan di kemudian hari. Sehingga dari laporan 

ini pengguna laporan keuangan dapat menilai kinerja perusahaan dalam 

mengalokasikan kelebihan kas yang dimiliki oleh perusahaan. Hasil yang didapat 

dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pengaruh antara arus kas aktivtas 

investasi terhadap arus kas di masa depan menunjukkan hasil yang signifikan 

negatif. Hal tersebut ditunjukkan dari nilai koefisien regresi sebesar -0.778076 

dan tingkat signifikansi sebesar 0.00000 yang artinya memiliki nilai p-value yang 
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signifikan pada α=1%. Hubungan negatif antara arus kas aktivitas investasi 

dengan arus kas masa depan dapat disebabkan karena besarnya biaya yang 

dikeluarkan dalam melakukan kegiatan investasi di perusahaan pada tahun ini 

dapat meningkatkan jumlah arus kas (kenaikan kas) di masa depan. Berdasarkan 

hasil tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perusahaan sudah sangat baik 

dalam mengelola kelebihan dana dalam bentuk investasi sehingga mampu 

meningkatkan jumlah kas yang akan diterima untuk periode selanjutnya. Hasil 

penelitian ini sesuai dengan teori yang dijelaskan oleh PSAK 2 (revisi 2009) 

menyatakan bahwa pengguna laporan keuangan dapat menggunakan laporan arus 

kas untuk pengambilan keputusan ekonomi, dengan cara melakukan evaluasi 

terhadap kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas serta 

kepastian perolehannya. Selain didukung oleh teori yang ada, hasil yang 

diperoleh dalam penelitian ini juga berhasil mendukung penelitian terdahulu 

bahwa arus kas aktivitas investasi merupakan salah satu cara dalam memprediksi 

arus kas di masa depan seperti penelitian yang dilakukan oleh Bandi dan 

Rahmawati (2005).  

3.  Pengaruh arus kas aktivitas pendanaan terhadap arus kas di masa depan 

 Pengaruh antara arus kas aktivtas pendanaan terhadap arus kas di masa 

depan menunjukkan hasil yang signifikan positif. Hal tersebut ditunjukkan dari 

nilai koefisien regresi sebesar 0.260284dan tingkat signifikansi sebesar 0.0352 

yang artinya memiliki nilai p-value yang signifikan pada α=5%. Arus kas dari 

aktivitas pendanaan dapat digunakan oleh pengguna laporan keuangan untuk 

menilai bagaimana perolehan dan pengelolaan sumber daya keuangan oleh 

perusahaan, yang kemudian dapat menilai resiko yang dimiliki oleh perusahaan 

RELEVANSI KANDUNGAN..., INDAH DESTRIANA, Ak.-IBS, 2014



 
  

72 

tersebut. Koefisien yang positif menunjukkan apabila arus kas aktivitas 

pendanaan tahun pengamatan mengalami kenaikan maka arus kas masa depan 

juga akan naik, hal itu menjelaskan jika semakin banyak dana yang dapat 

dihimpun oleh perusahaan pada tahun ini dapat meningkatkan laba dimasa depan 

karena dengan meningkatnya dana yang diperoleh tersebut maka perusahaan 

dapat mengelola dana dengan baik sehingga dapan mendukung perusahaan dalam 

menjalankan kegiatan usahanya secara maksimal dan mengakibatkan naiknya 

arus kas (jumlah kas) masa depan. Hasil penelitian ini berhasil sesuai dengan 

SFAC No. 1 dan 5 yang dikeluarkan oleh FASB yang menyimpulkan bahwa 

laporan arus kas harus mengganti statement of changes in financial position dan 

dijadikan sebagai laporan keuangan yang diperlukan sehingga dapat digunakan 

untuk membantu investor, kreditur, dan pengguna laporan keuangan lain dalam 

menilai arus kas masa depan.Selain itu hasil penelitian juga mendukung 

penelitian terdahulu bahwa arus kas aktivitas pendanaan merupakan salah satu 

cara dalam memprediksi arus kas di masa depan seperti penelitian yang dilakukan 

oleh Bandi dan Rahmawati (2005).  

