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Abstract 

This research performs an empirical investigation the 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 

financinghave 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.  

 

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 
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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. Umumnya pengguna 

laporan keuangan yang akan melakukan pengambilan keputusan bisnis akan melihat dari 

seberapa baik perusahaan dapat menghasilkan laba yang tertera dalam laporan laba rugi 

(Kieso dan Weygandt, 2010;144).  

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

dikeluarkannya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.2. 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. 

Thiono, (2006), 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. 

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang telah menguji kemampuan arus kas, 

laba, dan komponen akrual dalam memprediksi arus kas masa depan, seperti penelitian 

Thiono (2006), Triyono (2011), Parawiyanti dan Baridwan(1998), Bandi dan Rahmawati 

(2005),Supriyadi(1998), Dahler dan Febrianto (2006) dan Barth et,al,. (2001). 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah seluruh variabel arus kas 

operasi, arus kas investasi, arus kas pendanaan, laba, dan komponen akrual tahun 
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sekarang secara sendiri-sendiri dan bersama-sama dapat digunakan sebagai prediktor 

dalam memprediksi arus kas tahun selanjutnya pada perbankango public di Indonesia. 

Landasan Teori 

Signalling theory mengacu pada praktek dimana manajer menggunakan 

pengetahuan orang dalam laporan keuangan untuk menggambarkan informasi ekonomi 

mengenai perusahaan untuk pihak yang berkepentingan atau investor untuk membantu 

keputusan yang akan dipilih. Manajer melakukan cara ini karena mereka memiliki 

keunggulan komparatif dalam produksi dan penyebaran informasi. 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. Dalam perspektif kontrak efisien, akuntansi mencerminkan 

arus kas berubah yang mempengaruhi perusahaan: laporan akuntansi yang digunakan 

untuk memantau(konfirmasi) peristiwa ekonomi dan transaksi yang telah terjadi. 

(Godfrey, et al., 2010:375). 

Menurut PSAK No.1 Paragraf ke 10 (Revisi 2009), 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 tersebut 

yang terdapat dalam laporan keuangan dapat membantu pengguna laporan dalam 

memprediksi arus kas masa depan dan menerima kepastian diperolehnya kas dan setara 

kas. 

Menurut PSAK No.1 Paragraf ke 10 (Revisi 2009), 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. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil 

pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan 

kepada mereka. Sebuah laporan keuangan wajib menyajikan informasi mengenai entitas 
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yang meliputi: asset, liabilitas, ekuitas, pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan 

kerugian, serta kontribusi yang diterima dan distribusiyang diberikan kepada pemilik. 

Informasi tersebut, beserta informasi lainnya yang terdapat dalam catatan atas laporan 

keuangan yang dapat membantu pengguna laporan dalam memprediksi arus kas masa 

depan dan menerima kepastian diperolehnya kas dan setara kas. 

SFAC No. 1dan 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. 

Menurut PSAK No. 2 laporan arus kas terdiri dari tiga bagian operasi, yaitu: 

1. Aktivitas operasi 

2. Aktivitas investasi 

3. Aktivitas pendanaan 

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 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 
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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 

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. 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

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

 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 Joni 

(2013), 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. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh 

Kim dan Kross (2002) menolak hubungan yang menyatakan bahwa arus kas operasi 

adalah alat yang dapat memprediksi arus kas masa depan,Berdasarkan penelitian tersebut 

Arus Kas Masa 

Depan (CF) 

Arus Kas Operasi (CFO) 

Arus Kas Investasi (CFI) 

 
Arus Kas Pendanaan (CFF) 

 Laba Bersih (EA) 

Komponen Akrual (AK) 
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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 

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 bahwaarus kas 

aktivitas investasi mempunyai kemampuan dalam memprediksi arus kas masa depan. 