4.  Pengaruh laba terhadap arus kas di masa depan 

Subramanyam dan Wild (2010:93) mengatakan bahwa laporan laba rugi 

dapat memberikan informasi mengenai sumber dan penggunaan kas, sehingga 

seharusnya angka laba bersih dapat digunakan untuk memberikan gambaran atas 

arus kas operasi perusahaan. Pernyataan tersebut ternyata dapat dibuktikan di 

dalam penelitian ini, yang menyimpulkan bahwa pengaruh antara laba terhadap 

arus kas di masa depan menunjukkan hasil yang signifikan negatif. Hal tersebut 

ditunjukkan dari nilai koefisien regresi sebesar -4.974790 dan tingkat signifikansi 
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sebesar 0.00000 yang artinya memiliki nilai p-value yang signifikan pada α=1%. 

Pengaruh negatif dapat diartikan bahwa kenaikan laba tahun ini akan 

menurunkan arus kas masa depan, hal tersebut diakibatkan karena ketika laba 

perusahaan meningkat maka perusahaan mampu meningkatkan kegiatan usaha 

dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan sehingga akan mengurangi nilai 

arus kas masa depan. Hasil tersebut sesuai dengan pernyataan Schroeder et, al,. 

(2011;167) bahwa laba juga dapat melaporkan nilai dari Arus Kas di masa depan, 

seperti efisiensi manajemen dan juga sebagai petunjuk atas prestasi dari 

manajemen. Hasil penelitian ini berhasil mendukung penelitian terdahulu bahwa 

laba merupakan salah satu cara dalam memprediksi arus kas di masa depan 

seperti penelitian yang dilakukan oleh Bandi dan Rahmawati (2005), Parawiyati 

dan Baridwan (1998), Supriyadi (1999), dan Dahler dan Febriyanto (2006). 

Berdasarkan hasil signifikansi, laba memiliki kemampuan yang sama dengan arus 

kas aktivitas operasi, arus kas aktivitas pendanaan, dan komponen akrualdalam 

memprediksi arus kas masa depan. Hasil ini bertentangan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Bandi dan Rahmawati (2005), Supriyadi (1999), dan Dahler dan 

Febriyanto (2006) yang menyatakan bahwa prediktor laba merupakan prediktor 

yang memiliki kemampuan prediksi paling lemah dibandingkan dengan arus kas 

tahun berjalan dalam memprediksi arus kas masa depan. 

5.  Pengaruh Komponen akrual terhadap arus kas di masa depan 

Tujuan utama dari pelaporan keuangan adalah memberikan informasi 

yang akan memungkinkan untuk memprediksi jumlah, waktu, dan ketidakpastian 

arus kas di masa depan. Dengan menganalisa hubungan antar item di dalam 

laporan arus kas, maka investor dapat membuat prediksi yang lebih baik atas 

jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas di masa depan, dibandingkan dengan 
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jika menggunakan data akrual (Kieso dan Weygandt, 2011;600). Pernyataan 

tersebut ternyata bertentangan dengan hasil yang dapat disimpulkan di dalam 

penelitian ini, bahwa terdapat pengaruh signifikan ngatif antara laba terhadap 

arus kas di masa depan. Hal tersebut ditunjukkan dari nilai koefisien regresi 

sebesar -2.875440 dan tingkat signifikansi sebesar 0.00000 yang artinya memiliki 

nilai p-value yang signifikan pada α=1%. Hasil penelitian ini berhasil mendukung 

penelitian terdahulu bahwa laba merupakan salah satu cara dalam memprediksi 

arus kas di masa depan seperti penelitian yang dilakukan oleh Barth, et al (2001) 

dan Triyono (2007). Komponen akrual yang digunakan untuk perbankan yang 

didasari pada penelitian Wattimena (2012) ternyata mampu menjelaskan bahwa 

komponen akrual adalah prediktor dalam memprediksi kenaikan arus kas di masa 

depan. 

4.4 Implikasi manajerial 

Perbankan merupakan lembaga keuangan yang memegang peranan yang sangat 

penting dalam pembangunan perekonomian nasional. Hal ini dikarenakan kegiatan 

perekonomian suatu negara tidak pernah terlepas dari lalu lintas pembayaran uang, di 

mana industri perbankan memegang peranan yang sangat strategis sehingga dapat 

dikatakan sebagai pusat dari sistem perekonomian. Sebagai salah satu lembaga yang 

berperan penting dalam perekenomian, pengguna laporan keuangan mempunyai cara 

dalam melakukan peramalan atas kondisi perusahaan di masa depan yang berguna untuk 

mengevaluasi hasil kinerja entitas, sebagai dasar untuk memprediksi hasil kinerja di 

masa mendatang, dan untuk menilai resiko.Penelitian yang dilakukan oleh peneliti 

bertujuan untuk menguji akun-akun apa saja yang dapat memprediksi arus kas masa 

depan.  
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Penelitian ini terdiri dari akun-akun yang terdapat didalam laporan tahunan 

perbankan berupa arus kas aktivitas operasi, arus kas aktivitas investasi, arus kas 

aktivitas pendanaan, laba, dan komponen akrual dalam memprediksi arus kas masa 

depan menggunakan periode 2008 sampai 2012. Hasil yang didapat dalam penelitian ini 

membuktikan bahwa arus kas aktivitas operasi, arus kas aktivitas investasi, laba, dan 

komponen akrual mempunyai kemampuan dalam memprediksi arus kas masa depan 

dengan hubungan signifikan negatif, sedangkan arus kas aktivitas pendanaan memiliki 

hubungan signifikan positif.  

Maka, dapat disimpulkan bahwa bagi pengguna laporan keuangan yang ingin 

melakukan prediksi terhadap arus kas masa depan untuk industri perbankan di indonesia 

dapat menggunakan berbagai macam informasi akuntansi yang terdapat didalam laporan 

keuangan, tidak hanya terfokus pada arus kas aktivitas operasi ataupun laba, tetapi 

komponen lain seperti arus kas aktivitas investasi, arus kas aktivitas pendanaan dan 

komponen akrual dapat memprediksi arus kas masa depan secara signifikan. Jika 

pengguna laporan keuangan dapat mengetahui seberapa besar kas dan setara kas yang 

akan diterima di masa depan maka akan lebih mudah dalam melakukan keputusan 

menahan atau menambah jumlah uang yang dititipkan atau diinvestasikan kepada bank 

tersebut.  

Sedangkan untuk pihak manajer apabila ingin meningkatkan jumlah kas dan 

setara kas yang akan dimiliki oleh perusahaan di masa depan, maka manajer dapat 

melakukan beberapa hal sebagai berikut: (1)meningkatkan pengeluaran yang terdapat 

dari arus kas aktivitas operasi seperti jumlah penyaluran kredit dapat menigkatkan 

jumlah kas di masa depan, (2)meningkatkan pengeluaran arus kas aktivitas investasi 

seperti pembelian surat berharga dapat meningkatkan kas di masa depan, 

(3)meningkatkan penjualan surat berharga dapat meningkatkan jumlah kas yang dimiliki 

RELEVANSI KANDUNGAN..., INDAH DESTRIANA, Ak.-IBS, 2014



 
  

76 

untuk kegiatan usaha perbankan sehingga dapat meningkatkan jumlah kas di masa 

depan, (4)laba yang menurun bukan menjadi faktor menurunnya jumlah kas di masa 

depan karena beban yang dikeluarkan akan menghasilkan pendapatan bagi perusahaan di 

kemudian hari, (5)Cadangan Aktiva Penurunan Nilai yang besar bukan merupakan 

kemunduran bagi perusahaan, karena kredit yang disalurkan memiliki jaminan yang 

masih baik dan bisa dicairkan sehingga dapat meningkatkan jumlah kas di masa depan. 

Selain itu, berdasarkan penelitian ini juga dapat diketahui apabila jumlah kas di masa 

depan akan berkurang maka manajer harus segera mencari sumber dana lain agar bank 

tidak terkena masalah likuiditas dan mengakibatkan bank kehilangan nasabah. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah arus kas operasi, arus kas 

investasi, arus kas pendanaan, laba, dan total akrual tahun sekarang dapat digunakan 

sebagai prediktor dalam memprediksi arus kas tahun selanjutnya pada industri perbankan 

di Indonesia periode 2008-2012. Sampel yang digunakan pada penelitian ini berjumlah 

22 perbankan. Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Secara parsial, arus kas operasi tahun sekarang mempengaruhi arus kas tahun 

berikutnya secara signifikan.  

2. Secara parsial, arus kas investasi tahun sekarang mempengaruhi arus kas tahun 

berikutnya secara signifikan. 

3. Secara parsial, arus kas pendanaan tahun sekarang mempengaruhi arus kas tahun 

berikutnya secara signifikan. 