Berdasarkan penelitian tersebut hipotesis yang dapat diajukan untuk mengetahui 

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 
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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 

Ha3: Komponen arus kas pendanaan mempunyai kemampuan untuk memprediksi arus 

kas masa depan 

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. Supriyadi (1999) meneliti tentang 

kemampuan laba versus arus kas dalam memprediksi arus kas masa depan. Penelitian ini 

menegaskan 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), Kim dan 

Kross (2001), Joni (2013), Dahler dan Febriyanto (2006) dan Triyono (2007) yang 

semuanya memberikan hasil bahwa laba merupakan alat yang dapat memprediksi arus 

kas di masa depan. 
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 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 

Ha4: Laba mempunyai kemampuan untuk memprediksi arus kas masa depan 

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 Joni (2013) dan 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 bahwainvestor 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 

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 
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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 

Metode Penelitian 

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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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. 

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.  

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. 

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.  

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. 

 

 

Relevansi Kandungan Informasi Komponen Arus Kas..., Indah Destriana, Ak.-IBS, 2014



 

11 
 

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). 

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 

 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): 

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, 
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Analisis dan Pembahasan 

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. Berikut 

ini merupakan hasil regresi model penelitian dengan menggunakan pendekatan dengan 

jenis tersebut : 

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 

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 

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. Dapat disimpulkan bahwa 

semakin banyak biaya yang dikeluarkan untuk aktivitas operasi pada tahun ini ternyata 

menghasilkan keuntungan di masa depan, dan menyebakan meningkarnya jumlah arus 
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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). Berdasarkan hasil signifikansi arus kas aktivitas operasi dalam 

memprediksi arus kas masa depan, dapat dikatakan bahwa arus kas aktivitas operasi 

tidak memiliki kemampuan yang lebih baik dibandingkan dengan kemampuan laba 

dalam memprediksi arus kas  masa depan, hasil ini sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Parawiyati dan Baridwan (1998) yang menyatakan bahwa prediktor laba 

merupakan prediktor yang memiliki kemampuan prediksi lebih baik dibandingkan 

dengan arus kas tahun berjalan baik untuk memprediksi laba maupun arus kas pada 

periode mendatang. 

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.Berdasarkan hasil 

tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perusahaan sudah sangat baik dalam mengelola 

kelebihan dana dalam bentuk investasi sehingga mampu menghasilkan pendapatan bagi 

perusahaan 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 penelitian terdahulu, 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 
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masa depan seperti penelitian yang dilakukan oleh Bandi dan Rahmawati (2005). 

Berdasarkan pada hasil signifikansi arus kas aktivitas investasi dalam memprediksi arus 

kas masa depan dapat dilihat bahwa arus kas aktivitas investasi memiliki pengaruh yang 

lebih besar dalam memprediksi arus kas  masa depan dibandingkan dengan arus kas 

aktivitas operasi, hasil ini bertentangan dengan pernyataan Bandi dan Rahmawati (2005) 

bahwa arus kas aktivitas investasi memiliki pengaruh yang kecil dalam memprediksi arus 

kas masa depan. 

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.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 masa depan (jumlah kas). Hasil penelitian ini berhasil 

sesuai denganSFAC 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). 

Berdasarkan pada hasil tersebut dapat dilihat bahwa arus kas aktivitas pendanaan 

memiliki signifikanyang lebih besar dalam memprediksi arus kas  masa depan 

dibandingkan dengan arus kas aktivitas operasi, hasil ini bertentangan dengan pernyataan 

Bandi dan Rahmawati (2005) bahwa arus kas aktivitas investasi memiliki pengaruh yang 

kecil dalam memprediksi arus kas masa depan. 
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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.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). Tetapi berdasarkan hasil signifikansi laba dalam memprediksi arus 

kas masa depan menghasilkan kesimpulan bahwa prediktor yang paling signifikan dalam 

memprediksi arus kas masa depan adalah laba dibandingkan dengan arus kas aktivitas 

operasi, arus kas aktivitas pendanaan, arus kas aktivitas investasi maupun akrual. 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. 

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.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). Hasil 

signifikansi komponen akrual yang digunakan untuk perbankan yang didasari pada 
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penelitian Wattimena (2012) ternyata mampu menjelaskan bahwa komponen akrual 

adalah prediktor yang memiliki tingkat signifikan terbesar kedua setelah laba dalam 

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 

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. 

Kesimpulan dan Saran 

 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. 
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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.  

 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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