4. Secara parsial, laba tahun sekarang mempengaruhi arus kas tahun berikutnya 

secara signifikan. 

5. Secara parsial, total akrual tahun sekarang mempengaruhi arus kas tahun 

berikutnya secara signifikan. 

6. Secara simultan (bersama-sama), arus kas operasi, arus kas investasi, arus kas 

pendanaan, laba, dan total akrual tahun sekarang mempengaruhi arus kas tahun 

berikutnya secara signifikan.  
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5.2 Saran 

 Adapun saran-saran yanng dapat penulis sampaikan kepada berbagai pihak antara 

lain sebagai berikut : 

1. Investor atau calon investor, dalam memilih kerputusan bisnis yang harus diambil 

dapat menggunakan informasi dari arus kas operasi, arus kas investasi, arus kas 

pendanaan, laba, dan total akrual karena angka tersebut adalah variabel yang 

signifikan dalam memprediksi arus kas yang akan diterima oleh perusahaan di 

tahun berikutnya, sehingga investor bisa yakin apakah keuntungan yang 

diharapkan dari investasi tersebut dapat diterima atau tidak. 

2. Bagi manajemen perushaan, berdasarkan pada penelitian ini dapat disimpulkan 

bahwa arus kas operasi, arus kas investasi, laba dan komponen akrual mampu 

memprediksi arus kas di masa depan sehingga manajer dapat menentukan arah 

keputusan jika ingin menambah jumlah kas di masa depan atau menentukan 

kebijakan dalam menghadapi masalah likuiditas bank jika kas dimasa depan akan 

berkurang. 

3. Bagi penelitian selanjutnya, karena penelitian ini hanya menggunakan sampel 

sebanyak 22 perusahaan, sebaiknya penelitian berikutnya menggunakan tahun 

pengamatan yang lebih panjang dan memperbanyak jumlah sampel sehingga 

dapat menambah keakuratan hasil penelitian. 
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LAMPIRAN I 

DATA ANGKA VARIABEL SETIAP PERUSAHAAN 

Tahun Nama Bank CFO CFI CFF EA AK CFt+1 

2008 AGRO -477837 429630 -25911 -3826 -80453 451104 

2009   386461 445698 69782 2198 -191230 437593 

2010   61405 223017 153169 14026 -205023 568622 

2011   513844 32142 22634 32856 -87517 -54469 

2012   -43658 52485 -65238 33026 -104959 -536271 

2008 BABP -600748 32501 64957 1925 -125123 165889 

2009   311052 -94096 -70132 5043 -145382 935279 

2010   681124 52085 202069 28203 -111012 -735935 

2011   -300229 -236765 -3621 -113618 -197606 373430 

2012   167750 105680 100000 1036 -146322 213373 

2008 BACA -165810 -31189 207516 18134 -15238 79988 

2009   -108442 -23608 212039 22439 -18104 502180 

2010   624913 -10877 -111856 23166 -17690 -423051 

2011   -288308 499 -135242 27807 -38649 -47954 

2012   -31551 -18223 1820 47714 -10714 292228 

2008 BBCA -1743764 4205004 -2858995 7667907 -2793252 34118891 

2009   27121277 10126741 -3129127 6807242 -3881858 -5310046 

2010   2711962 -4999306 -3022702 8479273 -5272662 -36684982 

2011   -38270667 3996795 -2411110 10817798 -7013736 28466425 

2012   27715044 2052255 -1300874 11718460 -7341071 -8718266 

2008 BBKP -4729870 1797571 -809392 368780 -662615 115649 

2009   -2119392 2135984 99057 362191 -606278 10454 

2010   5229483 -4991867 -227162 492761 -852187 -780631 

2011   -3205341 80333 2344377 741478 -903955 2582129 

2012   2877767 -925621 629983 834719 -960298 -1112120 

2008 BBNI -10334295 2930684 889150 1222485 -6921464 4862414 

2009   1343479 6745637 -3226702 2483995 -7551968 -12783109 

2010   -14154127 -7927936 9317751 4101706 -7150078 1422934 

2011   15384156 -1856383 695161 5808218 -7006393 5536340 

2012   6948459 -4479197 3067078 7048362 -7464920 -7591119 

2008 BBRI -14213727 -2220291 -467259 5958368 -7982258 29494263 

2009   20773718 -637399 9376358 7308292 -11422485 45075581 

2010   54335687 -2189482 -7070624 11472385 -15803576 5456018 

2011   15668082 -10670379 466315 15087996 -15530907 -35712857 

2012   -24097325 -5664060 -5951472 18687380 -14928629 -10557184 

2008 BDMN 3116534 1070294 621026 1530022 -1390236 -1816771 

2009   -453777 210686 -1573680 1532533 -846697 3096515 

2010   -2962519 3575115 2483919 2883468 -4667521 4265437 
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Tahun Nama Bank CFO CFI CFF EA Akrual CFt+1 

2011   -8762571 1760110 11267898 3402209 -2260336 -2867671 

2012   -3178032 -3378453 3688814 4117148 -2855992 4484470 

2008 BEKS 20153 1358 -30174 -32012 -19649 13537 

2009   -154323 69147 98713 -134870 -82954 323027 

2010   -151263 -30849 505139 -88646 -251231 618814 

2011   502901 -208756 324669 -147253 -169364 213810 

2012   68374 -31252 176688 46865 -315083 -307871 

2008 BMRI 521717 2381728 -9138374 5312821 -14070299 3175880 

2009   12360087 -4716052 -4468155 7155464 -11667919 40881135 

2010   42109002 326031 -1553898 9218298 -11060171 35359252 

2011   20440640 98592 14820020 12695885 -13538014 1933052 

2012   9047882 -1546381 -5508449 16043618 -15820925 6525974 

2008 BNBA -113390 72485 -5197 27621 -19030 162039 

2009   352782 -183837 -6906 28213 -38042 665643 

2010   78525 593643 -6930 26979 -18359 -116813 

2011   -169889 60006 -6930 42624 -15461 16329 

2012   -77503 104574 -10741 57115 -12003 -90159 

2008 BNGA -4886733 -1800577 234722 678189 -1675342 -626213 

2009   -2410150 2380021 -596084 1568130 -3287604 1132183 

2010   8543683 -18438 2606938 2562553 -2385831 -178958 

2011   -4434384 -1550468 4194894 3176960 -3131338 9964126 

2012   9751848 -3146203 3358481 4249861 -4036684 2487211 

2008 BNII 1653020 55921 2466464 468697 -1123562 3620242 

2009   3852957 305729 -538444 -40969 -1287698 1156475 

2010   -285369 1998612 -556768 531126 -1305624 5143364 

2011   -2214531 -634467 7992362 671096 -1436766 3590495 

2012   3621444 -1837498 1806449 1211121 -1277348 -2418793 

2008 BNLI 4771294 -2671831 -221623 452409 -1307797 1940698 

2009   -3598309 4689005 850002 480155 -1988306 1740467 

2010   4373608 -2660020 26879 996649 -1688102 801995 

2011   5592736 -5512996 722255 1156878 -1764813 10805997 

2012   3403807 3294796 4107394 1368132 -1297510 1946606 

2008 BSWD -337621 180839 138798 19221 -14994 3325 

2009   83151 -62465 -17360 50475 -7805 -88925 

2010   -44080 -24013 -20832 48241 -22490 129825 

2011   145819 3970 -19964 48072 -20579 14646 

2012   57784 -15789 -27348 54996 -10335 57636 

2008 BVIC -165967 -46897 117520 35261 -73356 634964 

2009   646934 -11369 -600 46239 -79300 2380918 

2010   5444500 -3088551 24970 106801 -380353 1050510 

2011   -323555 -985794 258840 187402 -293456 -240816 

2012   444894 -791378 105667 205571 -232371 327696 

RELEVANSI KANDUNGAN..., INDAH DESTRIANA, Ak.-IBS, 2014



 
  

83 

Tahun Nama Bank CFO CFI CFF EA Akrual CFt+1 

2008 INPC 12214 -6847 -4911 21874 -219278 1596929 

2009   1627210 -20675 -9605 41857 -242017 345637 

2010   2206937 -1749827 -111472 100430 -222663 472876 

2011   233811 343024 -104160 133349 -299737 -1460761 

2012   -1286379 -120222 -54160 63116 -37306 799561 

2008 MAYA 103570 -67599 -12373 40965 -105393 115987 

2009   173034 -25415 -31631 41098 -109990 813386 

2010   562537 -43561 294410 76954 -190999 -22524 

2011   344290 -368082 1266 171275 -248125 732051 

2012   1291302 -38328 -529922 263289 -103584 937755 

2008 MEGA -5719729 4287383 542280 501681 -274788 2991413 

2009   -2378356 5490891 -121122 537460 -516166 969733 

2010   1724159 -997696 243270 951800 -518779 6535792 

2011   6620250 314335 -398793 1073352 -329047 -930469 

2012   -752835 -24819 -151815 1377412 -380929 3488124 

2008 NISP -5719729 4287383 542280 501681 -425005 2212926 

2009   -614253 3697813 -870634 537460 -338352 -2803840 

2010   -2563912 -1109319 869391 418662 -1078334 1192330 

2011   1914545 -1013590 291375 752654 -615136 830485 

2012   2198334 -2582855 1215006 915456 -1044570 3279424 

2008 PNBN 1020145 -316910 656851 701361 -1210069 7899410 

2009   7494722 -277178 681866 915298 -1584230 16162202 

2010   11654489 -318629 4826342 1257925 -1570954 -8188760 

2011   -9553020 -241288 1605548 2053115 -2313213 -8052850 

2012   -9464527 -475363 1887040 2278335 -1315386 6972101 

2008 SDRA 77146 -26876 -14970 37657 -22475 63381 

2009   160023 -113755 17113 35645 -38137 117235 

2010   138965 -109231 87501 59941 -30864 658100 

2011   696563 -257735 219272 90043 -38502 641156 

2012   431551 -52353 261958 118843 -51744 -588419 
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LAMPIRAN II 

STATISTIK DESKRIPTIF 

 
 

Date: 07/09/14 

Time: 15:28       

Sample: 2008 2012      

       
        CFT1 CFO CFI CFF EA AKRUAL 

       
        Mean  1475508.  1219347.  8477.663  331071.9  1334539. -1452766. 

 Median  444348.5  80838.00 -23810.50  9466.500  126096.0 -263009.5 

 Maximum  29494263  54335687  10126741  11267898  18687380 -7805.000 

 Minimum -10557184 -14213727 -7927936. -7070624. -147253.0 -15820925 

 Std. Dev.  4634096.  7846644.  2293154.  2331784.  3214692.  3090052. 

 Skewness  2.757271  4.014312  0.566084  1.530049  3.673767 -3.425087 

 Kurtosis  17.46198  26.61025  8.008405  11.63081  16.99514  15.03291 

       

 Jarque-Bera  918.3094  2383.960  101.0694  321.4445  957.7590  734.9110 

 Probability  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000 

       

 Sum  1.36E+08  1.12E+08  779945.0  30458615  1.23E+08 -1.34E+08 

 Sum Sq. Dev.  1.95E+15  5.60E+15  4.79E+14  4.95E+14  9.40E+14  8.69E+14 

       

 Observations  92  92  92  92  92  92 
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LAMPIRAN III 

UJI CHOW 

 
Redundant Fixed Effects Tests   
Equation: Untitled   
Test cross-section fixed effects  

     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     Cross-section F 12.222613 (21,65) 0.0000 

Cross-section Chi-square 147.122173 21 0.0000 
     
          

Cross-section fixed effects test equation:  
Dependent Variable: CFT1   
Method: Panel Least Squares   
Date: 09/11/14   Time: 17:32   
Sample: 2008 2012   
Periods included: 5   
Cross-sections included: 22   
Total panel (unbalanced) observations: 92  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 628049.2 411899.7 1.524763 0.1310 

CFO -0.253051 0.054921 -4.607537 0.0000 
CFI 0.007048 0.162088 0.043481 0.9654 
CFF 0.145292 0.178831 0.812457 0.4188 
EA -1.705769 0.315767 -5.401982 0.0000 

AKRUAL -2.329534 0.325544 -7.155818 0.0000 
     
     R-squared 0.486374     Mean dependent var 1475508. 

Adjusted R-squared 0.456512     S.D. dependent var 4634096. 
S.E. of regression 3416332.     Akaike info criterion 32.98903 
Sum squared resid 1.00E+15     Schwarz criterion 33.15349 
Log likelihood -1511.495     Hannan-Quinn criter. 33.05541 
F-statistic 16.28740     Durbin-Watson stat 0.647883 
Prob(F-statistic) 0.000000    
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LAMPIRAN IV 

UJI HAUSMAN 

 
Correlated Random Effects - Hausman Test  
Equation: Untitled   
Test cross-section random effects  

     
     

Test Summary 
Chi-Sq. 
Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

     
     Cross-section random 198.157607 5 0.0000 
     
          

Cross-section random effects test comparisons: 
     

Variable Fixed   Random  Var(Diff.)  Prob.  
     
     CFO -0.425199 -0.271202 0.001595 0.0001 

CFI -0.778076 -0.051416 0.007411 0.0000 
CFF 0.260284 0.133408 0.003795 0.0394 
EA -4.974790 -2.007562 0.114554 0.0000 

AKRUAL -2.875440 -2.472898 0.212348 0.3824 
     
          

Cross-section random effects test equation:  
Dependent Variable: CFT1   
Method: Panel Least Squares   
Date: 09/11/14   Time: 17:34   
Sample: 2008 2012   
Periods included: 5   
Cross-sections included: 22   
Total panel (unbalanced) observations: 92  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 4376104. 435643.7 10.04515 0.0000 

CFO -0.425199 0.050176 -8.474185 0.0000 
CFI -0.778076 0.125625 -6.193656 0.0000 
CFF 0.260284 0.121039 2.150415 0.0352 
EA -4.974790 0.387310 -12.84447 0.0000 

AKRUAL -2.875440 0.502561 -5.721577 0.0000 
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.896213     Mean dependent var 1475508. 

Adjusted R-squared 0.854698     S.D. dependent var 4634096. 
S.E. of regression 1766447.     Akaike info criterion 31.84639 
Sum squared resid 2.03E+14     Schwarz criterion 32.58648 
Log likelihood -1437.934     Hannan-Quinn criter. 32.14510 
F-statistic 21.58778     Durbin-Watson stat 2.453918 
Prob(F-statistic) 0.000000    
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LAMPIRAN V 

HASIL REGRESI METODE FIXED EFFECT 

 

Dependent Variable: CFT1   
Method: Panel Least Squares   
Date: 07/09/14   Time: 15:51   
Sample: 2008 2012   
Periods included: 5   
Cross-sections included: 22   
Total panel (unbalanced) observations: 92  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 4376104. 435643.7 10.04515 0.0000 
CFO -0.425199 0.050176 -8.474185 0.0000 
CFI -0.778076 0.125625 -6.193656 0.0000 
CFF 0.260284 0.121039 2.150415 0.0352 
EA -4.974790 0.387310 -12.84447 0.0000 
AKRUAL -2.875440 0.502561 -5.721577 0.0000 
     
      
 Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.896213     Mean dependent var 1475508. 
Adjusted R-squared 0.854698     S.D. dependent var 4634096. 
S.E. of regression 1766447.     Akaike info criterion 31.84639 
Sum squared resid 2.03E+14     Schwarz criterion 32.58648 
Log likelihood -1437.934     Hannan-Quinn criter. 32.14510 
F-statistic 21.58778     Durbin-Watson stat 2.453918 
Prob(F-statistic) 0.000000    
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LAMPIRAN VI 

UJI NORMALITAS 
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Series: Standardized Residuals
Sample 2008 2012
Observations 92

Mean      -1.95e-10
Median   0.000000
Maximum  3696146.
Minimum -3913216.
Std. Dev.   1492921.
Skewness  -0.158616
Kurtosis   4.022768

Jarque-Bera  4.395645
Probability  0.111045
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LAMPIRAN IV 

HASIL UJI ASUMSI KLASIK 

 

Uji Multikolinearitas 

 CFt+1 CFOt CFIt CFFt Et TAt 

CFT1 1.000000 -0.343968 -0.124830 0.212945 0.071989 -0.263329 

CFO -0.343968 1.000000 0.064414 -0.483333 0.400583 -0.382160 

CFI -0.124830 0.064414 1.000000 -0.102190 -0.173695 0.192345 

CFF 0.212945 -0.483333 -0.102190 1.000000 -0.314247 0.282454 

EA 0.071989 0.400583 -0.173695 -0.314247 1.000000 -0.933792 

AKRUAL -0.263329 -0.382160 0.192345 0.282454 -0.933792 1.000000 

 

Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedasticity Test: ARCH   
     
     F-statistic 0.255503     Prob. F(1,65) 0.6149 
Obs*R-squared 0.262333     Prob. Chi-Square(1) 0.6085 
     
      

Uji Autokorelasi 

F-statistic 21.58778     Durbin-Watson stat 2.453918 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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